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Hoe om te gaan met mogelijke negatieve effecten





Kennismaking



Casus (1)
Dhr N. is een aantal weken geleden gestart met mediteren, en merkt hier direct de 

voordelen van op. 

Echter, na een tijd krijgt hij last van intense ervaringen. Op het moment dat hij zijn 

ogen sluit, ziet hij beelden van gebroken glas, lucht en rook. Hij krijgt last van 

nachtmerries en paniekaanvallen. Hoe meer hij mediteert, des te intenser deze 

ervaringen worden. 

De voordelen van meditatie waar hij naar zocht, werden volledig overgenomen door 

het tegenovergestelde – een constante angst die gedurende dag en nacht aanwezig 

was.



Casus (2)
Dhr B. zit in 5 HAVO, en in zijn klas zijn ze begonnen met mindfulness lessen. Er komt 

een mindfulness trainer die iedere week een uur oefent met de leerlingen.

B was eerst enthousiast over het idee, maar merkte al snel dat hij de oefeningen 

verschrikkelijk vond. Enkele maanden eerder was zijn zus overleden door een 

ongeluk, en telkens wanneer hij geconfronteerd werd met de stilte, kwamen er 

beelden en herinneringen voorbij. Daarbij transpireerde hij enorm, voelde zijn hart 

vreselijk tekeer gaan en kon hij zijn aandacht absoluut niet richten op zijn adem. 

Zijn leraar adviseerde hem om maar gewoon te blijven oefenen, dat het vanzelf wel 

beter zou gaan.



Wanneer spreken we van negatieve effecten? 

• Nadelig effect – ongewenst effect door de behandeling

• Bijwerking – ongewenst effect door een effectieve behandeling

• Schadelijk effect – ongewenst effect door ongeschikte behandeling

• Contra-indicatie – serieuze ongewenste effecten bij specifieke populaties, 

daardoor behandeling ongeschikt

1. Linden (2013)



Wanneer spreken we van negatieve effecten? 

Ernst

• Mild – geen consequenties 
• Matig – zorgelijk  
• Ernstig – hulp nodig
• Zeer ernstig – blijvende negatieve consequenties

2. Linden & Schermuly-Haupt (2014)



Window of Tolerance (Siegel, 1999)



Wat is er bekend in de literatuur?

Veel bekend over positieve effecten van mindfulness,
maar weinig onderzoek over negatieve effecten



Wat is er bekend in de literatuur?



60 meditatie beoefenaars (Theravada, Zen en Tibetaanse tradities)

32 experts (trainers)

Deelnemers









Wat is er bekend in de literatuur?



Verschillende paradigma’s 

Boeddhistisch perspectief Medisch perspectief



Meer onderzoek nodig



Het Balans-onderzoek
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Formulier negatieve effecten



Interview



(Voorlopige) Resultaten Balans-onderzoek

Casus 1

“Op de een of andere manier lukt het mij niet om die 
ademhaling onder controle te krijgen, dus toen raakte ik in 
paniek”

(vrouw, 39 jaar)



(Voorlopige) Resultaten Balans-onderzoek

Casus 2

“.. ja net alsof je uit je lichaam treedt zal ik maar zeggen. Ik 
had vaak het gevoel dat ik … weg dobberde over een zee 
ofzo, en ik het begin vond ik dat heel eng”

(vrouw, 59 jaar)



Hoe zouden jullie hiermee omgaan?

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiuqMu2-ebkAhVI_KQKHZRsA98QjRx6BAgBEAQ&url=https://eengoedgesprek.life/&psig=AOvVaw13fHiTQhLiJIpCg-VycaBc&ust=1569328230247453


(Voorlopige) Resultaten Balans-onderzoek

Casus 1

“Op de een of andere manier lukt het mij niet om die 
ademhaling onder controle te krijgen, dus toen raakte ik in 
paniek”
….

“En ook gewoon om daarover te praten, dat iedereen het wel 
een beetje herkent, dat is ook wel al fijn, dat scheelt al een 
hele hoop” 

(vrouw, 39 jaar)



(Voorlopige) Resultaten Balans-onderzoek

Casus 2

“.. ja net alsof je uit je lichaam treedt zal ik maar zeggen. Ik 
had vaak het gevoel dat ik … weg dobberde over een zee 
ofzo, en ik het begin vond ik dat heel eng”

“.. echt even daadwerkelijk iets aanraken..  Iets... waardoor je 
weer in het nu bent zeg maar.”

“.. ik kan het gewoon laten komen en ik weet dat het ook 
weer gaat. Dus ik kan het gewoon nu rustig.. de oefening 
afmaken zonder dat dat problemen oplevert.” 

(vrouw, 59 jaar)



Ademruimte



Plenaire discussie 

Heb je zelf ervaring met negatieve effecten bij 
mindfulness beoefening? (eigen ervaring of 
deelnemers)  

Hoe ben je daarmee omgegaan?



Praktische handvaten

1. Goede screening van deelnemers, aandachtspunten: 

• Afhankelijkheid van een middel
• Suïcidaliteit 
• Psychose 
• PTSS
• Ernstige depressie
• Ernstige sociale angst
• Persoonlijke crisis – e.g. recentelijk verlies van een dierbare, 

scheiding

3. Kuyken, W., Crane, R., & Williams, M. (2012)
4. Santorelli, S., … & Fulwiler, C. (2017)



Praktische handvaten

2.   Goede monitoring van de deelnemers 
• Wees je bewust dat negatieve effecten kunnen voorkomen!

• Inschatting van de ernst van de negatieve effecten
➢ Indien nodig, andere hulp inschakelen

• Deelnemers helpen hier op een adequate wijze op te 
reageren 



Praktische handvaten

3. Blijf binnen de ‘window of tolerance’

1. Kijk goed naar dysregulatie
2. Zorg eerst voor stabiliteit en veiligheid (3-fasen model)
3. Leg het window of tolerance model uit
4. Gebruik “mindfulle peilingen” 
5. Herken wanneer de rem erop moet
6. De adem als anker
7. Gebruik schalen om spanning aan te geven (0-10)
8. Blijf binnen je eigen window of tolerance

Treleaven, D.A. (2018) 



Praktische handvaten

4. Wees flexibel in het richten van de aandacht

1. Metafoor van “Medusa”
2. Zoek een veilig anker voor de aandacht
3. Veranderen van focus
4. Aandacht voor de omgeving (bijv. ogen open)
5. Van focused naar open aandacht
6. Focus op veerkracht



Praktische handvaten

4. Houd het lichaam in de gaten

1. Autonomie van de deelnemer
2. Lichamelijke beweging
3. Let op tekenen van dissociatie
4. Gronden in externe stimuli (zien, horen, voelen, etc)
5. Voorzichtigheid bij de bodyscan
6. Wees flexibel w.b. houding
7. Respect voor fysieke grenzen
8. Veilige omgeving creëren (bijv. licht, geen inkijk)
9. Geurvrije omgeving
10. Gender-neutrale toiletten



Praktische handvaten

4. Aandacht voor de sociale relaties

5. Wees je bewust van de sociale en culturele context en 
diversiteit daarin.



Verdere tips voor verdieping

• Artikelen en boeken over het omgaan met negatieve 
effecten
➢ Literatuurlijst volgt

• Maak gebruik van de materialen die al ter beschikking zijn
➢Meditation Safety Tool Box (google), formulier 

negatieve effecten



Literatuurlijst
Boek
Trauma-Sensitive Mindfulness – David. A. Treleaven (Norton & Company, 2018)

Artikelen

Doing no harm in mindfulness-based programs: conceptual issues and empirical findings – R. 

Baer, C. Crane, E. Miller, & W. Kuyken (2019)

The varieties of contemplative experience: a mixed-methods study of meditation-related

challenges in Western Buddhists – J. Lindahl,…,& W. Britton (2017)

Can mindfulness be too much of a good thing? The vallue of a middle way – W. Britton (2019)



Bedankt voor jullie aandacht!

Marloes Huijbers: marloes.huijbers@radboudumc.nl

Imke Hanssen: imke.hanssen@radboudumc.nl

www.radboudcentrumvoormindfulness.nl
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