
Groepscursus

MINDFULNESS
Wilt u zelfbewuster zijn, beter in 
uw vel zitten, in het ‘nu’ leven? 
Dan is deze cursus wat voor u.

OVER MINDFULNESS 
Mindfulness is een aandachtgerichte cognitieve therapie. Mindfulness is doel-
bewust de aandacht richten in het nu zonder te oordelen. U leert u minder door 
automatische patronen mee te laten sleuren. U leert meer bewust om te gaan 
met gedachten, gevoelens en lichamelijke ervaringen. Hierdoor komt er meer 
ruimte voor bewuste keuzes. U komt meer in het nu.

OVER DE METHODE 
Uit onderzoek blijkt dat het met succes afstand kunnen nemen van de eigen
(negatieve) gedachten maakt dat de kans op een nieuwe depressie sterk 
afneemt. 

Gedachten zijn geen feiten! U leert naar uw gedachten kijken als innerlijke erva-
ringen die soms wel en soms niet een correcte afspiegeling zijn van de realiteit. 
Door de aandachtstraining leert u steeds beter, steeds vollediger aandacht te 
hebben voor wat u in het nu ervaart, van moment tot moment. Tegelijkertijd 
leert u om uzelf minder te vereenzelvigen met datgene wat u ervaart. Daardoor 
kunt u een eerste automatische reactie, die vaak negatief en niet helpend is 
vermijden. U kunt zo voorkomen dat u ongemerkt weer in negatieve, somber 
makende denk- en gedragspatronen terechtkomt. 

Bij de training hoort een cd met instructies van vele verschillende oefeningen 
waaronder de bodyscan, en de 3 minutenmeditatie. Het verdient aanbeveling 
om in gemakkelijke, niet knellende kleding te komen, bijvoorbeeld een trainings-
broek. 

MEER INFORMATIE
U kunt voor verdere informatie over de inhoud van deze groepstraining contact 
opnemen met de praktijkondersteuner geestelijke gezondheidszorg (POH GGZ) 
van uw gezondheidscentrum. 
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SGE De Akkers (040) 711 70 00
SGE Meerhoven (040) 711 62 00
SGE Orion  (040) 711 63 00
SGE De Parade (040) 711 61 00
SGE Prinsejagt (040) 711 64 30

SGE Sibelius (040) 711 71 00
SGE Stratum (040) 711 66 00
SGE Strijp  (040) 711 69 00
SGE Tongelre (040) 711 65 00
SGE Woensel (040) 711 68 00

E:  groepstherapie-psz@sge.nl
W: www.sge.nl

VOOR WIE 
Voor mensen met angstklachten, burn-out, piekeren of slaapproblemen of 
depressieve klachten.

AANTAL BIJEENKOMSTEN 
8 bijeenkomsten van twee uur met een frequentie van één keer per week. 
Indien nodig vindt vooraf een intakegesprek plaats. 

KOSTEN 
De materiaalkosten zijn eenmalig en bedragen 30 euro. Over de verdere kosten 
zoals het eigen risico, aantal consulten die worden vergoed door de zorgverzeke-
raar, etc. wordt u geïnformeerd tijdens het intakegesprek. 

CURSUSLEIDERS 
De training wordt gegeven door een ervaren mindfulness trainer van SGE.

AANMELDING 
Heeft u interesse in deze cursus? U kunt zich aanmelden via onze website 
www.sge.nl. 


