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Het Effect van een Mindfulnesstraining gericht op Informeel Oefenen en Lopen op Mindfulness, 

Stressbeleving, Interne Locus of Control, Self-Efficacy in het Omgaan met Emoties en  

Kwaliteit van Leven 

 

Ira Janssens-Verheugen 

 

SAMENVATTING 

Achtergrond. Het deelnemen aan een Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR)-training is een 

effectieve manier gebleken om stress te leren hanteren. Er kleven echter enkele nadelen aan het 

MBSR-programma wat betreft  het formeel oefenen. Zonder deze nadelen is de effectiviteit van een 

mindfulnesstraining mogelijk nog groter. Wellicht biedt een mindfulnessinterventie gericht op informeel 

oefenen in plaats van formeel oefenen nieuwe mogelijkheden.  

 

Doel. Het doel van dit onderzoek is te toetsen in hoeverre een mindfulnesstraining gericht op infomeel 

oefenen en loopmeditaties vergelijkbare effecten laat zien op mindfulness, stressbeleving, locus of 

control, self-efficacy in het omgaan met emoties en quality of life als het reguliere MBSR-programma.  

 

Deelnemers, procedure en onderzoeksontwerp. Na een oproep via www.linkedin.com, meldden 107 

vrijwilligers zich voor dit onderzoek aan. Zij werden gematcht op geslacht en meditatie-ervaring en 

vervolgens willekeurig ingedeeld in de experimentele of controle groep. 79 deelnemers (20 mannen 

en 59 vrouwen) hebben het onderzoek volledig afgerond. De gemiddelde leeftijd was 42,8 jaar en het 

merendeel van de respondenten was werkzaam, getrouwd, hoogopgeleid en had geen meditatie-

ervaring  en geen psychische klachten. Metingen vonden plaats voorafgaande aan de 

mindfulnesstraining, direct na afloop, en drie weken later.  

 

Meetinstrumenten. De mate van mindfulness is gemeten met de Mindful Attention Awareness Scale 

(MAAS; Schroevers et al., 2008) en de Kentucky Inventory of Mindfulness Skills (KIMS; Baer et al., 

2004); stressbeleving met de Perceived Stress Scale (PSS; Cohen et al., 1983); locus of control met 

de IE-18 Locus of Control Vragenlijst (IE-18; Den Hertog, 1992); self-efficacy in het omgaan met 

http://www.linkedin.com/
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emoties met de Affective Self-Regulatory Scale (ASRE; Bandura, et al., 2003); kwaliteit van leven met 

de Verkorte World Health Organization Quality of Life (WHOQoL-Bref; WHOQOL Group, 1998) en de 

mate waarin men informeel geoefend heeft met het logboek. 

 

Resultaten. De resultaten laten zien dat direct na afloop van de mindfulnesstraining en ook drie weken 

daarna de deelnemers aan de training zich meer mindfulness voelen, de stressbeleving afneemt, 

meer interne beheersingsoriëntatie en zelfvertrouwen in het omgaan met negatieve emoties ervaren 

dan de controle groep. Daarnaast ervaren de deelnemers drie weken na afloop van de 

mindfulnesstraining meer kwaliteit van leven dan de controle groep.  De grootte van de effecten was 

drie weken na afloop op mindfulness (1-factor) zeer groot, op mindfulness (4-factor) groot en op 

stressbeleving, interne locus of control, self-efficacy in het omgaan met negatieve emoties en kwaliteit 

van leven middelgroot.  

 

Conclusie. Geconcludeerd kan worden dat een mindfulnesstraining gericht op infomeel oefenen, met 

name bij het lopen, leidt tot een hogere mate van mindfulness, minder stressbeleving, meer interne 

locus of control, meer self-efficacy in het omgaan met negatieve emoties en een hogere quality of life 

en even effectief is als het reguliere MBSR-programma. Dit verslag besluit met aanbevelingen voor 

nader onderzoek. 

 

Keywords: mindfulnesstraining, informeel oefenen, loopmeditatie, mindfulness, stressbeleving, locus 

of control, self-efficacy in het omgaan met emoties, kwaliteit van leven 
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The Effect of a Mindfulness Training based on Informal Practice and Walking on Mindfulness, 

Perceived Stress, Internal Locus of Control, Affective Self-Efficacy in Managing Emotions and  

Quality of Life 

 

Ira Janssens-Verheugen 

 

SUMMARY  

Background. The Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR) program has proven to be effective at 

teaching people how to cope with stress. However, there are some disadvantages to the MBSR 

program with regard to formal practice. Without these disadvantages a mindfulness training may be 

even more effective. New possibilities may emerge with a mindfulness training based on informal 

practice instead of formal practice.  

 

Aim. The objective of this study is to examine to what extent the effects of a mindfulness training 

based on informal practice and walking meditations on mindfulness, perceived stress, locus of control, 

affective self-efficacy in managing emotions and quality of life agrees to the outcome of the regular 

MBSR program.    

 

Participants, procedure and design. After an announcement on www.linkedin.com, 107 volunteers 

subscribed to this study. They were matched according to sex and meditation experience before being 

divided at random into two groups: the experimental and control group. 79 participants (20 males and 

59 females) fully completed the study. The mean age was 42.8 years, the main body was employed, 

married, highly educated  and reported no meditation experience and no psychological complaints. 

Measurements took place prior to the mindfulness training, immediately after, and three weeks later.    

 

Measures. Mindfulness is measured on the Mindful Attention Awareness Scale (MAAS; Schroevers et 

al., 2008) and on the Kentucky Inventory of Mindfulness Skills (KIMS; Baer et al., 2004); stress by 

means of the Perceived Stress Scale (PSS; Cohen et al., 1983); locus of control on the IE-18 Locus of 

Control questionnaire (IE-18; Den Hertog, 1992); affective self-efficacy  by means of the Affective Self-
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Regulatory Scale (ASRE; Bandura, et al., 2003); quality of life on the short World Health Organization 

Quality of Life (WHOQoL-Bref; WHOQOL Group, 1998) and the extent to which one has practiced 

informally on the practice log.   

 

Results. The results show that immediately after the mindfulness training and three weeks later, the 

program participants appear to be more mindfulness, to suffer less from stress, felt more in control of 

life, displayed more confidence to manage negative affect  than the control group. In addition, program 

participants reported after a three-week interval more quality of life than the control group.  The effect 

sizes were very large on mindfulness (1-factor), large on mindfulness (4-factor) and medium on stress, 

internal locus of control, self-efficacy in managing negative emotions and quality of life.    

 

Conclusion. The findings of the present study showed that program participation increased 

mindfulness, reduced perceived stress, increased internal locus of control and affective self-efficacy in 

managing negative emotions and improved quality of life. It can be concluded that a mindfulness 

training based on informal practice and walking meditation is as effective as the regular MBSR 

program.  

 

Keywords: mindfulness training, informal practice, walking meditation, mindfulness, stress, locus of 

control, affective self-efficacy, quality of life 
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INLEIDING 

“De stress in ons leven is tegenwoordig zo groot en zo verraderlijk, dat steeds meer mensen 

doelbewust besluiten deze stress beter te begrijpen en onder controle te krijgen. Ze beseffen dat het 

geen zin heeft om te gaan wachten tot een ander de zaak voor hen verbetert”, al dus Kabat-Zinn 

(2008). Het volgen van een mindfulnesstraining volgens het Mindfulness-Based Stress Reduction 

(MBSR)-programma is een effectieve manier gebleken om mensen te leren stress te hanteren. Dat 

geldt voor mensen uit allerlei geledingen zoals patiënten, werkenden en niet-werkenden en studenten,  

in zowel klinische en niet-klinische settings  (Baer, 2003; Baer & Krietemeyer, 2006; Davidson, Kabat-

Zinn, Schumacher, Rosenkrans, Muller, Santorelli, …, Sheridan, J.F., 2003; Grossman, Niemann, 

Schmidt, & Wallach, 2004; Hofmann, Sawyer, Witt, & Oh, 2010; Kabat-Zinn, 1982; Kabat-Zinn, 

Lipworth, & Burney, 1985; Kabat-Zinn, Wheeler, Light, Skillimgs, Scharf, & Cropley, 1998; Lazar, 

2005; Ott, Norris, & Bauer-Wu, 2006; Roemer & Orsillo, 2009; Salmon, Sephton, Weissbecker, 

Hoover, Ulmer, & Studts, 2004; Smith, Richardson, Hoffman, & Pilkington, 2005). Het officiële MBSR-

programma vereist dat deelnemers gedurende acht weken zes keer daags 45 minuten formeel 

oefenen met geleide meditaties. Daarnaast dienen zij ook dagelijks informeel te oefenen, het 

zogenaamde toepassen van mindfulness in de dagelijkse praktijk. Mindfulness staat voor bewust 

aandacht geven aan de gewaarwordingen in het huidige moment, op een nieuwsgierige, niet-

oordelende, accepterende manier (Bishop, Lau, Shapiro, Carlson, Anderson, Carmody, & Segal, 

2004; Brown, Ryan, & Creswell, 2007; Kabat-Zinn, 1990; Segal, Williams, & Teasdale, 2002). De 

effecten van het MBSR-programma zouden het gevolg zijn van het ontwikkelen en beoefenen van 

mindfulness (Bishop et al., 2004; Germer, 2005a; Kabat-Zinn, 1990). Er kleven echter enkele nadelen 

aan het MBSR-programma, welke voornamelijk te maken hebben met het formeel oefenen. Het is 

denkbaar dat zonder deze nadelen de effectiviteit van een mindfulnesstraining nog groter is (Klatt, 

Buckworth, & Malarkey, 2009).  

     Ten eerste kan de hoeveelheid en de duur van het formeel oefenen erg belastend zijn voor 

deelnemers (Salmon et al., 2004). Volgens Kabat-Zinn (1990) is de belangrijkste grondregel tijdens de 

training dat men verplicht thuis oefent. Inzet, zelfdiscipline en intentionaliteit zijn noodzakelijk. Het tijd 

vrijmaken om formeel  te oefenen kan stress veroorzaken (Kabat-Zinn, 1990). Het MBSR-programma 

schrijft dagelijks 45 minuten oefenen voor, echter de minimale tijdbesteding om specifieke voordelen 
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te behalen uit de training is onbekend (Dobkin, 2008; Roemer & Orsillo, 2009). Wetenschappelijk is er 

nog onvoldoende, eenduidig bewijs voor de relaties tussen het formeel oefenen en het effect van het 

MBSR-programma. Enerzijds blijkt uit onderzoek een correlatie tussen de mate van formeel oefenen 

en de mate van mindfulness (Baer, 2009; Carmody et al., 2008). Anderzijds vonden Toneatto en 

Nguyen (2007) en Astin (1997) geen bewijs voor een relatie tussen de mate van oefenen en het effect 

van de training. Rozenzweig, Greeson, Reibel, Green, Jasser, & Beasley (2010) en Pradhan, 

Baumgarten, Kangenberg, Handwerger, Kaplan Gilpin, Magyari, Hochberg, & Berman, . (2007) 

vonden slechts een gedeeltelijke relatie. Het is belangrijk om meer empirisch bewijs te krijgen over de 

rol en het effect van het formeel en informeel oefenen (Carmody et al., 2008). Shapiro et al. (2005) 

pleit voor onderzoek naar mindfulness-programma‟s die minder belastend zijn voor de deelnemers 

qua oefenen. Er is geen onderzoek bekend waarbij het accent van de mindfulnesstraining ligt op 

informeel oefenen.  

     Ten tweede is het MBSR-programma sterk gestructureerd met voorgeschreven oefeningen 

(Brantley, 2005; Kabat-Zinn et al., 1985; Salmon et al., 2004). Tijdens de eerste vijf weken wordt 

voornamelijk geoefend met de bodyscan (liggend) en de zitmeditatie (zittend), aangevuld met yoga 

(liggend en staand). Sommige deelnemers ontwikkelen onrust, angst en zelfs een afkeer tegen het 

zitten of liggen dat hiervoor nodig is (Allen, Blashki, & Gullone, 2006, Baer et. al., 2006). Carmody en 

Baer (2008) suggereren dat deelnemers het aanleren van mindfulness bewegend makkelijker vinden 

dan liggend of zittend. In hun onderzoek vonden zij een  sterk verband tussen het beoefenen van 

mindfulness-yoga en een toename van mindfulness. Caldwell, Harrison, Adams, Quin, & Greeson 

(2010) bevestigen dit verband. Zij vonden in hun onderzoek gericht op bewegingsoefeningen een 

toename in de mate van mindfulness. Er is in de literatuur geen onderzoek bekend waarbij het accent 

van de mindfulnesstraining ligt op loopmeditaties.  

      Ten derde is het uitvalspercentage van het MBSR-programma relatief hoog. Kabat-Zinn & 

Chapman-Waldrop (1988) vonden een voltooiingspercentage van 76% noemenswaardig vanwege de 

hoge eisen die worden gesteld aan kandidaten. Onder patiënten is dit percentage gemiddeld 85% 

(Baer, 2003) en onder studenten tussen 70% en 75% (Wiliams, Kolar, Reger, & Pearson, 2001). 

Chang, Palesh, Caldwell, Glasgow, Abramson, Luskin, …, Koopman, (2004) wijten de hoge uitval aan 

de tijdsinspanning die het formeel oefenen vergt. In onderzoek onder medisch personeel (Shapiro, 
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Astin, Bishop & Cordova, 2005) is het uitvalpercentage 44%. Zij suggereren dat het hoge 

uitvalpercentage niet ligt aan het gebrek aan interesse of behoefte aan de training, maar dat het 

voorgeschreven formeel oefenen voor een substantieel deel van de medische professionals niet 

haalbaal is. Nader onderzoek is volgens hen nodig naar interventies die minder tijd vergen qua 

formeel oefenen en daarmee minder belastend zijn.   

    Ten slotte kunnen de eisen die gesteld worden aan het formeel oefenen drempelverhogend werken 

om deel te nemen aan een MBSR-programma. Aangezien de meeste potentiële deelnemers 

waarschijnlijk onder tijdsdruk staan, is het vooruitzicht om dagelijks, langere tijd thuis formeel te 

oefenen misschien een obstakel om daadwerkelijk te beginnen (Carmody et al, 2008). Er is geen 

onderzoek bekend naar de toegankelijkheid van een mindfulnessprogramma en de mate van 

stressklachten.  

     Wellicht biedt een mindfulnesstraining gericht op informeel oefenen in plaats van formeel oefenen 

nieuwe mogelijkheden. Dobkins (2008), Kabat-Zinn (1990) en Dimidjian en Linehan (2003) 

suggereren dat het dagelijks toepassen van mindfulness, het informeel oefenen, cruciaal is voor 

herstel van klachten. Prewitt (2000) benoemt als onderdelen van het informeel oefenen: (1) 

bewustheid van het hier en nu; (2) deze bewustheid ook behouden in moeilijke (fysieke en/of 

emotionele) situaties; en (3) zelfbewustheid tijdens activiteiten in het dagelijkse leven zoals 

tandenpoetsen, de vaatwasser uitruimen, lopen en eten (Baer, Smth, & Allen, 2004; Bishop et al, 

2004; Kabat-Zinn, 1990; O‟Haver Day & Hoton-Deuts, 2004). Voor het informeel oefenen worden 

geen expliciete aanwijzingen gegeven.      

     Niet alleen het MBSR-programma gaat uit van mindfulness. Er zijn andere mindfulness-based 

interventies, zoals de Dialectical Behavior Therapy (Linehan, Armstrong, Suarez, Allmon, & Heard, 

1991), de Acceptance and Commitment Therapy (Hayes, 2004) en de interventie van Roemer & 

Orsillo (2009) voor algemene angststoornissen (GAD) die succesvol zijn (Brown et al., 2007; Greeson, 

2009; Germer, 2005b). Mindfulness wordt hierbij voornamelijk aangeleerd door het informeel oefenen 

(Batten, Orsillo & Walser, 2005; Dimidjian et al., 2003; Roemer, Salters-Pedneault, & Orsillo, 2006; 

Welch, Rizvi, & Dimidjian, 2006). Deze interventies gaan er vanuit dat het strikte formeel oefenen niet 

voor iedereen geschikt is (Baer, 2006).  
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     Informeel oefenen maakt slechts incidenteel deel uit van het effectonderzoek naar mindfulness-

trainingen. Onderzoek van Carmody et al. (2008) zonder controlegroep (N=121) waarbij informeel 

oefenen is meegenomen, liet in de voor- en nameting geen enkel significant verschil zien in 

mindfulnessvaardigheden of onderzoeksvariabelen als gevolg van het informeel oefenen. Als 

tekortkoming van het onderzoek gaven zij aan dat deelnemers het mogelijk moeilijk vonden om 

zonder hulpmiddelen de exacte tijd aan informeel oefenen goed in te schatten (Carmody et al, 2008). 

Daar het accent van de interventie lag op formeel oefenen is er wellicht minder aandacht besteed aan 

het invullen van het informeel oefenen. Kristeller and Hallett (1999) vonden wel een significante relatie 

tussen informeel oefenen en verbetering van symptomen van depressiviteit. Uit onderzoek van Moore 

(2007) onder klinische psychologen waarin gedurende 14 sessies 10 minuten werd geoefend met 

meditatie liet de subschaal observeren van de Kentucky Inventory of Mindfulness Skills (KIMS) een 

significant verschil zien in pre- en postscores. Daarnaast rapporteerden de deelnemers een 

onmiddellijk positief effect op het omgaan met dagelijkse stress. PSS-scores lieten geen significant 

verschil zien in de voor- en nameting. Het betrof een onderzoeksgroep van N=23 en geen controle 

groep. De vraag blijft onbeantwoord wat de effecten zijn van een mindfulnesstraining gericht op het 

informeel oefenen, zoals aandachtig lopen. 

     De mogelijke voordelen van zo‟n programma zijn vierledig. Ten eerste zijn deelnemers niet 

verplicht formeel te oefenen waardoor de belasting tijdens de training afneemt. Ten tweede zouden 

deelnemers wellicht minder uitvallen tijdens de training omdat zij zelf kunnen bepalen wat en hoe lang 

ze willen oefenen in plaats van de oefeningen doen die hen niet liggen of tegenstaan. Ten derde 

zouden potentiële kandidaten misschien in een eerder stadium willen deelnemen omdat de training 

een minder verplichtend karakter heeft en de drempel om te participeren lager is (Moore, 2008). Ten 

vierde zouden deelnemers eerder in staat zijn om mindfulness toe te passen in de dagelijkse praktijk, 

omdat alle aandacht in de training hierop gericht is. Dit betreft zowel de oefeningen an sich als het 

bespreken van de ervaringen met het informeel oefenen. Het direct kunnen toepassen van 

mindfulness-meditatie via lopen in de dagelijkse activiteiten en zeker op stressvolle momenten zou 

effectief kunnen zijn in het ontwikkelen van mindfulness en het verminderen van de stressbeleving. 

     Het trainingsprogramma in dit onderzoek wijkt in een aantal opzichten af van het reguliere MBSR-

programma. In dit onderzoek hoeven de deelnemers niet formeel te oefenen. Hen wordt gevraagd om 
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vrijwillig informeel te oefenen en hiertoe worden geen hulpmiddelen aangeboden in de vorm van 

geleide meditaties. De deelnemers ontvangen een logboek met voorbeelden van activiteiten, die zij 

met aandacht zouden kunnen doen. In dit logboek dienen zij aan te geven wat zij dagelijks hebben 

gedaan met aandacht en hoeveel tijd men hieraan heeft besteed. In het reguliere MBSR-programma 

wordt voornamelijk het accent gelegd op de bodyscan en de zitmeditatie. In deze interventie komen 

beide onderdelen wel verkort aan bod ter voorbereiding op de andere oefeningen. Het accent ligt op 

loopmeditatie. Lopen met bewuste aandacht voor de ademhaling, lichaamssensaties, emoties en 

gevoelens. Iedereen verplaatst zich gedurende de hele dag en kan die momenten benutten om 

mindfulness te oefenen. Yoga maakt geen onderdeel uit van deze verkorte training. De duur van de 

training is vier weken zonder stiltedag in plaats van acht weken met stiltedag. 

     De effecten van de mindfulnesstraining gericht op informeel oefenen en loopmeditatie zouden 

overeen dienen te komen met de effecten van een regulier MBSR-programma. Uit onderzoek kan 

worden gesteld dat door het deelnemen aan een mindfulnesstraining de mate van mindfulness 

toeneemt (Caldwell et al., 2010; Cusens, Duggan, Thorne, & Burch, 2009; Dobkin, 2008; Klatt et al., 

2009; Nyklícek & Kuijpers, 2008; Shapiro, Brown, & Biegel, 2007; Soons, Brouwers, & Tomic, 2010).  

Hypothese 1: De mate van mindfulness neemt toe door het deelnemen aan een mindfulnesstraining 

gericht op informeel oefenen, met name bij het lopen. 

     Algemeen kan worden gesteld dat mindfulnesstrainingen een positief effect hebben op de 

subjectieve stressbeleving. Deelname aan een MBSR-programma verlaagt de stressbeleving 

significant (Caldwell et al., 2010; Carlson, Specca, Patel, & Goodey, 2004; Chang et al., 2004; Dobkin, 

2008; Kabat-Zinnt et al., 1985, 1988; Klatt at el., 2009; Nyklícek et al., 2008; Shapiro et al., 2005, 

2007; Soons et al. 2010; Tacón, Caldera, & Ronaghan, 2004; De Veer, Brouwers, Tomic, & Evers, 

2009). Carmody et al. (2008) suggereert een correlatie tussen de mate van mindfulness en de mate 

van stressbeleving. Hypothese 2: Na het volgen van een mindfulnesstraining gericht op informeel 

oefenen, met name bij het lopen, vermindert de stressbeleving. 

     Daarnaast heeft het volgen van een mindfulnesstraining positieve gevolgen voor de interne locus 

of control, de self-efficacy in het omgaan met emoties en de kwaliteit van leven. Locus of control of 

beheersingsoriëntatie geeft aan in hoeverre een persoon denkt invloed te hebben op wat er met 

zichzelf of in zijn omgeving gebeurt. Men spreekt van interne controle als een persoon het gevoel 
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heeft dat een gebeurtenis afhankelijk is van het eigen gedrag. Bij externe controle heeft men het 

gevoel dat men weinig invloed heeft op wat er gebeurt en lijken gebeurtenissen vooral bepaald te 

worden door geluk, noodlot of machtige anderen. Uit eerder onderzoek blijkt dat na deelname aan een 

mindfulnesstraining de interne locus of control toeneemt (Astin, 1997; Tacón et al., 2004; De Veer et 

al., 2009). Mindfulness versterkt de interne locus of control (Ott, et al. 2006). Ook de self-efficacy  

neemt toe na het volgen van een mindfulnessprogramma wordt (Caldwell et al., 2010; Kabat-Zinn, 

1993; De Veer et al., 2008). Self-efficacy is het vertrouwen dat de persoon heeft in zijn vermogen om 

specifieke acties tot een goed einde te brengen (Bandura, 1991). In onderzoek van Iskender (2009) 

wordt een positieve relatie gevonden tussen de mate van mindfulness en self-efficacy. Via 

mindfulness kan men beter omgaan met emotie (Leary & Tate, 2007; Ludwig & Kabat-Zinn, 2008). De 

self-efficacy in het omgaan met emoties zou na het volgen van een mindfulnesstraining toe moeten 

nemen. Tenslotte is de verwachting dat de quality of life zal toenemen (Bédard, Felteau, Mazmanian, 

Fedyk, Klein, & Minthorn-Biggs, 2010; Carlson et al., 2004; Nyklícek, et al. 2008;  Reibel, Greeson, 

Brainard, & Rozenzweig, 2001; Grossman et al., 2004; Witek-Janusek, Albuquerque, Chroniak, 

Chroniak, Durazo-Arvizu, & Mathews, 2008). De World Health Organization (WHO) definieert het 

begrip als volgt: „An individual‟s perception of their position in life in the context of the culture and 

values systems in which they live and in relation to their goals, expectations, standards and concerns‟ 

(Skevington et al., 2004). Over het algemeen refereert quality of life aan het welzijn van een individu. 

Brown & Ryan (2003) en Baer (2009) stellen dat mindfulness bijdraagt aan een bewustzijn dat het 

welzijn verbetert. Hypothese 3: Door het volgen van de mindfulnesstraining gericht op informeel 

oefenen, met name bij het lopen,  neemt de mate van interne controle, self-efficacy in het omgaan met 

emoties en quality of life toe. 

   Doel van dit onderzoek is te toetsen in hoeverre een mindfulnesstraining gericht op infomeel 

oefenen, met name bij het lopen, vergelijkbare effecten laat zien op mindfulness, stressbeleving, 

interne locus of control, self-efficacy in het omgaan met emoties en quality of life als het reguliere 

MBSR-programma.  
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METHODE 

Onderzoeksdesign 

Het onderzoek vindt plaats volgens een experimentele onderzoeksopzet waarbij wordt verwacht dat 

de afhankelijke variabelen worden beïnvloed door de interventie. Het experimentontwerp is een 

„pretest-posttest-design‟ met controlegroep en is weergegeven in Tabel 1. De hypothesen zijn 

onderzocht in een 2 x 2 ontwerp, waarbij er twee condities zijn voor de interventie (deelnemen aan 

mindfulnesstraining en een controle groep die niet wordt getraind) en een voor- en nameting op de 

afhankelijke variabelen: mindfulness, stressbeleving, self-efficacy in het omgaan met emoties, locus of 

control en quality of life. Het deelnemen aan een mindfulnesstraining is de onafhankelijke variabele. 

 
Tabel 1. Het experimentele onderzoeksontwerp      

     Meetmoment     

Conditie T1   T2   T3 

Experimenteel O1  X O2  2 weken O3 

Controle O1  4 weken O2 2 weken O3 

Noot. T = meetmoment; O = observatie; X = mindfulnesstraining.    

 
 

Onderzoeksgroep  

De participantenwerving is gedaan door middel van een oproep via www.LinkedIn.com (bijlage 1). Het 

onderzoek kent twee heterogene onderzoeksgroepen: deelnemers aan de mindfulnesstraining 

(interventie) en de controle groep waarbij geen interventie plaats vindt. In figuur 1 wordt het verloop 

van de deelnemers schematisch weergegeven. Er hebben zich 107 vrijwilligers aangemeld voor de 

training. De deelnemers aan het onderzoek zijn gematcht op geslacht, meditatie-ervaring en 

vervolgens willekeurig ingedeeld in de experimentele of controle groep. Uit de Chi-kwadraat toets 

bleken geen significante verschillen op geslacht en meditatie-ervaring in de twee onderzoeksgroepen 

(x2 
(N=107)=1.73, p>.10; x2 

(N=107)=.52, p>.40). 

 

      

 

 

http://www.linkedin.com/
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Analyse                  

    

  Figuur 1. Verloop van deelnemers 

 

     Voorafgaande aan het onderzoek hebben 12 geïnteresseerden zich afgemeld vanwege drukte of 

het niet schikken van de trainingenmomenten. Van vijf geïnteresseerden is niets meer vernomen. 

Uiteindelijk zijn 90 personen gestart. Voor de experimentele groep geldt dat de deelnemer aan  

minimaal drie trainingen heeft deelgenomen, anders wordt de deelnemer aangemerkt als non-

response. Het is incidenteel mogelijk om een training in te halen op een ander trainingsmoment. 

Daarnaast geldt voor beide onderzoeksgroepen dat de drie vragenlijsten (T1,T2,T3) ingevuld retour 

moeten worden ontvangen, anders wordt ook deze deelnemer gezien als non-response. Totaal zijn vijf 

personen van de experimentele groep gestopt met de training. Waarvan één man vanwege 

hernieuwde burnout-klachten en de reisafstand, één vrouw vanwege zwangerschapsklachten, één 

vrouw vanwege een aanhoudende kaakontsteking, één vrouw vanwege een terminale ouder en één 

vrouw is overleden. Het uitvalpercentage van de mindfulnesstraining bedraagt 5,5%. Eén persoon uit 

de experimentele groep heeft de 2
e
 vragenlijst niet ingevuld en wordt daarmee gezien als non-

response. Eén persoon uit de experimentele groep heeft de 3
e
 vragenlijst niet ingevuld en wordt 

daarmee eveneens als non-response beschouwd. Uit de controle groep hebben vier personen de 3
e
 

vragenlijst niet ingevuld. De uiteindelijke onderzoeksgroep die geanalyseerd is, bedraagt 79 personen 

Aangemelde deelnemers N=107 
gematcht en gerandomiseerd  
 

Experimentele groep N=48 
vooraf gestopt N=6 
toegekend N=54  

Controle groep N=42 
vooraf gestopt N=11 
toegekend N=53 

Volledig afgerond N=43 
tussentijds gestaakt N=5 
gestart met interventie N=48 

Geanalyseerd N=41 
niet deelgenomen aan t2 N=1  
niet deelgenomen aan t3 N=1 

Geanalyseerd N=38 
niet deelgenomen aan t3 N=4 
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(88% van de onderzoeksgroep). Het non-response percentage van de gestarte deelnemers aan het 

onderzoek (N=90) is 14,6% bij de experimentele groep en 9,5% van de controle groep. 

     Allereerst is er onderzocht of er significante verschillen zijn op de voormeting (T1) tussen de 

experimentele en controle groep op de demografische variabelen geslacht, leeftijd, opleiding, werk, 

ervaring met meditatie en psychische klachten. Hiervoor zijn de chi-kwadraattoets en de t-toets voor 

onafhankelijke groepen gebruikt (Baarda et al., 2007; Huizingh, 2004; Nyklícek et al., 2008). De 

verwachting is dat er geen significante verschillen zijn op de demografische variabelen tussen de twee 

onderzoeksgroepen.  

     De oorspronkelijke onderzoeksgroep (107) is gematcht op geslacht en ervaring met meditatie. De 

experimentele groep laat in vergelijking met de controle groep geen significante verschillen wat betreft 

de gematchte variabelen geslacht en meditatie-ervaring (x2
(N=90)=.36, p>.50; x2 (

N=90)=1.46, p>.20; 

x2 
(N=79)=.51, p>.40; x2

(N=79)=.78, p>.30). In overeenstemming met de verwachting zijn beide 

onderzoeksgroepen gelijk. Daarna zijn er t-toetsen uitgevoerd voor de deelnemers die zijn gestart aan 

het onderzoek (N=90) en voor de deelnemers die geanalyseerd worden (N=79). De variabele 

opleiding is onderverdeeld in drie opleidingsniveaus: laag (mavo, vmbo), midden (havo, mbo, vwo) en 

hoog (hbo, wo). De experimentele groep laat in vergelijking met de controle groep voor zowel N=90 

als voor N=79 geen significante verschillen zien tussen de overige demografische variabelen: 

burgerlijke staat, nationaliteit, opleidingsniveau, psychische klachten, werkzaam, werkvorm, 

leidinggevend (X
2
(N=90)=.55, p>.90; X

2
(N=90)=.89, p>.30; X

2
 (N=90)=3.10, p>.20; X

2
(N=90)=1.66, 

p>.10; X
2
(N=90)=.88, p>.30; X

2
(N=90)=3.44, p>.30; X

2
(N=90)=2.51, p>.20; X

2
(N=79)=3.48, p>.30; 

X
2
(N=79)=.94, p>.30; X

2
(N=79)=1.97, p>.30; X

2
(N=79)=1.17, p>.20; X

2
(N=79)=1.67, p>.20; 

X
2
(N=79)=3.38, p>.30; X

2
(N=90)=2.57, p>.20) en meditatie-ervaring in jaren, leeftijd, uren per week 

(F(N=90)=.01, p>.90; F(N=90)=.65, p>.40; F(N=90)=.00, p>.90; F(N=79)=1.31, p>.20; F(N=90)=.47, 

p>.40; F(N=90)=.00, p>.90). Elf personen hebben het onderzoek niet afgerond. Mogelijk speelt een 

verschil in demografische kenmerken een rol. Hiertoe zijn de chi-kwadraattoets en de tweezijdige t-

toets uitgevoerd. Tussen de personen die gestopt zijn met het onderzoek (N=11) en degenen die het 

onderzoek volledig hebben voltooid (N=79) zijn geen significante verschillen gevonden wat betreft de 

demografische variabelen, geslacht, meditatie-ervaring, burgerlijke staat, nationaliteit, 

opleidingsniveau, psychische klachten, werkzaam, werkvorm, leidinggevend (X
2
(N=90)=1.42, p>.20; 
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X
2
(N=90)=.16, p>.60; X

2
(N=90)=4.94, p>.10; X

2
(N=90)=.14, p>.70; X

2
(N=90)=3.10, p>.20; 

X
2
(N=90)=2.67, p>.20; X

2
(N=90)=.00, p>.90; X

2 
(N=90)=.00, p>.90; X

2 
(N=90)=2.57, p>.40) en 

meditatie-ervaring in jaren, leeftijd, uren per week (F(N=90)=2.63, p>.10; F(N=90)=.51, p>.40; 

F(N=90)=.42, p>.52). 

     De demografische variabelen van de deelnemers (N=79) die het onderzoek volledig hebben 

doorlopen zijn weergegeven in Tabel 3. Van hen is 20 man (25%) en 59 vrouw (75%) en de 

gemiddelde leeftijd is 42,8 jaar. Van de 31 personen (40%) die ervaring met meditatie hebben, 

mediteert men gemiddeld 5,1 jaar en 47 personen (60%) hebben geen ervaring met meditatie. Het 

merendeel van de personen is werkzaam (91%) en werkt gemiddeld 31,51 uur per week. Meer dan de 

helft is getrouwd (58%), hoog opgeleid (81%) en heeft geen psychische klachten (80%).  

 
 
Tabel 3. Demografische variabelen van de deelnemers die het onderzoek volledig hebben doorlopen 

    Conditie 

  Experimenteel  Controle  Totaal 

    N=41 N=38 N=79 

Geslacht  man 9 11 20 

 vrouw 32 27 59 

Meditatie ervaring ja 18 13 31 

 nee 23 25 48 

Meditatie in jaren (M, SD)*   5.12 (4.26) 5.08  (6.28) 5.10 (5.10) 

Burgerlijke staat  single 1 5 6 

 gehuwd 26 20 46 

 gescheiden 4 3 7 

 samenwonend 10 10 20 

Nationaliteit Nederlandse 40 38 78 

 dubbel incl. NLD 1 0 1 

Leeftijd (M , SD)*   42.76  (6.77) 42.76 (6.67) 42.76 (6.68) 

Opleidingsniveau hoog 33 31 64 

 midden  7 6 13 

 laag 2 0 2 

Psychische klachten  ja 5 2 7 

 nee 36 36 72 

Werkzaam  ja 39 33 72 

 nee 2 5 7 

Uren per week (M, SD)*   30.15 (8.61) 33.12 (9.79) 31.51 (9.22) 

Werkvorm loondienst 19 21 40 

 zelfstandige 16 9 25 

 beiden 4 3 7 

 geen werk 2 5 7 

Leidinggevend  ja 7 9 16 

 nee 32 24 56 

  geen werk 2 5 7 

* M = mean, SD = std. deviation   
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Meetinstrumenten 

Tijdens de voor- en nametingen zijn de volgende zes vragenlijsten afgenomen: de Mindful Attention 

Awareness Scale (MAAS; Schroevers, Nyklicek, & Topman, 2008), de Kentucky Inventory of 

Mindfulness Skills (KIMS; Baer et al., 2004), de Perceived Stress Scale (PSS; Cohen, Kamarck, & 

Mermelstein, 1983), de Affective Self-Regulatory Schaal (ASRE; Bandura, Caprara, Barbaranelli, 

Berbino & Pastorelli ,2003), de IE-18 Locus of Control Vragenlijst (IE-18; Den Hertog, 1992) en de 

Verkorte World Health Organization Quality of Life (WHOQoL-Bref; WHOQOL Group, 1996). 

Daarnaast zijn demografische gegevens opgevraagd op twee momenten. In bijlage 2 is de 

gecomprimeerde vragenlijst terug te vinden. Ook is er een logboek ingevuld met betrekking tot het 

informeel oefenen. 

 

Mindfulness 

De Mindful Attention Awareness Scale (MAAS) is op dit moment de enige mindfulness-vragenlijst 

waarvan een vertaalde en gevalideerde Nederlandse versie beschikbaar is (Schroevers et al., 2008). 

De relatief geringe lengte van de lijst en de eenvoudige en generieke formulering van de vragen 

maken deze vragenlijst geschikt voor gebruik in diverse therapie- en trainingssettings. Böckermann en 

Rosens (2009) vonden geen significant verschil in mindfulness tussen deelnemers en de controle 

groep na een korte online mindfulnesstraining. De meting werd verricht met de Mindful Attention 

Awareness Scale (MAAS). Een mogelijke verklaring hiervoor geeft Baer (2003), die stelt dat de MAAS 

zich hoofdzakelijk richt op aspecten van aandacht en bewustzijn en niet op attitudes. Het veranderen 

van attitudes speelt een belangrijke rol binnen het MBSR-programma. Wellicht dat de MAAS, door de 

globale één-factor benadering van mindfulness, onvoldoende discrimineert tussen potentiële 

werkingsmechanismen binnen een mindfulnesstraining. Böckermann et al. (2009) pleiten  voor een 

meetinstrument dat zicht geeft op meerdere relevante elementen van mindfulness. Daarom is 

mindfulness in dit onderzoek tevens gemeten met de Kentucky Inventory of Mindfulness Skills (KIMS). 

Carmody et al. (2008) heeft reeds eerder de correlatie tussen informeel oefenen en de KIMS 

gemeten. 



19 

 

Mindful Attention Awareness Scale  

De Mindful Attention Awareness Scale (MAAS; Schroevers et al., 2008) meet de algemene neiging 

om aandacht te hebben voor dagelijkse bezigheden (één-factor) en daarmee de algemene mate van 

mindfulness (Brown et al., 2003). De MAAS bestaat uit 15 items, die beantwoord worden middels een 

6-punts Likert schaal die varieert van: 1 (bijna nooit) tot 6 (bijna altijd). In de MAAS komen items voor 

als: “Ik kan een emotie ervaren en mij daar pas later bewust van zijn.” De Cronbachs alfa voor de 

Nederlandse MAAS is voldoende en varieert tussen .82 en .87 (Schroevers et al., 2008). Alle items 

van de MAAS zijn negatief geformuleerd en worden na de dataverzameling gehercodeerd. De scores 

van alle items worden gesommeerd en vervolgens gemiddeld. Op basis van dit gemiddelde bedraagt 

de score minimaal 1 en maximaal 6. Een hoge score duidt op een hogere mate van mindfulness. In 

Nederlands onderzoek van Nyklícek et al., (2008) onder studenten werden de volgende mean-scores 

gevonden voor de experimentele groep 3.38 (T1; SD=.69), 3.66 (T2; SD=.63) en voor de controle 

groep 3.41 (T1; SD=.68) en 3.37 (T2; SD=.62). Uit onderzoek van Soons, et al. (2008) onder hoog 

sensitieve mensen blijken de volgende scores voor de experimentele groep 3.98 (T1; SD=.25), 4.59 

(T2; SD=.26) en voor de controle groep 3.94 (T1; SD=.21) en 3.94 (T2; SD=.19). 

 

Kentucky Inventory of Mindfulness Skills  

Mindfulness is tevens gemeten met behulp van de Kentucky Inventory of Mindfulness Skills (KIMS; 

Baer et al., 2004). De KIMS meet de neiging om de dagelijkse dingen met aandacht te doen. Er is 

geen ervaring in meditatie nodig. De KIMS is gebaseerd op DBT, maar kan ook worden ingezet bij 

MBSR- en MBCT trainingen (Baer et al., 2004). De vragenlijst bevat 39 items die volgens een 5-punts 

Likert schaal kunnen worden gescoord van 1 (nooit waar of heel zelden waar) tot 5 (heel vaak of altijd 

waar). De items worden gescoord op een totaal schaal en viertal subschalen: observeren (12 items), 

beschrijven (8 items), handelen met aandacht (10 items) en accepteren zonder oordeel (9 items). 18 

items (3, 4, 8, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 27, 28, 31, 32, 35, 36) van de KIMS zijn negatief 

geformuleerd en worden na de dataverzameling gehercodeerd. De scores van de items van de totale 

schaal en de subschalen worden gesommeerd en vervolgens gemiddeld. Op basis van dit gemiddelde 

bedraagt de score minimaal 1 en maximaal 5. Een hoge score duidt op een hogere mate van resp. 

mindfulness, observeren, beschrijven, handelen met aandacht en accepteren zonder oordeel. De 
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interne consistentie van de subschalen is voldoende (Cronbachs alfa voor observeren .85, voor 

beschrijven .84, handelen met aandacht, .76 en accepteren zonder oordeel .87), evenals de test-

hertest-betrouwbaarheid (resp .65, .81, .86, .83) en discriminante validiteit (Baer et al., 2004). In 

Nederlands onderzoek van Nyklícek et al. (2008) onder studenten werden de volgende mean-scores 

gevonden voor de experimentele groep voor observeren 41,25 (T1; SD=10.27) en 43.43 (T2; 

SD=9.37) en voor accepteren zonder oordeel 26.44 (T1; SD=7.57), 30.79 (T2; SD=7.14) en. Voor de 

controle groep bedroeg de score voor observeren 43.21 (T1; SD=9.82) en 41.77 (T2; SD=8.99) en 

voor accepteren zonder oordeel 26.93 (T1; SD=7.27) en 28.35 (T2; SD=6.86).  

 

Perceived Stress Scale  

De Perceived Stress Scale (PSS; Cohen et al., 1983) meet de mate waarin men zijn leven in de 

afgelopen maand als stressvol heeft ervaren. De PSS bestaat uit 14 items, die beantwoord worden via 

een 5-punts Likert schaal, die varieert van 0 (nooit) tot 4 (erg vaak). De PSS-scores worden verkregen 

door de scores op de zeven positieve items ( 4, 5, 6, 7, 9, 10, 13) te hercoderen, om vervolgens de 

scores op alle items te sommeren en te middelen. De gemiddelde score bedraagt minimaal 0 en 

maximaal 4.  Een hoge score duidt op een hoge mate van ervaren stress. De PSS bevat items als: 

“Hoe vaak voelde u zich onmachtig om de belangrijke zaken in uw leven te controleren?” De PSS 

heeft een goede interne consistentie (Cronbachs alfa van .85), adequate test-hertest-betrouwbaarheid 

en predictieve validiteit (Cohen et al., 1983). In Nederlands onderzoek van Nyklícek et al. (2008) 

onder studenten werden de volgende mean-scores gevonden voor de experimentele groep 32.44 (T1; 

SD=6.46), 25.39 (T2; SD=7.54) en voor de controle groep 31.37 (T1; SD=6.46) en 28.10 (T2; 

SD=7.51). Onderzoek van De Veer et al. onder stotteraars laat de volgende scores zien  voor de 

experimentele groep 25.29 (T1; SD=6.91), 19.35 (T2; SD=3.74), 17.82 (T3; SD=4.28) en voor de 

controle groep 24.72 (T1; SD=6.57) en 25.28 (T2; SD=5.58). Uit onderzoek van Soons, et al. (2008) 

onder hoog sensitieve mensen blijken de volgende scores voor de experimentele groep 33.29 (T1; 

SD=5.55), 24.96 (T2; SD=3.16), 23.46 (T3; SD=3.72) en voor de controle groep 32.91 (T1; SD=5.34) 

en 33.00 (T2; SD=4.29). 
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IE-18 locus of control vragenlijst  

Locus of control is gemeten met de IE-18 Locus of Control Vragenlijst (IE-18; Den Hertog, 1992). De 

IE-18 meet de richting van de locus of control (intern of extern) van de proefpersoon. De IE-18 omvat 

18 items met stellingen, waarbij de proefpersoon dient aan te geven in hoeverre hij/zij het eens is met 

de stelling. De antwoorden worden gemeten op een 6-punts Likert schaal, lopend van 1 (dat is beslist 

niet zo) tot 6 (dat is beslist zo). Elf items zijn gerelateerd aan externe controle en 7 items aan interne 

controle. Een voorbeeld van een item is: „De meeste narigheden in je leven overkomen je zonder dat 

je er veel aan kunt doen‟. De scores van de items met een externe richting van locus of control (1, 3, 

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15) worden gehercodeerd. Het intern gerichte item 17 is negatief geformuleerd 

en moet worden gehercodeerd. De scores van alle 18 items worden gesommeerd en gemiddeld (Blau, 

1993; Hodiamont, Heydendael & Peer, 1987; Marsh, 1986; Ormel & Schaufeli, 1991; Smith, 

Trompenaars, Dugan, 1995). Op basis van dit gemiddelde ligt de score tussen 1 en 6. Een hoge score 

op de schaal betekent een sterke interne locus of control. De Cronbachs alfa van de schaal is .76 

(Den Hertog, 1992). 

 

Affective Self-Regulatory Scale 

Self-efficacy in het omgaan met emoties is gemeten met de Nederlandse Affective Self-Regulatory 

Scale (ASRE; Bandura, et al., 2003). De ASRE meet in welke mate iemand zichzelf op dat moment in 

staat acht met emoties om te gaan. De ASRE bestaat uit 18 items, die worden beantwoord op een 5-

punts Likert schaal (1 = helemaal niet toe in staat, 2 = niet erg toe in staat, 3 = een beetje toe in staat, 

4 = goed toe in staat, 5 = volledig toe in staat). Er zijn 8 items om het omgaan met positieve emoties 

te meten. Een voorbeeld van een item is: : „Ik ben in staat om mij te verheugen over mijn successen‟. 

Daarnaast zijn er 10 items om het omgaan met negatieve emoties te meten. Een voorbeeld van een 

item is: „Ik ben in staat om te voorkomen dat ik geërgerd word als anderen het me lastig maken.‟. De 

scores van de items van de subschalen worden gesommeerd en gemiddeld. Op basis van dit 

gemiddelde bedraagt de score minimaal 1 en maximaal 5. Een hoge score op de subschaal betekent 

dat met men in hoge mate kan omgaan met positieve dan wel negatieve emoties. De Cronbachs alfa 

van de schaal is 0.88 voor het omgaan met negatieve emoties en .89 voor het omgaan met positieve 

emoties (Bandura et al., 2003). 
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Verkorte World Health Organization Quality of Life  

Voor kwaliteit van leven is de Verkorte World Health Organization Quality of Life (WHOQoL-Bref; 

WHOQOL Group, 1998) gebruikt. Deze meet kwaliteit van leven in vier domeinen: fysieke 

gezondheid, psychologische gezondheid, sociale relaties en tevredenheid met de omgeving. De 

WHOQOL-Bref bestaat uit 26 items die beantwoord worden op een 5-punts Likert schaal (de waarde 

van de punten verschilt per vraag). Voorbeeldvragen zijn: „In welke mate vindt u dat pijn u afhoudt van 

wat u moet doen?‟ (fysieke gezondheid), „Hoeveel geniet u van het leven?‟ (psychologische 

gezondheid), „Hoe tevreden bent u met uw persoonlijke relaties?‟ (sociale relaties), „Bent u tevreden 

met uw leefomstandigheden?‟ (tevredenheid met de omgeving). Drie items (13, 14 en 26) zijn negatief 

geformuleerd en worden na de dataverzameling gehercodeerd. De items van kwaliteit van leven 

bestaan uit de vier domeinen fysieke gezondheid (8 items), psychologische gezondheid (6 items), 

sociale relaties (3 items) en tevredenheid met de omgeving (8 items) en algemene vragen (2 items). 

De scores van de items van de (sub)schalen worden gesommeerd en gemiddeld. Op basis van dit 

gemiddelde bedragen de scores van de (sub)schalen minimaal 1 en maximaal 5. De interne 

consistentie van de subschalen in Nederland is voldoende (Cronbachs alfa .79 voor fysieke 

gezondheid, .75 voor psychologische gezondheid, .77 voor sociale relaties en .85 voor tevredenheid 

met de omgeving), evenals de test-hertest-betrouwbaarheid en discriminante validiteit (Skevington et 

al., 2004). Wereldwijd onderzoek van Skevington, et al., (2004) vond voor Nederland de volgende 

scores voor fysieke gezondheid 18.3 (3.0), psychologische gezondheid 16.6 (2.8), sociale relaties 

15.8 (3.3.) en tevredenheid met de omgeving 15.9 (2.8). In Nederlands onderzoek van Nyklícek et al. 

(2008) onder studenten werden de volgende mean-scores gevonden voor de experimentele groep 

voor algemeen 2.98 (T1; SD=.69), 3.37 (T2; SD=.63), voor fysieke gezondheid 12.20 (T1; SD=2.28), 

13.64 (T2; SD=2.06) voor psychologisch gezondheid 11.72 (T1; SD=2.01), 12.85 (T2; SD=2.17), voor 

sociale relaties 11.62 (T1; SD=3.17), 12.94 (T2; SD=3.39) en ten slotte voor tevredenheid met de 

omgeving 13.83 (T1; SD=1.96), 14.47 (T1; SD=1.85). Voor de controle groep zijn de scores als volgt: 

voor algemeen 2.97 (T1; SD=.69) en 3.07 (T2; SD=.63), voor fysieke gezondheid 12.06 (T1; 

SD=2.33), 12.91 (T2; SD=2.12), voor psychologische gezondheid 11.57 (T1; SD=2.06), 12.07 (T2; 

SD=2.22), voor sociale relaties 11.49 (T1; SD=3.23), 12.22 (T2; SD=3.44) en als laatste voor 

tevredenheid met de omgeving 13.70 (T1; SD=1.96), 13.85 (T1; SD=1.85).  
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Demografische gegevens 

Bij de inschrijving voor de mindfulnesstraining is gevraagd naar het geslacht en de meditatie-ervaring 

waarover men beschikte. Hierop zijn de kandidaten gematcht en gerandomiseerd. Tijdens de 

voormeting zijn de verdere demografische gegevens opgevraagd voorafgaand aan de 6 vragenlijsten, 

als gecomprimeerd onderdeel van de vragenlijst (zie bijlage  2). 

 

Logboek voor het vaststellen van de mate van informeel oefenen 

De deelnemers hebben een logboek (bijlage 4) ontvangen waarin zij elke dag hebben aangegeven 

hoeveel minuten zij aan de informele oefening hebben besteed. De deelnemer hebben genoteerd 

welke dagelijkse dingen zij met aandacht hebben gedaan samen met eventuele opmerkingen die in de 

volgende trainingen konden worden besproken. Het logboek besloeg een week en diende tijdens de 

eerst volgende training ingeleverd te worden. De deelnemer ontving in iedere training een nieuw 

logboek. Het logboek van de laatste training heeft men digitaal ontvangen om dit vervolgens na een 

week ingevuld te retourneren. Indien deelnemers niet hebben geoefend, vulden zij niets in. Bij het 

bespreken van het huiswerk is benadrukt dat het erg belangrijk is dat de deelnemers de lijsten eerlijk 

invulden. Op deze wijze is vastgesteld hoeveel dagen er gemiddeld zijn geoefend (max. 28 dagen, 4 

weken x 7 dagen), de gemiddelde oefentijd per dag en de totale oefentijd gedurende de training. De 

oefentijd is geclusterd en gecodeerd (Carmody, 2008). De schaal bestaat uit 8 clusters, 0 = niet 

geoefend, 1 = 1-10 min, 2 = 11-20 min, 3 = 21-30 min, 4 = 31-40 min, 5 = 41-50 min, 6 = 51-60 min en 

7 = >60 min.    

 

Procedure  

De methode van dataverzameling is de schriftelijke vragenlijst. De vrijwillige deelnemers zijn 

willekeurig benaderd om mee te werken aan dit onderzoek. Er zijn oproepen geplaatst binnen groepen 

van www.linkedin.com en binnen het eigen netwerk om deel te nemen aan het onderzoek (bijlage 1). 

Hierin werd aangegeven dat men kosteloos kon deelnemen aan een vierweekse mindfulnesstraining 

gericht op loopmeditaties. Teven is vermeldt dat men niet verplicht was dagelijks 45 minuten te 

oefenen. Ook is aangegeven dat men een logboek diende bij te houden om te noteren wat en hoe 

lang men dagelijkse activiteiten met aandacht deed. Daarnaast diende men aan het begin en het 

http://www.linkedin.com/
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einde van de training een uitgebreide vragenlijst in te vullen. Voorwaarde om deel te nemen was 

affiniteit met meditatie, ervaring was niet noodzakelijk. Aan de geïnteresseerden is gevraagd om een 

inventarisatieformulier in te vullen waar zij, naast naam, woonplaats, e-mailadres en telefoonnummer, 

ook gevraagd is naar geslacht, meditatie-ervaring en hun motivatie om aan de training deel te nemen. 

Ten slotte is hen gevraagd om een voorkeur voor een dag en dagdeel aan te geven om deel te nemen 

aan de training om zo geschikte trainingsmomenten te kiezen. Deze gegevens zijn in een 

experimenteerschema vastgelegd en er is aan de respondenten een deelnemernummer toegekend. 

Naar aanleiding hiervan zijn drie trainingsmomenten vastgesteld (maandagachtend, dinsdagavond en 

woensdagavond). Er zijn drie trainingsgroepen gemaakt waarvan één groep in de ochtend traint en 

twee groepen in de avond. Het trainingsprogramma is terug te vinden in bijlage 3. De controle groep 

bestaat tevens uit drie, later te trainen, trainingsgroepen. De effecten hiervan vallen buiten dit 

onderzoek.  

     De deelnemers zijn op basis van geslacht en meditatie-ervaring gematcht en vervolgens 

toegewezen aan de experimentele of de controlegroep. De deelnemers zijn via email uitgenodigd om 

deel te nemen aan de trainingen. De controle groep is benaderd als zijnde de later-te-trainen groep. 

Alle e-mailverkeer is via bcc verstuurd aan de afzonderlijke trainingsgroepen zodat de kandidaten niet 

op de hoogte zijn van de overige deelnemers. 

     Voorafgaande aan de training (T1) is aan de deelnemers van de experimentele groep verzocht een 

gecomprimeerde vragenlijst (bijlage 2) ter plekke in te vullen. Naast de eerdergenoemde vragenlijsten 

is ook een vragenlijst opgesteld voor een demografisch onderzoek (geslacht, leeftijd, burgerlijke staat, 

opleiding, werkzaam). Tijdens de training is op het experimenteerschema bijgehouden of de 

logboeken zijn ingeleverd. Een week na het afronden van de training (T2) ontvingen de deelnemers 

digitaal opnieuw de vragenlijst zonder de demografische vragen. Tenslotte heeft twee weken later (T3) 

nogmaals een digitale nameting plaatsgevonden om het eventuele sleeper-effect te meten. Op deze 

manier is het verschil gemeten en daarmee het mogelijke effect van de mindfulnesstrainingen. De 

deelnemers van de controle groep ontvingen dezelfde gecomprimeerde vragenlijsten zonder dat er 

een interventie heeft plaatsgevonden. Voor deze groep zijn de eerste twee metingen digitaal 

verzonden en heeft de laatste meting ter plekke plaatsgevonden voor aanvang van de training. Deze 

training valt buiten dit onderzoek. Bij de eerste meting van de experimentele groep en de laatste 
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meting van de controle groep zijn ter plekke de vragenlijsten gecontroleerd op volledigheid en zijn 

eventuele ontbrekende gegevens aangevuld. De digitale vragenlijsten zijn verstuurd via Student & 

Enquête.  De vragenlijsten zijn zo opgesteld dat alle vragen beantwoord dienen te worden anders kon 

men de vragenlijst niet retourneren. 

     In het experimenteerschema is bijgehouden wanneer de vragenlijsten verzonden zijn en 

vervolgens ingevuld retour ontvangen zijn. Toen alle gegevens verzameld waren, is het 

experimenteerschema geanonimiseerd om volledige anonimiteit te kunnen behouden bij de analyse 

van de resultaten. De gegevens van de vragenlijst en de logboeken zijn verwerkt in het statistische 

programma SPSS.  

 

Interventie 

De training is gegeven door mijzelf, Ira Janssens. Ter voorbereiding heb ik deelgenomen aan een 

workshop, heb ik werkmappen van diverse MBSR- en MBCT-trainingen bestudeert en heb ik 

praktische boeken gelezen over mindfulness. Ik heb ervaring met het geven van trainingen gericht op 

gedragsverandering. Ten slotte oefen ik sinds 2 jaar met geleide meditaties en past mindfulness 

zoveel mogelijk dagelijks toe.  

     Mindfulness wordt formeel getraind via meditatietechnieken en aandachts-oefeningen, zoals een 

bodyscan (ontspanning van het gehele lichaam), yoga, zitmeditatie en loopmeditatie aangeboden 

(Kabat-Zinn, 1988). Een MBSR-training bestaat in de regel uit 8 wekelijkse bijeenkomsten van 2,5 uur. 

In de zesde week vindt een hele oefendag plaats. Daarnaast dient men buiten de training om dagelijks 

formeel te oefenen met geleide meditaties en tevens informeel te oefenen, de dagelijkse activiteiten 

met aandacht doen. De richtlijn voor het formele oefenen is 45 minuten per dag gedurende zes dagen 

binnen het MBSR- en het MBCT programma (Kabat-Zinn, 1990, Segal et al. 2002). Ter ondersteuning 

ontvangen deelnemers materiaal (werkboek, cd) met gerichte aanwijzingen. Voor het informeel 

oefenen worden geen richtlijnen gegeven.  

     Het trainingsprogramma in dit onderzoek wijkt in een aantal opzichten af van het reguliere MBSR-

programma. Een belangrijk onderscheid is het oefenen. In dit onderzoek is alleen vrijwillig informeel 

geoefend zonder hulpmiddelen en niet formeel. In het logboek staan voorbeelden van activiteiten die 

men hiervoor kan gebruiken. Verder ligt het accent op lopen, waarmee iedere training wordt geoefend. 
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In het reguliere MBSR-programma wordt het accent voornamelijk gelegd op de bodyscan en de 

zitmeditatie. In deze training komen beide onderdelen wel aan bod maar als voorbereiding op de 

loopmeditatie. In onderzoek van Carmody et al. (2008) wordt gesuggereerd dat de bodyscan en de 

zitmeditatie een effectieve voorbereiding is op oefeningen waarin bewogen wordt. Verder is de duur 

van de oefeningen in deze training korter (gemiddeld 20 minuten) dan in het regulier MBSR-

programma (gemiddeld 45 minuten). Yoga maakt geen onderdeel uit van deze training. Tenslotte is de 

duur van de training is 4 weken zonder stiltedag in plaats van 8 weken met stiltedag. De eerste 

training duurt 2,5 uur en de drie overige 1,5 uur. De training vond plaats in september – oktober 2010. 

     Er is bij de oefeningen gebruik gemaakt van een bewerking van de cd‟s serie 1 en 2 van de 

Nederlandse bewerking van de mindfulness-meditatie van Jon Kabat-Zinn door Joke Hellemans. De 

bodyscan en zitmeditatie zijn ingesproken door Ira Janssens en zijn afgespeeld tijdens de training. 

Hiervoor is gekozen vanwege de uniformiteit in de trainingen. De loopmeditaties zijn niet ingesproken 

maar zijn live begeleid. In de derde week van de training is er een link gemaild (http://in-balans-met-

onrust.blogspot.com/2008/06/geleide-meditatie-oefeningen.html) met diverse geleide meditaties 

waarvan men gebruik kon maken indien men dit wilde. Wanneer men hier gebruik van maakte, diende 

men dit te vermelden in het logboek. 

      

 

RESULTATEN 

De data is geanalyseerd met het statistische programma SPSS, versie 16.0 (SPSS Inc., 2005). Als 

voorbereiding op de statistische analyses zijn de "missing values" geselecteerd. De missing values op 

het tweede meetmoment is vervangen door de score op het eerste meetmoment en op het derde 

meetmoment door het tweede meetmoment.  

 

Betrouwbaarheden 

Tabel 4 laat de betrouwbaarheden van de gebruikte meetinstrumenten zien. De betrouwbaarheid 

(Cronbachs Alpha) van de (sub)schalen is voor zowel de voormeting als de nametingen voldoende.  

De betrouwbaarheidcoëfficiënten lopen van .94 (KIMS-accepteren, T3) tot .68 (QoL-sociale 

relaties,T3) en bleken, met uitzondering van QoL sociale relaties, overeen te komen met andere 

http://in-balans-met-onrust.blogspot.com/2008/06/geleide-meditatie-oefeningen.html
http://in-balans-met-onrust.blogspot.com/2008/06/geleide-meditatie-oefeningen.html
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onderzoeken (Baer et al., 2004; Bandura, 2003; Cohen et al., 1983; Den Hertog, 1992; Schroevers et 

al., 2008; Skevington et al., 2004). De QoL sociale relaties liet bij alle metingen een 

betrouwbaarheidcoëfficiënt zien die lager was dan .70, en die lager was in vergelijking met andere 

onderzoeken waarin de QoL werd gebruikt (Skevington et al., 2004).  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beschrijvende statistiek 

Tabel 5 laat de gemiddelden en standaardafwijkingen zien van de gebruikte meetinstrument op elk 

van de meetmomenten. De voormeting is weergegeven met T1 en de beide nametingen met T2 en 

T3. Het effect van de training op de afhankelijke variabelen is gemeten door de afzonderlijke scores 

op de drie meetmomenten te vergelijken tussen de experimentele en de controle groep. 

 

Resultaten voormeting      

Er zijn t-toetsen voor onafhankelijke groepen uitgevoerd om na te gaan in hoeverre de experimentele 

groep en de controle groep tijdens de voormeting op de onderzoeksvariabelen van elkaar verschilden. 

De verwachting is dat er geen significant verschil zal zijn tussen verschillende afhankelijke variabelen 

voordat de training heeft plaatsgevonden.  

     Tegen de verwachting in zijn de onderzoeksgroepen op een aantal variabelen ongelijk. De

Tabel 4. Cronbachs Alfa voor iedere variabele per meetmoment (N=79)   

    Meetmoment 

  T1 T2 T3 

Maas .90 .92 .92 

KIMS .90 .87 .91 

observeren .87 .87 .90 

beschrijven .91 .89 .93 

handelen met aandacht .81 .83 .85 

accepteren zonder oordeel .90 .92 .94 

PSS .80 .82 .82 

IE-18 locus of control  .72 .79 .75 

ASRS positieve emoties .83 .83 .87 

ASRS negatieve emoties .84 .87 .89 

QoL .89 .91 .89 

fysieke gezondheid .73 .80 .83 

psychologische gezondheid  .78 .79 .75 

sociale relaties .69 .69 .68 

tevredenheid met de omgeving .78 .78 .76 
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Tabel 5. Gemiddelden, standaardafwijkingen en ANCOVA-resultaten (N=79)            

   T1   T2  T3  
vergelijking op T2 tussen 
experimenteel - control 

vergelijking op T3 tussen 
experimenteel - control 

   N=79  N=79  N=79  covariaat  T1 covariaat T1 

Variabele Conditie M SD M SD M SD F df p Cohen's d F df p Cohen's d 

Maas  E 3.25 .70 3.75 .67 3.81 .66 22.05 1 .00* 1.29 26.08 1 .00* 1.41 

  C 3.61 .63 3.55 .74 3.47 .69         

KIMS  E 3.17 .48 3.42 .39 3.50 .46 9.75 1 .00* .95 17.07 1 .00* 1.15 

  C 3.34 .32 3.32 .30 3.33 .35         

observeren E 3.26 .64 3.49 .48 3.59 .54 8.76 1 .00* .69 15.79 1 .00* .96 

  C 3.29 .53 3.24 .57 3.22 .62         

beschrijven E 3.43 .84 3.71 .67 3.77 .76 7.17 1 .01* .65 5.41 1 .02* .57 

  C 3.56 .53 3.53 .56 3.63 .58         

handelen met aandacht E 2.69 .49 3.01 .53 3.03 .54 4.12 1 .05* .65 7.83 1 .00* .83 

  C 2.89 .46 2.92 .45 2.92 .44         

accepteren zonder  E 3.29 .80 3.45 .75 3.62 .86 1.58 1 .21 .48 12.86 1 .00* .93 

oordeel C 3.34 .65 3.57 .69 3.56 .74         

PSS  E 2.67 .48 2.44 .50 2.48 .45 3.94 1 .05* .52 88.33 1 .00* .69 

  C 2.59 .41 2.57  .38 2.69 .43         

IE-18 locus of control  E 4.10 .42 4.22 .46 4.24 .40 3.96 1 .05* .45 6.03 1 .02* .57 

  C 4.13 .34 4.08 .38 4.08 .35         

ASRS positieve emoties E 4.12 .56 4.23 .51 4.18 .56 3.71 1 .06 .29 1.34 1 .25 .17 

  C 4.01 .44 4.02 .42 4.01 .48         

ASRS negatieve emoties E 3.31 .58 3.51 .54 3.52 .56 4.99 1 .03* .69 4.47 1 .04* .64 

  C 3.53  .37 3.49  .43 3.47 .46         

QoL  E 3.98 .45 4.10 .44 4.12 .40 2.53 1 .12 .42 4.17 1 .05* .52 

  C 4.07 .38 4.04 .44 4.04 .38         

fysieke gezondheid E 4.08 .57 4.19 .58 4.19 .63 3.53 1 .06 .41 .76 1 .39 .20 

  C 4.08 .58 4.02 .63 4.11 .61         

psychologische gezondheid E 3.67 .58 3.85 .52 3.85 .52 .67 1 .41 .43 4.08 1 .05* .65 

 C 3.91 .45 3.92 .43 3.85 .42         

sociale relaties E 3.87 .74 3.89 .78 3.95 .70 .06 1 .80 .14 1.87 1 .18 .37 

  C 3.99 .58 3.93 .61 3.91 .55         

tevredenheid met de omgeving E 4.14 .50 4.24  .41 4.29 .37 1.01 1 .32 .23 4.25 1 .04* .41 

 C 4.17 .43 4.17 .48 4.13 .44         

* p ≤  .05
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experimentele groep laat een significant lagere mate van mindfulness (1-factor) en van accepteren 

zonder oordeel zien dan de controle groep. De mate van self-efficacy in het omgaan met negatieve 

emoties en psychologische gezondheid zijn in de experimentele groep significant lager dan in de 

controle groep (MAAS; F=.48; p>0.5, t(77)=-2.36; p=.02 <.05, KIMS; F=-5.49; p<.05; t(77)=-1.91; 

p=.06 >.05, KIMS observeren; F= 3.61; p>0.5; t(77)=-.24; p=.81 >.05, KIMS beschrijven; F=6.51; 

p<.05; t(77)=-.77; p=.45 >.05, KIMS handelen met aandacht; F=.02; p>.05; t(77)=-1.91; p=.06 >.05, 

KIMS accepteren zonder oordeel; F=2.67; p>.05; t(77)=-2.10; p=.04 <.05, PSS; F=.51; p>.05; 

t(77)=.78; p=.44 >.05, IE-18; F=2.13; p>.05; t(77)=-.37; p=.77 >.05, ASRS positieve emoties; F=1.34; 

p>.05; t(77)=.89; p=.38 >.05, ASRS negatieve emoties; F=9.46; p<.05; t(77)=– 2.00; p=.05, QoL; F= 

1.36; p>.05; t(77)=-.94; p=.35 >.05, QoL fysieke gezondheid; F=.06; p>.05; t(77)=-.05; p=.96 >.05, 

QoL psychologische gezondheid; F= 2.55; p>.114; t(77)=-2.09; p=.04 <.05, QoL sociale relaties; 

F=2.39; p>.05; t(77)=-.81; p=.42 >.05, QoL tevredenheid met de omgeving; F=.51; p>.05; t(77)=-.23; 

p=.82 >.05).  

 

Resultaten op de nametingen  

Na de interventie (T2, T3) was de verwachting dat de respondenten uit de experimentele groep zich 

meer mindfulness voelen, minder stress ervaren, meer interne locus of control, beter om kunnen gaan 

met emoties en meer kwaliteit van leven ervaren dan de respondenten uit de controle groep. Er zijn 

ANCOVA‟s (Tabel 5) uitgevoerd, waarbij de gemiddelde scores op T2 , T3 als afhankelijke variabele 

dienden, de gemiddelde score op T1 als covariaat en de conditie (experimentele en controle groep) 

als fixed factor. Tevens zijn Cohens d‟s (d=2t/?df) berekend om te bepalen hoe groot die verschillen 

zijn (Tabel 5).  

 

Eerste nameting (T2)    

De variabele mindfulness, observeren, beschrijven, handelen met aandacht, stressbeleving, interne 

locus of control, self-efficacy in het omgaan met negatieve emoties laten significante verschillen zien 

in de verwachte richting (MAAS; F=22.05; p=.00, KIMS; F=9.75; p<.01, KIMS observeren; F=8.76; 

p<.01, KIMS beschrijven; F=7.17; p<.01, KIMS handelen met aandacht; F=4.12; p=.05, KIMS 

accepteren zonder oordeel; F=1.58; p=.21, PSS; F=3.941; p=.05, IE-18; F=3.96; p=.05, ASRE 
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positieve emoties; F=3.71; p=.06, ARSE negatieve emoties; F=4.99; p<.05, QoL; F=2.53; p=.12, QoL 

fysieke gezondheid; F=3.53; p=.06, QoL psychologische gezondheid; F=.67; p=.41, QoL sociale 

relaties; F=.06; p=.80, QoL tevredenheid met de omgeving; F=1.01; p=.32).  

     De Cohen‟s d‟s laten zien dat de effecten zeer uiteenlopend zijn. De effecten op mindfulness zijn 

groot (MAAS; d=1.29; KIMS, d=.95). De effecten op observeren, beschrijven, handelen met aandacht, 

stressbeleving, self-efficacy in het omgaan met negatieve emoties zijn middelgroot (d = respectievelijk 

.69, .65, .65, .52, .69). De effecten op accepteren zonder oordeel, interne locus of control, self-efficacy 

in het omgaan met positieve emoties, kwaliteit van leven, fysieke en psychologische gezondheid, en 

tevredenheid met de omgeving zijn klein (d = respectievelijk .48, .45, .29, .42, .41, .43, .23). Het effect 

op sociale relaties is verwaarloosbaar (d=.14).  

 

Tweede nameting (T3) 

De ANCOVA laat significante verschillen in de verwachte richting zien op de variabele mindfulness, 

observeren, beschrijven, handelen met aandacht, accepteren zonder oordeel, stressbeleving, interne 

locus of control, self-efficacy in het omgaan met negatieve emoties, kwaliteit van leven, 

psychologische gezondheid en tevredenheid met de omgeving  (MAAS; F=26.08; p=.00, KIMS; 

F=17.07; p=.00, KIMS observeren; F=15.79; p=.00, KIMS beschrijven; F=5.41; p<.05, KIMS handelen 

met aandacht; F=7.83; p<.01, KIMS accepteren zonder oordeel; F=12.86; p=.00, PSS; F=88.33; 

p<.01, IE-18; F=6.03; p<.05, ASRE positieve emoties; F=1.34; p=.25, ASRE negatieve emoties; 

F=4.47; p<.05, QoL; F=4.17; p=.05, QoL fysieke gezondheid; F=.76; p=.39, QoL psychologische 

gezondheid; F=4.08; p=.05, QoL sociale relaties; F=1.87; p=.18, QoL tevredenheid met de omgeving; 

F=4.25; p<.05).  

     De Cohen‟s d‟s laten zien dat de effecten zeer uiteenlopend zijn. Het effect op mindfulness (1-

factor) is zeer groot (MAAS; d=1.41). De effecten op de variabelen mindfulness (4-factor), observeren, 

handelen met aandacht, accepteren zonder oordeel  zijn groot (d = respectievelijk 1.15, .96, .83, .93). 

De effecten op beschrijven, stressbeleving, interne locus of control, self-efficacy in het omgaan met 

negatieve emoties, kwaliteit van leven en psychologische gezondheid zijn middelgroot (d = 

respectievelijk .57, .69, .57, .64, .52, .65). De effecten op fysieke gezondheid, sociale relaties en 
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tevredenheid met de omgeving zijn klein (d = respectievelijk .20, .37, .41). Het effect op self-efficacy in 

het omgaan met positieve emoties is verwaarloosbaar (d =.17). 

 

Is de training effectief geweest in het aanleren van mindfulness? 

Om na te gaan of de training effectief is geweest in het aanleren van mindfulness, is de mate van 

mindfulness tussen de experimentele en de controle groep op de verschillende meetmomenten 

onderzocht. De gemiddelden van de mindfulness variabelen van de experimentele groep zijn op beide 

nametingen significant hoger dan voor de controle groep. Hieruit kan worden geconcludeerd dat de 

interventie effectief is geweest.  

 

Sleeper effect         

Tijdens de tweede nameting (T3) wordt verwacht dat ofwel de gemiddelden niet significant van elkaar 

zouden verschillen, ofwel dat de gemiddelden wel zouden verschillen, maar dan zodanig dat het 

verschil geïnterpreteerd kan worden als een toegenomen effect op de betreffende variabele. Een 

dergelijk toegenomen effect wordt in de literatuur wel sleeper effect genoemd (Gonella, Hojat, & 

Veloski, 2005). Tijdens de tweede nameting zijn de gemiddelden van de experimentele groep op een 

groot aantal variabelen hoger dan op de eerste nameting. Om na te gaan of er sprake is van het 

sleeper effect zijn t-toetsen uitgevoerd . Er zijn geen significante verschillen gemeten en daarmee is er 

geen aanwijzing voor een sleeper effect. 

 

Informeel oefenen 

In dit onderzoek is tevens onderzocht hoe intensief er informeel is geoefend aan de hand van een 

logboek. De resultaten zijn terug te vinden in tabel 6. De 41 deelnemers hebben gemiddeld 20.1 

(SD=8.12) dagen geoefend oftewel 74% van de 28 dagen durende training. Het aantal minuten per 

dag dat is besteed aan informeel oefen (dagelijkse activiteiten met aandacht doen) is gemiddeld 51.92 

(SD=47.64) en loopt uiteen van 0 tot 191 minuten per dag. Het gemiddeld aantal uren dat gedurende 

de totale training in vier weken aan informeel oefenen is besteed bedraagt 19.22 (SD=21.02).  
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Figuur 2 laat een overzicht zien van de geclusterde tijd besteed aan informeel oefenen. Een groot 

aantal respondenten heeft meer dan 60 minuten per dag informeel geoefend. Er zijn echter ook 

respondenten die niet hebben geoefend. 

 

Figuur 2.  Geclusterde tijd besteed aan informeel oefenen 

 

 

DISCUSSIE 

In dit onderzoek is nagegaan in hoeverre een mindfulnesstraining gericht op infomeel oefenen, met 

name bij het lopen, vergelijkbare psychologische effecten laat zien op mindfulness, stressbeleving, 

interne locus of control, self-efficacy in het omgaan met emoties en quality of life als het reguliere 

MBSR-programma. De resultaten laten zien dat direct na afloop van de training en ook nog twee 

weken daarna de deelnemers zich meer mindfulness voelen en daaraan gerelateerde vaardigheden 

als observeren, beschrijven, handelen met aandacht en accepteren zonder oordeel; een grotere 

controle ervaren over de dingen die in hun leven gebeuren; een groter zelfvertrouwen hebben om met 

negatieve emoties om te gaan; en een hogere kwaliteit van leven ervaren, waaronder een betere 

psychologische gezondheid en meer tevredenheid met de omgeving. Hoewel de deelnemers van de 

experimentele groep in vergelijking met de controle groep een hoger zelfvertrouwen in het omgaan 

Tabel  6. Overzicht van tijd besteed aan informeel oefenen     

 Totaal N=41     

Geoefend Mean SD Minimum Maximum 

Aantal dagen 20.61 8.12 .00 28.00 

Aantal minuten per geoefende dag 51.92 47.64 .00 191.00 

Totaal aantal uren geoefend gedurende de training 19.22 21.02 .00 86.03 
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met positieve emoties en aan kwaliteit van leven gerelateerd hogere fysieke gezondheid en grotere 

tevredenheid met de sociale relaties laten zijn, blijken deze toenames niet significant te zijn.   

     De deelnemers aan de mindfulnesstraining gericht op informeel oefenen en lopen ervaren direct na 

afloop een hogere mate van mindfulness en een toename van de daaraan gerelateerde vaardigheden 

observeren, beschrijven, handelen met aandacht en accepteren zonder oordeel (niet significant). 

Hoewel de mate van mindfulness al sterk was toegenomen (MAAS; d=1.29; KIMS, d=.95) en de 

toename voor observeren, beschrijven, handelen met aandacht middelgroot was (d = respectievelijk 

.69, .65, .65), bleken deze toename na twee weken nog groter te zijn. De toename op mindfulness (1-

factor) is zeer groot, op mindfulness (4-factor), observeren, handelen met aandacht en accepteren 

zonder oordeel groot en de toename op beschrijven bleef middelgroot (d = respectievelijk 1.41, 1.15, 

.96, .83, .93, .57). Twee weken na de training bleek ook de toename op accepteren zonder oordeel 

significant. De toename van de mate van mindfulness komt overeen met de resultaten van reguliere 

MBSR-programma‟s die gevonden zijn in onderzoek van Caldwell et al., 2010; Cusens et al., 2009; 

Dobkin, 2008; Klatt et al., 2009; Nyklícek et al., 2008; Shapiro, et al.; Soons et al., 2010). Hieruit zou 

gesuggereerd kunnen worden dat de mindfulnesstraining gericht op informeel oefenen en lopen 

effectief is geweest met betrekking tot het aanleren van mindfulness. 

     Direct na afloop van de training gericht op het informeel aanleren van mindfulness ervaren de 

deelnemers minder stress, echter de afname is niet significant (p=.051). Twee weken na afloop van de 

training ervaren de deelnemers nog steeds minder stress en blijkt de vermindering wel significant te 

zijn (p=.004). De afname is zelfs middelgroot (d=.69). De vermindering van de stressbeleving komt 

overeen met de resultaten van eerder onderzoek (Caldwell et al., 2010; Carlson et al., 2004; Chang et 

al., 2004; Dobkin, 2008; Kabat-Zinnt et al., 1985, 1988; Klatt at el., 2009; Nyklícek et al., 2008; 

Shapiro et al., 2005, 2007; Soons, et al. 2010; Tacón, et al., 2004; De Veer et al., 2009). Dit betekent 

dat de mindfulnesstraining gericht op informeel oefenen en lopen mogelijk effectief is in het 

verminderen van de stressbeleving. 

     Deelnemers ervaren na het doorlopen van de mindfulnesstraining gericht op informeel oefenen en 

lopen een grotere controle over de dingen die in hun leven gebeuren. Deelnemers hebben meer het 

gevoel dat een gebeurtenis afhankelijk is van het eigen gedrag. Direct na de training is deze toename 

niet significant (p=.050), maar twee weken na de training wel en van middelgrote sterkte (p=.016, 
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d=.57). Deze toename van de interne locus of control komt overeen met eerder onderzoek naar het 

effect van een mindfulnesstraining op deze afhankelijke variabele (Astin, 1997; Ott, et al. 2006; Tacón 

et al., 2004; De Veer et al., 2009). Het vermoeden bestaat dat de interne locus of control wordt 

versterkt door het volgen van een mindfulnesstraining waarbij het accent ligt op informeel oefenen en 

lopen. 

    De deelnemers aan de training gericht op het informeel aanleren van mindfulness ervaren een 

kleine toename in de self-effaciacy in het omgaan  van positieve emoties. Echter dit verschil is noch 

direct na de training, noch twee weken later significant. Deze resultaten komen niet overeen met de 

verwachting. Uit eerder onderzoek blijkt dat self-efficacy toeneemt na het deelnemen aan een 

mindfulnesstraining (Caldwell et al., 2010; Iskender, 2009; Kabat-Zinn, 1993; De Veer et al., 2008) 

Ook het hanteren van emoties zou  toenemen via mindfulness (Leary & Tate, 2007; Ludwig & Kabat-

Zinn, 2008). Daar er geen eerder onderzoek bekend is naar het effect van een mindfulnesstraining op 

self-efficacy in het omgaan met positieve emoties kan geen vergelijking worden gemaakt en is verder 

onderzoek wenselijk. Deelnemers ervaren daarentegen wel een significante middelgrote toename in 

de self-efficacy in het omgaan met negatieve emoties (respectievelijk d=.69, .64).  Deze resultaten 

komen overeen met de verwachting dat na het volgen van een mindfulnesstraining het hanteren van 

emoties toeneemt. Mogelijk dat deelname aan een mindfulnesstraining gericht op informeel oefenen 

en lopen de self-efficacy in het omgaan met negatieve emoties vergroot. 

     Na de training waarbij mindfulness wordt aangeleerd door informeel oefenen neemt de kwaliteit 

van leven toe. Twee weken na afloop ervaren de deelnemers een middelgrote, significante toename. 

Ook de fysieke en psychologische gezondheid, de tevredenheid met de sociale relaties en de 

omgeving nemen toe. Ook hier ervaren de deelnemers twee weken na afloop een significante 

toename, middelgroot in de psychologische gezondheid en klein in de tevredenheid met de omgeving. 

De toename in de kwaliteit van leven is vergelijkbaar met de resultaten uit onderzoek van  Bédard et 

al., 2010; Carlson et al., 2004; Nyklícek, et al. 2008;  Reibel et al., 2001; Grossman et al., 2004; Witek-

Janusek et al., 2008. Door deel te nemen aan een mindfulnesstraining met het accent op informeel 

oefenen kan de kwaliteit van leven toenemen. 

      Met de resultaten van dit onderzoek kan worden gesuggereerd dat een mindfulnesstraining gericht 

op infomeel oefenen en lopen vergelijkbare effecten laat zien op mindfulness, stressbeleving, interne 
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locus of control, self-efficacy in het omgaan met emoties en quality of life als het reguliere MBSR-

programma. Verwacht werd dat de training waarin men mindfulness aanleert door informeel te 

oefenen een aantal voordelen zou hebben boven het reguliere MBSR-programma. Uit de evaluaties 

blijkt dat de deelnemers de training niet als belastend hebben ervaren, eerder als prettig, ontspannend  

en tijd vrijmaken voor jezelf. Het uitvalpercentage in dit onderzoek bedraagt 5,5% in vergelijking van 

een uitvalpercentage van 25-40% in niet klinische settings (Carlson et al., 2004; Chang et al., 2004; 

Shapiro et al., 2005, Tacon et al., 2004; Wiliams et al., 2001). Het niet verplicht oefenen zou een 

mogelijke reden kunnen zijn. Onderzoek van Klatt et al. (2004) waarbij men 20 minuten diende te 

oefenen liet een uitvalpercentage zien van 10% en in onderzoek van Moore (2008) waarbij men 10 

minuten oefende bedroeg het uitvalpercentage 17%. Deze resultaten duiden op de suggestie dat 

wanneer deelnemers minder dan 20 minuten hoeven te oefenen het uitvalpercentage afneem. 

Deelnemers hadden geen financiële prikkel voor deze kosteloze training. Mogelijk dat men zich 

moreel verplicht voelde de training af te ronden vanwege het belang van het onderzoek voor de 

trainster Ira Janssens. De training was zeer laagdrempelig gezien het grote aantal deelnemers dat 

zich heeft aangemeld. Tijdens de groepsdiscussies is het bewaar tegen het 45 minuten per dag 

oefenen meermaals aan de orde gesteld door de deelnemers. Slechts 9% van de deelnemers aan dit 

onderzoek (N=79) had op het moment van deelname aan de training psychische klachten. Uit de 

groepsdiscussies bleek de motivatie om deel te nemen aan de training onder andere van preventieve 

aard te zijn. Tenslotte hebben de deelnemers gemiddeld vaker en langer informeel geoefend in 

vergelijking met het onderzoek van Carmody et al. (2008). Het informeel oefenen is het dagelijks 

toepassen van mindfulness en essentieel om mindfulness te integreren in het leven (Dobkins, 2008; 

Dimidjian et al., 2003; Kabat-Zinn, 1990).    

     Verder onderzoek is nodig naar het effect op langere termijn. Wat zijn de consequenties voor de 

effecten op de langere termijn: is het voor deelnemers aan een mindfulnesstraining van belang het 

formele oefenen na afloop van het programma voort te zetten, of volstaat het alleen informeel te 

oefenen? In hoeverre is het besteden van tijd aan formele oefenen van belang als motivator of 

reminder voor het informele oefenen? Daarnaast is van belang de correlaties tussen informeel 

oefenen en de onderzoeksvariabelen te onderzoeken, evenals verder survey-onderzoek naar het 

effect van deze interventie met objectieve meetinstrumenten. 
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     De resultaten van dit onderzoek dienen te worden bezien in het licht van een aantal beperkingen. 

Een eerste beperking is dat een relatief groot aantal hoogopgeleiden deel uitmaakten van het 

onderzoek (81%). Hierdoor is het niet gerechtvaardigd de onderzoeksresultaten te generaliseren naar 

een algemene populatie. Het is immers denkbaar dat hoogopgeleiden meer baat hebben bij een 

mindfulnesstraining omdat zij bijvoorbeeld meer stress ervaren en/of beter kunnen intellectualiseren  

dan laagopgeleiden (Carlson, Ursuliak, Goodey, Angen, & Specca, 2001). Het is echter de vraag 

hoeveel waarde gehecht dient te worden, aangezien onderzoekers heeft aangetoond dat het MBSR-

programma ook effectief is bij laagopgeleiden. 

     Een tweede beperking is dat de effectiviteitscriteria in dit onderzoek alleen met vragenlijsten zijn 

gemeten en er geen objectieve maten zijn gebruikt, zoals bloeddruk, hartcoherentie, bloedonderzoek 

naar cortisol en andere maten waarmee de mate van stress of ontspanning kan worden vastgesteld 

(Carlson et al., 2003; Davidson et al., 2003; Klatt, et al. 2004; Witek-Janusek et al., 2008).  

     Een derde beperking is dat de oproep tot deelname aan de mindfulnesstraining alleen gedaan is 

via www.linkedin.com, waardoor de onderzoeksgroep veelal wordt beperkt tot hoogopgeleide, 

werkende personen met toegang tot het internet. Het aantal zelfstandige ondernemers was 32 % en 

51% was in loondienst. Mogelijk dat zij beschikken over meer autonomie, gewend zijn aan het 

zelfstandig handelen en prioriteiten stellen. Wellicht zijn deze kenmerken voorwaarden die het 

mogelijk maken om een mindfulnesstraining gericht op informeel oefenen en oefenen effectief te laten 

zijn. Meer onderzoek hiernaar is gewenst. Desalniettemin geldt ook hier dat het MBSR-programma 

voor diverse uiteenlopende onderzoeksgroepen effectief is gebleken en waarbij informeel oefenen 

onderdeel uitmaakt van het programma. Bovendien blijkt dat ACT en DBT waarbij het informeel 

oefenen centraal staat ook binnen diverse klinische settings effect heeft, waarbij ook laagopgeleiden 

worden getraind  (Hayes et al, 2004; Lineham, 1991). 

     Een vierde beperking heeft betrekking op het invullen van het logboek. De methodiek is 

overgenomen uit het onderzoek van Carmody et al. (2008). Het blijft echter de vraag of het mogelijk is 

het aantal minuten dat iemand per dag informeel oefent op een goede manier te meten is. Tijdens de 

training is gevraagd of men het logboek gedurende de dag onder handbereik wilde houden. Of dit is 

gebeurd is niet gecontroleerd. Mogelijk hebben de deelnemers meer oefentijd opgegeven dan dat zij 

daadwerkelijk hebben geoefend. Tevens maken de deelnemers een inschatting van de tijd, welke niet 
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altijd objectief of realistisch zal zijn. Een groot aantal deelnemers gaven aan dat zij het logboek aan 

het einde van de dag invulde. Het lijkt niet waarschijnlijk dat een deelnemer aan het einde van de dag 

een realistisch inschatting in minuten kan maken. Hiermee zijn deze gegevens niet zuiver 

interpreteerbaar. Wellicht zou het dragen van een stopwatch waarbij de deelnemer ter plekke de tijd 

registreert een mogelijkheid zijn. Echter er zijn diverse deelnemers die aangegeven hebben niet te 

hebben getraind. Tevens zijn logboeken die niet zijn ingeleverd beoordeeld als niet geoefend, terwijl 

wanneer zij wel hebben geoefend dit niet in de analyse is meegenomen en de gemiddelde tijd en duur 

aan informeel oefen alleen maar zou toenemen. 

     Een vijfde beperking is gelegen in het feit dat de laatste nameting twee weken na afloop van de 

training volgde. Er zijn geen gegevens voorhanden waarmee kan worden vastgesteld of de gevonden 

effecten ook nog na drie, zes of twaalf maanden aanwezig zijn. In dit onderzoek was bij zowel 

mindfulness, stress, interne locus of control en kwaliteit van leven het effect twee weken na de training 

groter dan direct na afloop. De vraag is dan ook wat het effect op deze variabele op langere termijn 

zou zijn geweest. In vervolg onderzoek is het daarom zinvol om na te gaan in hoeveree de effecten 

van de mindfulnesstraining gericht op informeel oefenen en lopen beklijven. 

     Geconcludeerd kan worden dat een mindfulnesstraining gericht op infomeel oefenen, met name bij 

het lopen, leidt tot een hogere mate van mindfulness, minder stressbeleving, meer interne locus of 

control, meer self-efficacy in het omgaan met negatieve emoties en een hogere quality of life en even 

effectief is als het reguliere MBSR-programma. 
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Bijlage 1 Oproep deelname mindfulnesstraining 

 

Wie wil deelnemen aan een mindfulnesstraining in de regio Eindhoven? 

 

Mindfulnesstrainingen zijn op dit moment erg populair. Mindfulness is een manier om aandacht te 

geven, bewust, in dit moment, zonder oordeel. Voor mijn eindscriptie voor de masteropleiding Arbeid 

& Organisatiepsychologie ga ik een onderzoek doen naar het effect van een mindfulnesstraining op 

o.a. stressbeleving. Hiervoor zoek ik kandidaten. De mindfulnesstraining bestaat uit een 4-wekelijk 

programma. Het accent ligt op loopmeditatie, maar ook de bodyscan en zitmeditatie komen aan de 

orde. In de reguliere MBSR-training dien je 6 dagen per week 45 minuten te oefenen. In deze training 

wordt slechts gevraagd om dagelijks zoveel mogelijk met bewuste aandacht te doen. Hiervan dien je 

een logboek bij te houden. Daarnaast dien je aan het begin en het einde van de training een 

uitgebreide vragenlijst in te vullen. Uiteraard worden de gegevens vertrouwelijk behandeld. De 

trainingen zullen plaatsvinden in de regio Eindhoven in september 2010. Om deel te nemen aan dit 

kosteloze programma is een duidelijke affiniteit met meditatie noodzakelijk. Concrete ervaring met 

meditatie is niet nodig. Op dit moment ben ik nog aan het inventariseren naar de beste tijdstippen en 

de locatie voor de training. Je kunt op mijn site jouw voorkeur invullen. Het is een unieke manier om 

kennis te maken met Mindfulness. 

 

Voor meer informatie ga naar www.janssensverheugen.nl/mindfulness.  

 

http://www.janssensverheugen.nl/mindfulness
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Bijlage 2 Vragenlijst                

 

Naam    ………………………………………………………………………….. 

(wordt slechts eenmalig gebruikt om u toe te kennen aan een groep en het coderen van de formulieren. Na de training zullen 

alle namen worden verwijderd zodat op geen enkele wijze uw persoonlijke antwoorden kunnen worden herleid) 

Deelnemernummer  ………………………………………………………………………….. 

Groep    ………………………………………………………………………….. 

 

Persoonsgegevens 

Geslacht   man / vrouw * 

Leeftijd   ………………………………………………………………………….. 

Burgerlijke staat  single / gehuwd / gescheiden / samenwonend * 

Nationaliteit    ………………………………………………………………………….. 

Opleiding   basisonderwijs / lbo / vmbo / mavo / havo / vwo/ mbo/ hbo / (hoogst afgerond)

  wo * 

 

Werk 

Bent u op dit moment werkzaam?  Ja / nee* 

zo, ja bent u werkt     in loondienst/ als zelfstandige/ beiden * 

Hoeveel uur werkt u gemiddeld  ……………….uur 

per week?  

Heeft u een leidinggevende functie? ja / nee * 

 

Meditatie 

Heeft u ervaring met meditatie   ja / nee * 

zo, ja hoe lang mediteert u al  …………….. jaar 

 

Psychische klachten 

Bent u momenteel onder behandeling  ja / nee * 

vanwege psychische klachten 

 

Datum invullen vragenlijst: 

 

 

 

*) omcirkel wat van toepassing is
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In onderstaande vragenlijst staan 15 uitspraken over uw dagelijkse ervaring. Geef bij elke uitspraak aan hoe vaak u de 

ervaring heeft. Geef aan wat echt uw ervaring weergeeft in plaats van hoe het wellicht volgens u zou moeten zijn. 

 

1 2 3 4 5 6 

Bijna nooit 

 

Zelden 

 

Niet vaak Regelmatig Vaak Bijna altijd 

 

1 

Ik kan een emotie ervaren en mij daar pas later bewust van zijn. 

 

 

1    2    3    4    5    6 

 

2 

Ik breek of mors dingen door onzorgvuldigheid, onoplettendheid of doordat ik er met 

mijn gedachten niet bij ben.  

 

1    2    3    4    5    6 

 

3 

Ik vind het moeilijk om mijn aandacht te houden bij wat er op dat moment gaande is.  

1    2    3    4    5    6 

 

4 

Ik heb de neiging snel naar mijn bestemming te lopen, zonder aandacht te schenken 

aan wat ik onderweg meemaak.  

 

1    2    3    4    5    6 

 

5 

Ik merk lichamelijke spanning of ongemak pas op als deze echt mijn aandacht trekken.   

1    2    3    4    5    6 

 

6 

Ik vergeet iemands naam bijna meteen als ik die voor de eerste keer hoor. 

 

 

1    2    3    4    5    6 

 

7 

Het lijkt er op dat ik dingen automatisch doe zonder mij erg bewust te zijn van wat ik 

aan het doen ben.  

 

1    2    3    4    5    6 

 

8 

Ik voer activiteiten haastig uit, zonder er echt aandacht aan te schenken.  

 

 

1    2    3    4    5    6 

 

9 

Ik ben zo gericht op een doel, dat ik het zicht verlies op wat ik op dit moment aan het 

doen ben om dat te bereiken.  

 

1    2    3    4    5    6 

 

10 

Ik doe klussen en taken automatisch, zonder mij bewust te zijn van wat ik aan het 

doen ben.  

 

1    2    3    4    5    6 

 

11 

Ik merk dat ik met een half oor naar iemand luister en ondertussen met iets anders 

bezig ben.  

 

1    2    3    4    5    6 

 

12 

Ik ga op „automatische piloot‟ ergens heen en vraag mij dan af waarom ik daar ook 

alweer heen ging.  

 

1    2    3    4    5    6 

 

13 

Ik merk dat ik erg bezig ben met de toekomst of het verleden.  

 

 

1    2    3    4    5    6 

 

14 

Ik merk dat ik dingen doe, zonder er aandacht aan te besteden.  

 

 

1    2    3    4    5    6 

 

15 

Ik eet haastig zonder er bewust van te zijn dat ik aan het eten ben.  

 

 

1    2    3    4    5    6 

  

  

 Geef de volgende beweringen een cijfer van 1 tot 5 volgens de schaal hieronder. Vul achter de zin het cijfer in dat het beste 

uw eigen opinie weergeeft of wat in het algemeen waar is voor u.  

 

1 2 3 4 5 

Nooit waar of heel 

zelden 

Zelden waar Soms waar Vaak waar Heel vaak of altijd 

waar 

 

1 

Ik merk veranderingen in mijn lichaam op, bijvoorbeeld of mijn ademhaling vertraagt of 

versnelt.  

 

1    2    3    4   5 
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1 2 3 4 5 

Nooit waar of heel 

zelden 

Zelden waar Soms waar Vaak waar Heel vaak of altijd 

waar 

 

2 

Ik ben goed in het vinden van de woorden om mijn gevoelens te beschrijven.  

 

 

1    2    3    4   5 

 

3 

Wanneer ik dingen doe, dwaalt mijn aandacht af en ben ik gemakkelijk afgeleid.  

 

 

1    2    3    4   5 

 

4 

Ik bekritiseer mezelf omdat ik irrationele of ongepaste gevoelens heb.  

 

 

1    2    3    4   5 

 

5 

Ik let erop of mijn spieren gespannen of ontspannen zijn.  

 

 

1    2    3    4   5 

 

6 

Ik kan mijn overtuigingen, meningen en verwachtingen gemakkelijk verwoorden.  

 

 

1    2    3    4   5 

 

7 

Wanneer ik iets doe, ben ik enkel gefocust op wat ik aan het doen ben, op niets anders.   

1    2    3    4   5 

 

8 

Ik heb de neiging te evalueren of mijn percepties juist of verkeerd zijn.  

 

 

1    2    3    4   5 

 

9 

Wanneer ik aan het wandelen ben, merk ik welbewust de gewaarwordingen op van mijn 

lichaam dat beweegt.  

 

1    2    3    4   5 

 

10 

Ik ben goed in het denken aan woorden om mijn percepties uit te drukken, zoals hoe dingen 

smaken, ruiken, of klinken.  

 

1    2    3    4   5 

 

11 

Ik rijd op de “automatische piloot” zonder aandacht te schenken aan wat ik aan het doen ben.   

1    2    3    4   5 

 

12 

Ik vertel mezelf dat ik me niet zou mogen voelen zoals ik me voel.  

 

 

1    2    3    4   5 

 

13 

Wanneer ik een douche of een bad neem, blijf ik aandachtig voor de gewaarwording van 

water op mijn lichaam.  

 

1    2    3    4   5 

 

14 

Het is moeilijk voor me om de woorden te vinden die beschrijven wat ik denk.  

 

 

1    2    3    4   5 

 

15 

Wanneer ik lees, focus ik al mijn aandacht op wat ik aan het lezen ben.  

 

 

1    2    3    4   5 

 

16 

Ik geloof dat sommige van mijn gedachten abnormaal en slecht zijn en dat ik zo niet zou 

mogen denken.  

 

1    2    3    4   5 

 

17 

Ik merk hoe voedsel en dranken mijn gedachten, lichamelijke sensaties en emoties 

beïnvloeden.  

 

1    2    3    4   5 

 

18 

Ik vind het moeilijk om op de juiste woorden te komen om uit te drukken hoe ik over dingen 

denk.  

 

1    2    3    4   5 

 

19 

Wanneer ik dingen doe, ga ik helemaal in ze op en denk ik aan niets anders.  

 

 

1    2    3    4   5 

 

20 

Ik beoordeel mijn gedachten als goed of slecht.  

 

 

1    2    3    4   5 

 

21 

Ik schenk aandacht aan fysieke gewaarwordingen, zoals de wind in mijn haar of de zon op 

mijn gezicht.  

 

1    2    3    4   5 

 

22 

Wanneer ik een gewaarwording in mijn lichaam heb, is het moeilijk voor me om het te 

beschrijven omdat ik de juiste woorden niet vind.  

 

1    2    3    4   5 

 

23 

Ik schenk geen aandacht aan wat ik aan het doen ben omdat ik dagdroom, me zorgen aan 

het maken ben, of omdat ik op een andere manier afgeleid ben.  

 

1    2    3    4   5 
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1 2 3 4 5 

Nooit waar of heel 

zelden 

Zelden waar Soms waar Vaak waar Heel vaak of altijd 

waar 

 

24 

Ik ben geneigd te oordelen over hoe waardevol of waardeloos mijn ervaringen zijn.   

1    2    3    4   5 

 

25 

Ik schenk aandacht aan geluiden, zoals tikkende klokken, tsjirpende vogels, of 

voorbijrijdende auto's.  

 

1    2    3    4   5 

 

26 

Zelfs wanneer ik me helemaal van streek voel, kan ik een manier vinden om het te 

verwoorden.  

 

1    2    3    4   5 

 

27 

Wanneer ik klussen doe, zoals schoonmaken of wassen, ben ik geneigd te dagdromen of 

aan andere dingen te denken.  

 

1    2    3    4   5 

 

28 

Ik zeg mezelf dat ik niet zou mogen denken zoals ik denk.  

 

 

1    2    3    4   5 

 

29 

Ik merk de geuren en aroma's van dingen op. 

 

 

1    2    3    4   5 

 

30 

Ik blijf me welbewust gewaar van mijn gevoelens.  

 

 

1    2    3    4   5 

 

31 

Ik ben geneigd verschillende zaken tegelijkertijd te doen in plaats van me te focussen op één 

zaak per keer.  

 

1    2    3    4   5 

 

32 

Ik denk dat sommige van mijn emoties slecht of ongepast zijn en dat ik ze niet zou mogen 

voelen.  

 

1    2    3    4   5 

 

33 

Ik merk visuele elementen in kunst of natuur op, zoals kleuren, vormen, texturen, of patronen 

van licht en schaduw.  

 

1    2    3    4   5 

 

34 

Mijn natuurlijke neiging is om mijn ervaringen met woorden te beschrijven.  

 

 

1    2    3    4   5 

 

35 

Wanneer ik werk aan iets, is een deel van mijn geest bezig met andere zaken, zoals met wat 

ik later zal doen, of wat ik liever zou doen.  

 

1    2    3    4   5 

 

36 

Ik keur mezelf af wanneer ik irrationele ideeën heb.  

 

 

1    2    3    4   5 

 

37 

Ik schenk aandacht aan hoe mijn emoties mijn gedachten en gedrag beïnvloeden.   

1    2    3    4   5 

 

38 

Ik word volledig opgeslorpt door wat ik aan het doen ben, zodat al mijn aandacht erop 

gefocust is.  

 

1    2    3    4   5 

 

39 

Ik merk het op wanneer mijn stemmingen beginnen te veranderen.   

1    2    3    4   5 

 

 

De volgende uitspraken hebben betrekking op gebeurtenissen in uw leven en hoe u daar tegenaan kijkt. Wilt u aangeven hoe 

vaak in de afgelopen maand deze uitspraken op u van toepassing zijn? Omcirkel steeds het best passende cijfer (van 1 tot 

en met 5). 

 

1 2 3 4 5 

Nooit Bijna nooit Soms Vaak Heel vaak 

 Hoe vaak in de afgelopen maand . . . . .  

 

 

 

1 

bent u overstuur geraakt omdat er iets onverwachts gebeurde? 

 

 

1    2    3    4   5 
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1 2 3 4 5 

Nooit Bijna nooit Soms Vaak Heel vaak 

 Hoe vaak in de afgelopen maand . . . . .  

 

 

 

2 

heeft u het gevoel gehad dat u niet in staat was de belangrijke dingen in uw leven te 

beïnvloeden? 

 

1    2    3    4   5 

 

3 

heeft u zich nerveus of gestrest gevoeld? 

 

 

1    2    3    4   5 

 

4 

heeft u moeilijke levensproblemen succesvol aangepakt? 

 

 

1    2    3    4   5 

 

5 

heeft u bij belangrijke levensveranderingen succesvol gehandeld? 

 

 

1    2    3    4   5 

 

6 

heeft u zich in staat gevoeld om met uw persoonlijke problemen om te gaan?  

1    2    3    4   5 

 

7 

heeft u het idee gehad dat de dingen liepen zoals u dat wilde? 

 

 

1    2    3    4   5 

 

8 

vond u dat u de dingen die u allemaal moest doen niet aankon? 

 

 

1    2    3    4   5 

 

9 

was u in staat moeilijkheden in uw leven succesvol te hanteren? 

 

 

1    2    3    4   5 

 

10 

heeft u gemerkt dat de dingen die u deed goed gingen? 

 

 

1    2    3    4   5 

 

11 

bent u boos geworden om dingen die u zelf niet kunt beïnvloeden?  

1    2    3    4   5 

 

12 

heeft u nagedacht over dingen die u nog moet afmaken? 

 

 

1    2    3    4   5 

 

13 

bent u in staat geweest zelf te bepalen hoe u uw tijd doorbracht? 

 

 

1    2    3    4   5 

 

14 

heeft u zulke grote moeilijkheden ervaren dat u ze niet kon overwinnen?  

1    2    3    4   5 

 

 

 

 

Hieronder treft u een aantal opvattingen aan waarmee u het meer of minder eens zult zijn. Wilt u bij elk van die opvattingen 

aangeven wat uw menig is? Omcirkel steeds het best passende cijfer (van 1 tot en met 6). 

Het beste is de vragen snel af te werken. Denkt u niet te lang na. Het gaat om uw eerste indruk. Goede of foute antwoorden 

zijn er niet, want het gaan om uw mening. 

 

1 2 3 4 5 6 

Dat is beslist niet 

zo 

Dat is niet zo Dat is eigenlijk 

niet zo 

Dat is eigenlijk 

wel zo 

Dat is zo Dat is beslist  zo 

 

1 

De meeste narigheden in je leven overkomen je zonder dat je er veel aan kunt doen.  

 

 

1    2    3    4    5    6 

 

2 

Als je werkelijk goed je best doet, dan bereik je ook altijd veel.  

1    2    3    4    5    6 
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1 2 3 4 5 6 

Dat is beslist niet 

zo 

Dat is niet zo Dat is eigenlijk 

niet zo 

Dat is eigenlijk 

wel zo 

Dat is zo Dat is beslist  zo 

 

3 

Het heeft geen zin om te proberen je recht te krijgen bij hogere ambtenaren, want die 

trekken zich van de gewone burger niets aan.  

 

1    2    3    4    5    6 

 

4 

Hoe sterk iemand zich ook inspant, vaak wordt zijn/haar waarde niet erkend.   

1    2    3    4    5    6 

 

5 

De werkelijke beslissingen worden genomen door een paar mensen die de macht 

hebben en de gewone burger kan daar niet zoveel aan doen.  

 

1    2    3    4    5    6 

 

6 

Heel wat ongevallen zijn gewoon een kwestie van pech hebben.   

1    2    3    4    5    6 

 

7 

Veel beslissingen zouden we net zo goed kunnen nemen met een munt op te gooien.  

1    2    3    4    5    6 

 

8 

Je bent nu eenmaal een brokkenmaker of niet en daar is niet zo erg veel aan te 

veranderen. 

 

1    2    3    4    5    6 

 

9 

Door hard te werken verbetert het lot van de gewone man toch niet. 

 

 

1    2    3    4    5    6 

 

10 

Het gevoel mijn eigen leven niet genoeg in de hand te hebben, heb ik zeer vaak.  

1    2    3    4    5    6 

 

11 

Wat er met mij gebeurt, heb ik helemaal zelf in de hand. 

 

 

1    2    3    4    5    6 

 

12 

Succes hebben in je werk is een kwestie van geluk hebben. 

 

 

1    2    3    4    5    6 

 

13 

Ik heb zeer veel invloed op de dingen die mij overkomen. 

 

 

1    2    3    4    5    6 

 

14 

Je stem uitbrengen bij de verkiezingen is zeer belangrijk. 

 

 

1    2    3    4    5    6 

 

15 

Of je ongelukken maakt of niet, heb je meestal nauwelijks zelf in de hand.  

1    2    3    4    5    6 

 

16 

De meeste ongelukken zijn een gevolg van eigen onvoorzichtigheid. 

 

 

1    2    3    4    5    6 

 

1 2 3 4 5 

Nooit Zelden Soms Nogal eens Vaak 

 

17 

 

Een slachtoffer van de omstandigheden voel ik mij: 

 

1    2    3    4   5 

 

1 2 3 4 

Is voor een groot deel toch 

wel een kwestie van geluk 

hebben 

Ligt minstens even sterk aan 

geluk als aan eigen 

inspanning 

Heb je voor een groot deel 

zelf in handen 

Heb je vrijwel geheel zelf in 

handen 

 

18 

 

Hogerop komen in het leven:  

 

1    2    3    4 
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De volgende uitspraken hebben betrekking op alledaagse negatieve en positieve ervaringen. Wilt u aangeven in welke mate u 

uzelf in staat acht de volgende gedragingen uit te voeren? Omcirkel steeds het best passende cijfer (van 1 tot en met 5). 

 

1 2 3 4 5 

helemaal niet toe in 

staat 

niet erg toe in staat een beetje toe in staat goed toe in staat volledig toe in staat 

 

 

Ik ben in staat om:  

 

1 

 

1    2    3    4   5 

te voorkomen dat ik geërgerd word als anderen het me lastig maken. 

 

2 

 

1    2    3    4   5 

snel mijn irritatie te boven te komen als ik vervelende dingen heb ervaren. 

 

3 

 

1    2    3    4   5 

bij stevige kritiek mij er niet van te laten weerhouden om door te gaan. 

 

4 

 

1    2    3    4   5 

mijn ergernis te verminderen als ik niet de waardering krijg die ik hoopte te krijgen. 

 

 

5 

 

1    2    3    4   5 

te voorkomen dat ik ontplof als ik boos word. 

 

 

6 

 

1    2    3    4   5 

mijn negatieve gevoelens in goede banen te leiden als iemand mij kritiek geeft. 

 

7 

 

1    2    3    4   5 

kalm te blijven in stressvolle situaties. 

 

 

8 

 

1    2    3    4   5 

mijzelf te kalmeren in stressvolle situaties. 

 

 

9 

 

1    2    3    4   5 

te voorkomen dat ik ontmoedigd word als het moeilijk wordt. 

 

10 

 

1    2    3    4   5 

te voorkomen dat ik neerslachtig word als ik eenzaam ben. 

 

 

11 

 

1    2    3    4   5 

mij te verheugen over mijn successen. 

 

 

12 

 

1    2    3    4   5 

blij te zijn met het succes dat een vriend heeft. 

 

 

13 

 

1    2    3    4   5 

tevreden te zijn als ik afmaak wat ik mij heb voorgenomen.  

 

14 

 

1    2    3    4   5 

mijn blijdschap te laten zien als mij goede dingen overkomen. 

 

15 

 

1    2    3    4   5 

mijn gevoelens te laten zien jegens iemand die ik aardig vind. 

 

16 

 

1    2    3    4   5 

plezier te hebben in gezelschap van oppervlakkige kennissen. 

 

17 

 

1    2    3    4   5 

vrijelijk mijn vreugde te uiten op feestjes. 

 

 

18 

 

1    2    3    4   5 

enthousiast te worden als ik naar muziek luister die ik leuk vind. 
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We willen u vragen in deze vragenlijst aan te geven wat u vindt van uw kwaliteit van leven, gezondheid en andere 

levensgebieden. Beantwoord  alle vragen. Als u onzeker bent over het antwoord dat u wilt geven op een vraag, kies dan het 

antwoord dat het meest toepasselijk lijkt. Dit kan vaak uw eerste reactie zijn. Houd uw normen, hoop, genoegens en zorgen in 

gedachten. We vragen u te denken aan uw leven in de afgelopen twee weken. 

 

 

1 2 3 4 5 

Erg ontevreden Tamelijk ontevreden Tevreden noch 

ontevreden 

Tamelijk tevreden Erg tevreden 

 

1 

 

Hoe zou u de kwaliteit van uw leven beoordelen?  

 

1    2    3    4   5 

 

2 

 

Hoe tevreden bent u met uw gezondheid? 

 

1    2    3    4   5 

 

3 

 

Hoe tevreden bent u met uw slaap? 

 

1    2    3    4   5 

 

4 

 

Bent u tevreden met uw vermogen om alledaagse activiteiten te verrichten?  

 

1    2    3    4   5 

 

5 

 

Bent u tevreden met uw werkvermogen?  

 

1    2    3    4   5 

 

6 

 

Bent u tevreden met uzelf?  

 

1    2    3    4   5 

 

7 

 

Hoe tevreden bent u met uw persoonlijke relaties?  

 

1    2    3    4   5 

 

8 

 

In welke mate bent u tevreden met uw seksuele leven?  

 

1    2    3    4   5 

 

9 

 

Hoe tevreden bent u met de steun die u krijgt van uw vrienden?  

 

1    2    3    4   5 

 

10 

 

Bent u tevreden met uw leefomstandigheden?  

 

1    2    3    4   5 

 

11 

 

Hoe tevreden bent u met uw toegang tot gezondheidsdiensten?  

 

1    2    3    4   5 

 

12 

 

Hoe tevreden bent u met uw vervoer?  

 

1    2    3    4   5 

 

1 2 3 4 5 

Helemaal 

niet 

Weinig Middelmatig Veel Heel veel 

  

13 

In welke mate vindt u dat pijn u afhoudt van wat u moet doen?   

1    2    3    4   5 

 

14 

Hoeveel behoefte heeft u aan medische behandeling om in uw dagelijkse leven te kunnen 

functioneren?  

 

1    2    3    4   5 

 

15 

 

Hoeveel geniet u van het leven?  

 

1    2    3    4   5 

 

16 

 

Hoe betekenisvol vindt u uw leven?  

 

1    2    3    4   5 
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1 2 3 4 5 

Helemaal 

niet 

Bijna niet Gemiddeld Behoorlijk Helemaal 

 

17 

 

Hoe goed kunt u zich concentreren?  

 

1    2    3    4   5 

 

18 

 

Hoe veilig voelt u zich in uw dagelijkse leven?  

 

1    2    3    4   5 

 

19 

 

Hoe gezond is uw omgeving?  

 

1    2    3    4   5 

 

20 

 

Voelt u zich voldoende fit voor het leven van alledag?  

 

1    2    3    4   5 

 

21 

 

Kunt u uw uiterlijk accepteren?  

 

1    2    3    4   5 

 

22 

 

Heeft u genoeg geld om in uw behoeften te voorzien?  

 

1    2    3    4   5 

 

23 

 

Hoe beschikbaar is de informatie voor u, die u nodig heeft in uw dagelijkse leven. 

 

1    2    3    4   5 

 

24 

 

Heeft u mogelijkheden tot recreatie?  

 

1    2    3    4   5 

 

1 2 3 4 5 

Erg slecht Tamelijk slecht Goed noch slecht Tamelijk goed Erg goed 

 

25 

 

Hoe goed kunt u zich verplaatsen?  

 

1    2    3    4   5 

 

1 2 3 4 5 

Nooit Zelden Redelijk vaak Zeer vaak Altijd 

 

26 

Hoe vaak heeft u negatieve gevoelens, zoals een sombere stemming, wanhoop, angst, 

depressie? 

 

1    2    3    4   5 

 

Hiermee heeft u alle benodigde vragenlijsten ingevuld.  

 

Hartelijk dank hiervoor! 
 
 
Ira Janssens 
  



55 

 

Bijlage 3 Trainingsprogramma  

1
e
 bijeenkomst Kennismaken met mindfulness 

2
e
 bijeenkomst Stress 

3
e
 bijeenkomst Omgaan met emoties/ gevoelens 

4
e
 bijeenkomst Mindfulness in de praktijk/ toepassing 

 
 
1e bijeenkomst (2,5 uur)  

 
 Welkom 

 Invullen vragenlijst (30 minuten)  

 Introductie (45 minuten):  

 kort voorstelrondje (naam, leeftijd, gezinssamenstelling, werk, reden en verwachting) 

 wat is mindfulness? 

 wat gaan we doen in deze training? 

 Pauze (5 minuten) 

 Lichaamsscan (45 minuten)  

 Loopmeditatie  (20 minuten) 

 Huiswerkopdracht (5 minuten):  

 Afsluiting 

 
 
Tips: Maak routine-momenten tot mindfulness-momenten. Hieronder enkele tips: 
 
Zitten:Achteruit leunen, in de zitten zaken. Voel je voeten op de vloer, spieren in je dijbeen, je 

bewegende buik. Zo vaak je eraan denkt. 

Opstaan: Aandacht bij de pure fysieke ervaring van de beweging. Buigen, draaien, strekken. 

Wachten: Alle korte momenten dat je even niet verder kunt. Een stoplicht, een apparaat dat opwarmt, 

een collega die iets voor je zoekt. In plaats van vooruit te willen, rust in dat moment, meegolvend op 

de ademhaling. 

Staan: Bij de lift, in de rij. Voel hoe je staat, je voeten. Ga je benen langs, je rug. Waar ben je met je 

gedachten? 

Lopen: Naar de deur, de auto, de printer. De beweging van je benen, verschuiving van 

lichaamsgewicht. Het evenwicht dat voortdurend wordt hersteld. 

Traplopen: Je neemt de trede en lat daarbij op iedere beweging, van je benen, je enkels, het gewicht 

dat zich verplaats van voet naar voet. 

Eten: Een snack. De wikkel van de reep of de schil van een vrucht halen. Het water in je mond, de 

beweging van het kauwen. Voelen hoe je maag gevuld wordt. 

(bron: Rob Brandsma, Beter nu) 

   
 
 
Naam:      Deelnemernummer: 
 
Belangrijk: Vermeld op alle vragenlijsten en logboeken het bovenstaande persoonlijke nummer. Je 
hebt een uniek nummer toegewezen gekregen, waarmee je anoniem de formulieren kunt invullen. 
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2e bijeenkomst (1,5 uur)  

 

 Welkom 

 Bespreking huiswerk (20 minuten) 

 Loopmeditatie  (15 minuten) 

 Pauze (5 minuten) 

 Stressmodel (15 minuten) 

 Ademhaling (10 minuten) 

 Loopoefening (20 minuten) 

 het voelen van het contact met de vloer (eerst met blote voeten, daarna met schoeisel), 

 het waarnemen van de intentie tot het maken van een beweging, 

 het bewegen zelf, 

 het waarnemen van het ritme van bewegen, 

 het tegelijkertijd volgen van de ademhaling, 

 het coördineren van de loopbewegingen met de ademhaling, 

 het zoeken naar een persoonlijke manier van loopmeditatie, die afgestemd is op wat iemand zelf prettig 

vindt. 

 Huiswerkopdracht (5 minuten) 

 Afsluiting 

 

 

Boekentips 

Mindfulness aandacht voor nu, Marc Brookhuis, Uitgeverij Ankh-Hermes bv, ISBN 9789020203387. 

De kracht van het nu, Eckhart Tolle, Uitgeverij Ankh-Hermes bv, ISBN 9789020282306. 

De kracht van het nu in de praktijk, Eckhart Tolle, Uitgeverij Ankh-Hermes bv, ISBN 9789020282696. 

Open mind, Edel Maex, Witsand Uitgevers, ISBN 9789490382049.  

Mindfulness in de maalstroom van je leven, Edel Maex, Lannoo,ISBN 9789020965162. 

Handboek meditatief ontspannen, Jon Kabat-Zinn, Altamira-Becht, ISBN 9789023010449. 

Mindfulness, Thich Nhat Hanh, BBNC Uitgevers, ISBN 9789045310497. 

Beter nu, Breng mindfulness in je leven, Rob Brandsma, Scriptum, ISBN 9789055945580. 

Mindfulness. Een praktische training in het omgaan met gevoelens en gewoonten, Ger Schurink, 

Thema, ISBN9789058715814. 
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Mindfulness, wat is het niet Mindfulness, wat het wel is 

Het leeg maken van je geest. Het zo volledig mogelijk toelaten van gevoelens, 

gedachten, beelden en lichamelijke gewaarwordingen. 

Een manier om te ontspannen. Een methode om los te komen van onbewuste, 

automatische, ingesleten patronen. 

Concentratie op één object. Een bewuste aandacht die smal of breed kan zijn en 

op de binnen- of buitenwereld gericht is, afhankelijk 

van welke keuze je maakt. 

Oefenen in een speciale houding en urenlang 

zitten. 

Houdingen en tijd variëren. Meestal zit je op een stoel 

en kan de oefening 10 tot 30 minuten duren. Langer 

oefenen kan altijd. 

Een mysterieuze bewustzijnstoestand Je helder en duidelijk bewust zijn van wat je op dit 

moment ervaart. 

Berusting, passief zijn. Je actief en zeer alert openstellen voor je innerlijke 

ervaringen, die toelaten en daar naar handelen. 

 (bron: Ger Schurink, Mindfulness) 

 

 
(bron: Rob Brandsma, Beter nu) 
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(bron: Rob Brandsma, Beter nu) 
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3e bijeenkomst (1,5 uur)  

 

 Welkom 

 Bespreking huiswerk (20 minuten) 

 Omgaan met emoties/gevoelens (15 minuten) 

 Zitmeditatie  (25 minuten) 

 Ademhaling (10 minuten) 

 Loopmeditatie (20 minuten) 

 Huiswerkopdracht (5 minuten) 

 Afsluiting 

 

Belangrijke inzichten over gevoelens 

 Gevoelens horen bij het leven. Ze zijn in ons zenuwstelsel ingebouwd en onvermijdelijk. 

 We kunnen niet precies controleren wat we wanneer, waar en op welke manier voelen (of 

denken). Ons lichaam en onze geest reageren grotendeels autonoom, vaak voordat en zonder dat 

we ons dat bewust zijn. 

 Onaangename gevoelens proberen te controleren of te vermijden is meestal zinloos. Vaak maak 

je het daardoor juist erger. 

 Gevoelens, ook de meest heftige, komen en gaan. Ze hebben een begin, een midden en een 

einde. 

 Ons brein geeft soms vals alarm. We reageren dan net als een rookmelder die afgaat, zowel bij 

rook van een sigaret als bij rook van een echte brand. 

 Met mindfulness reageren op gevoelens is een geleidelijk proces van de aandacht erop richten en 

de lichamelijke gewaarwordingen toe te laten. Je leert vriendschap te sluiten met je emoties. 

 Je vooruitgang in het omgaan met gevoelens meet je af aan de mate van acceptatie en niet aan 

de heftigheid van gevoelens en hoe vaak je ze hebt. 

(bron: Ger Schurink, Mindfulness) 

 

 

(bron: Ger Schurink, Mindfulness) 
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(bron: Ger Schurink, Mindfulness) 

 

 

 

(bron: Ger Schurink, Mindfulness) 

Gewoontepatronen begrijpen en veranderen in één oogopslag 

 Een gewoonte is een automatisch verlopende reactie die in gang gezet wordt door een bepaalde 

aanleiding. 

 Een gewoontepatroon is in essentie een manier om onaangename gevoelens te voorkomen of 

kwijt te raken. 

 Elk patroon bestaat uit vier onderdelen: de aanleiding, gedachten, gevoelens en lichamelijke 

gewaarwordingen en tegenmaatregelen. 

 Je kunt gewoontepatronen doorbreken door tegenmaatregelen achterwege te laten en op een 

manier te handelen die daar haaks op staat. 
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4e bijeenkomst (1,5 uur)  

 

 Welkom 

 Bespreking huiswerk (20 minuten) 

 Bodyscan  (25 minuten) 

 Loopmeditatie buiten (25 minuten) 

 Evaluatie (15 minuten) 

 Afsluiting 

 

Richt je op het ja-gebied   

Bij gedragsverandering wordt vaak de regel toegepast om je te richten op wat goed gaat en dat uit te 

breiden, in plaats van je te richten op wat niet goed gaat en wat moet verdwijnen. Bij het richten op 

wat goed gaat, krijg je een lekker gevoel. Je maakt gebruik van positieve energie. Je vergroot wat 

goed gaat en naarmate er meer goed gaat, wordt datgene wat nog niet goed gaat vanzelf (relatief) 

kleiner. Als je kunt kiezen, richt je dan op situaties en omstandigheden die niet de moeilijkste zijn. 

Bouw vandaar rustig uit. Momenten van heftige emoties of grote stress zijn lastig, net als momenten 

waarop je erg moe bent. Denk dus vanuit “ja” en niet vanuit “nee”.  

 

 

(bron: Rob Brandsma, Beter nu) 
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Bijlage 4 Logboek informeel oefenen 

 

Om mindfulness in de het dagelijks leven te integreren, dient u te oefenen in het bewust en met volle 

aandacht uitvoeren van dagelijkse routineklussen. Het belangrijkste is dat u weet dat u doet terwijl u 

het doet. Deze oefeningen kunt u dus doen tijdens uw dagelijkse bezigheden op een moment naar 

keuze. De bedoeling is dat u deze oefening zo vaak mogelijk doet, zonder u hierbij te forceren.  

 

Noteer per dag welke activiteit(en) u heeft gedaan en hoe lang u dat heeft gedaan. Eventueel kunt u 

bijzonderheden noteren zodat we die in de volgende bijeenkomst kunnen bespreken. De lijst met 

mogelijke activiteiten is eindeloos. Wees creatief! Belangrijk is wel dat u de tijd aangeef die u 

daadwerkelijk oefent. Als u niet hebt geoefend, vul dan niets in. Wees gewoon eerlijk!!  
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Aub uw deelnemernummer invullen ……….  

Dag/datum Activiteit Duur  
in min. 

Opmerkingen 

Maandag 
Datum: 

opstaan ‟s ochtends 
tanden poetsen 
douchen 
vaatwasser uitruimen/ afwassen 
aankleden/ uitkleden 
make-up opdoen 
scheren 
ontbijten/ lunchen/ dineren snacken 
koken 
vergaderen 
lopen (van en naar ….) 
poetsen/ schoonmaken 
hond uitlaten 
boodschappen doen 
zitten 
autorijden 
luisteren (gesprek, radio, muziek) 
fietsen 
telefoneren 
tv kijken 
…………………………….. 
…………………………….. 
…………………………….. 
…………………………….. 
 
 

  

Dinsdag 
Datum: 

opstaan ‟s ochtends 
tanden poetsen 
douchen 
vaatwasser uitruimen/ afwassen 
aankleden/ uitkleden 
make-up opdoen 
scheren 
ontbijten/ lunchen/ dineren snacken 
koken 
vergaderen 
lopen (van en naar ….) 
poetsen/ schoonmaken 
hond uitlaten 
boodschappen doen 
zitten 
autorijden 
luisteren (gesprek, radio, muziek) 
fietsen 
telefoneren 
tv kijken 
…………………………….. 
…………………………….. 
…………………………….. 
…………………………….. 
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Dag/datum Activiteit Duur  
in min. 

Opmerkingen 

Woensdag 
Datum: 

opstaan ‟s ochtends 
tanden poetsen 
douchen 
vaatwasser uitruimen/ afwassen 
aankleden/ uitkleden 
make-up opdoen 
scheren 
ontbijten/ lunchen/ dineren snacken 
koken 
vergaderen 
lopen (van en naar ….) 
poetsen/ schoonmaken 
hond uitlaten 
boodschappen doen 
zitten 
autorijden 
luisteren (gesprek, radio, muziek) 
fietsen 
telefoneren 
tv kijken 
…………………………….. 
…………………………….. 
…………………………….. 
…………………………….. 
 

  

Donderdag 
Datum: 

opstaan ‟s ochtends 
tanden poetsen 
douchen 
vaatwasser uitruimen/ afwassen 
aankleden/ uitkleden 
make-up opdoen 
scheren 
ontbijten/ lunchen/ dineren snacken 
koken 
vergaderen 
lopen (van en naar ….) 
poetsen/ schoonmaken 
hond uitlaten 
boodschappen doen 
zitten 
autorijden 
luisteren (gesprek, radio, muziek) 
fietsen 
telefoneren 
tv kijken 
…………………………….. 
…………………………….. 
…………………………….. 
…………………………….. 
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Dag/datum Activiteit Duur  
in min. 

Opmerkingen 

Vrijdag 
Datum: 

opstaan ‟s ochtends 
tanden poetsen 
douchen 
vaatwasser uitruimen/ afwassen 
aankleden/ uitkleden 
make-up opdoen 
scheren 
ontbijten/ lunchen/ dineren snacken 
koken 
vergaderen 
lopen (van en naar ….) 
poetsen/ schoonmaken 
hond uitlaten 
boodschappen doen 
zitten 
autorijden 
luisteren (gesprek, radio, muziek) 
fietsen 
telefoneren 
tv kijken 
…………………………….. 
…………………………….. 
…………………………….. 
 
 
 

  

Zaterdag 
Datum: 

opstaan ‟s ochtends 
tanden poetsen 
douchen 
vaatwasser uitruimen/ afwassen 
aankleden/ uitkleden 
make-up opdoen 
scheren 
ontbijten/ lunchen/ dineren snacken 
koken 
vergaderen 
lopen (van en naar ….) 
poetsen/ schoonmaken 
hond uitlaten 
boodschappen doen 
zitten 
autorijden 
luisteren (gesprek, radio, muziek) 
fietsen 
telefoneren 
tv kijken 
…………………………….. 
…………………………….. 
…………………………….. 
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Dag/datum Activiteit Duur  
in min. 

Opmerkingen 

Zondag 
Datum: 

opstaan ‟s ochtends 
tanden poetsen 
douchen 
vaatwasser uitruimen/ afwassen 
aankleden/ uitkleden 
make-up opdoen 
scheren 
ontbijten/ lunchen/ dineren snacken 
koken 
vergaderen 
lopen (van en naar ….) 
poetsen/ schoonmaken 
hond uitlaten 
boodschappen doen 
zitten 
autorijden 
luisteren (gesprek, radio, muziek) 
fietsen 
telefoneren 
tv kijken 
…………………………….. 
…………………………….. 
 

  

 

Graag deze lijst meenemen naar de eerstvolgende training. We bespreken dan hoe het huiswerk is 

gegaan en hoe u het heeft ervaren. Voor het onderzoek is het nodig het logboek in te nemen. Uw 

gegevens worden vertrouwelijk behandeld en de resultaten zijn anoniem en kunnen niet persoonlijk 

worden herleid.  

 

 

 

 

 

 


