
Beginsel
„Stilstaan bij wat je belang-
rijk vindt in het leven en bij
hoe je wilt leven. Dat kreeg
ik mee van thuis en dat heb
ik doorgezet in mijn eigen
leven. Mijn vader was mari-
neofficier, een Zeeuw. Mijn
nuchterheid en koppigheid
soms, heb ik van hem. Mijn
moeder was onderwijzeres.
Later is ze theologie gaan
studeren en werd ze pasto-
raal werker. Ik ben gelovig
opgevoed, maar vanaf de
puberteit kreeg ik een rui-
mere blik op religie, filoso-
fie en de verschillende wijs-
heid tradities. Ik wilde iets
in en voor de wereld doen,
iets meer werelds dan mijn
moeder. Dat werd genees-
ku n de . ”

Fa s c i n a t i e
„Psychiatrie was de meest
holistisch richting, die ging
over de mens als geheel.
Het lichaam staat niet los
van de ziel, dat sprak me
aan. Daarnaast ben ik me
gaan specialiseren als cog-
nitief gedragstherapeut, ei-
genlijk het terrein van psy-
chologen. Ik promoveerde
op onverklaarde lichamelij-
ke klachten. In 2000 kreeg
ik de geweldige kans te
gaan werken in Maudsley
Hospital in Londen, de ba-
kermat van de cognitieve
gedragstherapie. We be-
handelden vooral patiën-
ten met ernstige dwang-
stoornissen, vaak met een
lange behandelgeschiede-
nis. Een collega daar maak-
te me attent op het bestaan
van mindfulness.”

Ke r n
„Veel patiënten bij
Maudsley hadden chroni-
sche behandelresistente
klachten. Ze hadden er
vooral baat bij ermee te le-
ren leven. Bij mindfulness
gaat het om erkenning, de
realiteit onder ogen zien.
Als je leert kijken naar je ge-
dachten, gevoelens en li-
chamelijke sensaties, ga je
je er minder mee vereenzel-
vigen. Je hebt gedachten en
gevoelens, maar je bént ze
niet. Dat inzicht helpt ook
bij het onderkennen van ge-
dragspatronen. Oké, ik heb
de neiging voor mijn angst
weg te lopen, maar is het
zinvol mijn leven daar naar
in te richten? Mindfulness
kan zo een vicieuze cirkel
doorbreken. In die zin is het
een behandelmethode.”
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‘Je hebt gedachten,
maar je bent ze niet’
Anne Speckens (50) is hoogleraar psychiatrie. Ze
wil erkenning van mindfulness in de reguliere zorg.
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Lo o p b a a n (selectie) onderzoeker University of Oxford (1999-2000),
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(2000-2005), sinds 2005 hoogleraar psychiatrie aan de Radboud Uni-
ve r s i t e i t , sinds 2011 directeur van het Radboudumc voor mindfulness.

Daarnaast (selectie) lid Gezondheidsraad, voorzitter commissie
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Boek Mag ik je aandacht? (met Saskia van Leendert, 2014).
Pr i vé gescheiden, zoons Hein (18) en Koen (17).

Ac c e p t a t i e
„Ik werk veel samen met
neurologen, maag-darm-
specialisten, oncologen. Zij
beseffen dat hun behande-
lingen niet alles zijn. Na-
tuurlijk zijn bestralingen of
medicijnen van groot be-
lang, maar mensen worden
niet altijd beter. Dan is het
belangrijk hóe ze omgaan
met hun ziekte, met de be-
perking, de achteruitgang,
met de dood soms. Angst,
onzekerheid en verdriet
horen bij het leven. Het
idee dat iedereen jong, rijk
en mooi moet zijn en het
eeuwige leven heeft, zoals
onze maatschappij voor-
spiegelt, doet meer kwaad
dan goed, vind ik. Als men-
sen continu verlangen naar
wat ze niet hebben, haalt
het ze weg bij waar ze zijn.”

Co n t rove r s e
„Binnen de psychiatrie
heerst nog de illusie dat je
mensen altijd ergens vanaf
moet helpen. Als we dat
gen maar vinden, of die
neurotransmitter. Een
mooi streven, maar niet het
hele verhaal. Zo keert een
depressie vaak terug of
wordt chronisch. We heb-
ben aangetoond dat mind-
fulness de kans op terug-
keer verkleint en we weten
dat het angst, depressie en
pijn vermindert. Toch be-
schouwt de beroepsvereni-
ging mindfulness nog
steeds niet als een reguliere
behandeling. Zonder weer-
stand geen verandering,
denk ik dan. Maar dat het
ook leidt tot een soort isole-
ment binnen de beroeps-
groep vind ik wel moeilijk.”

D ro o m
„Naast patiënten bieden we
sinds enkele jaren ook arts-
assistenten in het Radboud
trainingen mindfulness.
Het is een groep met een
notoir hoge werkdruk: lan-
ge werkdagen, vaak een
jong gezin, soms nog een
promotieonderzoek. Ik
hoop ze iets mee te geven
waarmee ze zich staande
kunnen houden, en uitein-
delijk ook betere patiënten-
zorg kunnen bieden. Min-
der reactief, gelijkwaardi-
ger, met compassie. We
doen ook onderzoek naar
hun welbevinden, de kans
op burn-out en de kwaliteit
van zorg. Ik hoop dat onze
inzichten door die weten-
schappelijke publicaties
een nieuwe generatie art-
sen bereiken.”

Ve r r i j k i n g
„Mindfulness heeft me ook
persoonlijk veel gebracht.
Het lukt me meer te genie-
ten van het moment, van
kleine dingen zoals de zon
op mijn gezicht. Ik pieker
minder over wat er is mis-
gegaan of over wat er alle-
maal nog moet. Het contact
met mijn zoons is dieper
geworden, omdat ik echt
aanwezig ben. Ik neem ze
serieus in wat ze voelen en
willen, zonder te oordelen.
Milder, dat is het woord
denk ik. Minder veeleisend
ook, naar mezelf en mijn
omgeving. Al moet ik me-
zelf nog steeds toespreken:
een dag niet werken mág.
Loslaten blijft een kunst.
Het feit dat je aan mindful-
ness doet, wil niet zeggen
dat je altijd mindful bent.”
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