


Mindfulness en kanker
Hoe mindfulness inzetten in 
omgaan met kanker.

Ingrid Jacobs KC UZ Gent



Wat gaan we verkennen…

1. neuroplastisiteit
2. praktische tool: aspecten van mindfulness
3..praktische tool: kaart van bewustzijn
4. praktische tool: welke soorten meditaties zijn er – wat zet je 

wanneer in 



1. Een plekje binnen de neurowetenschappen…

Hoe neurale structuren / circuits zich ontwikkelen…
Hoe het brein informatie verwerkt en hoe het communiceert met zichzelf 
Hoe het brein gedragspatronen leert en installeert
Hoe het brein geheugenpatronen herorganiseert
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Er zijn geen fouten, enkel feedback 

Het brein leert vanuit ervaring
Mensen kunnen leren om anders om te gaan met moeilijke gebeurtenissen 
Omgaan met stress
Veerkracht ontwikkelen bij tegenslagen

Mensen kunnen kiezen voor nieuwe ervaringen 
Nieuwe hanteringsmanieren leren
Herorganiseren van oude hanteringswijzen

Mensen kunnen flexibeler worden in hun manier van omgaan met gebeurtenissen in 
het leven 
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2. Mindfulness is

Een bewustzijn dat ontstaat door intentioneel aandacht te geven aan de ervaring 
zoals ze is, in het moment zelf 

Een zachtmoedige relatie aangaan met ervaring

Milde open aandacht

Het leven diep aanraken, in dit moment 

VOETTEKST6 /



Twee kunsten 

Aanvaarden van het onaanvaardbare

Handelen, ongeacht het resultaat
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Omgaan met ziekte

Reactie op ziekte 
Lijden
Dit is mijn schuld
Angst
Stress
Onmacht
Worstelen – dit wil ik niet
Toekomst – verleden
Vluchten
Ontkenning
streng

mindfulness
Inzicht
Niet oordelen
Vertrouwen
Kalmte
Keuze
Bewust toestaan
heden
Stilstaan / ernaar toe bewegen
Onder ogen zien
Vriendelijke, zorgzaam
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Mindfulness

Zuivere aandacht – bare attention
Stilstaan bij de rijkdom van de ervaring
Weten dat taal overstijgt

Helder weten 
Duidelijk ervaren
Welke gemoedstoestand ervaar je nu het meest?
Taal aan geven dicht bij ervaring



Mindfulness

Herinneren om mindful te zijn
Welke anker spreekt voor jou?
Wat is de smaak van het nu?
Wat is er nu op de voorgrond?

Houding van de geest tav wat je ervaart 
Kan je de ervaring vriendelijk ontvangen?
Kan je vertrouwen in zijn met de ervaring
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3. Drie meditatieclusters

Aandacht – stabilisatiemeditatie gefocussed en open
Deconstructief – inzichtsmeditatie, duaal en non-duaal
Constructief – cultiveren van heilzame kwaliteiten

Letting be
Letting go
Letting come
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4. Bewegingen in omgaan met kanker





Ankers voor hier en nu 

De beweging van de adem ervaren
Een lichaamsdeel ervaren dat relatief kalm en geaard is
Het fysieke lichaam voelen en de houding 
De geluiden in de ruimte – de zintuigen 
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Je daadwerkelijke kracht wordt gemobiliseerd 
door terug te komen naar wat er nu is.

Tolle



Vriendelijke zijn voor de ervaring van dit moment
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6. Neutrale momenten bewust zijn
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7. Bewust worden wanneer we samenvallen met onze 
gedachten 
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8. Verschillende oefeningen
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9. Wat wanneer

Vermoeidheid
Pijn 
Verdriet
Omgaan met je lichaam 
Angst
Wachten
Piekeren
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10. Welke apps zijn er?

1: Calm

2: Headspace

3: VGZ Mindfulness app

4: insight timer 

5: Buddhify

6: Serenity
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