


Mindfulness en kanker
Wat is mindfulness?
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Wat gaan we verkennen…

Waar kan je mindfulness situeren? 
Wat is mindfulness?
Hoe kan mindfulness werken?
Is mindfulness iets voor mij?
Praktisch 



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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Veerkracht ervaren en er telkens opnieuw contact mee maken



Kanker motiveerde me om de tijd die ik heb zo 
volledig mogelijk te gebruiken. Het maakte dat 
ik begon te onderzoeken wat me echt gelukkig 
maakte en wat me echt toeliet om me goed te 
voelen

Elena 

Chemo deed veel meer dan slechte cellen doden. Het leerde me ook 
om mezelf te aanvaarden zoals ik was, te aanvaarden dat ik niet meer 
kon dan ik kon. Ik kon me niet permitteren om mijn energie te 
gebruiken in zelf kritisch zijn of kwaad zijn. Ik moest mijn aandacht 
richten op wat me ondersteunde en levenskracht gaf.

Eva



Kanker motiveerde me om de tijd die ik heb zo 
volledig mogelijk te gebruiken. Het maakte dat 
ik begon te onderzoeken wat me echt gelukkig 
maakte en wat me echt toeliet om me goed te 
voelen

Elena 

Kanker motiveerde me om de tijd die ik heb zo volledig mogelijk te 
gebruiken. Het maakte dat ik begon te onderzoeken wat me echt 
gelukkig maakte en wat me echt toeliet om me goed te voelen.
Elena



Een kankerdiagnose kan een springplank zijn
voor zelfonderzoek en groei. 
Het kan een gelegenheid zijn om je leven 
anders te leven,
intentioneel, 
rijker en 
authentieker dan ervoor. 

Marcel

Een kankerdiagnose kan een springplank zijn voor zelfonderzoek en 
groei.
Het kan een gelegenheid zijn om je leven anders te leven, 

intentioneel, rijker en authentieker dan ervoor.

Marcel 



Hoe vaak denken we niet dat we helemaal geen
keuze hebben? 
De dingen komen op ons af en we
moeten er het beste van maken. Toch hebben we
meer keuzemogelijkheden dan we zelf denken.
Toeval, omstandigheden of domme pech .. Deze
factoren spelen een rol maar het is telkens aan ons
om binnen de omstandigheden richting te geven…
We kiezen niet wat er zich in het leven voordoet…
maar wel hoe wij ermee omgaan.

Ann Vermeiren 



Twee bewegingen 

Omgaan met stress

• Groei en ontwikkelingen ontwikkeling 



Zaadje van welbevinden  laten groeien 

Het zaadje van welbevinden laten 
groeien



Door het optimaliseren van je brein functioneren…
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2. Wat is mindfulness?



Hoe?

Een bepaalde vorm van aandacht geven
Open en onbevangen
Niet-oordelen
Niet het waarom maar het hoe is belangrijk
Gedachten en gevoelens zijn voorbijgaande gebeurtenissen 



2.1.Telkens terugkomen naar het hier en nu
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Je daadwerkelijke kracht wordt gemobiliseerd 
door terug te komen naar wat er nu is.

Tolle



Via de 5 zintuigen de ervaring van hier en nu verkennen 
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Temperatuur nemen: hoe is het nu met mij?

Stoppen
Kijken
Ruimte maken voor wat er is

Met veel mildheid, vriendelijkheid, mededogen en zelfwaarde



Aangenaam, onaangenaam neutraal – het is er 
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Bewust worden van het worstelen met onszelf -

Niet willen wat er nu is
Willen wat er nu niet is
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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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ik ben hier nu
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Ook voeling krijgen met lichaamssensaties ….
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Vriendelijke zijn voor de ervaring van dit moment
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Bewust zijn wat je ook doet
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2.2. Varen tussen negeren en overspoeld worden 



2.3. Bewust worden wanneer we samenvallen met 
onze gedachten 
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Herken je dit?

Ik wil niet aan onprettige dingen denken, ik zou die uit mijn hoofd willen zetten
Ik zou zo graag mijn hoofd willen stilzetten
Ik verlang naar een beetje rust
Ik zorg ervoor dat ik de hele dag met dingen bezig ben, zodat ik niet moet denken
Als ik ergens pijn voel denk ik direkt dat de kanker terug is. Ik word dan angstig. 
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Elke keer als ik terugga naar mijn adem, als ik terugkom naar het huidige 
moment komt het beeld van een boom naar voor. Ik voel mijn wortels 
sterker worden, ze houden me recht doorheen alle veranderingen, mijn 
verlangens, mijn ontgoochelingen, mijn verliezen. De adem brengt me 
thuis, naar de schatten van het hier en nu 

Elke keer als ik mijn voeten voel die op de grond rusten, 
komt het beeld van een boom naar voor. Ik voel mijn 
wortels sterk worden, ze houden me recht doorheen 
alle veranderingen, alle ontgoochelingen, al de 
verliezen. Het contact met de grond brengt me thuis, 
gegrond in het hier en nu. 



2.4. Wat leer je?

Verhogen van je vermogen tot 
ontspanning
aandacht en 
inzicht 



4. Hoe kan mindfulness helpen?

Hoe ziek  iemand ook is, er is meer gezond aan je dan ziek.
Bewustzijn van de rijkdom van ervaren
Helderheid – wat is er nu
Flexibiliteit van brein vergroten 



Verhogen van flexibiliteit 

Angst                   Ervaren 

Piekeren        De adem voelen 

Vermijden         Toewenden naar ervaring

Stress        Mildheid voor jezelf   
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6. Is mindfulness iets voor mij?

Engagement
Kies je er voor om elke dag tijd voor jezelf vrij te maken. Tijd om aan 

je eigen welzijn en gezondheid te werken. 



7.Praktisch

-Apps

-Mindfulness in ziekenhuizen (specifiek 
voor omgaan met kanker) 

- 8 weken programma

- Staat ook open voor naasten 

- Online en life

zie allesoverkanker.be

- Mindfulness als vorming 







Functie
Afdeling of dienst

Universitair Ziekenhuis Gent
C. Heymanslaan 10  |  B 9000 Gent
T +32 (0)9 332 21 11
E info@uzgent.be

www.uzgent.be
Volg ons op

INGRID JACOBS
Mindfulness en compassietrainer
Kankercentrum 

http://www.facebook.com/uzgent
http://www.twitter.com/uzgent
http://www.uzgent.be/
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