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Mindfulness / MBSR – Aandachttraining 

Veerkracht ontwikkel je door even stil te staan, 

bij wat er gebeurt in de beweging van het leven… 

Stress 

Mensen hebben allemaal in meer of mindere mate last van stress en onprettige ervaringen.  
Probleem is vaak dat de aandacht ergens anders is, in plaats van in het hier en nu.  

Onbewust kun je bezig zijn met wat er allemaal zou kunnen gebeuren of wat je niet wilt en 
ontstaat er automatisch weerstand en/of een afweerreactie ten opzichte van onprettige 
ervaringen. Stress en ongemak zijn het gevolg. 

 

Mindfulness trainen vanuit het NU-perspectief  

Mindfulness leert je om spelenderwijs je aandacht te trainen door met een open en 
nieuwsgierige blik te kijken, onderzoeken en leren aanvaarden wat er hier en nu is: 

• Welke gedachten heb ik?  
• Hoe is mijn stemming?  
• Wat voel ik in mijn lijf? 
• Wat vermijd ik, waar vlucht ik voor of waar vecht ik tegen? 

Het gevolg is dat er steeds meer ruimte ontstaat ten opzichte van deze ervaringen en we 
stress en ongemak op een natuurlijke manier kunnen beantwoorden vanuit een ander 
perspectief. We onderzoeken samen om te leren herkennen, deze training is geen 
therapeutische setting! 
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Train mindfulness bij: 

• De wens voor meer rust en ontspanning 

• Gebrek aan energie 

• Emotionele onevenwichtigheid / (over)gevoelig reageren 

• Stressklachten 

• Burn-outklachten 

• Veel piekeren en analyseren 

• Angst- en paniekklachten 

• Somberheid en negatief gevoel 

• Chronische pijn- en vermoeidheidsklachten 

• Medisch onverklaarbare klachten 

Effecten zijn: 

• Minder piekeren en angst 

• Beter slapen 

• Minder reactief zijn 

• Bewuster leven 

• Meer rust en balans in het leven 

• Meer geluk en tevredenheid 

• Beter omgaan met chronische klachten 

• Adequater omgaan met stress 

De training 

Mindfulness is praktisch, zinvol en toepasbaar in het dagelijks leven. Inmiddels hebben 
wereldwijd tienduizenden mensen deze training gevolgd en zijn de positieve effecten ervan 
wetenschappelijk aangetoond.  

De mindfulnesstraining is in de VS ontwikkeld door dr. Jon Kabat-Zinn onder de naam  
Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR). Kabat-Zinn ontwikkelde een programma waarin 
het begrip aandacht centraal staat. Dit trainingsprogramma, dat zijn waarde bewezen heeft, 
wordt ondersteund én vergoed door (een deel) van de zorgverzekeraars vanuit het bewuster 
en gezonder leven stimuleringsprogramma.                  
Mariet Rutten is VMBN trainer categorie 1 / MBP-therapeut-trainer (incl. AGB-code). 
Heartfulness-Deventer is CRKBO gecertificeerd en voldoet daarmee aan hoge kwaliteitseisen. 

In de training oefen je diverse technieken, leer je mediteren en word je verder ondersteund 
door teksten en MP3’s met begeleide meditaties om zelf dagelijks thuis te kunnen oefenen. 
Ervaring met meditatie is een pré, maar geen voorwaarde. Iedereen kan meedoen! 
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Info over de groepstraining 
• Het complete officiële 8-weekse MBSR-programma; 

• In de vorm van groepslessen van ruim 2 uur (+ pauzes); 
o ondersteund met een uitgebreide digitale leeromgeving, waarin o.a. MP3’s en 

een handboek (alle teksten zowel te lezen, als te printen en op te slaan); 
• Fysieke groepslessen in Bathmen, Hierden en/of online via Zoom (ook individueel); 
• Rustige locaties, corona-proof (goed geventileerd/schoon; 4 tot max 10 deelnemers); 
• Vooraf een half uur (online) persoonlijk contact of een telefonische kennismaking; 

De unieke combinatie van mindfulness én zelfcompassie, evenals de beperkte grote van de 
groep, maken dit tot een extra krachtige training: 

• Voldoende ruimte voor persoonlijke vragen en diepgang in het leerproces.  

• De voordelen van een groep: leren van- en gestimuleerd worden door elkaar; 

• Extra persoonlijke begeleiding (fysiek/online) is tegen meerprijs mogelijk.  
 

Vergoedingen  

De training komt vanuit een aanvullend pakket bij een aantal ziektekostenverzekeraars in 
aanmerking voor een gedeeltelijke vergoeding d.m.v. certificaat van deelname (max. 1 les 
verzuim v.d. 8).  Check je polis i.v.m. voorwaarden en soms is een verwijzing (huisarts) nodig! 
Voor meer info over vergoedingsmogelijkheden zie website VMBN 

Kosten groepstraining 
De kosten voor groepsdeelname zijn € 425,-* (vrij van BTW) bij vergoeding, inclusief factuur 

en certificaat van deelname. Beiden in te dienen bij je zorgverzekeraar.  

Via je werkgever (verzuim/herstel-traject)? Dan is de vaste prijs € 595,-* BTW ja/nee i.o. Dit 

bedrag dient volledig te worden voldaan voorafgaand aan de training (deelbetaling mogelijk). 

Indien gewenst vraag een offerte aan voor de mogelijkheden. Incl. factuur én certificaat.  

Zelf betalen van de training? Wanneer je niet aanvullend verzekerd bent en toch interesse 

hebt om mee te doen dan is de gereduceerde prijs € 375,-. Dit bedrag dient volledig te 

worden voldaan (2 termijnen: vóór les 1 en les 4). Je ontvangt een factuur én certificaat.  

Kosten online training - individueel 

Een individuele (online) mindfulnesstraining volgen is ook een mogelijkheid en kan vanuit een 

aanvullend pakket eventueel ook vergoed worden als training of individueel MBP-traject. 

De prijs voor deelname is € 550,-* (vrij van BTW) bij vergoeding, inclusief factuur en 

certificaat van deelname. Beide in te dienen bij je zorgverzekeraar.  

Het vergoedingstraject kan ingewikkeld zijn en voel je vrij om hiernaar te informeren bij 

Mariet . Voor het individueel volgen van een online training of MBP-coachingstraject geldt 

altijd een ander tarief en verzekeringsvoorwaarden m.b.t. vergoeding.  

*) In de trainingsprijs is 10% solidariteit opgenomen. Dit betekent dat 10% van het bedrag wordt gebruikt om 
minder draagkrachtigen aan toekomstige trainingen te kunnen laten deelnemen.  

  

https://www.vmbn.nl/wat-is-mindfulness/vergoedingsmogelijkheden/
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Inhoud training op hoofdlijnen (wijzigingen voorbehouden) 

Les 1: Wat is aandacht? Theorie: de automatische piloot 

Les 2: Waarnemen / open aandacht. Theorie: bewustzijn 

Les 3: Hier-en-nu gewaar zijn / aanwezig zijn. Theorie: emotie en grenzen 

Les 4: Stress- en stressreacties. Theorie: innerlijke patronen, angst en afweer 

Les 5: Aandacht voor gedachten en gevoelens. Theorie: voelen, de helende werking van adem 

Les 6: Gedachten zijn geen feiten. Theorie: omgaan met weerstand en gedachten 

Les 7: Patronen van stress. Theorie: het effect van mildheid en zelfzorg ook bij pijn  

Les 8: Aandacht voor heartfulness Theorie: zelfregie en zelfcompassie. 

 

WAAR OM  M IN DFU LN ESS ?  

Mindfulness geeft ons keuze in hoe we omgaan met moeilijkheden. Heel vaak handelen we   
in moeilijke situaties volgens diep ingesleten gewoontes die ons niet altijd verder helpen. 
Mindfulness laat ons toe op meer creatieve en geschikte wijze om te gaan met de 
moeilijkheden die we onvermijdelijk allemaal in ons leven ervaren.  

Mindfulness laat ons tevens toe voller te genieten van het mooie dat we ook sowieso in ons 
leven ervaren, maar waar we misschien geen aandacht meer aan schenken: een mooie 
zomerdag, de warmte van de zon op je huid, een glimlach van een kind… 

WAT  L EER  J E?  

We leren je niet enkel manieren om je stress te verminderen maar ook manieren om 
‘stressbestendig’ en veerkrachtiger te worden, zodat je de moeilijkheden van het leven beter 
aankan, door:   

• adem gewaarzijn 

• lichaamsgewaarzijn en ontspanning 

• training in hoe om te gaan met stressvolle situaties in het dagelijks leven 

• het herontdekken van het aangename in je ervaring – ondanks stress en uitdagingen 

• het ontwikkelen van een breed perspectief op je situatie 

• de beoefening van mindfulness en compassie – mildheid en vriendelijkheid t.a.v. jezelf 
en empathie voor anderen 

• hoe mindful om te gaan met moeilijke gedachten en emoties 

• hoe mindful om te gaan met burn-out en vermoeidheid, chronische pijn 

• hoe mindful om te gaan met piekeren en zorgen maken 
 
En nog veel meer… 
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Mindfulness is een houding waarin je met vriendelijke aandacht aanwezig bent in de gevoelde 
ervaring van het huidige moment. Je merkt duidelijk gedachten, fysieke ervaringen, emoties 
en gebeurtenissen op zonder te reageren volgens vaste gewoontes of op een automatische 
manier.  
Dit betekent dat je keuzes kan maken over hoe je met de dingen omgaat en een rijk en 
vervullend leven kan leiden, ook al ervaar je moeilijke omstandigheden.  
 

VAAR DI GH EID  

Mindfulness is een vaardigheid die je kan leren net zoals je bijvoorbeeld kan leren fietsen.  
Een vaardigheid leer je aan door te oefenen en met mindfulness is het niet anders. Als je 
regelmatig oefent, kun je steeds meer vanuit de mindfulness-gedachte in het leven staan.   

Om deze reden zitten met die mensen die mindfulness beoefenen regelmatig te mediteren    
– om Mindvol Leven te oefenen en toe te leren passen in het dagelijks leven.  

Heartfulness-Deventer biedt: 

• MBSR-trainingen basis (fysiek en online) 
✓ bij stress en burn-outklachten 
✓ bij paniek- en angstklachten en/of somberheid 
✓ bij pijn en chronische klachten door ziekte.  

 

• MBCT/L-vervolgtrainingen gericht op mildheid en zelfcompassie 

Check de agenda op het actuele aanbod van themagerichte trainingen! En leven er nog 
vragen bij je, neem dan a.u.b. contact op met Mariet via mail of bel: 06 – 2713 6069. 

Voorinschrijven:  
Wil je het inschrijfpakket ontvangen en de voorwaarden, dat kan via mail en het pakket    
word je zo snel mogelijk toegezonden.  

http://www.heartfulness-deventer.nl/Agenda/
mailto:info@mariet-rutten.nl?subject=verzoek%20om%20inschrijfpakket

