
Training Mindfulness 

Veel mensen ervaren klachten omdat ze het te druk hebben of  te maken krijgen met 
tegenslagen die nu eenmaal bij het leven horen. Klachten zijn bijvoorbeeld slecht 
slapen, vol hoofd, piekeren, gevoelens van somberheid, spanning in het lichaam.  
Omdat Mindfulness een wetenschappelijk bewezen methode is die bijdraagt aan uw 
gezondheid biedt De Huisdokter een mindfulnesstraining aan.   
 

Wat is mindfulness en hoe kan het helpen bij stress klachten? 

Mindfulness betekent met aandacht aanwezig zijn in het hier en nu, zonder  te 
oordelen. Het is een vaardigheid om elk moment bewust te zijn van wat er gebeurt in 
jezelf en daarbuiten. 

Veel dingen doen we op de automatische piloot. Als er veel van ons wordt gevraagd 
b.v. vanuit werk of bij tegenslagen, zijn we vaak geneigd er nog een schepje 
bovenop te doen. Zo ontwikkel je klachten. Door het beoefenen van mindfulness 
word je je meer bewust van gedachten, emoties en reacties in je lichaam. Dat 
bewustzijn stelt je in staat om stil te staan en te reageren op een manier die goed 
voor je is. Zo leer je goed voor jezelf te zorgen. Tegelijkertijd ontwikkel je een 
houding van mildheid en vriendelijkheid voor jezelf. 

Mindfulness is een vaardigheid die je kunt trainen. Door het vaak te doen word je er 
beter in en kun je ook meer genieten van de mooie dingen in het leven. 

Wat houdt een training in? 

Een training bestaat uit 8 bijeenkomsten. Elke sessie duurt 2,5 uur.  
De groepsgrootte is maximaal 12 personen. 
In elke sessie worden verschillende oefeningen (lichaamsverkenning, zitmeditatie, 
bewegen) gedaan. Ervaringen hierover kunnen met elkaar worden uitgewisseld.  
Huiswerk: na elke bijeenkomst oefenen met geluidsbestanden en de werkmap. 

 
Door wie:   
De training wordt gegeven door Rinie van den Boogaart, POHGGZ en 
mindfulnesstrainer. Co-trainer, Bert Wijnmaalen, POHGGZ 
 
Aanmelden:  U kunt zich aanmelden met het aangehecht aanmeldformulier en dit 
uiterlijk 25 maart in te leveren bij de balie of op te sturen naar Bert@dehuisdokter.nl 
of Rinie@dehuisdokter.nl.   
 
 
Praktische informatie: 
Kosten:  30 euro voor de gehele training 
Locatie:  Leefstijlcentrum, Passedwarsweg 69 c, Wijchen 
Data:   Woensdag: 6, 13, 20, 27 april, 11, 18, 25 mei, 1 juni   
Tijd:   18.30 – 21.00 uur 
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