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Management samenvatting 

 

Veel stress bij zorgpersoneel en patiënten 

Er zijn veel stress gerelateerde klachten onder artsen en verpleegkundigen, zeker nu in de huidige 

COVID pandemie. Ook patiënten ervaren veel stress. Zorgorganisaties staan voor de uitdaging om 

hun medewerkers mentaal weerbaar te houden, zoals wordt onderschreven in de beleidsbrief van 

VWS van mei 2021.  

Mentaal veerkrachtige dokters en verpleegkundigen ervaren minder stress, meer werkplezier en 

vallen minder vaak uit. Ook leveren ze betere kwaliteit van zorg.  

Mentaal veerkrachtige patiënten maken gezondere leefstijlkeuzes en zijn beter in staat de eigen 

regie te nemen.  

 

Stress reductie door mindfulness training  

Er is toenemend wetenschappelijk bewijs dat een mindfulness training effectief is voor het leren 

omgaan met stress en het verbeteren van de mentale gezondheid. Na het volgen van een  

mindfulness training ervaart zorgpersoneel meer tevredenheid met het werk en meer werkplezier.  

Mindfulness is een belangrijke “soft skill”.  

Middels het project Duurzame Inzetbaarheid is er een begin gemaakt met het  bevorderen van de 

mentale gezondheid van artsen en medisch specialisten binnen het MUMC+. Maar ook voor 

verpleegkundigen en studenten is dit een nuttige interventie. Mindfulness kan bijdragen aan de 

persoonlijke én professionele ontwikkeling van artsen (in opleiding), medisch specialisten en 

verpleegkundigen (in opleiding).  

Voor de organisatie is het aanbieden van mindfulness trainingen niet alleen belangrijk ivm het 

voorkomen van burn-outklachten bij medewerkers. Een Mindful organisatie creëert ook bewustzijn 

en ruimte  voor een open mind: hierdoor staan medewerkers meer open voor zorgvernieuwing en 

innovaties.  

 

Maastricht Universitair Centrum voor Mindfulness als “landingsplaats” 

De toepasbaarheid van mindfulness training is breed en betreft zowel het welzijn van 

zorgprofessionals als dat van patiënten. In Maastricht zijn diverse ontwikkelingen gaande op het 

gebied van het aanbieden van mindfulness.  Een gevaar hiervan is dat er versnippering dreigt van 

kwaliteit van trainingen en van onderzoek naar mindfulness.  

In een Maastricht Universitair Centrum voor Mindfulness kunnen we (interne) initiatieven op het 

gebied van mindfulness samenbrengen en uitbouwen. Als Centrum zijn we een duidelijk zichtbaar 

aanspreekpunt voor regionale en  (inter)nationale samenwerking, zoals bijv met het Radboud 

Centrum voor Mindfulness. We ontwikkelen Mindfulness bases interventies voor zowel 

zorgpersoneel en studenten als patiënten en mantelzorgers en koppelen dit aan onderzoek. 

Het centrum levert zo een bijdrage aan innovatieve toepassingen binnen de drie pijlers van het 

MUMC+: de patiëntenzorg, het onderwijs én onderzoek.  
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Onze missie: 

‘De patiënt én zorgverlener  ondersteunen in het mentaal gezond worden, gezond zijn én 
gezond blijven door de (verdere) ontwikkeling en toepassing van Mindfulness-Based 

Interventies in patiëntenzorg, opleiding/onderwijs en onderzoek’. 
 

 

 
Onze visie: 

Mentaal veerkrachtige artsen en verpleegkundigen leveren betere patiëntenzorg en zijn meer 
duurzaam inzetbaar. En mentaal fitte patiënten maken gezondere leefstijlkeuzes en zijn beter in 

staat de regie te voeren over hun eigen gezondheid. Dit leidt tot een meer duurzame 
gezondheidszorg. 

 
 

Het aanbieden van programma’s aan zowel zorgverleners als patiënten kan leiden tot een 

vernieuwende invulling van de patiëntenzorg en tot een duurzame gezondheidszorg. 

Het op te zetten Centrum voor Mindfulness helpt zorgverleners en medewerkers in het MUMC+ bij 

te dragen aan het bereiken van de missie van de organisatie n.l. 'het verlenen van de best mogelijke 

zorg en verbetering van de gezondheid in de regio door integratie van patiëntenzorg, onderwijs en 

onderzoek'.  
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1. Inleiding 

De aanleiding voor dit document is eerst en vooral de toenemende en terechte aandacht voor het 

welzijn van medewerkers in de zorg. Artsen en verpleegkundigen presteren onder hoge druk. Onder 

jonge artsen is de ervaren werkdruk de laatste jaren toegenomen en ook hebben zij het gevoel 

steeds gehaaster te moeten werken. 1  Dit leidt tot stress-gerelateerde klachten:  14% van de 

A(N)IOS ervaart klachten van burn-out.  Door de huidige COVID pandemie nemen stressklachten 

onder zorgpersoneel toe. Bij een onderzoek onder 700 IC-verpleegkundigen bleek 30% 

angstklachten te ervaren en 20% depressieve klachten. 2 Het vroegtijdig herkennen van stress-

gerelateerde klachten is belangrijk in het kader van werknemers tevredenheid en duurzame 

inzetbaarheid. 3 Het goed leren omgaan met stress verbetert het welzijn van artsen of 

verpleegkundige en daarmee ook de zorg die hij/zij levert aan patiënten. 4,5 Hieraan kan mindfulness 

een bijdrage leveren.  

Voor het leren omgaan met stress en het verbeteren van de mentale gezondheid is er toenemend 

wetenschappelijk bewijs dat een mindfulness training effectief is. 6,7 Na het volgen van een 

mindfulness training ervaren deelnemers minder stress, emotionele uitputting en zelfs minder angst 

en depressieve klachten. Ook is de slaapkwaliteit toegenomen, ervaart men meer (zelf) compassie 

en is de algemene tevredenheid met het leven verbeterd. 7 Mindfulness vaardigheden bij artsen 

lijken ook bij te dragen aan een betere communicatie met de patiënt en daarmee aan betere zorg.8 4 

Er gaan dan ook steeds meer stemmen op om mindfulness te integreren in de medische en 

verpleegkundige opleidingen, om zo aankomende zorgverleners te voorzien van vaardigheden op 

het gebied van mentale veerkracht. 9  

Maar mindfulness interventies zijn niet alleen geschikt voor zorgverleners. Al langer is bekend dat 

ook patiënten baat kunnen hebben bij mindfulness; het kan hen helpen om te gaan met de angsten 

en stress die met ziekte gepaard gaat. 7 Uitgaande van de definitie van positieve gezondheid kan 

mindfulness beoefening helpen bij het verbeteren van mentaal welbevinden, één van de dimensies 

van positieve gezondheid.  Het onderzoek naar de effecten van mindfulness is veelbelovend, maar 

staat in veel opzichten ook nog in de kinderschoenen.  

Diverse mensen binnen het MUMC+ en daarbuiten, houden zich bezig met de toepassingen van 

mindfulness en het vergroten van kennis over mindfulness, al zijn de verschillende initiatieven 

vooralsnog versnipperd en vragen om coördinatie. 

In een Maastricht Universitair Centrum voor Mindfulness kunnen we krachten, ervaringen en kennis 

over mindfulness interventies samenbrengen.  We dragen hiermee bij aan het welzijn van artsen en 

verpleegkundigen, aan een betere patiëntenzorg, én aan het welzijn van patiënten.  

In dit document willen we de visie t.a.v een Maastricht Universitair Centrum voor Mindfulness 

verder toelichten, na eerst het concept mindfulness interventies kort te hebben uitgelegd.  

Een weg naar een duurzame gezondheidszorg met aandacht voor 

welzijn van arts, verpleegkundige en patiënt. 



 

7 
 

2. Mindfulness en mindfulness based interventions, een kennismaking. 

 

Wat is mindfulness? 

Mindfulness wordt omschreven als het bewust gewaar zijn van de ervaring, van moment tot 

moment, zonder oordeel. Het stimuleert om vanuit een open houding naar de ervaring en de 

situatie te kijken en daarop wijs te reageren.  Mindfulness helpt om innerlijke rust te ontwikkelen, 

om negatieve patronen van angst en piekeren te doorbreken en om mild te zijn voor jezelf en 

anderen.  Je ontwikkelt vaardigheden om beter om te gaan met stressvolle situaties. 10  

 

Mindfulness based interventions 

De eerste mindfulness training werd ontwikkeld begin jaren 80 in het universiteitsziekenhuis van 

Massachussets door Jon Kabat-Zinn voor de behandeling van patiënten met chronische pijnklachten: 

De Mindfulness-Based Stress Reduction training (MBSR). Deze groepstraining bestaat uit een serie 

van 8 wekelijkse bijeenkomsten van 2,5 uur en een stiltedag. Tijdens de training leert de deelnemer 

aandacht en opmerkzaamheid te ontwikkelen, voor gebeurtenissen in lichaam en geest. Hierbij 

wordt gebruikt gemaakt van meditatie oefeningen,  waarnemings- en bewegingsoefeningen en 

psycho-educatie.  Begin jaren 90 is het mindfulness based stressreductie programma 

doorontwikkeld richting het Mindfulness Based Cognitive Therapy, met elementen uit de cognitieve 

gedragstherapie.11,12   Inmiddels worden mindfulnesstrainingen wereldwijd aangeboden en ontstaan 

er steeds meer variaties: de zgn. mindfulness based interventies (MBI).  De laatste 5 jaar is er een 

grote toename van mindfulness based internet interventies en mindfulness apps.  

Mindfulness programma’s werden initieel ingezet bij patiëntengroepen. Maar door de positieve 

effecten van de trainingen op stressreductie worden MBI’s inmiddels ook aangeboden aan gezonde 

individuen en aan werknemers in (gezondheidszorg)organisaties en in opleidingen.  Ook in diverse 

universitaire ziekenhuizen in Nederland (Groningen, Amsterdam, Nijmegen) krijgen medewerkers 

mindfulness programma’s aangeboden.   

Mindfulness beoefening is ondanks de hype en vele openstaande vragen inmiddels een waardevolle 

manier gebleken om het welzijn van een breed spectrum van beoefenaars te verbeteren, wat 

onderstaand verder zal worden toegelicht. 

 

Wetenschappelijke evidentie van mindfulness based interventies 

De eerste wetenschappelijke artikelen over het effect van mindfulness dateren uit midden jaren 

tachtig van de vorige eeuw. In dit decennium neemt het aantal onderzoeken naar mindfulness based 

interventies exponentieel toe. Inmiddels is er wetenschappelijke onderbouwing voor Mindfulness 

Mindfulness is bewust aandacht geven aan de 

ervaringen van dit moment, zonder te oordelen, 

vanuit een accepterende en vriendelijke houding 

      Jon Kabat ZInn 

 

Jon  
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based interventies (MBI) bij de behandeling van depressie, van pijn en bij ervaren stress. 13 Naast 

onderzoek naar de effecten van mindfulness, wordt er ook onderzoek gedaan naar de 

werkingsmechanismen achter mindfulness: Er zijn aanwijzingen dat na een mindfulness training de 

hersengebieden die geassocieerd zijn met aandacht, leren, geheugen, emotie regulatie en 

perspectief, veranderd zijn. 14,15 Daarnaast zijn er sterke aanwijzingen dat mensen die mindful in het 

leven staan gezondere leefstijlkeuzes maken en investeren in hun gezondheid en het voorkomen van 

ziekte.16 

 

Mindfulness voor zorgprofessionals 

De laatste jaren wordt er veel onderzoek gedaan naar 

mindfulness voor zorgverleners. In Nederland is 

onderzoek gedaan naar mindfulness programma’s 

voor coassistenten, arts-assistenten en huisartsen. 

Een onderzoek onder coassistenten liet zien dat een 

mindfulness training mogelijk een positieve bijdrage 

kan leveren aan de geestelijke gezondheid van artsen 

in opleiding en indirect aan de zorg voor hun 

patiënten. 17 Uit onderzoek onder arts-assistenten blijkt dat mindfulness kan bijdragen aan zowel de 

persoonlijke als professionele ontwikkeling van artsen in opleiding en dat MBI’s mogelijk een 

effectieve interventie is voor jonge artsen bij een dreigende burnout. 18 Bij huisartsen met burn-

outklachten die gemotiveerd zijn voor de training kan MBSR een zinvolle optie zijn omdat deze kan 

leiden tot een beter welzijn en toegenomen bevlogenheid in het werk.19 

Internationaal onderzoek naar de effecten van mindfulness bij verpleegkundigen laat zien dat 

mindfulness een effectieve strategie is om werkstress en burnout te voorkomen.20 Na het volgen van 

een mindfulness training ervaren verpleegkundigen minder stress en meer tevredenheid met het 

werk. 21  

 

Mindfulness voor patiënten 

Mindfulness training wordt ook toegepast bij diverse patiëntengroepen. De effectiviteit van 

mindfulness is inmiddels goed onderzocht bij patiënten met recidiverende depressies: uit een meta-

analyse blijkt dat een MBCT training in vergelijking 

met “gebruikelijke zorg”  effectief is bij het 

voorkomen van een terugval. 22 Ook vermindert het 

de depressieve klachten. 23 In de Nederlandse 

richtlijn depressie wordt MBCT dan ook  genoemd 

als interventie voor terugvalpreventie na een 

depressieve periode.  

De toepassing van MBI is ook bij andere patiënten populaties onderzocht. De effecten van de inzet 

van mindfulness bij o.a. de behandeling van psychische klachten bij kanker, verslaving, 

posttraumatische stress, somatisch onbegrepen lichamelijke klachten, angst voor ziekte en AHDH 

zijn veelbelovend, maar verder onderzoek is noodzakelijk: studies zijn vaak klein, niet goed 

gecontroleerd en mogelijk gebiased. 13 Daarnaast is verder onderzoek nodig om de juiste vorm van 

Na een mindfulness training 

kunnen zorgverleners beter 

met stress omgaan 

Mensen die meer mindful in het 

leven staan maken gezondere 

leefstijlkeuzes 
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MBI voor de juiste groep mensen in te zetten en om te leren wat de werkzame ingrediënten zijn van 

een MBI. Meer zicht op evt. negatieve effecten van mindfulness en de contra-indicaties is nodig.24 

 

Mindfulness voor organisaties 

Mindfulness helpt organisaties niet alleen om de mentale veerkracht van medewerkers te 

versterken. Er is ook een ander voordeel.  

De gezondheidszorg is een dynamische 

omgeving die voortdurend strategische 

koerswijzigingen van organisaties verlangt. 

Dit impliceert een continue 

veranderingsproces dat zowel voor de 

managers als de medewerkers een 

uitdaging kan zijn. Mindfulness biedt de 

medewerker, de manager en de 

organisatie inzicht in de routine gedachten-

, emoties- en gedragspatronen en de onderliggende drivers die dit in stand houdt. Denk hierbij aan 

de team- en/of organisatiecultuur. Het Search Inside Yourself Leadership Program van Google25 leert 

dat mindfulness, behalve het ontwikkelen van de waardevolle emotionele intelligentie, de 

mogelijkheid biedt je éigen zelf én je professionele zelf te ontdekken. Dit is een belangrijk onderdeel 

van de ontwikkeling van professionele identiteit26 en biedt de organisatie kansen de ruimte te 

creëren voor een open mind. Dit motiveert de medewerker deel te nemen en betrokken te willen 

zijn bij innovaties rondom patiëntenzorg. Voor managers en leiders creëert Mindful leiderschap 

bewustwording van het interne kompas en biedt het managers de kennis en vaardigheden te 

switchen van actie naar reflectie.27  

 

 

 

 

 

 

Mindfulness voor mantelzorgers 

Mantelzorgers bieden zorg aan partner, familielid of kennis vanuit een intrinsieke drive. De aard van 

de relatie met de patiënt heeft invloed op hun soms grenzeloze toewijding. Enerzijds is deze 

toewijding van uitzonderlijke waarde voor de zorgbehoeftige, terwijl het anderzijds de grootste 

valkuil is voor de mantelzorger zelf. Het risico voor hem/haar is het niet kennen, herkennen en 

erkennen van de eigen grenzen van mentaal en fysiek welbevinden. Mindfulness biedt waardevolle 

kennis en vaardigheden voor zowel patiënt als mantelzorger. 

 

 

Emotionele intelligentie is het vermogen 

je eigen emoties en die van anderen te 

herkennen en deze informatie te 

gebruiken om bekwaam te denken en 

gedrag te sturen 

"Kwetsbaarheid is de absolute hartslag 

van innovatie en creativiteit. Er kan geen 

innovatie zijn zonder kwetsbaarheid"  

 Brené Brown. Research Professor  University of Houston 
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Centra voor mindfulness: onderwijs, opleiding en onderzoek 

De toepasbaarheid van mindfulness training is breed en betreft zowel het welzijn van 

zorgprofessionals als dat van patiënten.  Een gevaar hiervan is dat er versnippering dreigt van 

kwaliteit van trainingen en van onderzoek naar mindfulness. Daarnaast zorgt de term mindfulness 

voor verwarring. Door de hype die is ontstaan rondom mindfulness, worden soms trainingen 

aangeboden onder de noemer van mindfulness, maar is niet altijd duidelijk of de training ook 

werkelijk mindfulness traint 28 Daarom worden er in steeds meer landen, met USA en Engeland 

voorop, Academische Centra voor Mindfulness opgericht waar evidence based mindfulness 

trainingen worden ontwikkeld en aangeboden, gecombineerd met onderwijs en onderzoek. Ook zijn 

er initiatieven om de voordelen van mindfulness te integreren in de hele samenleving (voorbeeld in 

het Verenigd Koninkrijk: The mindfulness initiative. Mindful UK report 2015).29 

In Nederland bestaat er momenteel één Academische Centrum voor Mindfulness, nl het Radboud 

Centrum voor Mindfulness in Nijmegen. Hier worden mindfulness trainingen verzorgd, erkende 

mindfulness trainers opgeleid en wordt onderzoek naar de effectiviteit van MBI gedaan. De 

mindfulness trainers opleiding is toegankelijk voor personen met een HBO+ vooropleiding en duurt 

1,5 jaar in deeltijd. Naast dit Academische Centrum in Nijmegen, zijn er in Nederland ook andere 

initiatieven:  In Groningen bestaat er het Interdisciplinary Mindfulness Centre Groningen. Het brengt 

medewerkers en onderzoekers van de Universiteit Groningen en het Academische Medisch  

Centrum samen die geïnteresseerd zijn in onderzoek naar en beoefening van mindfulness. Het 

Centrum voor Mindfulness in Amsterdam werd opgericht in 2011 en heeft inmiddels ook een link 

met de Universiteit van Amsterdam.  

Voor mindfulness trainers bestaat er een landelijke beroepsvereniging (Vereninging Mindfulness-

based trainers, VMBN), die strikte criteria hanteert voor de opleiding tot trainer en de trainers zelf. 

Deze vereniging participeert in en entameert zelf wetenschappelijk onderzoek naar mindfulness. 

 

Maastricht  

In Maastricht zijn er inmiddels diverse 

ontwikkelingen gaande op het gebied van 

mindfulness. - In het MUMC+ wordt, in het kader 

van duurzame inzetbaarheid voor AIOS, een 

mindfulness training aangeboden aan artsen (in 

opleiding) en verpleegkundigen. Om artsen en 

verpleegkundigen kennis te laten maken met 

mindfulness worden er regelmatig workshops aangeboden, zoals bijv op de Dag van De Zorg of 

Week van de werkstress.  

- Vanuit de MUMC+ Academie voor Zorgopleidingen krijgen studenten een mindfulnesstraining 

aangeboden als onderdeel van het curriculum van de verpleegkundige vervolgopleidingen. 

- Binnen de afdeling psychiatrie wordt mindfulness aangeboden aan patiënten, in de vorm van MBSR 

en als onderdeel van ACT (Acceptance and Commitment Therapy).  

- Vanuit MUMC+ Sport en Beweegt zijn er mindful wandelingen.  

- Aan het Alzheimer Centrum Limburg (ACL, onderdeel van MUMC) is een mindfulnesstraining 

ontwikkeld en wetenschappelijk onderzocht voor mensen met dementie en hun naasten, de 

TANDEM-training.30 31  

In een MUMC+ Centrum voor 

mindfulness komen initiatieven  

op het gebied van training, 

opleiding en wetenschap samen 

https://www.vmbn.nl/
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- Aan de faculteit Psychology and Neuroscience van de UM, wordt onderzoek verricht naar 

mindfulness, vooral op het gebied van work and social science.   

 

Kortom, er zijn veel initiatieven op verschillende vlakken die nu naast elkaar bestaan.  
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3. Professionele en persoonlijke ontwikkeling van artsen en verpleegkundigen 

 

Het welzijn van artsen 

De afgelopen jaren is er in toenemende mate aandacht voor het welzijn van artsen en 

verpleegkundigen. In het visiedocument De Medisch specialist 2025 wordt beschreven dat de 

medisch specialist anno 2025 zelfkennis heeft en aandacht heeft voor zijn persoonlijke ontwikkeling. 

De medisch specialist handelt vanuit compassie en medemenselijkheid en verleent zorg met een 

koel hoofd en een warm hart. Er is aandacht voor zijn werkplezier.32 Ook jonge artsen spreken zich 

uit. De in 2019 opgerichte beweging Zin in Zorg pleit voor een fijne werkcultuur, mentaal fitte 

dokters en behoud van werkplezier.  Dit komt ook terug in een rapport van De Jonge Dokter uit 

2020.  

Werkplezier wordt ondermijnd door een hoge werkdruk. Een hoge werkdruk kan leiden tot 

uitputting en burn-out. Bij het voorkomen van burn-out speelt het herkennen en erkennen van je 

grenzen een belangrijke rol. Door een mindfulness training leer je deze grenzen beter herkennen en 

respecteren. 

Uit een enquête die de jonge specialist in 2020 hield onder AIOS bleek dat 1 op de 7 AIOS een 

verhoogde kans heeft op een burn-out.1 Bij een online peiling onder medisch specialisten gaf 1 op de 

7 artsen aan ooit zelf te zijn uitgevallen vanwege burn-outklachten.33 En bij onderzoek onder bijna 

1600 artsen in mei 2020 gaf 13% van de artsen aan, zich vaak of dagelijks emotioneel uitgeput te 

voelen. Zowel AIOS als medisch specialisten geven aan dat voor een  deel de arbeidscultuur een 

hieraan bijdragende factor is.  Aangeven dat het niet goed met je gaat, kan lijden tot twijfels over je 

capaciteiten.34   

Ook binnen het MUMC+ werd de noodzaak gezien om aandacht te geven aan de mentale druk die  

AIOS en junior specialisten ervaren (Medewerkers onderzoek 2016). Hiervoor is in 2019 het project 

Duurzame inzetbaarheid AIOS en junior medisch specialisten opgestart. De aanbevelingen daarin 

betreffen nadrukkelijk interventies binnen meerdere lagen van de organisatie: instellingsniveau, 

vakgroep niveau en individueel niveau.   

 

Figuur 1Epstein, R. (2017) Attending: medicine, mindfulness and humanity. New York: Scribner 
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Op individueel niveau is er voor AIOS de mogelijkheid tot coaching, intervisie, peer support en sinds 

kort ook mindfulness-beoefening. Mindfulness kan bijdragen aan het verminderen van stress, het 

herkennen van je grenzen en het stimuleren van zelfzorg. Onderzoek onder 148 AIOS in Nijmegen 

liet zien dat een mindfulness training resulteerde in afname van burn-out klachten bij AIOS met veel 

klachten. Ook resulteerde de training in verbeteringen op meer algemene aspecten van 

welbevinden. De artsen gaven aan dat ze zich meer bewust waren van hun communicatie, dat ze 

sneller om hulp vroegen en meer openstonden voor feedback. Ook de werk-privé balans was 

verbeterd. Deze studie laat zien dat een mindfulness training  kan bijdragen aan zowel de 

persoonlijke als professionele ontwikkeling van artsen in opleiding.35 

 

Het welzijn van verpleegkundigen 

Ook verpleegkundigen ervaren een hoge werkdruk en dit is voor een aantal verpleegkundigen de 

reden om van baan te wisselen. (landelijk doorlopend uitstroom onderzoek uit 2020 (Regio+). 12% 

geeft aan dat de werkgever vertrek had kunnen voorkomen door het verminderen van de 

werkstress.  Een mindfulness training helpt verpleegkundigen om te gaan met de stress die zij 

ervaren en ook zijn er aanwijzingen dat het bijdraagt aan hun professionaliteit (betere communicatie 

met collega’s, meer sensitief voor patiënten, betere emotie regulatie in stress volle situatie)20,36  

 

 

 

 

 

De voortdurende ontwikkelingen verlangen nieuwe vaardigheden en ander gedrag. De eigen 

waarden en overtuigingen van de professional, geïntegreerd met de waarden en overtuigingen van 

organisatie en beroepsgroep vormen de professionele 

identiteit. Samenwerken in multidisciplinaire teams 

vereist behalve brede kennis en expertise op het éigen 

vakgebied ook kennis en inzicht in het vakgebied van de 

ander. Mindfulness stimuleert de ontwikkeling van 

emotionele intelligentie van zorgverleners en draagt bij 

aan inzicht en begrip van jezelf en de ander m.b.t. de 

oorsprong van je denken, voelen en doen. Het zet aan tot 

reflectie, herkaderen en je eigen denken, voelen en doen 

in een ander perspectief te zien. Het helpt vanuit een 

open mind, met neutrale aandacht voor dat wat er is, 

elkaar echt te zien en te horen en zo bij te dragen aan de 

verbetering van kwaliteit van zorg. 

In een recente brief van VWS wordt zorg organisaties geadviseerd ruimte te maken voor het 

bevorderen van  (mentaal) herstel van werknemers na deze COVID pandemie en om aandacht 

besteden aan een goed werkklimaat, zodat zorgpersoneel behouden blijft. 37 

  

Mentaal fitte dokters en verpleegkundigen met 

aandacht en compassie voor zichzelf en de 

patiënt leveren kwalitatief betere zorg.  

“Ik merk dat ik in mijn 

gedachten meer rust en 

structuur gekregen heb. Dit 

zorgt bij mij voor meer rust en 

focus. “ 

 AIOS deelnemer mindfulness training 

maart 2021 
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4. Mindfulness in medische en verpleegkundige curricula 

 

Opleiding tot arts of verpleegkundige 

In het werk als arts of verpleegkundige zijn niet alleen kennis van alle technische en inhoudelijke 

aspecten van het vakgebied van belang, maar ook de zgn “soft skills”, het omgaan met jezelf en met 

de mensen om je heen: je collega’s en je patiënten. In het 

raamplan Artsopleiding 2020 wordt beschreven dat de arts 

in staat moet zijn om zorg te dragen voor zijn eigen 

gezondheid en welzijn teneinde optimale patiëntenzorg te 

waarborgen. Mindfulness draagt bij aan het welzijn van 

artsen en verpleegkundigen in opleiding en kan relatief 

makkelijk geïntegreerd worden in de opleiding van zorgprofessionals. 38  

Naast de bijdrage aan het mentale welzijn van artsen en verpleegkundigen in opleiding, dragen 

mindful vaardigheden (het zonder oordeel aanwezig zijn in het moment) ook bij aan een aantal van 

de Canmeds competenties, zoals communicatie en professionaliteit.39 

Toenemende aandacht voor het welzijn van artsen en verpleegkundigen en de rol van mindfulness 

daarin, is inmiddels ook  terug te zien in de medische en verpleegkundige curricula. In toenemende 

mate worden MBI’s geïmplementeerd in de opleiding tot arts of verpleegkundige. 17,40,41 Zo biedt de 

universiteit Nijmegen medisch studenten en co-assistenten de mogelijkheid tot een mindfulness 

training als onderdeel van het curriculum.  Voor een thema middag over “mindfulness in Medisch 

onderwijs” van de Nederlandse Vereniging voor Medisch Onderwijs in het voorjaar van 2021 was 

zoveel belangstelling dat er 2 extra bijeenkomsten werden ingelast. 

 

Opleiding tot specialist 

De periode dat een arts in opleiding is tot specialist valt vaak samen met belangrijke veranderingen 

in het privé-leven, zoals de komst van kinderen. Het vergt veel om alle ballen in de lucht te houden 

en de werk-privé balans staat geregeld onder druk. De vele uren in het ziekenhuis en de 

toegenomen verantwoordelijk vragen veel van de AIOS. 25% overweegt te stoppen met de opleiding 

vanwege de werkdruk.1 Er is duidelijk behoefte aan vaardigheden om beter om te gaan met stress: 

45% van de A(N)ios geeft aan meer begeleiding te willen hebben op het gebied van stressreductie.1 

Binnen de MUMC+ Academie is de visie, dat in de professionele ontwikkeling, stressmanagement en 

mentale weerbaarheid een job-resource moet zijn die standaard in de rugzak zit van élke 

zorgprofessional. De paradox is dat zorgprofessionals wel 

leren hoe zorg te dragen voor de patiënt, maar niet leren 

hoe goed voor zichzelf te zorgen. Behalve aandacht voor hun 

fysieke gezondheid is het belangrijk ook aandacht te 

besteden aan hun mentale en emotionele gezondheid en ze 

tools leren inzetten om deze optimaal in stand te houden. 

Het aanbieden van mindfulness trainingen aan artsen in 

opleiding draagt bij aan een betere mentale gezondheid en daarmee aan de duurzame inzetbaarheid 

van artsen. 

  

“Fijn dat de 

mindfulness training via 

DOO werd 

aangeboden” 

Mindfulness is een 

belangrijke soft skill 
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5. Mindfulness en ontwikkelingen op het gebied van patiëntenzorg – kwaliteit van zorg 

 

Aandacht voor kwaliteit van leven van de patiënt: positieve gezondheid 

De zorg verandert in rap tempo. De ontwikkeling van nieuwe technologieën en de digitalisering 

zullen de komende jaren door gaan. Tegelijkertijd zien we de opkomst van positieve gezondheid, het 

gedachtegoed van Machteld Huber waarbij de mens als geheel centraal staat. De focus ligt niet op 

de ziekte of aandoening, maar op de veerkracht van de mens en wat zijn leven zinvol maakt en 

betekenis geeft. Eigen regie staat hierbij centraal. De rol van de arts zal steeds meer die van coach 

worden: samen met de patiënt bepalen welke behandeling aansluit bij zijn wensen.  

In dit licht bezien wordt de communicatie met de patiënt steeds belangrijker: de patiënt staat 

centraal en elke patiënt is uniek. Om goed bij de patiënt aan te sluiten is goed luisteren cruciaal. 

Luisteren met aandacht. Wat is van waarde voor de patiënt?  Aanwezig zijn in het gesprek en 

tegelijkertijd reflectief bij jezelf aanwezig zijn. Wat doet het met mij als de patiënt iets anders kiest 

dan mij het beste lijkt? Mindfulness kan helpen bij bewust communiceren.39 

Door de kwaliteiten van mindfulness in te zetten tijdens het gesprek kan er weer meer ruimte 

komen voor het verhaal van de patiënt. De patiënt voelt zich meer gehoord.42  Door een goede 

communicatie kan een behandeling effectiever worden en neemt de patiënt tevredenheid toe.43  

Mindfulness kan zo de kwaliteit van zorg verhogen. 
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Mindfulness based interventies als preventie en als behandeling 

Het aantal mensen met een chronische ziekte is door vergrijzing sterk toegenomen in de laatste 

decennia, dit vormt een grote uitdaging voor de public health. Een deel van de oplossing hiervoor zal 

gevonden moeten worden in een betere self-management van gezondheid en ziekte in de 

bevolking.44 Mindfulness biedt interessante mogelijkheden in het kader van preventie: mensen die 

mindful in het leven staan maken gezondere leefstijl keuzes.16  Er zijn sterke aanwijzingen dat 

Neurowetenschappelijke inzichten over het effect van mindfulness meditatie in de hersenen kunnen 

worden ingezet met het oog op preventie strategieën bij bijv middelengebruik45 en ADHD.46 Ook zijn 

er  aanwijzingen dat mindfulness kan helpen bij het verminderen van roken 47 en bij 

gewichtscontrole.12 

Zoals al eerder beschreven worden Mindfulness based interventies als behandeling op dit moment 

al ingezet als aanvulling bij complexe klinische zorg, zoals bijvoorbeeld in de psychiatrie en in de 

oncologie. Daarnaast zijn MBI’s breed inzetbaar als 1,5-lijns complementaire behandeling, 

bijvoorbeeld bij functionele klachten en chronische pijnklachten. 

Kortom, mindfulness beoefening helpt bij het versterken van de eigen regie van de patiënt,48 die 

door het bewustzijn dat ontstaat door mindfulness, betere keuzes kan maken en grenzen kan 

stellen.  
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6. Maastricht Universitair Medisch centrum -  Mindfulness 

 

Missie en visie 

De gezondheidszorg verandert en vraagt om meebewegen van de zorgprofessionals én van de 

patiënt.  Mindfulness kan hieraan een positieve bijdrage leveren. In een Maastricht Universitair 

Centrum voor Mindfulness bundelen we krachten van al aanwezige initiatieven en zetten we nieuwe 

initiatieven in gang.  

Het Centrum heeft de ambitie om een expertisecentrum te worden voor innovatie en ontwikkeling, 

praktische toepasbaarheid en wetenschappelijke evaluatie van mindfulness-based interventies in de 

gezondheidszorg. Het centrum levert zo een bijdrage aan innovatieve toepassingen binnen de drie 

pijlers van het MUMC+: de patiëntenzorg, het onderwijs én onderzoek.  

 
Onze missie: 

‘De patiënt én zorgverlener  ondersteunen in het mentaal gezond worden, gezond zijn én 
gezond blijven door de (verdere) ontwikkeling en toepassing van Mindfulness-Based 

Interventies in patiëntenzorg, opleiding/onderwijs en onderzoek’. 
 

 

Onze visie is dat mentaal gezonde en veerkrachtige dokters en verpleegkundigen, die handelen 

vanuit compassie voor de patiënt én zichzelf, betere kwaliteit van zorg leveren, met als gevolg meer 

tevreden patiënten. Daarnaast menen we dat mentaal fitte patiënten gezondere leefstijlkeuzes 

maken en meer regie hebben over hun eigen gezondheid.  

 
Onze visie: 

Mentaal veerkrachtige artsen en verpleegkundigen leveren betere patiëntenzorg en zijn meer 
duurzaam inzetbaar. En mentaal fitte patiënten maken gezondere leefstijlkeuzes en zijn beter in 

staat de regie te voeren over hun eigen gezondheid. Dit leidt tot een meer duurzame 
gezondheidszorg. 

 
 

Uniek aan het Maastrichts Universitair Centrum voor Mindfulness is dat we focussen op zowel 

zorgverlener als ook de patiënt. Het aanbieden van programma’s aan zowel zorgverleners als 

patiënten kan leiden tot een vernieuwende invulling van de patiëntenzorg en tot een duurzame 

gezondheidszorg. En dat is, juist in de huidige COVID pandemie van groot belang.  

Vanuit VWS is recent een dringende oproep gedaan aan organisaties om aandacht te hebben voor 

het mentale welzijn van hun medewerkers. Een duidelijk zichtbaar Maastricht Universitair Centrum 

voor Mindfulness heeft meerwaarde vanwege het samenbrengen van de toepassingen van MBI’s in 

verschillende disciplines en vakgebieden. Het is een kans voor het MUMC+ om een bijdrage te 

leveren aan het uitbreiden van kennis over mindfulness als belangrijke vaardigheid voor het welzijn 

van zorgprofessionals én patiënten.  

Het op te zetten Centrum voor Mindfulness helpt zorgverleners in het MUMC+ bij te dragen aan het 

bereiken van de missie van de organisatie n.l. 'het verlenen van de best mogelijke zorg en verbetering 

van de gezondheid in de regio door integratie van patiëntenzorg, onderwijs en onderzoek'.  
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Mindfulness helpt de medewerkers naar een gezonde professionele identiteit, een gezond ID. 

 Zo is onze overtuiging dat het omarmen en integreren van mindfulness voor het MUMC+ een 

GEZOND IDEE is!       

 

 

Drie pijlers: patiëntenzorg, opleiding/onderwijs en onderzoek 

 

 

Figuur 2 De pijlers van een op te richten Maastricht Universitair Centrum voor Mindfulness 

 

 

 

Strategie 

Op dit moment is mindfulness ondergebracht in het project Duurzame Inzetbaarheid van de 

Maastricht UMC+ Academie. Vanuit hier is het goed mogelijk om te bouwen aan een op te richten 

centrum voor Mindfulness. We kunnen de al bestaande infrastructuur van de Academie gebruiken 

voor het verder operationaliseren van het Centrum. We denken hierbij aan een gefaseerde aanpak.  
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Gefaseerde aanpak 

In de eerste fase van 2 jaar breiden wij de trainingen aan het zorgpersoneel uit. In samenwerking 

met de Academie voor Patiënt en Mantelzorgers en met de medisch specialisten gaan we ook 

trainingen verzorgen aan patiënten. Op het gebied van wetenschappelijk onderzoek brengen wij 

bestaande initiatieven bij elkaar. We stellen een plan op voor onze wetenschappelijke ambities, 

schrijven onderzoeksplannen en zullen subsidie aanvragen. We willen verder aansluiting zoeken met 

het Radboud Centrum Mindfulness in Nijmegen, om gezamenlijk op te trekken in het 

wetenschappelijk onderzoek.  Op het gebied van onderwijs zoeken we de samenwerking met de 

Universiteit Maastricht voor onderwijs in mindfulness aan studenten en met verpleegkunde 

opleidingen. Het Centrum is in deze fase vooral een netwerk van bij mindfulness betrokken 

zorgprofessionals en wetenschappers. Aan het eind van deze eerste periode evalueren we de 

ingezette koers.  

In de tweede fase breiden we het aanbod van trainingen uit naar zorgprofessionals buiten het 

ziekenhuis, zoals huisartsen en specialisten oudergeneeskunde, wijkverpleegkundigen en 

medewerkers van thuiszorgorganisaties. Intern bieden we mindfulness trainingen aan aan alle 

medewerkers. We zijn gestart met wetenschappelijk onderzoek en gaan verder vormgeven aan een 

opleiding voor mindfulness trainers. Hierbij zoeken we de samenwerking met See True, die 

opleidingen voor mindfulness trainers verzorgt. We blijven, in goed geoutilleerde trainingsruimten, 

kwalitatief hoogwaardige mindfulness trainingen geven aan zorgprofessionals en patiëntengroepen, 

gekoppeld aan wetenschappelijk onderzoek. Het centrum heeft nu ook een fysieke plek in het 

MUMC. Deze tweede fase duurt 3 jaar. Aan het eind van de 2e fase evalueren we. 

 

Concluderend bestaan de activiteiten van het Centrum voor mindfulness uit: 

 Verzorgen van een breed aanbod van mindfulness trainingen: toegesneden op de 

zorgprofessional én verschillende patiëntengroepen.  

 Het doorontwikkelen van trainingen passend bij de verschillende doelgroepen 

 Het stimuleren en uitvoeren van onderzoek naar mindfulness based interventions (MBI’s):                                                                                                                                                                                                                                             

 Het geven van onderwijs over mindfulness based interventions voor studenten, arts-

assistenten in opleiding, verpleegkundigen en medisch specialisten.    

 Versterken van de regionale samenwerkingen op het gebied van mindfulness, oa met de 

Universiteit Maastricht,  via de alliantie met het Radboud UMC, met See True. 

 

 

Wat is nodig? 

Om zowel de ambities op het gebied van trainingen als op wetenschappelijk gebied waar te kunnen 

maken is het volgende nodig: 

 Menskracht 

 – Bouwer/netwerker/PR: afstemming met betrokken afdelingen, diensten en service centra 

 (incl kerngroep positieve gezondheid) 0,5-0,6 fte (acad.) 

 – Gecertificeerde mindfulness trainers categorie 1, voor het geven van trainingen en het 

 ontwikkelen van nieuwe trainingen,: 1 – 1,2 fte  

 – Secretariaat/ondersteuning: 0,5-0,8 fte 
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 Oefenruimten (1x 10-15pp, 1x 4-6pp) 

 Directe kosten (apparatuur/inrichting) 

 Enig startbudget voor een onderzoeks infrastructuur/ wetenschapper 
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Tabel 1: (te ontwikkelen) training aanbod MUMC-M 

Wat 
 

inhoud Voor wie Kosten 

8 weekse 
mindfulness training 
(MBSR) 

8 wekelijkse 
bijeenkomsten van 
2,5 uur + stiltedag 

MUMC intern: 
AIOS 
Medisch specialisten 
Verpleegkundigen 
Medisch studenten 
Verpleegkunde studenten 
mantelzorgers 
 
Tzt ook extern: 
Huisartsen regio Zuid-Limburg 
Specialisten andere ziekenhuizen 
1e lijns artsen (AVG, SO, GGD) 
 

 
 

6 weekse 
mindfulness training, 
evt online 

6 wekelijkse 
bijeenkomsten van 
1 uur 

Voor alle bovengenoemde groepen die 
willen kennismaken met mindfulness en die 
de 8 weekse training vooralsnog als te 
intensief ervaren 
 

 

workshop In overleg met 
aanvrager, meestal 
1,5 uur 
 

Teams binnen het ziekenhuis die een korte 
introductie willen op mindfulness en de 
inhoud van de trainingen. 
 

 

Compassie training 8 bijeenkomsten 
van 2,5 uur 
verspreid over 16 
weken 
 

Verdiepings training na een mindfulness 
training 

 

Fysiek en mentaal fit 
training (in 
ontwikkeling) 

8 wekelijkse 
bijeenkomsten met 
1 uur fysieke 
training en 1 uur 
mindfulness 
training 
 

MUMC intern: 
AIOS 
Specialisten 
verpleegkundigen 

 

meditatie en 
mindfulness 
oefeningen / 
inspiratie lezingen 

Wekelijks/ dagelijks 
aanbod van 30 min 
mindfulness 
beoefenen. In 
samenwerking met 
Nijmegen en met 
Compassionate 
Care en Mindful 
Medicine 

Voor aangesloten leden 
(professionals/studenten).   
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