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Mindfulness:zweverig gedoe voor hardnekkige hippies. Dat is het
vooroordeel waar psythiater Anne Speckens Vaakteqenaan loopt
als ze eroververtelt. Éen achterhaalci idee. "Er is steeós meerweten-
schappelijk bewijs dat het bijvoorbeeld bij depressíe écht helpt."

Tekst Marte van Santen I Foto Linelle Deunk

Psych iater Anne Speckens:

Artsen moetenhun
patiënten meer
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"Het makkelijkst is om het te zien als
het tegenovergestelde van handelen
op de automatische piloot. In plaats
van datje gedachteloos doorrent,
geefje heel bermrst en zonder oordeel
aandacht aan wat er op dit moment
in je lichaam en geest gebeurt."
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"Je leert van een afstandje naar je
eigen gedachten en gevoelens te
kijken, en het verband te zien tussen
gedachten, emoties en lichamelijke
sensaties. Dat helpt om je denkpatro-
nen te herkennen, je af te wagen hoe

behulpzaam die eigenlijk zijn en er
misschien anders mee om te gaan."

"Nee, het is een vaardigheid, net als
lezen of rekenen. Het kost tijd om die
aan te leren."

"Mensen die een training mindful-
ness bij ons centrum hebben gevolgd
en daarmee aan de slag gaan, geven
na een tijdje vaak aan dat ze zich
minder overweldigd voelen en weer
grip krijgen op hun leven. En dat
ze milder worden, voor zichzelf en
anderen. Ze kunnen beter met uit-
dagingen omgaan en hebben bijvoor-

Medisch Centrum voor Mindfulness,
is mindful leven een tweede natuur
geworden. Dat betekent dat ze tij-
dens dit interviewhaar computer en
haar telefoon uitzet, en niet nadenkt
over wat ze later op de dag nog alle-
maal moet doen. In plaats daarvan
luistert ze heel aandachtig naar de
wagen en denkt ze bewust na over
hoe ze de lezers van Plus Magazine
zo goed mogelijk kan informeren en
helpen. "Op mindfulness gebaseerde
therapie kan bij veel patiënten die
een depressie hebben gehad een
terugval voorkomen."

8ó www.plusonline.nl
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van het Radboud Universitair



beeld minder kans oP een burn-out.

Patiënten die een of meer depressies

hebben gehad, verkleinen de kans oP

een terugval."
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"Onbewust hebben we allerlei over-

tuigingen en oordelen. Dat je nooit
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zwak mag zijn bijvoorbeeld, of dat an-
deren je dom vinden. Die zijn heel be-
palend voor hoe we ons voelen ofge-
dragen. En niet altijd op een positieve
manier. Als je dat ontdekt, realiseer je
je datje gedachten en gevoelens hébt,
maar dat je ze niet bént. Dat beu'ust-
zijn helpt weer om je minder siacht-
offer te voelen, te accepteren dat het
is zoals het is, mededogen te ervaren
en in het moment te zijn. Veel mensen
vinden dat dit de kwaliteit van hun
leven ten goede komt."
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"Begin deze eeuw heeft een aantal col-
lega's een behandeling ontwikkeld met
mindfulness als basis, waarbij patiën-
ten leren zich niet langer te vereenzel-
r,-igen met hun negatier,e gedachten.

De afgeloperr jaleii hcbt,en u.e oncier
andere in het Radboud veel onder-
zoek gedaan naar het effect van deze

Mindfulness Based Cognitive Therapy
(N{BCT), oftewel:'aandachtgerichte
cognitieve therapie'. Daarin blazen we
wereldwijd echt een deuntje mee."

"Inmiddels weten we dat MBCT bij
mensen die al vaker een depressie
hebben gehad, heel goed werkt om
een nieuwe depressie te voorkomen.
Ook bij patiënten met een acute
depressie, angstklachten en ADHD is
de aanpak bewezen effectief. Mensen
met kanker en onbegrepen iichame-
Iijke kiachten, zoals chronische pijn,
kunnen er eveneens veel baat bij heb-
ben. Zíj leren anders met hun ziekte
om te gaan, r,rraardoor ze bijvoorbeeid
minder somber of angstig zijn."

"Zoveell Lang niet alle patiënten die
er baat bij zouden kunnen hebben,
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'J-ebjntje
geda,chten en

s-evoelens niet."maarje hébt '
ze.

worden door hun huisarts of andere
behandelaars op de mogelijkheden
van mindfulness gewezen. Het is ook
belangrijk dat MBCT voor alle ggz-
patiënten in Nederland beschikbaar
komt, want dat is nu helaas nog niet
zo. Verder vormen zorgverzekeraars
nog altijd een groot obstakel. Die
vcrgoerlen eetl min'1f,'r" '"'i '

nu aiieen r.oor patiënten die meer-
dere depressies hebben gehad, terwijl
we inmiddels weten dat MBCTbij
heel veel andere aandoeningen ook
effectiefis. Daar is dus nog een hoop
werk aan de winkel. Tot slot zou ik
het geweldig vinden als alle genees-

kundestudenten tijdens hun studie
standaard een mindfulnesstraining
krijgen. Uit onderzoek dat we in
Nijmegen hebben gedaan, blijkt dat te
leiden tot minder burn-outs en beter
functioneren van artsen in opleiding."
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"Ik ben psychiater geworden omdat
ik geïnteresseerd ben in de mens als

geheel, en mindfulness gaat over de

kern van mens-zijn. Over wijsheid,
compassie en acceptatie. Er is zo

weinig tolerantie voor beperking
en verlies. Terwijl niets of niemand
perfect is. We kunnen, kortom, wel
wat meer mildheid gebruiken, als

individuen en als maatschappij. Als

iedereen wat bewuster zou leven, zou
de wereld een stuk mooier zijn."
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"Zekert. Juist als je wat ouder wordt,
krijg je vaak met allerlei ingrijpende
veranderingen te maken, zoals ziekte

en afscheid. Mindfulness kan je hel-
pen het verdriet hierover toe te laten
en te accepteren dat het leven eindig
is. Tegelijkertijd leer je ook om te
genieten van wat je nog wel hebt. Ook
als je op iatere leeftijd psychische

klachten hebt, kan aandachtgerichte
cognitieve therapie nuttig zijn."

"Op de website van de Vereniging
\_í:-. i.rr'.r,..1_q. I ::lCil Trai ;rt _ ;, CCer-

land en V-laanderen, mr'-uv.ranbn.nl,

kun je bijvoorbeeld op regio of soort
training zoeken. De professionals
die bij deze beroepsvereniging zijn
aangesloten, voldoen allemaal aan

bepaalde kwaliteitscriteria, geven een

minimumaantal trainingen per jaar en
volgen zelf na- en bijscholing."
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"Net als anderen heb ik een oven olle
agenda. Maar ik heb mezelf aange-
leerd om mijn aandacht maar op één

ding tegelijk te richten. Dat komt de

kwaiiteit van rrijn werk ten goede

én het geeft me meer voldoening. Ik
ervaar alles ber,r.uster, sta meer open
voor anderen en ben minder gestrest.

In plaats van dat ik word geleefd,

maak ik welovenvogen keuzes in wat
ik wel en niet w'il doen en zijn." t

Thuis aan de slag met mindfulness-
oeíeningen? Zoals de rozijnoefening
of bodyscan? Ga naar


