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1

Hoe dit boek je zal helpen 

‘Geluk is geen station waar je aankomt, 

maar een manier van reizen.’

 – Margaret Lee Runbeck

Als jij  jezelf herkent in een van de volgende beschrijvingen, dan is dit boek 
bedoeld voor jou:

• Je hebt  het gevoel dat er te veel stress in je leven is en je weet niet goed 
wat je daaraan kunt doen.

• Je hebt last van zorgen, ongerustheid en angst.

• Je bent verdrietig, somber en moedeloos, en dat vreet energie.

• Je doet dingen waar je spijt van hebt, zoals te veel eten, boos uitvallen, 
te veel tv kijken.

• Je betreurt het dat je bepaalde dingen niet doet: je onderhoudt het 
contact met je vrienden en familie niet, spant je op je werk niet in om 
je doelen te bereiken, en zorgt niet goed voor jezelf.

• Je zou willen dat je in het leven meer voldoening en betekenis zou vin-
den.

• Je zou gelukkiger willen zijn.

Dit  boek gaat over mindfulness, een vorm van bewustzijn waarin de aan-
dacht uitgaat naar het hier en nu, met een houding van vriendelijke 
nieuwsgierigheid. Uit onderzoek blijkt dat mindfulness kan helpen bij alle 
in het bovenstaande lijstje genoemde problemen. Mensen die mindfulness 
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beoefenen, voelen zich minder gedeprimeerd, angstig en gestrest. Ze le-
ren in contact te blijven met de dingen die er echt toe doen, en eff ectiever 
met hun problemen om te gaan, en ervaren daardoor meer gemoedsrust. 
Hun relaties met anderen kunnen meer hebben. Ze ervaren meer positie-
ve emoties en beleven meer vreugde aan hun gewone bezigheden. Zelfs 
hun lichamelijke gezondheid verbetert. 

 Misschien kun jij je moeilijk voorstellen dat bewustzijn van het hier 
en nu zo veel positieve eff ecten kan hebben. Je denkt misschien dat jij je 
nu al bewust bent van jouw hier en nu – pijnlijk bewust. Jouw hier en nu 
is gevuld met stress en moeilijkheden. Dus waarom zou je je daar meer 
bewust van willen zijn?

 Wanneer we zeggen dat we ons bewust zijn van onze problemen, be-
doelen we meestal dat we vaak of zelfs constant aan die problemen denken. 
Denken aan je problemen is prima als het helpt om ze op te lossen. Maar 
vaak is het zo dat we in ons eigen denken verstrikt raken. De gedachten 
draaien rond en rond in ons hoofd, problemen blijven onopgelost en wij 
voelen ons alleen maar slechter.

 Vervolgens proberen we een andere strategie: niet aan onze proble-
men denken. Dat is moeilijker dan het klinkt. Of we het nu willen of niet, 
de gedachten aan problemen blijven komen. Om van die ongewenste ge-
dachten af te komen draaien we ons in allerlei bochten om onszelf af te 
leiden. We begraven ons in ons werk, kijken eindeloos tv of drinken of win-
kelen te veel. Hierdoor ontstaan nog meer problemen die onze aandacht 
opeisen. Het valt niet mee om ze uit je bewustzijn te bannen. 

 Mindfulness is een uitgesproken ander soort bewustzijn. Het is niet-oor-
delend en compassievol, ook als het hier en nu stressvol en moeilijk is. Door 
mindfulness te beoefenen leren we om schadelijke patronen van denken 
en reageren te herkennen voordat die patronen erger worden. Mindfulness 
voorkomt het ontstaan van een neerwaartse spiraal richting stress, angst 
en depressie. Mindfulness houdt ons in contact met wat er echt toe doet: 
onze belangrijkste waarden en doelen. Het helpt ons om grip te houden op 
onze reacties op gebeurtenissen en geeft ons in situaties die ons van streek 
maken, de tijd om verstandige keuzes te maken over wat ons te doen staat. 
Dit maakt de dingen zinvoller en bevredigender voor je gevoel.

 In dit boek wordt uitgelegd wat mindfulness is, hoe je in het dagelijks 
leven meer mindful kunt zijn en hoe mindfulness je zal helpen. Door de 
beoefening van mindfulness zullen pijn en tegenslag niet verdwijnen, 
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maar die beoefening maakt je wel gelukkiger, in verschillende opzichten. 
Het brengt je in contact met de simpele dingen van het leven die je plezier 
en vreugde kunnen geven, die je tot dan toe misschien over het hoofd zag. 
Het laat je zien hoe je betekenis en een doel kunt vinden door te handelen 
in overeenstemming met je diepste waarden en belangrijkste doelen, ook 
als het stressvol, moeilijk of pijnlijk is om dat te doen. In tijden van ernsti-
ge tegenslag helpt het je om innerlijke kracht en gemoedsrust te vinden. 
Het zal je de ervaring geven dat je leeft.

 Als je precies wilt begrijpen hoe dit werkt, kun je het beste dit hele boek 
lezen en de oefeningen doen. Ter introductie kijken we naar het verhaal 
van Glenn. Voordat hij zich mindfulnessvaardigheden eigen maakte, had 
Glenn extreem veel last van angst in sociale situaties. Hij was vooral bang 
om te spreken in een groep. Het maakt niet zoveel uit of je dit probleem 
herkent of niet. De manieren van denken en reageren waardoor Glenn in 
de problemen kwam, en de mindfulnessvaardigheden die hem bevrijdden 
van die problemen, spelen bij vele soorten problemen .

He     t verhaal van Glenn

Glenn      wordt ’s morgens wakker en voelt zich nerveus. Zijn hart gaat te-
keer, hij voelt een knoop in zijn maag. Hij weet hoe dit komt: vanmiddag 
moet hij een stafvergadering van een uur voorzitten. Zijn baas is afwezig 
en heeft Glenn gevraagd de vergadering te leiden. Glenn kon geen accep-
tabele reden bedenken om nee te zeggen en dus had hij ermee ingestemd, 
ondanks zijn spreekangst.

     Glenn ligt in bed over de vergadering te piekeren. ‘Stel je voor dat ik 
er een puinhoop van maak? Ik word altijd zo nerveus. Stel dat mijn stem 
bibbert? De anderen zullen het horen. Ze zullen merken hoe onzeker ik 
ben en denken dat ik incompetent ben. Niet te geloven dat ik ermee heb 
ingestemd om dit te doen. Het wordt een ramp. Misschien moet ik me 
ziek melden? Nee, dat zou raar overkomen. Waarom kan ik die dingen 
toch niet beter aan? Het is maar een vergadering. Ik zou me niet zo druk 
moeten maken. Als ik niet met dit soort dingen kan omgaan, zal ik nooit 
iets bereiken.’

     Nadat hij nog wat minuten aan dit soort gedachten heeft besteed, 
dwingt Glenn zichzelf om op te staan en naar zijn werk te gaan, nu eens 
piekerend over de vergadering, dan weer zichzelf voorhoudend dat hij er 
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niet aan moet denken. Hoewel hij de vergadering de vorige dag grondig 
heeft voorbereid, besteedt hij een groot deel van de dag aan het nalopen 
van de agenda en het doorlezen van zijn aantekeningen. Precies om drie 
uur loopt hij de vergaderzaal in en legt hij uit dat hij de vergadering zal 
voorzitten omdat de baas afwezig is.

     De eerste drie kwartier werkt Glenn de agenda af. Hij heeft een dro-
ge mond, maar zijn stem klinkt goed. Hij houdt zijn blik meestal op zijn 
aantekeningen gericht en kijkt alleen op als het echt niet anders kan. Dan 
ziet hij iemand geeuwen en naar de klok kijken. ‘Ze vervelen zich,’ denkt 
hij. ‘Ik bak er niets van. Voordat het nog erger wordt, kan ik beter stoppen.’ 
Een golf angst overspoelt hem. Hij deelt mee dat de tijd er bijna op zit en 
dat de rest van de agenda in een volgende vergadering aan bod komt. Ze 
kijken hem vreemd aan, maar ze zijn blij dat ze kunnen gaan. ‘Ze konden 
niet wachten om weg te komen,’ denkt Glenn. ‘Ik ben hier duidelijk niet 
goed in.’

     Even is Glenn opgelucht dat de vergadering afgelopen is, maar dan ko-
men de zorgen en twijfels. ‘Hoe leg ik aan mijn baas uit dat ik niet de hele 
agenda heb afgewerkt?’ vraagt hij zich af. ‘Ik zeg denk ik maar dat we te 
weinig tijd hadden. Maar stel dat iemand hem vertelt dat we eerder zijn 
gestopt? Niet te geloven dat ik dat heb gedaan. Wat ben ik toch een idioot!’

Ps      ychologische valkuilen

Wat gi      ng er mis? Door zijn spreekangst en de begrijpelijke wens zich min-
der angstig te voelen, viel Glenn in verschillende psychologische valkuilen: 
patronen van denken, voelen en reageren die redelijk lijken – oppervlakkig 
bezien of op de korte termijn – maar waardoor de problemen op de langere 
termijn erger worden. Deze valkuilen worden in de komende paragrafen 
beschreven. Verderop in dit boek wordt op elk van deze valkuilen gedetail-
leerder ingegaan.

1 – Ru       mineren

Glenn        maakte zich extreem veel zorgen over de vergadering en piekerde 
en maalde erover op manieren die hem niet hielpen. Psychologen noemen 
dit ‘rumineren’. Rumineren verschilt van constructief denken omdat pro-
blemen er niet door worden opgelost – het maakt de dingen alleen maar 
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erger. Gevraagd waarom hij zoveel piekerde, antwoordde Glenn dat het 
hem noodzakelijk leek om goed voorbereid te zijn. Maar hij had zich een 
dag eerder al voorbereid. Rumineren hielp niet; integendeel: hoe meer hij 
aan de vergadering dacht, hoe angstiger hij werd .

2 – Ve       rmijding

Glenn       overwoog om zich ziek te melden – een duidelijke vorm van ver-
mijding waaraan hij besloot niet toe te geven. In plaats daarvan gebruikte 
hij een subtielere vorm van vermijding door tijdens de vergadering zijn 
blik een groot deel van de tijd op zijn aantekeningen gericht te houden. 
Hij vreesde dat hij, als hij op zou kijken, verveling of ongeduld zou zien 
op de gezichten van zijn collega’s. Maar deze strategie werkte averechts – 
het ontging hem ook als mensen oprecht geïnteresseerd keken. Toen hij 
toevallig opkeek terwijl er iemand geeuwde en naar de klok keek, nam hij 
automatisch aan dat iedereen dat de hele tijd had gedaan .

3 – Em       otiegestuurd gedrag

Emotie      gestuurd gedrag is vaak impulsief en overhaast. Om te ontsnappen 
aan vervelende gevoelens doen we zomaar iets, zonder rekening te houden 
met de eff ecten op de langere termijn. Achteraf bedenken we dan dat we de 
situatie liever anders hadden aangepakt. Toen Glenn merkte dat iemand 
zich verveeld gedroeg, voelde hij zich daardoor zo angstig en ontmoedigd 
dat hij snel de vergadering sloot. Even voelde hij opluchting, maar al snel 
daarna had hij spijt van wat hij had gedaan en begon hij zich zorgen te 
maken over de consequenties ervan .

4 – Ze       lfkritiek

Kritie      k helpt als het constructief is, maar Glenn veroordeelde zichzelf in 
vage termen en op een onredelijke manier. Hij noemde zichzelf een idi-
oot en dacht dat zijn kritiek terecht was, en dat hij alleen zo zichzelf kon 
verbeteren. Maar zichzelf verwijten dat hij niet beter kon spreken in het 
openbaar deed hij nu al jaren, en dit had het probleem alleen maar erger 
gemaakt. Zijn energie en motivatie leden eronder en het weerhield hem 
ervan om vaardigheden op dit vlak te ontwikkelen  .
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Ho     e mindfulnessvaardigheden Glenn wel hielpen

Dit wa      s echter niet het eind van het verhaal voor Glenn. Door te oefenen 
met de in dit boek besproken vaardigheden leerde Glenn hoe hij mindful 
bewustzijn kon inzetten teneinde eff ectief met zijn angst om te gaan en 
stressvolle situaties het hoofd te bieden. Hier volgt een korte introductie 
van deze mindfulnessvaardigheden die verderop in het boek veel gedetail-
leerder worden beschreven.

Ni          et-oordelend observeren en benoemen

Glenn         leerde om zijn ervaringen van het moment te observeren, dat wil 
zeggen zijn gedachten (‘Ik maak er een potje van’), lichamelijke sensaties 
(het bonzen van zijn hart, de knoop in zijn maag), emoties (angst, moede-
loosheid) en zijn impuls om dingen te doen (zich ziek melden, de vergade-
ring vroegtijdig sluiten). Hij leerde om in plaats van te rumineren deze 
ervaringen te benoemen en tegen zichzelf te zeggen wat het waren: ‘Dat 
zijn gedachten …’ of ‘Ik heb de impuls om …’ Hij leerde om tijdens het 
proces van observeren en benoemen niet-oordelend te zijn. In plaats van 
‘Het is stom van me om zo angstig te zijn …’ merkte hij zijn angstige ge-
dachten en gevoelens alleen op als die verschenen. Dat waren belangrijke 
eerste stappen    .

Ha       ndelen met bewustzijn

Glenn        leerde ook hoe hij zich kan concentreren op dat wat hij aan het doen 
is, terwijl hij het doet. Hij leerde om er volledig met zijn aandacht bij te 
zijn. En als hij tegenwoordig een vergadering voorzit, kijkt hij oplettend 
rond, luistert hij aandachtig en leidt hij de discussie. Als er gedachten in 
hem opkomen over hoe hij het ervan afbrengt, merkt hij die gedachten 
kort op, benoemt ze als gedachten en gevoelens om vervolgens zijn aan-
dacht weer te richten op het leiden van de vergadering. Dat is een grote 
verandering in de aard van zijn bewustzijn .
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A        cceptatie en bereidheid

Glenn          leerde om de aanwezigheid van zijn angstige gedachten en gevoe-
lens te accepteren. Dat betekent niet dat hij ze nu leuk vindt, goedkeurt of 
wil dat ze er zijn. Het betekent eerder dat hij ze toestaat om op hun eigen 
manier en hun eigen tijd te komen en te gaan. Hij realiseert zich dat ne-
gatieve gedachten (‘Ik ben hier niet goed in’) zijn gedrag niet hoeven te 
bepalen – hij kan nu kiezen of hij wel of niet naar die gedachten handelt. 
Ook al voelt hij zich angstig , hij is bereid om de vergadering zo goed als hij 
kan te leiden, zonder vroegtijdig te stoppen, met het oog op zijn carrière, 
en omdat hij het belangrijk vindt om een behulpzame collega te zijn   .

Ze       lfcompassie

Glenn        realiseert zich ook dat hij niet de enige is – angst voor het spreken 
in een groep is een veelvoorkomend probleem. In plaats van dat hij hard 
over zichzelf oordeelt, erkent Glenn dat zijn angstige gedachten en gevoe-
lens begrijpelijk zijn, aangezien zijn angst al zo lang bestaat en hij geen 
ervaring heeft met het voorzitten van vergaderingen. Hij probeert zichzelf 
op een constructieve manier te helpen. Hij neemt bijvoorbeeld water mee 
naar vergaderingen voor als hij een droge mond krijgt, complimenteert 
zichzelf als hij het er redelijk vanaf brengt en erkent op welk vlak zijn vaar-
digheden nog voor verbetering vatbaar zijn.

       Glenn is tegenwoordig veel gelukkiger en meer tevreden met zijn le-
ven. Doordat hij mindfulnessvaardigheden heeft geleerd, is hij zich bewust 
van de angst als die er is, maar niet op een tobberige, emotioneel reactieve 
manier vol zelfkritiek. In plaats daarvan is hij zich er mindful van  bewust. 
Mindful bewustzijn zorgt er niet voor dat de angst van Glenn verdwijnt, 
maar het helpt hem wel om constructief met de angst om te gaan. Als 
Glenn de beoefening van mindfulness volhoudt, zal zijn angst voor spre-
ken in het openbaar na verloop van tijd minder heftig worden. En dan gaat 
hij het uiteindelijk misschien wel plezierig vinden om vergaderingen voor 
te zitten. Maar hij weet ook dat hij ermee om kan gaan als hij zich een keer 
angstig voelt. Het besef dat zijn angst zijn gedrag niet hoeft te bepalen, zal 
hem een gevoel van innerlijke kracht geven.

       Als deze korte beschrijving van mindful gedrag van Glenn vreemd, 
onnatuurlijk of onrealistisch op je overkomt, is dat omdat leren om mind-
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ful te zijn terwijl je in een moeilijke periode zit, lijkt op leren zwemmen of 
fi etsen – het vergt oefening en in eerste instantie voelt het ongemakkelijk. 
Dit boek staat vol met hulpmiddelen om dit proces te vergemakkelijken: 
werkbladen, oefeningen en persoonlijke verhalen van mensen die baat 
hebben gehad bij de beoefening van mindfulness. Als jij serieus met dit 
boek aan het werk gaat, kan het je alle vaardigheden bijbrengen die Glenn 
gebruikte en je helpen om deze in je eigen leven toe te passen      .

Waa rom ik dit boek heb geschreven

Ik b en al meer dan vijfentwintig jaar hoogleraar klinische psychologie. 
Mijn collega’s, studenten en ikzelf werken met veel verschillende soorten 
mensen die hulp zoeken voor een brede verscheidenheid van problemen 
– depressie, angst, stress, impulsief gedrag, relatie- en andere problemen. 
Wij geloven erg in een wetenschappelijk verantwoorde aanpak. Dit bete-
kent dat we werken met de nieuwste methoden waarvan in onderzoek is 
gebleken dat ze echt goed werken. Behalve behandelaar en docent zijn wij 
ook onderzoeker; we zetten onderzoeken op om meer te weten te komen 
over wat mindfulness precies is, hoe het werkt en wat de beste manier is 
om het mensen bij te brengen.

 De afgelopen decennia zijn door psychologen en andere experts op het 
gebied van mindfulness veel programma’s ontwikkeld voor het aanleren 
van mindfulness: onderwijsprogramma’s, programma’s met vaardigheids-
training en therapieprogramma’s. De programma’s waarvoor de beste we-
tenschappelijke ondersteuning bestaat zijn:

• Op m indfulness gebaseerde stressreductie (mbsr).

• Op mindfulness gebaseerde cognitieve therapie (mbct).

• Dialectische gedragstherapie (dgt).

• Acceptatie en Commitment Therapie (act).

 In het volgende kader worden deze programma’s samengevat. Onderzoek 
toont steeds opnieuw aan dat deze programma’s positieve eff ecten heb-
ben bij een brede verscheidenheid van problemen: depressie, angst, stress, 
misbruik van drugs en alcohol, eetproblemen en gezondheidsproblemen 
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(slapeloosheid, pijn, stress door het hebben van een ziekte als kanker). Ver-
der zorgen deze programma’s voor meer positieve gevoelens en voor een 
grotere algehele tevredenheid met het leven.

 Elk programma heeft zijn eigen invalshoek en eigen aanpak om men-
sen mindfulness te leren, maar daarnaast is er ook veel overlap. Ik heb 
jarenlang met deze programma’s gewerkt en ben ervan overtuigd dat ze 
allemaal belangrijke inzichten te bieden hebben aan mensen die willen le-
ren over mindfulness en die de kwaliteit van hun leven willen verbeteren. 
Dit boek combineert de wijsheid uit al deze mindfulnessprogramma’s en 
presenteert deze in zelfhulpvorm.

  op mindfulness gebaseerde programma’s met een 

sterke wetenschappelijke onderbouwing 

 Op mindfulness gebaseerde stressreductie (MBSR) 

MBSR w  ordt in de meeste gevallen aangeboden in de vorm van een 

cursus van acht weken. MBSR werd oorspronkelijk ontwikkeld voor 

mensen met stress, pijn en medische problemen, en heeft veel positie-

ve effecten: het vermindert stress en bezorgdheid, leidt tot het ervaren 

van meer positieve emoties en tot een verbetering van de kwaliteit van 

leven.

  MBSR is ook effectief voor professionals (artsen, verpleegkundigen, 

therapeuten), die in hun werk veel stress ervaren. MBSR bestaat uit 

korte en lange meditatieoefeningen (5-45 minuten), waarbij je je adem-

haling, gedachten, sensaties en emoties observeert terwijl je rustig zit 

of ligt. Ook wordt aandacht besteed aan mindfulness bij dagelijkse be-

zigheden, zoals eten en lopen .

Op min  dfulness gebaseerde cognitieve therapie (MBCT)

MBCT i  s gebaseerd op MBSR. Het is ontwikkeld voor mensen met een 

depressie en is effectief als behandeling en ter voorkoming daarvan. 

Aangepaste vormen van MBCT zijn er voor  angst, stress en gezond-

heidsproblemen. MBCT leidt tot meer positieve gevoelens en helpt 
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mensen duidelijkheid te krijgen over de belangrijke doelen  in hun leven. 

MBCT wordt meestal aangeboden als een acht weken durende cursus 

en bestaat uit meditatieoefeningen en het oefenen met mindfulness 

tijdens dagelijkse bezigheden .

 Dialec  tische gedragstherapie (DGT)

DGT we  rd oorspronkelijk ontwikkeld voor mensen met een borderli-

ne-persoonlijkheidsstoornis , waarbij er sprake is van sterke negatieve 

emoties , impulsief gedrag en stormachtige relaties.

 DGT is ook effectief bij eetproblemen ,  depressie, angst en   drugspro-

blemen, en het helpt iedereen die wil leren omgaan met negatieve 

emoties. DGT kan worden aangeboden als individuele therapie, in de 

vorm van een groepscursus of als combinatie van die twee. Er wordt 

een brede verscheidenheid van mindfulnessoefeningen aangereikt, 

maar formele meditatie  is in dit programma niet vereist .

Accept  atie en Commitment Therapie (ACT)

ACT is   fl exibel en wordt aangeboden als individuele therapie, in groeps-

cursussen of in workshops. Het bestaat uit een brede verscheidenheid 

van mindfulnessoefeningen en er wordt met verhalen en metaforen 

gewerkt. In ACT ligt de nadruk op het leren herkennen van je echte pri-

oriteiten in het leven en het vervolgens in overeenstemming brengen 

van je gedrag daarmee. ACT helpt bij vele problemen zoals depressie , 

angst, stress, chronische pijn, het gebruik van   alcohol en drugs, en 

gezondheidsproblemen .

 Andere veelbelovende programma’s

Op min  dfulness gebaseerde terugvalpreventie (MBRP, Mindfulness-Ba-

sed Relapse Prevention) – bij middelenmisbruik. 

Op acc  eptatie gebaseerde gedragstherapie (ABBT, Acceptance-Based 

Behaviour Therapy) – voor angst.

 Op mindfulness gebaseerde training bewust eten  (MB-EAT, Mindful-

ness-Based Eating Awareness Training) – voor eetbuien en obesitas.
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De  opbouw van dit boek

 Elk hoofdstuk in dit boek bouwt voort op de voorgaande hoofdstukken, dus 
het werkt het beste als je de hoofdstukken in eerste instantie in volgorde 
leest. Als jij merkt dat bepaalde hoofdstukken voor jou speciaal van belang 
zijn, kan het nuttig zijn om die hoofdstukken nogmaals te lezen. Als jij 
bijvoorbeeld vooral last hebt van de neiging tot rumineren of je aange-
trokken voelt tot specifi eke mindfulnessvaardigheden, dan is het voor jou 
misschien een goed idee om de hoofdstukken over die onderwerpen nog 
eens te lezen. Het boek bestaat uit de volgende delen:

Dee l I – Introductie

 In de eerste twee hoofdstukken maak je kennis met mindfulness en word 
je uitgenodigd om een paar eenvoudige oefeningen uit te proberen. Deze 
hoofdstukken zijn bedoeld als een voorproefje van wat mindfulness te bie-
den heeft, en hopelijk stimuleren ze je om je verder in het onderwerp te 
verdiepen. Een grondig inzicht in mindfulness geven deze hoofdstukken 
nog niet; daarvoor moet je de rest van het boek lezen en de oefeningen 
doen.

De  el II – Psychologische valkuilen

In de   volgende vier hoofdstukken worden de psychologische valkuilen be-
schreven waar Glenn in viel: rumineren, vermijding, emotiegestuurd ge-
drag en zelfkritiek. In deze hoofdstukken wordt beschreven hoe de valkui-
len werken, waarom het zo gemakkelijk is om erin te vallen en hoe mind-
fulness ons kan helpen uit die valkuilen te komen. Deze valkuilen komen 
heel veel voor. Van welke vorm van stress, gepieker of ongelukkigheid je 
ook last hebt, de kans is groot dat een of meer van deze valkuilen – en 
misschien wel alle vier – hier een bijdrage aan levert. De hoofdstukken in 
dit deel bevatten verschillende hulpmiddelen: een korte vragenlijst waarin 
jouw neiging om in die valkuil te vallen wordt onderzocht; een werkblad 
dat je helpt om je eigen patronen van denken, voelen en reageren te obser-
veren en begrijpen; en inleidende mindfulnessoefeningen die je zullen 
helpen uit de valkuil te komen of voorkomen dat je erin valt .
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Dee l III – Mindfulnessvaardigheden

 Deze hoofdstukken geven een vollediger inzicht in de mindfulnessvaar-
digheden en het hoe en wat van de beoefening en de werking ervan. De 
hoofdstukken bestaan uit oefeningen, werkbladen en persoonlijke verha-
len van mensen die de oefeningen hebben gedaan en er baat bij hebben 
gehad. Hoewel in elk hoofdstuk een specifi eke mindfulnessvaardigheid op 
de voorgrond staat, is het belangrijk om in te zien dat al deze vaardigheden 
samen voor het optimale eff ect zorgen.

Dee l IV – Alles bij elkaar brengen

 Dit deel bestaat uit twee hoofdstukken. Het eerste hoofdstuk bestaat uit 
oefeningen waarin de verschillende mindfulnessvaardigheden worden ge-
combineerd. Dit maakt het gemakkelijker om te begrijpen hoe je alles wat 
je geleerd hebt tot een geheel kunt maken. Het laatste hoofdstuk gaat over 
geluk – wat geluk betekent en hoe de beoefening van mindfulness je zal 
helpen geluk te vinden .

Hoe je dit boek het beste kunt gebruiken

Bedenk terwijl je met dit boek werkt, het volgende:

 1 – Mindfulness begrijpen zonder het te beoefenen is onmogelijk

 Lezen over mindfulness en erover praten met anderen helpt wel, maar 
mindfulness beoefenen lijkt een beetje op een berg af skiën, drijven in de 
oceaan, in een koor zingen, fi etsen of door de straten van een vreemde stad 
lopen. Zolang je het niet zelf doet, weet je niet echt wat het is .

2 – In het begin kan mindfulness paradoxaal en verwarrend lijken

Een gevoel van verwarring is onderdeel van de reis. Kijk eens of je een 
open en nieuwsgierige houding kunt aannemen. Wat mindfulness precies 
is en hoe het je kan helpen, zal duidelijker worden naarmate je er meer 
mee hebt gewerkt, vooral als je de werkbladen en de oefeningen doet.
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3 – Het duurt even voor je de effecten 
van mindfulnessbeoefening ziet

De oefeningen één of een paar keer uitproberen zal waarschijnlijk niet 
erg veel opleveren. Zolang je nog niet de tijd hebt gehad om een tijdlang 
consequent aan de oefeningen te werken, kun je beter nog geen conclusies 
trekken over de vraag of mindfulness je zal helpen.

 Veelgestelde vragen

Ho  eveel moet je oefenen?

Dat we  et niemand precies, maar de meeste leraren zijn het er wel over eens 
dat regelmatig oefenen belangrijk is. In onze kliniek bieden we mindful-
nessprogramma’s aan die bestaan uit acht wekelijkse lessen. We moedigen 
de deelnemers aan om de gehele periode van acht weken vrijwel elke dag 
te oefenen en pas daarna te beslissen of ze er baat bij hebben. De meeste 
mensen merken binnen vier weken de eerste eff ecten. En sommigen mer-
ken al meteen positieve eff ecten.

  Ik adviseer je om gedurende een periode van acht tot twaalf weken elke 
dag te oefenen terwijl je met dit boek werkt. Dat klinkt misschien als een 
zware verplichting, maar dat hoeft het niet te zijn. Op www.nieuwezijds.
nl vind je opnames die je bij sommige van de oefeningen kunnen helpen. 
De meeste daarvan duren vijf tot twintig minuten. Het boek bevat ook 
oefeningen om mindful te zijn bij dingen die je toch al doet – eten, auto-
rijden, lopen, afwassen. Bijna elke activiteit kan een mindfulnessoefening 
worden als je er met een niet-oordelende houding aandacht aan schenkt. 
Extra tijd kost dat je niet .

 Is het beoefenen van mindfulness religieus?

 Over mindfulness werd voor het eerst gesproken in oude  boeddhistische 
tradities, maar het gaat over aandacht hebben – een menselijk vermogen 
waarover we allemaal beschikken, wat ook onze religieuze achtergrond of 
overtuiging is. In de moderne wereld van vandaag, met de inbreng van de 
psychologie en het begrip psychische gezondheid, wordt mindfulness be-
schouwd als een pakket van vaardigheden en oefeningen om gezondheid 



Oefenen in geluk

30

en welzijn te verbeteren. Mindfulnessoefeningen kunnen worden gedaan 
op een manier die helemaal niets met religie te maken heeft.

  Sommige van de oefeningen in dit boek zijn gebaseerd op meditatie. 
Dit betekent dat je wordt uitgenodigd om rustig te gaan zitten en je aan-
dacht te richten op specifi eke zaken, zoals de sensaties van je ademhaling 
die je lichaam in en uit gaat of de geluiden die je om je heen hoort. Hierbij 
kun je in kleermakerszit op de grond gaan zitten, maar noodzakelijk is dat 
niet. Veel mensen zitten liever op een stoel.

  Mindfulnessmeditatie is een manier om jezelf te leren om je ervarin-
gen in het hier en nu te observeren met acceptatie en vriendelijke nieuws-
gierigheid. Het is geen manier om je hoofd leeg te maken, je gedachten 
te stoppen of je gevoelens te verdoven. Door mindfulness ontstaan helder-
heid en inzicht in je gedachten en gevoelens, zodat jij verstandiger beslis-
singen kunt nemen over wat te doen in moeilijke situaties .

 Is een zelfhulpboek iets voor mij?

 Als jij graag meer wilt weten over mindfulness en bereid bent om met een 
boek aan de slag te gaan, kan dit boek veel voor je betekenen. De proble-
men die in dit boek worden besproken, zijn problemen die horen bij het 
mens-zijn. De mindfulnessoefeningen worden zorgvuldig beschreven en 
er worden instructies bij gegeven die je door de oefeningen heen leiden. 
Doel van dit boek is hulp bieden aan mensen met een brede verscheiden-
heid van problemen en zorgen, en daarnaast richt het zich ook op mensen 
die streven naar persoonlijke groei en inzicht.

 Als voor jou geldt dat je een serieuze psychische stoornis hebt (zoals 
een zware  depressie of een borderline-persoonlijkheidsstoornis ), bij jou 
sprake is van ernstig misbruik van drugs of   alcohol, als je een traumati-
sche achtergrond hebt waar je erg onder lijdt of waarbij je het risico loopt 
dat je jezelf iets aandoet, dan is het verstandiger om met een therapeut 
samen te werken. Dit boek kan goed worden gebruikt in combinatie met 
therapie, maar het is wel belangrijk dat je met je therapeut bespreekt of het 
aansluit bij de manier van werken in de therapie.
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 Stel dat ik sceptisch ben over mindfulness?

 Als jij sceptisch bent over mindfulness, is dat prima. Ik was ook scep-
tisch toen ik destijds, in de jaren negentig, begon met mindfulness. Ik 
had geen ervaring met meditatie en kwam met mindfulness in aanraking 
toen ik een intensieve cursus dialectische gedragstherapie volgde (zie voor 
een korte beschrijving van dgt de ingekaderde tekst op bladzijde 26). 
Ik was in die tijd van mening dat mindfulness iets was voor monniken 
in kloosters en niet voor psychologen met een wetenschappelijke achter-
grond. Maar aangezien de cursus dgt noodzakelijk was voor mijn werk als 
klinisch psycholoog, docent en supervisor, ging ik toch met de oefeningen 
aan de slag.

 Tot mijn niet geringe verbazing hadden de oefeningen een groot eff ect 
op mij. Ik kreeg er zeer veel belangstelling voor en wilde er meer over te 
weten komen. Ik las boeken van bekende mindfulnessleraren, bezocht 
mindfulnesstrainingsessies, conferenties en meditatieretraites. Ik bestu-
deerde de in het kader op bladzijde 25-26 beschreven op mindfulness 
gebaseerde therapieprogramma’s. En ik ging onderzoek doen naar mindful-
ness.

 Hoe meer ik met het onderwerp vertrouwd raakte, des te duidelijker 
werd het voor mij dat mindfulness een enorm verschil maakte in mijn 
leven. Ik voelde meer waardering voor de wereld om me heen en raakte 
meer op mijn gemak met wat er zich in mijn innerlijk afspeelde. Door 
mindfulness ging ik mezelf beter begrijpen en kreeg ik meer zelfi nzicht, 
werden mijn prioriteiten duidelijker en voelde ik me gelukkiger. Stress en 
moeilijkheden verdwenen er niet door, maar mindfulness hielp me hier 
beter mee om te gaan. Hetzelfde gold voor de mensen met wie ik werkte: 
mijn cliënten, collega’s en studenten. Tot op de dag van vandaag oefen ik 
nog regelmatig en ik gebruik daarbij de in dit boek beschreven vaardighe-
den. Mindfulness speelt een grote rol in mijn kijk op de wereld en mijn 
manier van leven.

 Dat betekent niet dat ik elke minuut mindful ben. Eigenlijk ben ik zelfs 
een beetje een verstrooide professor (zoals mijn studenten zullen bevesti-
gen). Ook is het niet zo dat mindfulness je leven per defi nitie zal veran-
deren. Uit onderzoek blijkt echter wel dat heel veel mensen baat hebben 
bij de beoefening van mindfulness. Dit wordt bevestigd door mijn eigen 
onderzoek, mijn werk als docent en therapeut en mijn persoonlijke er-
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varing. Ik heb er vertrouwen in dat als jij dit boek doorwerkt vanuit een 
onderzoekende en geïnteresseerde houding, er een goede kans is dat je het 
verschil zult merken. En net als voor alles geldt ook hier: hoe meer je erin 
stopt, hoe meer je terugkrijgt.

Kortom: aan de slag!


