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HOOFD IS VOL
Ellen is mantelzorger voor haar 
partner.  Die zorg startte na zijn 
herseninfarct en werd steeds 
intensiever toen daar de ziekte 
van Crohn en vasculaire demen-
tie bij kwam. “Ik ben erg gestrest 
geweest en ver over mijn grenzen 
heen gegaan.” J, die mantelzorger 
voor haar ouders is en anoniem 
wil blijven, vult aan: “Ja, je hoofd 
is soms helemaal vol, waardoor je 
niet meer goed kunt nadenken. Ik 
combineerde de mantelzorg met 
een zware baan. ‘Hoe hou ik dit in 
vredesnaam vol’, dacht ik vaak. Uit-
eindelijk ben ik helemaal gestopt 
met mijn werk om afstand te ne-
men en weer in balans te komen.“ 
Truus die mantelzorger is voor 
haar zuster vat samen “Je bent niet 
alleen mantelzorger, je bent ook 
zelf iemand. In de training leer je 
hoe je om kunt gaan met jezelf en 
aandacht voor jezelf kunt hebben.” 

AANDACHT
De training wordt gegeven door 
gecertificeerd trainer en gedrags-
wetenschapper Eef Heinhuis. “Ook 
mijn 66-jarige levenservaring helpt 
om de training te geven. Ik ben 
zelf depressief geweest en kan me 
daardoor goed inleven in stress van 
mantelzorgers.  De training bestaat 
uit 8 bijeenkomsten van 2 ½ uur 
 met een bepaalde opbouw. We 
beginnen met een ‘bodyscan’ en 
eindigen met een meditatie. Het 
gaat allemaal om het richten van 
de aandacht. Ga bijvoorbeeld eens 
met je aandacht naar je linker teen. 
Het is de bedoeling dat je aandacht 
daar blijft, maar je zult merken dat 
dat na een poosje verschuift van 
je teen naar andere zaken, zoals je 
boodschappenlijstje. 
De training leert 
je aandacht 
weer terug 
te brengen. 
Dat moet 
je blijven 
oefenen. Zo 
veranderen 
de verbin-
dingen in je 
hersenen en ga jij 
je rustiger voelen. “

DRIE MINUTEN 
ADEMRUIMTE OP DE WC
Meditatieoefeningen kun je 
staand, liggend of zittend doen. 
In die oefeningen wordt gebruik 
gemaakt van de ademhaling. “Drie 
minuten ademruimte werkt al snel 
en je kunt het overal doen, zelfs op 
de WC.”, lacht Eef.  Ze laat ons ter 
plekke ervaren hoe het werkt en 
vertelt: “Op deze manier breng je 
heel snel de hoeveelheid cortisol 

en daarmee het gevoel van stress 
terug.”  

Nieuwsgierige lezers kun-
nen deze oefening down-
loaden via Eef’s website.

EEN PLEK GEVEN IN JE 
DAGELIJKSE LEVEN

“De kunst is om wat je geleerd 
hebt een plek te geven in je da-

gelijkse leven”, vertelt Truus. “Wat 
in de training lukt, lukt thuis niet 
altijd. Je weet dat het superbelang-

rijk is, maar je kunt het ook weer 
verliezen.”  “Ja, het vraagt toewij-
ding en discipline”, erkent Eef. Met 
aandacht leven gaat met kleine 
stapjes. Begin eens met 10 minu-
ten per dag mediteren en bouw 
dat op. Kijk eens of je dagelijks 
een routinematige activiteit met 
aandacht kunt doen.  Je kunt onder 
de douche de dag doornemen en 
lijstjes maken.  Of je kunt jezelf met 
aandacht wassen en genieten van 
de warme douche. Op die manier 

stimuleer je de aanvoer van het 
gelukshormoon oxytocine, dat 
tegenwicht geeft aan het stress ge-
voel.  “Dat geldt ook voor met aan-
dacht eten’, vult J. aan. “Het klinkt 
misschien zweverig, maar het is 
echt waar. Een aardbei smaakt veel 
lekkerder als je hem met aandacht 
eet. Het is heus niet zo dat ik elke 
maaltijd met aandacht eet. Maar 
alle beetjes helpen. Je kunt ook met 
aandacht de trap oplopen. Ik heb er 
echt baat bij.” 

PREVENTIEVE WERKING 
Volgens de ervaringsdeskundigen 
helpt mindfulness mantelzorgers 
om in balans te blijven en zich 
staande te houden. Eef hoopt 
dat het besef van de preventieve 
werking van mindfulness ook door 
zal dringen bij de zorgverzekeraar 
en gemeenten. “Als enige vergoedt 
‘De Friesland’ deze training voor 
mantelzorgers niet. Mantelzorgers 
uit Leeuwarden, Franeker en Har-
lingen kunnen meedoen, dankzij 
een subsidie van de Provincie. We 
zijn blij met de subsidie van het Sti-
muleringsfonds van de gemeente 
Súdwest-Fryslân. Het is belangrijk 
dat de training zo voor iedereen 
financieel toegankelijk is. Maar we 
willen de training niet eenmalig 
doen. Na afloop meten we de im-
pact bij mantelzorgers. We hopen 
dat hun verhalen ‘landen’ en dat 
gemeenten zullen zeggen: ‘we 
houden het erin, mindfulness voor 
mantelzorgers is een goede zaak’.”  

MINDFULNESS IN  
SNEEK EN BOLSWARD
Trainingen in Sneek en Bolsward 
starten in september. “We doen 
het nodige om te zorgen dat dit 
bekend is. We hebben een mailing 
gestuurd naar de praktijkonder-
steuners van huisartsen, er komen 
grote advertenties in kranten. Ook 
geven we een workshop in de Man-
telzorgcafés in Sneek en Bolsward. 
Daar krijgen mantelzorgers een 
voorproefje van de training.“

•  Workshop Mantelzorg  
Café Bolsward: 23 september 
10.00-11.30 Nanne Reijnstraat 19b;

•  Workshop Mantelzorg  
Café Sneek: 26 september  
09.30-11.30 Gonggrijpstraat 52;

•  Training Bolsward: vanaf maan-
dagmiddag 11 november. Eigen 
Bijdrage € 50,00

•  Training Sneek: vanaf woens-
dagmiddag 2 oktober. Bibliotheek 
Sneek. Eigen Bijdrage 50,00

 Informatie en opgave training: 
www.mbsrtraining.info

Extra handige download! 
www.mbsrtraining.info/
3-minuten-ademruimte

MANTELZORG & AANDACHT VOOR JEZELF
TEKST RIEMIE VAN DIJK //  FOTO'S RIEMIE VAN DIJK/EEF HEINHUIS

Drie mantelzorgers, die eerder een mindfulness training hebben gevolgd zijn unaniem in hun verhaal. “Het brengt je veel. Je denkt meer 
aan jezelf; je bent alerter op signalen; je durft beter voor jezelf op te komen; je hebt meer grip op je leven. Allemaal zaken waardoor je 

de mantelzorg beter kunt volhouden.” Dankzij een subsidie van het Stimuleringsfonds kunnen mantelzorgers in de gemeente Súdwest-
Fryslân vanaf september ervaren of mindfulness ook hen helpt om beter in balans te blijven. GrootSneek geeft een ‘sneak preview’... 
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