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Een blad papier

Geen komen, geen gaan,
Geen voor, geen na.
Ik houd je dicht tegen me aan
en laat je vrij,
ik ben in jou,
jij bent in mij.

Thich Nhat Hanh
(Hanh, 2008, p. 84)
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Inleiding

Dit boek is het resultaat van het samenvallen van mijn werk en per-
soonlijke ontwikkeling. In het werk en mijn opleiding tot therapeut 
lag de nadruk aanvankelijk vooral op het vergaren van kennis. Hier-
mee werd het mogelijk de juiste diagnose te stellen en de effectiefste 
behandeling aan te bieden. Dit gaf vooral in het begin het nodige 
houvast. Maar aan het eind van mijn psychotherapieopleiding kwam 
ik in aanraking met Vipassana, en maakte ik kennis met meer li-
chaamsgerichte benaderingen zoals focussen en haptotherapie. Voor 
mijn werk zocht ik naar aanvullingen op de verbale therapie waar ik 
al ervaren in was. 

Vipassana-meditatie veranderde mij meer dan welke kennis dan 
ook. Het was vooral de eenvoud die me aansprak. Tijdens een eerste 
stilteretraite vielen diverse inzichten me toe. Deze ervaring wilde ik 
delen met anderen, en de vraag ontstond hoe ik mijn ervaringen zou 
kunnen integreren in mijn werk. Aangezien ‘mindfulness’ (ontstaan 
uit Vipassana-meditatie) al sinds 1979 door Jon Kabat-Zinn werd 
toegepast in de (somatische) gezondheidszorg, bleek de toepassing in 
het dagelijks werk redelijk eenvoudig. Wel moest ik zoeken naar de 
juiste vorm en stel ik mezelf nog steeds de vraag hoe en óf mindfulness 
voor een specifieke cliënt zinvol kan zijn. In een nascholingscursus 
Mindfulness Based Cognitive Therapy (mbct) werd duidelijk hoe 
Segal, Williams en Teasdale cognitieve gedragstherapie integreerden 
met mindfulness. Het is die combinatie tussen gedragstherapie en 
mindfulness die ik als zeer krachtig heb ervaren. Beide ‘methoden’ 
zijn concreet en duidelijk. Gedragstherapie kent een duidelijke taxa-
tie en afbakening, waarmee uiteenlopende klachtgebieden en doel-
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Mindfulness10

groepen effectief behandeld kunnen worden. En door de combinatie 
met mindfulness is er ook aandacht voor existentiële aspecten van 
het bestaan. Dit laatste aspect miste ik binnen de gedragstherapie, 
en zeker waar de behandeling plaatsvindt volgens vaste protocollen. 
Behandelprotocollen en richtlijnen hebben een belangrijke waarde, 
maar in de praktijk dient de mens achter het ziektebeeld niet uit het 
oog verloren te worden. Gedragstherapie kan dan karikaturaal de 
vorm van een trukendoos aannemen, waaruit interventies getoverd 
worden. Evengoed kan mindfulness een karikatuur worden, als een 
soort wondermiddel dat altijd zal werken. Of mindfulness kan aan 
de trukendoos worden toegevoegd zonder begrip van werkelijke 
meerwaarde.

In dit boek zal ik geen richtlijnen of protocollen beschrijven. Ik 
ben voorstander van zogeheten ‘flexibele protocollen’: algemene 
richtlijnen met de mogelijkheid tot aanpassing aan wat de cliënt no-
dig heeft op dit moment. Kort gezegd: doen wat werkt en aanpassing 
waar nodig.

Op een afdeling in een psychiatrisch ziekenhuis voor mensen met 
een combinatie van een somatische aandoening en psychiatrische 
problematiek heb ik voor het eerst meditatie toegepast in het werk 
dat ik deed. Voor deze doelgroep schoot cognitieve gedragstherapie 
tekort en ik zocht naar alternatieve wegen. Sindsdien heb ik regelma-
tig mensen behandeld waarbij meditatie een onderdeel was van de 
behandeling. In het algemene ziekenhuis waar ik later werkte heb ik 
dit verder uitgebouwd, waarbij ik steeds cognitief gedragstherapeu-
tische interventies integreerde met meditatie. In eerste instantie deed 
ik dus vooral ervaring op met de doelgroep waarvoor Kabat-Zinn 
Mindfulness Based Stress Reduction (mbsr) ontwikkelde. In mijn 
vrijgevestigde praktijk waarin ik nu werkzaam ben, is de populatie 
echter meer divers. Mijn ervaring is dat de effectiviteit van gedrags-
therapeutische interventies toeneemt wanneer mindfulness geïnte-
greerd wordt. 

Het is van belang om het onderscheid te kennen tussen meditatie 
en therapie. Er is veel geschreven over meditatie vanuit verschillende 
spirituele tradities. De laatste jaren verschijnen steeds meer publi-
caties over meditatie binnen de psychologische praktijk. De litera-
tuur richt zich echter vooral op een groepsgerichte aanpak. In dit 
boek wil ik een beschrijving geven van de mogelijke integratie van 
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11inleiding

meditatie binnen individuele therapie. Enige tijd leerde ik mensen 
alleen meditatie, maar dit bleek weinig effectief ten aanzien van de 
aanmeldklachten. Ik heb geen kwantitatief onderzoek gedaan, maar 
mijns inziens vormt de combinatie (psychotherapie en mindfulness) 
de kracht voor mensen met (ernstige) psychopathologie. Recent we-
tenschappelijk onderzoek is in dit opzicht veelbelovend. Ter illus-
tratie heb ik in dit boek veelvuldig casuïstiek beschreven. Over het 
algemeen zijn cliënten positief over mindfulness: sommige mensen 
passen mindfulness toe als een tijdelijke vaardigheid om de huidige 
moeilijkheden het hoofd te bieden, bij anderen leidt de beoefening 
van mindfulness tot verandering van hun leefwijze. Met verwonde-
ring zie ik steeds hoe mindfulness mensen verandert. Tegelijkertijd 
ben ik me ervan bewust dat mindfulness niet bij alles en iedereen 
passend is. Soms is dit ook helemaal niet in te schatten. Hoewel ik 
erg enthousiast ben over mindfulness is het van belang kritisch te 
blijven. Zo is er bijvoorbeeld nog weinig onderzoek gedaan naar 
contra-indicaties.

In het algemeen ben ik ervan overtuigd dat in de combinatie van 
psychotherapie en mindfulness veel winst te behalen valt, en zeker 
ook in individuele therapie. Het grote voordeel van individuele thera-
pie ten opzichte van groepstherapie is dat meer maatwerk mogelijk is.

Dit boek is als volgt opgebouwd. In het eerste deel wordt een theore-
tisch en wetenschappelijk kader gegeven. In hoofdstuk 1 wordt een 
korte schets gegeven van de boeddhistische psychologie. Vervolgens 
komen in hoofdstuk 2 diverse therapeutische programma’s aan bod 
waarin mindfulness een plaats heeft gekregen. In hoofdstuk 3 wordt 
een overzicht gegeven van wetenschappelijk onderzoek. 

Het tweede deel van dit boek gaat over de praktische toepassing 
van mindfulness binnen individuele therapie. In hoofdstuk 4 komt 
het gedragstherapeutisch proces aan de orde, en de inpassing van 
mindfulness in dit proces. In hoofdstuk 5 wordt de toepassing van 
mindfulness in individuele behandeling beschreven met enkele speci-
fieke toepassingsgebieden. Tot slot gaat hoofdstuk 6 over het nut van 
de meditatiebeoefening door de therapeut. 

In de bijlage zijn diverse mindfulnessoefeningen opgenomen. De 
termen ‘meditatie’ en ‘mindfulness’ worden in dit boek beide (door 
elkaar) gebruikt.
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Ik hoop dat dit boek therapeuten nieuwsgierig maakt, handvatten 
geeft en vertrouwen biedt om meditatie te integreren in het leven, 
zowel op werkgebied als op persoonlijk vlak.
 Wat gedaan moest worden is volbracht!
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