
 

Drs. Astrid Reijm 
 
Gezelweg 15-17 
3892 XE Zeewolde 
T 06 48 56 72 60 
E info@psy-sensus.nl 
I www.psy-sensus.nl 

 

 

 
Mindfulness (MBCT) | Cognitieve gedragstherapie | Dialectische gedragstherapie | Oplossingsgerichte 
therapie | EMDR | Acceptance and commitment therapy (ACT) 

 

Behandelmethoden 

Mindfulness (MBCT= mindfulness based cognitive therapy) 

Het blijkt steeds vaker dat een afwijzende houding tegenover nare innerlijke ervaringen zoals 
gedachten, gevoelens en lichamelijke gewaarwordingen een belangrijke rol speelt bij het ontstaan en 
instandhouden van  psychische problemen. Pogingen om die nare ervaringen, gevoelens, gedachten 
en lichamelijke ervaringen kwijt te raken, door er voor te vluchten of tegen te vechten in gedachten 
en/ of gedrag, zorgen er echter alleen maar voor dat deze nare ervaringen, gedachten, gevoelens of 
lichamelijke gewaarwordingen blijven bestaan of in ernst toenemen.  

Mindfulness Based Cognitive Therapy wordt in het Nederlands ook wel Aandachtsgerichte Cognitieve 
Therapie genoemd. Deze therapie richt zich dus m.n. op het ontwikkelen van een andere houding ten 
opzicht van het probleem. Deze houding kenmerkt zich als niet-oordelend, toelatend en nauwkeurige 
observatie waardoor vanzelf acceptatie kan ontstaan. 

Voor wie 

Mindfulness is vooral goed voor mensen (jong en oud) die blijven piekeren over het verleden of 
tobben over de toekomst. Mensen kunnen zo in beslag genomen worden door hun verleden of de 
toekomst dat ze ‘vergeten’ om in het ‘hier en nu’ te leven. Daar probeert mindfulness verandering in 
te brengen.  

Onderzoek heeft uitgewezen dat dankzij toepassing van mindfulness de helft van de mensen die 
minimaal drie keer een episode van depressie hebben doorgemaakt géén terugval meer krijgt.  

Verder is mindfulness zinvol gebleken bij klachten waarbij controle een rol speelt zoals bij obsessief-
compulsieve stoornissen, gegeneraliseerde angststoornissen, sociale angststoornissen en , 
posttraumatische stress stoornissen paniekstoornissen. Ook bij chronische pijn bleek mindfulness 
een positieve invloed te hebben. 

Het succes van mindfulness wordt verklaard door het feit dat mindfulness zich net als de 
'traditionele' cognitieve therapie richt op de invloed van het denken op de stemming.  

Bij de cognitieve therapie is het doel negatieve gedachten om te zetten in evenwichtigere gedachten. 
Bij mindfulness mogen alle gedachten er zijn, ook de negatieve maar wordt geleerd de aandacht 
anders te richten, zodat negatieve gedachten niet gaan overheersen. 

Mindfulness wil ruimte geven aan de emotionele ervaring van het moment, zonder deze emoties als 
een weerspiegeling van de situatie te zien. Er wordt een duidelijk onderscheid gemaakt tussen de 
emotie en de situatie.  

Ook verschilt MBCT van cognitieve therapie doordat er niet alléén gewerkt wordt met gedachten. 
Ook de ademhaling, het lichaam en de emoties spelen mee. In plaats van te reageren op een 
‘ingesleten’ negatieve of wantrouwige manier, wordt geleerd vanuit innerlijke rust adequaat en 
positief te reageren op een situatie.  

 


