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Leer de grenzen van jouw zorgverlening herkennen met 

mindfulness 

 

Je eigen gedrag staat goede zorg soms in de weg. Bij angst of stress ontstaat een automatische 

reactie of impuls, die niet goed werkt in het contact of de zorg. Hoe leer je die impuls of dat 

gevoel herkennen? En veranderen! Aandacht is trainbaar, vertelt mindfulness-trainer Theo 

Niessen. Met een paar seconden pauze is meer afgestemde zorg mogelijk is. Stap één is 

herkennen, stap twee is pauze nemen. Voel hoe je je voelt. Haal adem, voel je lichaam.  

 

Wat is mindfulness? 

Mindfulness is de vaardigheid om bewust je aandacht te richten en te houden op iets of iemand, 

en op te merken wat je denkt en voelt. Daardoor kan er ruimte ontstaan om te kiezen hoe je 

verdergaat.  

 

Waarom is mindfulness behulpzaam in de zorg? 

Spanning, irritatie of gedrag van een cliënt kunnen persoonsgerichte zorg bemoeilijken. 

Mindfulness leert je die spanning, dat gevoel op te merken en voor jezelf te benoemen. Het geeft 

een adempauze. Het voorkomt dat je bijvoorbeeld richting een cliënt of collega gedrag vertoont 

dat jou en de ander niet verder helpt. Mindfulness is geen wondermiddel, maar kun je versterken 

door te oefenen.  

 

Oefenen in herkennen en pauze nemen 

Theo begeleidt in de workshop de eerste oefeningen van mindfullness, zodat deelnemers zelf 

kunnen voelen wat irritatie én een adempauze met hun lichaam doen: 

• Haren-overeind-oefening: bedenk waar je haren recht van overeind gaan staan en voel wat 

er dan in je lijf en hoofd gebeurt. Mensen die liegen bijvoorbeeld, respectloos zijn of zichzelf 

niet willen verzorgen. Je spieren spannen aan, schouders trekken op, je gezicht verstrakt. 

• Adempauze van een paar minuten: merk op hoe het met je gaat, verplaats je aandacht naar 

je ademhaling en merk vervolgens op hoe je je voelt. Deze oefening kun je ook prima doen 

als je onderweg bent naar een volgende cliënt.  

• De bodyscan: scan je lichaam. Letterlijk je benen, je armen, je buik, je rug… Geef aandacht 

aan alle delen van je lijf (hoe voelen ze) en voel dan je lijf als geheel.  
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Lief zijn voor jezelf 

Theo rondt de workshop af met de ‘Ach, ….ke’-tip. We zijn vaak heel streng voor onszelf. Als Theo 

merkt dat hij dat doet, spreekt hij zichzelf toe met: Ach Theeke. Dat verzacht als je te streng bent 

voor jezelf: wees aardig, lief voor jezelf.  

 

Haiku’s 

Als afsluiting hebben alle deelnemers een haiku geschreven, een drieregelig gedicht dat bestaat 

uit 5-7-5 lettergrepen. Wat neem je mee uit deze workshop? Een impressie: 

 

Maak je niet druk nu 

Adem in en adem uit 

Gun jezelf de rust  

 

Ik werd rustiger 

Omdat ik helder nadenk 

Het is heel warm 

 

Blijf dicht bij jezelf 

Een echt moment voor jezelf 

Neem ik vandaag mee 

 


