
Welkom!

Mindfulness (in de spoedzorg)

Jeanine 

Nieuwenhuis 



(potentiële) belangenverstrengeling Geen 

Voor bijeenkomst mogelijk relevante 
relaties met bedrijven

Geen 

• Sponsoring of onderzoeksgeld
• Honorarium of andere (financiële) 

vergoeding
• Aandeelhouder
• Andere relatie, namelijk …

Ik ben manager bij NTS en 
verzorg deze  training in opdracht van 
NTS. 

Disclosure belangen spreker



EVEN VOORSTELLEN

• Jeanine (37) 

• Manager bij NTS & bedrijfsadviseur bij NHG

• Trainer geweest bij verschillende bureaus

• Moeder van Fabian (bijna 5)

• Niet altijd mindful ☺

• Yoga, dansen, koken, lezen

• Motto: Take the things the way they come! 





LEERDOELEN

Na deze workshop: 

• Weet je wat mindfulness is.

• Ken je een aantal oefeningen die je helpen 
rust en kalmte te creëren tijdens de hectiek 
van het werk in de spoedzorg.

• Ben je waarschijnlijk nog niet (heel) mindful
☺. Mindfulness vraagt oefening & tijd.
(Maar hopelijk hebben we een super leuk uur 
gehad. Deze workshop is bedoeld als opstapje 
& als een cadeautje aan jezelf!) 

Let op! Deze workshop is niet 
bedoeld om te leren omgaan met 
heftige of traumatische 
ervaringen zoals calamiteiten. 



WAT IS MINDFULNESS?

Een rabbi werd eens gevraagd waarom hij ondanks zijn vele 
bezigheden zo kalm was. Hij zei:

Als ik sta dan sta ik.
Als ik ga dan ga ik.
Als ik zit dan zit ik.
Als ik eet dan eet ik.
Als ik praat dan praat ik.



WAT IS MINDFULNESS?



WAT IS MINDFULNESS?

De kern van mindfulness is leren je niet te laten meeslepen 

door gevoelens en emoties die te maken hebben met dingen in 
het verleden of de toekomst, of door dingen die in het heden 
anders hadden moeten zijn.  

Mindfulness =

• Aandacht geven op een bepaalde manier

• Gericht in het hier-en-nu

• Niet (ver)oordelend (definitie: John Kabat-Zinn)



TRAINING

• Door regelmatig korte oefeningen te doen kun je jezelf  

-stapje voor stapje- trainen in mindfulness.

• We gaan nu een aantal oefeningen doen die je zelf makkelijk 
kunt doen om een moment vol rust, balans en aandacht te 
creëren. 

• Probeer bij alle oefeningen waar te nemen wat je voelt, ervaart 
en denkt, zonder er een oordeel over te vellen. Alsof je een 
film kijkt. 



OEFENING: TEKENEN OP MUZIEK

Comptine d'un autre été

https://www.youtube.com/watch?v=PaXKf0JEzEA




OEFENING: TEKENEN OP MUZIEK

• Wat vond je van deze oefening?

• Welke gedachtes kwamen er in je op?

• Hoe zou je deze oefening kunnen toepassen tijdens je werk?

• Alternatief: mandala’s kleuren

• Alternatief: een tekening maken of vormen schetsen

• Alternatief: alleen een lied luisteren met volle aandacht



TER INSPIRATIE: FLORA BOWLEY

www.florabowley.com

https://www.youtube.com/watch?v=IZzY7gdyPo8


OEFENING: MINDFUL MASSEREN





OEFENING: MINDFUL PROEVEN





OEFENING: MINDFUL PROEVEN

• Wat vond je van deze oefening?

• Welke gedachtes kwamen er in je op?

• Hoe zou je deze oefening kunnen toepassen tijdens je werk?

• Alternatief: thee zetten met volle aandacht

• Alternatief: lunch of fruit eten met volle aandacht 

• Alternatief: je handen wassen met volle aandacht 



OEFENING: MINDFUL MASSEREN

• Wat vond je van deze oefening?

• Welke gedachtes kwamen er in je op?

• Hoe zou je deze oefening kunnen toepassen tijdens je werk?

• Alternatief: Maak en wandeling in de pauze. Vertraag je passen 
en focus je op je lichaam. Wat voel je? 

• Alternatief: neem de trap en tel de traptreden naar boven. 



OEFENING: ADEM-MEDITATIE





OEFENING: ADEM-MEDITATIE

• Wat vond je van deze meditatie?

• Welke gedachtes kwamen er in je op?

• Hoe zou je deze oefening kunnen toepassen tijdens je werk?

• Alternatief: luister andere, geleide meditaties

bv via apps zoals VGZ (gratis), buddhify, headspace, meditation
moments of kijk op youtube voor  mooie mediaties.



ALGEMENE TIPS

Makkelijker mindful

• Zet je privé-telefoon uit of op vliegtuistand i.p.v op stil of 
op trilstand (geef het thuisfront je werknummer) 

• Houd je bureau leeg en schoon, met alle zaken die je echt 
gebruikt eventueel aangevuld een paar items die je echt 
mooi vindt. 

• Schrijf dingen die je nog moet doen of onthouden (zowel 
werk als privé) op en leg de lijst weg.

• Neem tijd om de dag bewust op te starten en af te sluiten.



ALGEMENE TIPS

Mindful pauzeren 

• Maak een korte wandeling buiten. Wat hoor je? Wat voel 
je? Wat ruik je? 

• Doe in je pauze een korte mediatie.

• Eet of drink zo mindful mogelijk. 

• Doe een paar minuten niets. Wat voel je?

• Doe wat oefeningen op het toilet. Hoe voelt je lichaam?



TOT SLOT

• Wat neem ik mee van deze workshop?

• Welke oefeningen spraken mij aan en kan ik op mijn werk 
doen?

• Hoe zorg ik ervoor dat ik ze daadwerkelijk doen? (Denk aan: 
plannen in je agenda, reminder op je telefoon, vast moment 
reserveren, afvinklijst, stickersysteem)



TOT SLOT
Geniet van het hier en nu! 



* NEEM DE TIJD OM WERK AF TE SLUITEN

• Neem bewust de tijd om je computer af te sluiten en spullen 
op te bergen.

• Ga nog even zitten en voel hoe het met je gaat. Wat is er 
allemaal gebeurd vandaag? Wie ben je tegengekomen? Wat 
heb je gedaan? Wat laat je achter om de volgende werkdag 
weer op te pakken?

• Als je de deur uitgaat, voel dat je de deurklink vastpakt. De 
deur opent en je werkplek achterlaat. Je kunt dit ook voor je 
zelf benoemen: ik verlaat mijn werkplek en ben vrij en richt mij 
aandacht op de dingen die ik nu wil doen. 



* AANDACHT VOOR LICHAAMSSENSATIES

• Ga met je aandacht naar binnen.

• Wat neem je waar in je lichaam (Je kunt ook voelen hoe het zit met de 
druk in je lichaam, temperatuur of wat er innerlijk beweegt. Misschien 
voel je tintelingen of voel je iets draaien.)

• Adem diep door en merk op of er nog meer gewaarwordingen zijn die 
naar de oppervlakte komen. Welke zijn dat?

• Heeft het lichaam behoefte aan iets? Bijvoorbeeld zin in bewegen?

• Volg die behoefte als dat nu kan of stel hem uit tot later.

• Wat is er nodig om je behoefte te volgen? Hoe is het om die behoefte 
nu of later te volgen? Waar merk je dat aan op? Wat brengt het je? 


