
Zingeving
Ondersteund vanuit mindfulness en ACT

Auti-café Wageningen 8 feb 2022



Vooraf

● Sorry voor de hoeveelheid tekst
● Ik ben een geinteresseerde leek



Wat is zingeving?

Betekenis geven aan je 
leven



“Voluit leven”

Leed proberen te 
vermijden leidt tot een 

half leven en werkt 
averechts



“Voluit leven”

Wachten met ‘leven’ tot 
leed of ongemak over is 

werkt vaak niet



“Voluit leven”

Maar wat dan?

Leren leed aanvaarden en leven 
naar je waarden

(Mindfulness en ACT kunnen hierbij helpen)



“Voluit leven”

Mijn ervaringen

● Heldere theorie
● Moeite met gebruikte metaforen
● Moeite met praktijkoefeningen



Mindfulness

● Aandacht
● Niet oordelen
● (Zelf)compassie
● Meer in ‘zijn’-modus raken *
● Mindfulness kun je trainen



Zijn-modus en doe-modus

● Observeren zonder doel (zijn)
● Autorijden op de ‘autopiloot’ (doen)
● Bewust rondkijken tijdens autorijden (zijn)
● Nadenken over boodschappenlijstje (doen)
● Piekeren over een situatie eerder (doen)



Mindfulnessoefeningen
Zijn-modus / meditatie

● Bodyscan
● Gedachten observeren
● Geluiden observeren
● Ademhaling observeren
● Lichaam observeren
● Bewegingsmeditatie
● Yoga



Mindfulness in het dagelijks leven

Aandachtig kijken

Kijk eens een aantal minuten naar 
de boom die al jaren voor je huis 
staat



Mindfulness in het dagelijks leven

Eten met aandacht

Wat ruik je?

Hoe ziet het eruit?

Hoe voelt het in je mond?

Waar smaakt het naar?

Wat voor geluid maakt het als je erop kauwt?



Mindfulness in het dagelijks leven

 In een moeilijke situatie

even naar je ademhaling gaan,

of tot 10 tellen.



Mindfulness in het dagelijks leven

 Als je vastzit tijdens een taak

Wat heb je nodig?

Misschien even rust?

Of wat eten?



Mediteren

● Verschillende definities
● Rustig worden is niet het doel
● ‘Inchecken’ bij jezelf
● Bezigheden kunnen ‘meditatief’ zijn



ACT
(Acceptance and commitment therapy)

● Acceptatie
● Cognitieve defusie *
● In het hier-en-nu zijn
● Zelf-als-context *
● Waarden helder krijgen *
● Leven naar je waarden



Cognitieve defusie
Gedachten loskoppelen van je ‘ik’

● Geef de gedachte een naam
● Gebruik “Ik heb de gedachte dat…”
● Vreemd uitspreken van gedachte



Zelf-als-context
Wie is die ‘ik’?

● Gedachten?
● Gevoelens?
● Iemand die kijkt, ruikt, proeft?
● Een lichaam?
● Iemand die dingen doet?
● Iemand die dit alles observeert?



Je waarden verhelderen

● Oefeningen in boek “Voluit leven”
● “Waardensorteertaak”



Mijn waarden

● Verbinding
● Creativiteit
● Vrijheid
● Ontspanning
● Duurzaamheid
● Privacy
● Comfort



Bronnen
● Training Mindfulness Based Stress Reduction

Edith te Hennepe (https://mindfulness-praktijk.nl/) Sep 2019-Maa 2020

● Yoga with Adriene
YouTube kanaal (https://www.youtube.com/c/yogawithadriene) Vanaf sep 2020

● Mindfulness bij volwassenen met autisme
Boek met audiobestanden, Annelies Spek (https://www.mindfulnessbijautisme.nl/)

● Voluit leven
Werkboek (https://www.boompsychologie.nl/product/100-2616_Voluit-leven)

● Waardensorteertaak
https://www.actinactie.nl/attachments/File/Waardensorteer-taak.pdf

● Insight Timer
App (https://insighttimer.com/)
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