
 

Eindverslag individueel traject Mindfulness en Zingeving – juli 2012 

Wat was de vraag:  

Op advies van zijn arboarts en zijn leidinggevende werd  X  een individueel traject Mindfulness 

aangeboden. Na een oriëntatie gesprek hebben we een plan van aanpak gemaakt: Een oriënterende 

fase van 2  gesprekken; 8 consulten en een evaluatiegesprek. Daarnaast de optie om mee te doen 

met een opfrisavond en oefendag van een reguliere mindfulness trainingsgroep. 

Welk proces is doorlopen : 
In de oriënterende fase hebben we de huidige stressbronnen (positief en negatief) in kaart 
gebracht. Met behulp van een ‘levenslijn’ oefening zijn de mijlpalen in zijn leven in kaart 
gebracht. We hebben een aantal thema’s uitgediept en extra aandacht gegeven aan een 
balans vinden in negatieve en positieve ervaringen. In zijn woorden: ”met de billen bloot , 
eerlijk en af en toe pijnlijk en confronterend. Gaf zicht op de invloeden in je leven, 
functioneren, stemming en gedenkwijzen.  Positief confronterend!” 
 
Vanaf de derde bijeenkomst hebben we het boek ‘Voluit Leven’ mindfulness of de kunst van 
het aanvaarden, nu als praktisch hulpboek van E. Bohlmeijer en M. Hulsbergen als leidraad 
gevolgd. Het boek wordt gewaardeerd als ‘prettig; strak en helpt voor de bewustwording 
van eigen functioneren, denken en handelen en meer zicht krijgen op de gevolgen van 
piekeren en handelen’. 
Als voorbereiding werden de op maat aangeboden oefeningen thuis gemaakt. Dagelijks 
(bijna) werd er één of meer mindfulness beoefeningen eigen gemaakt.  
De beoefening van de mindfulness vaardigheden werd gedaan met behulp van diverse cd’s 
van het boek en op maat samengesteld door de trainster/coach Lisette van Ardenne.  
 
Wat is het resultaat: 

De mindfulness vaardigheden worden gewaardeerd als te beseffen en terplekke leren hoe snel de 

gedachten afdwalen en hoe mindfulness technieken helpen om meer te concentreren in het heden. 

Met name de mini meditaties op het werk zijn hierbij een behulpzame toepassing.  

Tijdens het traject heeft de heer X regelmatig (bijna dagelijks) mindfulness vaardigheden thuis 

beoefend: bodyscan, ademhaling en zitmeditatie was regelmatig en trouw gedurende het gehele 

traject. Dit was een voorwaarde zodat deze vaardigheden in mindere mate na het traject op eigen 

kracht voortgezet kunnen worden. In het evaluatiegesprek verwoordde hij het met “het beoefenen 

bleek ook meer door te werken in het dagelijks leven. Het helpt om minder ‘beren’ te zien; meer 

bewustwording van de invloed van negatieve gedachten en persoonlijke valkuilen. Het is een proces 

van verruiming en helpt om alerter te staan in het leven. Dit laatste geldt zowel privé als op het werk. 

 


