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Onderzoek 



MFN bij zorg professionals  

• Stress ↓ 

• Depressieve klachten ↓ 

• Burnout klachten ↓ 

• Rumineren ↓ 

 

• Empathie ↑ 

• Zelfcompassie ↑ 

• Tevredenheid over het leven ↑ 

• Betere patiënt evaluaties ↑ 

 



Association of an educational program in mindful 
communication with burnout, empathy, and attitudes among 
primary care physicians. Krasner M.S., et al. (2009) JAMA 302(12): 1284-1293. 

 

• Voor-, nameting en follow-up 
• 70 eerstelijns artsen. 
• Mindful Communication program 

 
 
Uitkomsten:  mindfulness ↑ 

   empathie ↑ 
    burnout ↓ 
   Stemming ↑ 

 
 



Krasner, M. S., R. M. Epstein, et al. (2009). "Association of an educational program in mindful communication with 
burnout, empathy, and attitudes among primary care physicians." JAMA 302(12): 1284-1293. 
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Krasner, M. S., R. M. Epstein, et al. (2009). "Association of an educational program in mindful communication with 
burnout, empathy, and attitudes among primary care physicians." JAMA 302(12): 1284-1293. 
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• Kwalitatieve interview studie 
• 20 interviews 

 

 
Uitkomsten: 
• Professionele isolatie en de behoefte aan het uitwisselen van ervaringen 

met andere huisartsen. 
 

• Verwerven van vaardigheden als aandacht, luisteren, eerlijkheid en 

aanwezigheid. 
 

• Tijd nemen voor professionele and persoonlijke ontwikkeling. 

The impact of a program in mindful communication on 
primary care physicians. Beckman HB et al. (2012). Academix medicine, 87: 815-819 



A Multicenter Study of Physician Mindfulness 
and Health Care Quality 
Beach, M.C. et al. (2013) The Annals of Family Medicine. 2013;11(5):421-8  

 • Observatie studie 

• 34 artsen, 8 verpleegkundigen,  3 arts-assistenten. 
• Patiënt-arts communicatie (geluidsbestanden),  Patiëntevaluaties. 

 

 
Conclusie:  Meer ‘patiënt-gerichte communicatie’  
   Betere patiëntevaluaties.  

 
 
 



Effectiveness of a Mindfulness Education Program in Primary 
Health Care Professionals: A Pragmatic Controlled Trial.  
Asuero, A.M. et al. (2014). The Journal of continuing education in the health professions. 2014;34(1):4-12.  

• Controlled Trial 

• 68 artsen en verpleegkundigen; 43 interventie, 25 controle groep 
 
 
• Resultaten:  
 Interventiegroep:  Burnout ↑ 
    Empathie ↑   

    Stemming ↑  
    Mindfulness ↑ 
  

 Controle groep: Geen veranderingen 
 
 

 
 



5 vaardigheden van mindfulness: 
Ruth Bear 

o Observeren (van ervaring en van zichzelf) 
 

o Beschrijven (met woorden interne wereld beschrijven) 
 

o Bewust handelen (aandacht  bewust kunnen richten) 
 

o Niet-oordelen (non-judging) 
 

o Non-reactief zijn (emotionele balans) 
 

 



 

… “versterkt de andere CanMEDS competenties meer dan welke 
andere cursus ook.” 

man, gynaecoloog, 62 jaar 

 
“Zou verplicht moeten zijn bij ‘visitatie’ elke 5 jaar. Als maatschap 
of vakgroep: kwaliteit en veiligheid verhogend” 

      
vrouw, orthopeed, 49 jaar 

 
“Laat deze cursus vooral geaccrediteerd blijven. Het deelnemen 

bevordert beslist de kwaliteit van de patiëntenzorg, naast de 
kwaliteit van leven (preventie burn-out voor de deelnemer)” 

 

Vrouw, kinderarts, 25 jaar 



 

 
“Naar mijn mening zou dit in de opleiding tot arts moeten zitten 

en tenminste 1x per jaar herhaald en uitgebouwd moeten 
worden, zodat wij artsen onze patiënten opener, met meer 
compassie en met betere diagnostiek (vanuit de open mind) 

kunnen helpen én tegelijk beter voor onszelf kunnen zorgen.” 
 

Vrouw, orthopeed, 49 jaar 
 



 

Vaardigheden mindfulness zorgprofessional: 

 
 

• Hogere patiënttevredenheid 
• Patiënt gecentreerde  communicatie 

• Betere resultaten interventie 
• Minder medische missers 

• Minder stressgerelateerde  gezondheidsproblemen 

• Hogere werktevredenheid 
 

Krasner et al 2009-2012,   
Fortney et al, 2013 
Beach et al , 2013 
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Artsen met Aandacht 
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6 

Artsen met Aandacht 



  

De cursus Mindfulness Based Stress Reduction draagt op 

positieve wijze bij aan mijn professionele en beroepsmatig 

functioneren 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 4,8

Ik zal de cursus Mindfulness Based Stress Reduction voor 

specialisten aanbevelen bij mijn collegae 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 4,8

Ik had de cursus Mindfulness Based Stress Reduction ook bij 

de AvMS gevolgd, wanneer deze niet geaccrediteerd zou zijn. 2 5 3 3 3 5 5 5 4 2 3 3,6

Ik had de cursus Mindfulness Based Stress Reduction ook bij 

de AvMS gevolgd wanneer deze voor 8 punten geaccrediteerd 

zou zijn 2 5 2 4 3 5 5 5 4 3 3 3,7

Ik vind dat de cursus Mindfulness Based Stress Reduction thuis 

hoort in het cursussprogramma van de ABAN 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4,8
Ik vind dat de cursus Mindfulness Based Stress Reduction thuis 

hoort in het cursussprogramma van mijn specifieke 

beroepsvereniging. 4 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 4,6
Ik vind dat de cursus Mindfulness Based Stress Reduction 

volledig geaccrediteerd moet blijven, omdat deze cursus 

bijdraagt aan de kwaliteit van de zorg. 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4,9

Het heeft een meerwaarde de MBSR te volgen met 

beroepsgenoten. 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4,8

De vaardigheden die ik heb getraind tijdens de MBSR 

ondersteunen de kwaliteit van mijn patiëntenzorg 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4,8

De vaardigheden die ik heb getraind tijdens de MBSR 

ondersteunen mijn arbeidsplezier 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4,8



 
 

61 AIOS, 18 specialismen 

Voornamelijk vrouwelijke AIOS (83%) 

Bijna 1/3 matige tot zware burnout. 

4 AIOS zijn uitgevallen  

6 

Artsen met Aandacht 



 
 

6 

Artsen met Aandacht 

“…Het heeft me geleerd meer bewust te zijn van m'n eigen gevoelens, hierbij meer 
stil te staan en hier ook meer naar te handelen…En neem meer tijd voor mezelf, 
sowieso al daar meer te luisteren naar m'n eigen lichaam en gevoelens. Qua werk zit 
ik momenteel in een lastige situatie, maar ook hierin lukt het beter om te ervaren 
hoe dat is en dichter bij mezelf te blijven.” 
Vrouwelijke AIOS 
 
“als zeer prettig ervaren, heeft me veel rust opgeleverd in mijn dagelijks leven, ik heb 
een aantal mindful momenten in de dag weten in te bouwen en merk dat alles 
relaxter en flexibeler verloopt.” 
Mannelijke AIOS 
 
 
 



 
 

6 

Artsen met Aandacht 

“Minder snel geïrriteerd door niets zeggend zaken (telefoontjes, piepers etc)  
Handvaten om tijdens het werk even bewust bij jezelf stil te staan en " op te laden" (3 
x 3 min ademoefeningen of zitten in aandacht). Daarnaast is de cursus ook 
confronterend geweest. Bewust geworden van eigen beperkingen/terugkerend 
patroon.” 
Vrouwelijke AIOS 
 
 
 
 
 
 



Houding van Mindfulness: N.O.A.L. 

• Nieuwsgierig 
• Open 
• Aanvaardend 
• Liefdevol 

 



De 2 vleugels van Mindfulness: 

Heldere blik zonder oordelen 

Vriendelijkheid / compassie 



Vragen? 
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