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Ook dit jaar organiseert het Radboud Universitair Medisch Centrum voor Mindfulness het 

MInDfulness PuBlIekssyMPosIuM 

Dit symposium zal plaatsvinden op zaterdag 31 augustus 2013. Patiënten, mantel-
zorgers, verpleegkundigen, huisartsen en medisch specialisten, coassistenten en 
andere belangstellen zijn van harte welkom!

Mindfulness is een nieuwe en doeltreffende methode waarbij men leert om een meer 
accepterende houding aan te nemen ten aanzien van gedachten, gevoelens en emoties. 
De training leert men bewuster stil te staan bij de ervaring in het hier en nu en deze niet 
te veroordelen. Er kan dan ruimte ontstaan om op een andere manier met gevoelens 
om te gaan. Hierdoor kan men effectiever omgaan met stress of andere lichamelijke en 
psychische klachten.

Het Radboud Universitair Medisch Centrum voor Mindfulness is een nationaal 
expertisecentrum voor de toepassing en wetenschappelijke evaluatie van mindfulness-
based  interventies in de gezondheidszorg en daarbuiten. Tevens biedt het centrum 
scholings- en opleidingsmogelijkheden op het gebied van mindfulness.

Het centrum staat onder leiding van prof. dr. Anne Speckens, hoogleraar psychiatrie. Het 
heeft een klinisch aanbod van mindfulnesstrainingen voor een scala aan doelgroepen 
zoals mensen met angst of depressie, mensen met onverklaarde lichamelijke 
klachten, mensen met longkanker of borstkanker, professionals in de zorg waaronder 
coassistenten,  huisartsen en overige geïnteresseerden.

Daarnaast wordt in het centrum wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de 
inzetbaarheid en effectiviteit en werkingsmechanisme van mindfulness. Er is inmiddels 
steeds meer onderzoek dat erop wijst dat mindfulness voor diverse klachten en 
aandoeningen behulpzaam is.  Het centrum zet zich in voor verder onderzoek naar het 
hoe en waarom hiervan.

Tijdens het ochtenddeel van het publiekssymposium zullen wetenschappelijke 
onderzoekers iets vertellen over de meest recente resultaten van onderzoeken op 
het gebied van mindfulness voor depressie, voor onverklaarde lichamelijke klachten 
en zorgprofessionals, zoals coassistenten.  In de middag worden tal van workshops 
gegeven met uiteenlopende thema’s die de gelegenheid geven hier in de praktijk mee 
kennis te maken.

Toelichting



 

10:00 Aankomst / registratie gasten

10:15 Opening 
 Anne Speckens

10:30 Resultaten van de 
 MOMENT-studie
 Marloes Huijbers
   
11:00 Resultaten van het onderzoek
 naar mindfulness voor onverklaarde 
 lichamelijke klachten
 Hiske van Ravesteijn

11:30 Resultaten van het onderzoek 
 naar mindfulness voor coassistenten
 Inge van Dijk

12:00  Lunch

12:45 Workshopronde 1

13:45 Wissel workshopronde

14:00 Workshopronde 2

15:00 Afsluiting

15:15 Einde

De MOMENT-studie: de resultaten in 
meer detail
Marloes Huijbers

Resultaten van het onderzoek naar MBCT 
voor Recidiverende Depressie
Anne Speckens

Mindfulness voor onverklaarde 
lichamelijke klachten
Renée Metzemaekers 

Mindfulness en kanker 
Ellen Jansen / Rinie van den Boogaart

Yoga 
Hetty Jansen

Mindfulnesstraining voor medewerkers UMC 
St Radboud/RU/HAN en algemeen publiek
Miep van der Drift / Nicole Schoonbrood en 
Ton Backus / Kees Hagenaar

Mindfulness voor patiënten met psychische
klachten (MBCT)
Martine Steen

Compassietraining (vervolg MBCT)
Renée Metzemaekers en Hetty Jansen

Mindful communiceren
Ton Backus

Kennismaking met zenmeditatie
Joseph Wijsmuller

Informatiebijeenkomst 2-jarige opleiding 
tot mindfulnesstrainer
Nicole Schoonbrood

Betekenis en rol van poëzie in mindfulness
Saskia van Leendert en Carolien Wentink

Programma Workshops



 

sprekers

Prof. dr. Anne speckens
Hoogleraar psychiatrie
RUMC voor Mindfulness, Nijmegen

Drs. Marloes Huijbers
Psycholoog, promovenda
UMC St Radboud, Nijmegen

Drs. Hiske van Ravesteijn
Psychiater i.o., promovenda
UMC St Radboud, Nijmegen 

Drs. Inge van Dijk
Psychiater i.o., promovenda
UMC St Radboud, Nijmegen

Begeleiders workshops

Ton Backus
Hoofddocent postacademische 
opleiding tot mindfulnesstrainer 
RUMC voor Mindfulness
trainer en coach

Rinie van den Boogaart
Medisch maatschappelijk werker
afd. Neonatologie UMC St Radboud
mindfulnesstrainer

Miep van der Drift
Longarts, afd. Longziekten 
UMC St Radboud, mindfulnesstrainer

kees Hagenaar
Bedrijfsleider Centraal Dierenlaboratorium 
UMC St Radboud, mindfulnesstrainer

ellen Jansen
Psycholoog, projectcoördinator 
RUMC voor Mindfulness

Hetty Jansen
Dramatherapeut, mindfulnesstrainer

saskia van leendert
Dichteres, natuurgeneeskundig en 
lichaamsgericht therapeut

Renée Metzemaekers
Psychomotorisch therapeut
afd. Psychiatrie UMC St Radboud
mindfulnesstrainer

nicole schoonbrood
Hoofddocent postacademische 
opleiding tot mindfulnesstrainer 
RUMC voor Mindfulness
supervisor, trainer en coach

Martine steen
Arts RUMC voor Mindfulness,
mindfulnesstrainer 

Carolien Wentink
Psycholoog i.o., onderzoeksassistent 
MOMENT onderzoek RUMC voor Mindfulness

Joseph Wijsmuller
Zenleraar

Sprekers / Begeleiders workshops



Doelgroepen
Dit symposium is bedoeld voor patiënten, mantelzorgers, verpleegkundigen, huisartsen, 
medisch specialisten, oud-deelnemers mindfulness onderzoek, coassistenten en overige 
belangstellenden.

Plaats
Het symposium vindt plaats in het Studiecentrum Medische wetenschappen  van het 
UMC St Radboud, Geert Grooteplein 21, 6525 EZ in Nijmegen

Parkeren
U kunt gebruik maken van fietsenstallingen op de terrein en de parkeerplaatsen aan de 
Kapittelweg (gratis; geopend van 9:30 - 16:30 uur) en de ondergrondse parkeergarage 
voor het ziekenhuis, UMC centraal (betaald parkeren).

Inschrijven
U kunt zich inschrijven via www.radboudcentrumvoormindfulness.nl (agenda) en 
de website www.paoheyendael.nl.

Betalen
• De kosten voor deelname bedragen € 35,- (incl. lunch)
• Voor ex-deelnemers aan de onderzoeken op het gebied van mindfulness bedragen 
 de kosten € 20,- (incl. lunch)
• U kunt online betalen via www.paoheyendael.nl.
• Bij annulering vindt geen restitutie plaats.

Informatie



Contact
UMC St Radboud 
PAO Heyendael / 87
Janine Nagengast
projectmedewerker 
Postbus 9101
6500 HB Nijmegen

T (024) 361 70 51
E j.nagengast@pao.umcn.nl
I  www.paoheyendael.nl

PAO Heyendael werkt volgens de door het NIAZ

vastgestelde norm voor medische bij- en nascholing.

Deze mailing is verzorgd door PAO Heyendael.

Indien uw gegevens onjuist zijn of u in de toekomst

geen post meer van PAO Heyendael wenst te

ontvangen, kunt u dit aan ons doorgeven.


