
 
Mindfulness  
Mindfulness gaat over meer aanwezig zijn bij je ervaring van dit moment. Het 
gaat over aandacht hebben voor wat er nu is. In de definitie van mindfulness 
worden drie aspecten van deze aandacht benoemd die van belang zijn als we 
mindfulness beoefenen: de aandacht is gericht, in het hier-en-nu en niet 
(ver)oordelend.  
Gerichte aandacht  
Gedurende de hele dag wordt onze aandacht getrokken door allerlei prikkels; 
dingen die we zien, dingen die we horen, dingen die we denken, dingen die we 
voelen, etc.  
Je zou kunnen zeggen dat onze aandacht normaal gesproken erg ‘ongericht’ is. 
We laten ons meevoeren in wat onze aandacht trekt en zijn ons daar meestal 
niet bewust van.  
Als we mindfulness beoefenen, proberen we onze aandacht ‘gericht’ ergens naar 
toe te brengen. Dat wil zeggen dat we een bewuste intentie hebben om onze 
aandacht te richten.  
Aandacht in het hier-en-nu  
In de mindfulness richten we onze aandacht op het hier-en-nu, op het huidige 
moment. We richten onze aandacht dus niet op wat er in het verleden is gebeurd 
of wat er mogelijk in de toekomst gaat gebeuren, maar op onze ervaring van dít 
moment.  
Niet (ver)oordelende aandacht  
We proberen open te zijn als we onze aandacht richten op de ervaring van dit 
moment. Als je oplet, zul je merken dat dit een van de moeilijkste aspecten is 
van de aandacht die we bij mindfulness oefenen. We zijn nu eenmaal gewend om 
onze ervaringen direct te beoordelen als ‘fijn’, ‘onaangenaam’, ‘mooi’, ‘lelijk’, 
‘goed’, ‘slecht’, etc. Over het algemeen zijn we meer geneigd ons open te stellen 
voor aangename ervaringen dan voor onaangename ervaringen. In de 
mindfulness proberen we een open houding te hebben voor onze volledige 
ervaring zonder onderscheid te maken tussen aangename of onaangename 
ervaringen. Deze openheid gaat gepaard met een zekere vriendelijkheid en 
mildheid.  
 
De automatische piloot  
Een groot deel van ons leven wordt gestuurd door ‘de automatische piloot’. 
Misschien herken je wel dat je in de auto soms kilometers kunt rijden, zonder je 
bewust te zijn van waar je bent. Of dat je tijdens een gesprek merkt dat je helemaal 
niet hebt geluisterd naar het verhaal van de ander. Of dat je net klaar bent met 
douchen en bemerkt dat je volledig automatisch hebt gedoucht.  
Zo zijn wij vaak niet aanwezig in ons eigen leven. We zijn op deze momenten als 
het ware ‘weg’. Ons lichaam doet van alles op de ene plek en ‘wij’ zijn in ons 
hoofd ergens anders.  
Opvallend hieraan is dat we meestal niet ‘weg’ zijn omdat we er voor kiezen, 
maar dat we eerder ‘wegraken’. Het is een automatisme dat we vaak niet eens in 
de gaten hebben.  
In de mindfulness noemen we dit: de automatische piloot. 
 



Voordelen van de automatische piloot  
- Het kan prettig zijn dat we niet overal bij stil hoeven te staan om dingen goed 
te laten verlopen.  
- De automatische piloot geeft ons de ruimte om onze aandacht bij andere 
dingen te hebben dan dat waar we op dat moment mee bezig zijn. Als we dit niet 
zouden kunnen, zouden we voortdurend druk bezig moeten zijn om alledaagse 
handelingen goed te laten verlopen.  
- Sommige activiteiten gaan beter als we er niet te veel bij stilstaan en meer op 
onze automaat handelen (bijvoorbeeld autorijden).  
 
Nadelen van de automatische piloot  
- Je mist een hoop. De kleine dingen, die het leven vaak de moeite waard 
maken, zien we niet omdat we in gedachten ergens anders zijn. We missen 
bijvoorbeeld de lach van een kind, de schoonheid van onze omgeving. Maar ook 
de ‘signalen van ontevredenheid’ van onze naasten merken we vaak niet op, met 
alle gevolgen van dien.  
- We belanden regelmatig in onze automatische piloot als het gaat om het 
omgaan met problemen. We hebben bijvoorbeeld een voortdurende neiging om 
te piekeren, om gedachten te herhalen. Niet omdat we dat willen, maar omdat 
het moeilijk is ons los te maken van ons (denk)patroon.  
- In de automatische piloot is er geen ruimte voor creativiteit en het vinden van 
nieuwe oplossingen waardoor we vaak in dezelfde patronen blijven hangen, zelfs 
al zijn ze niet functioneel.  
- Het belangrijkste nadeel van de automatische piloot is misschien wel dat we er 
vaak geen keuze in hebben. We noemen het niet voor niets ‘automatische piloot’. 
Als we in onze automatische piloot hier raken, impliceert dit dat we een stuk 
vrijheid (om onze ervaring in volheid te beleven en om te handelen zoals het op 
dat moment het beste lijkt) kwijtraken.  
 
Waarom de bodyscan?  
In deze eerste week van de mindfulness training gaan we de bodyscan oefenen. 
De bodyscan is binnen de mindfulness om meerdere redenen een belangrijke 
oefening.  
- De bodyscan brengt je uit je hoofd en in je lichaam. Wij leven vaak erg vanuit 
ons hoofd waardoor we minder contact hebben met ons lichaam. De bodyscan 
helpt om je lichaam weer meer te voelen. Het doel is om aandacht te hebben 
voor je lichaam en te voelen wat en waar je iets in je lichaam ervaart. Op den 
duur zul je merken dat je sensitiever wordt en dingen in je lichaam opmerkt 
waar je je eerder niet bewust van was.  
- Je oefent het richten van de aandacht, omdat je je aandacht voortdurend 
verplaatst door je lichaam. Dit helpt om je ‘aandacht-spier’ te versterken. Je 
aandacht zal vroeg of laat afgeleid raken en dat geeft je de mogelijkheid om, op 
het moment dat je de afleiding opmerkt, te oefenen om je aandacht opnieuw 
terug te brengen naar de bodyscan. Hierdoor ontwikkel je het vermogen om je 
aandacht langer te richten. Daarnaast leer je ook om je aandacht weer los te 
maken doordat je de aandacht steeds verplaatst naar een volgend lichaamsdeel.  
- Het is onvermijdelijk om in de bodyscan je automatische piloot tegen te komen. 
Door de bodyscan dagelijks te doen leer je je automatische piloot kennen en leer 
je er mee om te gaan.  



 Wat kan je helpen bij het oefenen van mindfulness?  
Het helpt als je bereid bent een zekere inspanning te verrichten om meer bewust 
te leven. Niet de inspanning van hard werken, maar de inspanning van bewust je 
aandacht richten op het hier-en-nu, telkens weer opnieuw. Het is goed om je te 
realiseren dat dit een proces is dat niet vanzelf gaat.  
Vaak kost het ook moeite om de ruimte in je leven te creëren om de oefeningen 
thuis te kunnen doen. Het helpt als je de tijd voor de oefeningen in je 
dagprogramma inplant en er een routine van maakt. Als je het oefenen laat 
afhangen van of er tijd overblijft wordt het vaak een heel gevecht en krijg je het 
gevoel dat je dit ‘moet’ doen in plaats van dat het oefenen van mindfulness iets 
is dat je jezelf gunt!  
Het oefenformulier uit dit werkboek kun je gebruiken om bij te houden wat je 
geoefend hebt, hoe het oefenen gegaan is en om voor jezelf ervaringen bij het 
oefenen te noteren. Eventueel kun je voor aanvang van de volgende bijeenkomst 
je aantekeningen op het oefenformulier doorlezen zodat het makkelijker is je 
oefenervaringen te herinneren tijdens de bijeenkomst.  
Het helpt ook bij het oefenen als je je verwachtingen over de oefeningen kunt 
loslaten. De oefeningen hoeven niet prettig te zijn of te leiden tot ontspanning. 
Je moet ze gewoon doen. Het effect van deze training is soms pas na een aantal 
weken te bemerken, dus het heeft weinig zin om een enkele oefening te 
‘beoordelen’. Daarnaast is het goed om je te realiseren dat moeilijke oefeningen, 
waarbij het bijvoorbeeld erg onrustig voelt, ons juist ook veel kunnen leren. Het 
gaat er tenslotte om in het hier-en-nu aanwezig te zijn bij dat wat er is, ook als 
dat vervelend is.  
Heb vertrouwen in het leerproces en als het moeilijk wordt, kun je de teksten in 
het werkboek nog eens doorlezen.  
Tenslotte: vergeet niet dat je ieder moment opnieuw kunt beginnen. In feite is 
dat wat we doen: duizenden malen opnieuw beginnen. Elke week, elke dag, elke 
meditatie, elk moment kun je opnieuw beginnen.  
Je bent oké zoals je bent  
Vanuit de mindfulness ben je oké zoals je bent, wat je problemen ook mogen 
zijn. Misschien ben je ziek, misschien heb je allerlei psychische problemen of zijn 
er andere moeilijkheden. Problemen en moeilijkheden horen nu eenmaal bij het 
leven. Alles in het leven verandert voortdurend door de tijd heen; ook je ervaring 
van pijn, stress of andere moeilijkheden. Morgen kan het leven er heel anders 
uitzien. Ieders leven omvat kansen, hindernissen en moeilijkheden waarmee we 
moeten leren leven. Deze training zal je uitnodigen de problemen die er zijn 
onder ogen te zien maar ook te zien dat je meer bent dan een opsomming van je 
problemen. 
 
Mindful eten  
Tijdens de training heb je met bijzondere aandacht een rozijn gegeten. Naast de 
ervaring die je op dat moment had, kun je misschien ook stilstaan bij het groter 
geheel. De rozijn heeft ooit als druif aan een struik gehangen, hij heeft water 
gekregen en de zon heeft erop geschenen. De aarde waarin hij stond is bewerkt, 
hij is geplukt, gedroogd en ingepakt. Vervoerd en verkocht. De rozijn is zo 
bekeken onderdeel van een groter geheel. Maar toch is de rozijn op zichzelf ook 
heel.  
De eetoefeningen die bij de thuisoefeningen van deze week horen zijn enerzijds 
aandachtsoefeningen waarbij we je vragen om zo goed als je kunt stil te staan 
bij je ervaring van het eten. Anderzijds willen we je ook uitnodigen op te merken 



dat het voedsel dat je eet in verbinding staat met een groter geheel, net zoals 
wij mensen in verbinding staan met een groter geheel. Soms kan het zinvol zijn 
om bij die verbinding stil te staan. Als mensen zijn wij tenslotte ook verbonden 
en tegelijkertijd een eenheid die op zichzelf ‘heel’ is. 

 
Hindernissen  
Ons doel in deze training is om vaker en meer aanwezig te zijn bij onze ervaring 
van dit moment zonder erover te oordelen. Misschien dat je in de eerste week 
van oefenen al bemerkt hebt dat dit niet zo’n eenvoudige opgave is. Vaak staan 
ons dingen in de weg om onze ervaring van het moment volledig toe te laten. 
Traditioneel (vanuit de Vipassana meditatie traditie) worden de factoren die ons 
in meditatie hinderen omschreven in vijf hindernissen:  
Verlangen  
Bijvoorbeeld: Je bent aan het oefenen en plotseling krijg je vreselijk veel zin in 
een kopje thee of een stukje chocolade. Misschien verlang je naar mooie muziek 
of klanken tijdens je meditatie. Of je hebt tijdens de vorige meditatie een 
prettige ervaring gehad en wilt hetzelfde in deze meditatie opnieuw ervaren.  
Afkeer  
Bijvoorbeeld: Je bent aan het oefenen en dan gaat net de telefoon of komt er 
een huisgenoot de kamer binnen en je irriteert je aan de verstoring. Of misschien 
irriteert de stem of de woordkeus van de begeleide meditatie je. Misschien vind 
je dat er te veel gesproken wordt tijdens de meditatie of juist te weinig, dat het 
tempo niet goed ligt voor jou op dit moment.  
 
Slaperigheid / Dufheid  
Bijvoorbeeld: Je bent aan het oefenen en merkt dat je vreselijk slaperig bent en 
steeds wegdut tijdens je meditatie waardoor het lastig is je aandacht te richten. 

 
Rusteloosheid  
Bijvoorbeeld: Je bent aan het oefenen en kan je lichaam nauwelijks stil houden. 
Je benen, nek, armen voelen rusteloos en je kunt je niet of nauwelijks 
bedwingen om te bewegen. Of je merkt dat je aandacht van hot naar haar vliegt 
en dat het je niet lukt om je aandacht op een bepaald focus te houden omdat er 
steeds gedachten tussendoor komen. 
 



Twijfel  
Bijvoorbeeld: Je bent aan het oefenen en begint te twijfelen of dit oefenen 
eigenlijk wel iets voor je is. Misschien ga je je afvragen of je het wel goed doet of 
vraag je je af of dit oefenen zinvol is of dat je je tijd beter anders kunt 
gebruiken.  
 
De automatische piloot en de hindernissen  
Waarschijnlijk ben je een of meer van deze ‘hindernissen’ al tegen gekomen in je 
oefeningen. Ook in het optreden van de hindernissen speelt de automatische 
piloot een belangrijke rol. Het is belangrijk om je te realiseren dat je niet kíest 
voor hindernissen. Je kiest er bijvoorbeeld niet voor om rusteloos te zijn, maar 
merkt opeens dat het moeilijk is om te blijven zitten omdat je je zo rusteloos 
voelt.  
De hindernissen in je leven  
Het bijzondere aan deze vijf hindernissen is dat je ze kunt tegenkomen in je 
meditatiebeoefening tijdens deze training, maar, als je beter kijkt, zul je zien dat 
je ze ook in je dagelijks leven tegenkomt. Vrijwel altijd als je het gevoel hebt dat 
‘het niet lekker loopt’, zul je een van bovengenoemde hindernissen kunnen 
herkennen.  
In deze training leren we niet hoe we van deze hindernissen afkomen, maar hoe 
we ze herkennen en er op een andere manier mee kunnen omgaan. Deze andere 
manier van omgaan houdt in dat we de hindernissen toe kunnen laten als 
onderdeel van onze ervaring zonder dat we er volledig aan overgeleverd zijn. 
Hiermee hervinden we een stuk vrijheid die verloren gaat als we altijd 
automatisch reageren op onze hindernissen.  
De bodyscan en andere oefeningen helpen ons om de hindernissen tegen te 
komen en ermee te oefenen zodat we ze op den duur ook in ons dagelijks leven 
beter kunnen herkennen en er anders, wijzer, mee om kunnen gaan. 

 
Helpende factoren  
Gelukkig zijn er bij het oefenen van mindfulness niet alleen hindernissen maar 
ook factoren die ons kunnen helpen bij het ontwikkelen van mindfulness.  
Niet oordelen  
Zoals in de definitie van mindfulness al naar voren kwam, is ‘niet oordelen’ een 
belangrijk aspect van mindfulness. Niet oordelen is geen gemakkelijke opgave, 
want wij zijn gewend om voortdurend alles te beoordelen; we vergelijken onszelf 
met anderen, we vergelijken onze ervaringen met eerdere ervaringen en 
beoordelen of een situatie voldoet aan onze verwachtingen.  
Het proberen te stoppen met oordelen levert vaak in eerste instantie een nieuw 
oordeel op als je bij jezelf opmerkt dat je oordeelt (het veroordelen van het 
oordeel). Het is daarom handiger om in eerste instantie alleen bewustzijn naar je 
oordelen te brengen en op te merken wanneer je oordeelt. Door het herkennen 
van het oordelen en het besef dat dit een automatisch patroon is, kun je vaak 
beter accepteren dat je oordeelt en het oordeel vervolgens gemakkelijker 
loslaten.  
 
Geduld  
Mindfulness vraagt een investering die niet meteen iets oplevert. In die zin helpt 
het om geduld te hebben en er niet direct iets van te verwachten. Geef jezelf de 
ruimte om te leren. En zoals we ook vragen om te proberen niet te oordelen over 



je oordelen, vragen we je ook om geduldig te zijn met je ongeduld als je dit 
tegenkomt. 

 
Eindeloos opnieuw beginnen  
Mindfulness gaat over je ervaring in dit moment. Je kunt daarom eindeloos 
opnieuw beginnen. Binnen de meditatieoefening wordt je bijvoorbeeld afgeleid en 
zodra je dit opmerkt, begin je weer opnieuw met het richten van je aandacht. En 
zoals al eerder gezegd: je kunt elke week, elke dag, elke meditatie en elk 
moment opnieuw beginnen. Bij het opnieuw beginnen hoort ook het ervaren met 
een ‘beginnersgeest’, met de openheid die je hebt als je iets voor de eerste keer 
beleeft.  
 
Vertrouwen  
Het helpt als je vertrouwen hebt in het oefenproces van mindfulness. Vertrouwen 
kun je van buitenaf voeden. Je kunt bijvoorbeeld wetenschappelijke onderzoeken 
in herinnering roepen die aangeven dat het beoefenen van mindfulness zinvol is 
of je kunt luisteren naar een inspirerend leraar of persoon in wie je vertrouwen 
hebt.  
Vertrouwen kun je ook van binnenuit ervaren. Het gaat hierbij om het 
vertrouwen in jezelf, het leren luisteren naar jezelf en het vertrouwen in je eigen 
vermogen om mindfulness te leren en te verdiepen op jouw manier.  
 
Niet streven  
Meditatie heeft als doel om te zijn met dat wat er is. Vanuit de mindfulness 
gezien is alles wat nodig is al aanwezig. ‘Innerlijke rust’ heeft niets van buitenaf 
nodig. Het heeft alleen maar nodig dat we loslaten wat in de weg zit om de rust 
te kunnen ervaren. Dat wat meestal het meest in de weg zit is onze neiging om 
ergens anders te willen zijn dan waar we zijn. Daarmee heeft het dus geen zin 
om ergens naar te streven, want alles wat er nodig is, is er al. Het ‘niet streven’ 
binnen de mindfulness is een lastige paradox, want natuurlijk doen we deze 
training niet als we niet zouden denken dat het ons iets goeds te brengen had. 
Op korte termijn kan het streven echter een lastige barrière zijn om te kunnen 
zijn met hoe het nu is. Het helpt om het streven te herkennen als streven. Dat 
kan soms helpen om het gemakkelijker los te laten. 
  
Acceptatie 
Acceptatie helpt om de dingen te laten zijn zoals ze op dit moment zijn. Als we 
niet accepteren wat (op dit moment) niet te veranderen is, gaat er vaak veel 
energie verloren met verzet en weerstand. Acceptatie betekent geen passieve 
overgave aan alles wat ons overkomt en betekent niet dat we onze principes 
overboord moeten zetten en alles maar moeten nemen zoals het komt. Het is 
een actieve houding waarin we beginnen met de situatie zoals die op dat 
moment is te accepteren. Als we geen energie verliezen in weerstand en verzet, 
kunnen we vaak ook helderder zien wat er in een bepaalde situatie nodig is. 

 
Loslaten  
Zoals we in de bodyscan iedere keer opnieuw een lichaamsdeel met onze 
aandacht verkennen en vervolgens weer loslaten, zo kun je met elke gedachte, 
lichamelijke sensatie, geluid, gevoel, gebeurtenis oefenen om los te laten. 
Loslaten is niet gemakkelijk; soms is een ervaring zo prettig dat we het willen 



vasthouden, maar het kan ook gebeuren dat ervaringen juist erg onaangenaam 
zijn en het toch moeilijk is om los te laten. Loslaten betekent niet hetzelfde als 
wegstoppen, wegduwen of negeren. Loslaten is een manier om iets er te laten 
zijn zonder iets te doen met het verlangen of de afkeer die je misschien ten 
opzichte van deze ervaring hebt. In zekere zin is loslaten het vermogen om 
gedachten en/of gevoelens ongemoeid te laten. Het lijkt op het openen van je 
hand om iets los te laten dat je omklemd hield.  
 
Mildheid, vriendelijkheid  
Het helpt om bij het beoefenen van mindfulness en vriendelijke houding naar 
jezelf en je ervaring te hebben. Mildheid kan helpen, zeker als je het moeilijk 
hebt en je bijvoorbeeld boosheid, angst of verdriet tegenkomt.  
Soms helpt het om je voor te stellen dat je een klein kind iets aan het leren bent. 
De beste manier om het kind iets te leren is met een zachte, vriendelijke 
houding. Misschien is het nodig om hetzelfde duizenden keren opnieuw te horen 
en duizenden keren opnieuw in hetzelfde patroon te vallen. Je hoeft het jezelf 
niet kwalijk te nemen. Misschien kun je er zelfs om glimlachen. Met het oefenen 
van een vriendelijke houding ontwikkel je langzaam meer compassie voor jezelf 
maar ook voor de mensen om je heen.  
 
Concentratie op de ademhaling 
1.Zittend op de grond of op een stoel, comfortabel maar rechtop. 
 
2. Je kunt je ogen sluiten en je aandacht richten op het contact dat je lichaam 
maakt met de onderlaag. Je kunt dan ook voelen hoe de houding van je lichaam 
nu voelt.  
 
3. Breng vervolgens je aandacht naar de ademhaling zoals je deze voelt in je 
lichaam. Je kunt de adem bijvoorbeeld voelen in je neus, je borstkas of je buik. 
Je kunt je aandacht naar de plek brengen waar jij de beweging van de adem in 
je lichaam het beste voelt.  
 
4. Volg met je aandacht, zo goed als je kunt, alle veranderingen in je lichaam als 
de ademhaling je lichaam binnenkomt bij de inademing en als de ademhaling je 
lichaam verlaat bij de uitademing. 
  
 
5. Je hoeft de ademhaling niet te veranderen of onder controle te krijgen. Laat 
de ademhaling gewoon zelf ademhalen.  
 
6. Als je opmerkt dat je aandacht is afgedwaald, kun je erbij stilstaan dat het 
afdwalen een heel normaal verschijnsel is. Het moment dat je het opmerkt, word 
je als het ware weer wakker en kun je je aandacht op een vriendelijke manier 
terugleiden naar de ademhaling zoals je die nú voelt.  
 
7. Je kunt deze oefening 15 minuten doen, of langer als je dat wilt.  
 
Het oefenen van de bodyscan  
Ter herinnering:  
• De bodyscan hoeft geen speciale ervaring te zijn of op te roepen. Het hoeft ook 
niet goed te voelen en je hoeft er niet ontspannen van te raken.  
 



De bodyscan heeft geen doel. Je hoeft dus ook nergens uit te komen. Laat je 
iedere keer weer opnieuw verrassen en probeer met een beginnersgeest te 
oefenen.  
 
• De bodyscan is bedoeld om je te helpen ‘zijn’. Ook als je de instructies volgt, 
probeer niet te veel te doen en laat je verwachtingen over de bodyscan zo veel 
mogelijk los.  
 
• Als je regelmatig grote delen van de bodyscan in slaap valt kan het helpen om 
met je ogen open te oefenen of de oefening zittend of zelfs staand te doen.  
 
• Ook in de bodyscan kun je de automatische piloot tegenkomen. Misschien denk  
je al te weten wat je in een bepaald lichaamsdeel zult voelen of loop je vooruit 
op de instructies van de cd. Als je dit opmerkt, kun je je opnieuw openen voor je 
ervaring van dít moment van de bodyscan.  
 
• Als je de bodyscan vaker doet, kan het zijn dat je dezelfde moeilijkheden vaker 
tegenkomt. Nodig jezelf uit om iedere keer weer opnieuw deze ervaring te 
onderzoeken alsof je het nog nooit zo hebt ervaren. Alleen zo kun je nieuwe 
aspecten ervan leren kennen.  
 
• Als je weinig voelt of ervaart bij de bodyscan is dat ook goed. Het actief zoeken 
naar fysieke sensaties werkt vaak tegengesteld.  
 
• Tijdens de bodyscan kun je soms vreemde lichamelijke gewaarwordingen 
ervaren; een lichaamsdeel dat abnormaal warm of abnormaal koud voelt, 
rusteloze benen of voeten, lichaamsdelen die ‘afwezig’ lijken te zijn omdat je ze 
helemaal niet voelt, delen van je lichaam die anders van vorm voelen dan 
normaal, het zien van kleuren, etc. Het is heel normaal om zulke ervaringen te 
hebben. Je hoeft er niet veel mee te doen. Merk het gewoon op en laat het voor 
wat het is. Als je de ervaring als akelig of erg vervelend ervaart, bespreek dat 
dan met je trainer.  
 
• Er is geen ‘goede’ manier om de bodyscan te doen. Er is alleen maar jouw 
bodyscan van dit moment. 
Uit; werkboek tot mindfulnesstrainer, Rino (postacademische en 
posthbo-opleidingen) 
Verder lezen? 

Uit je hoofd in het leven, een werkboek voor een waardevol leven met 
mindfulness en Acceptatie en Commitment Therapie, Steven Hayes 

Stil zitten als een kikker, mindfulness voor kinderen (5-12) en hun ouders, Eline 
Snel 

Ruimte geven en dichtbij zijn, mindfulness voor ouders met pubers, Eline Snel 

Handboek meditatief ontspannen,effectief programma voor bestrijden van pijn en 
stress, J.Kabat-Zinn 

Aandachtgerichte cognitieve therapie bij depressie,een op mindfulness 
gebaseerde methode om terugval te voorkomen, Segal,Williams,Teasdale 


