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Webinar 

In het huidige aanbod van mindfulnesstrainingen worden naast MBSR ook trainingen voor 

specifieke doelgroepen aangeboden. Breathworks-mindfulness voor mensen met chronische pijn 

en ziekte, ontwikkeld door Vidyamala Burch, is hier een mooi voorbeeld van. Vidyamala is 

chronisch pijn patiënt en meditatieleraar in de Triratna traditie. Zij heeft een lange weg afgelegd 

om  haar aandoening te kunnen accepteren en mét haar aandoening een waardevol leven te 

kunnen leiden. Vanuit haar wens om anderen te ondersteunen in het leren leven met pijn en 

ziekte, heeft zij een 8-weekse training ontwikkeld die tegemoet komt aan het leven met een 

pijnlijk, ziek lichaam en de mentale strijd tegen de aandoening die dit met zich mee kan brengen.  

In deze methode zijn niet alleen de meditatie-oefeningen meer toegesneden op de doelgroep, 

ook de educatie zelf en de manier van overdracht is op vele punten aangepast.In deze webinar 

zullen we een aantal aanpassingen van de mindfulnesstraining bij pijn en ziekte nader bekijken. Je 

maakt kennis met de speelse educatie over primair en secundair lijden, welke goed is in te passen 

in de MBSR-training. Al oefenend met een van de meditaties krijg je een indruk van de wijze 

waarop in de Breathworksmethode compassie-beoefening integraal onderdeel uitmaakt van de 

meditaties. 

Begeleiding 

Ingrid van den Hout mediteert binnen de tradities van vipassana en Insight Dialogue. Zij is 

mindfulnesstrainer in MBSR, MBCT en Breathworks-Mindfulness en is in de Verenigde Staten en 

Engeland opgeleid. Zij geeft sinds 2001 mindfulnesstrainingen aan mensen met stressklachten, 

angst depressie, en chronische pijn en ziekte. Momenteel biedt ze trainingen aan bij Dokter 

Bosman, in het verleden deed ze dit zowel in de vrije praktijk als bij verschillende GGZ-instellingen 

waaronder 10 jaar bij het AMC. Naast opleider van het eerste uur bij het Instituut voor 

Mindfulness is zij senior opleider en coordinator bij het internationale Institute for Mindfulness-

Based Approaches. Dit instituut is actief in meerdere Europese landen en Japan.  

Voor meer informatie: Ingrid van den Hout | LinkedIn. 

Datum en tijd 
Maandag 1 maart 2021 van 19.30-21.00 uur.  
 
Deelname 
De Zoomlink ontvang je na aanmelding in je mailbox, op de dag van de webinar. 
Deelname vereist een goede internetverbinding en een geschikt verbindingsapparaat. 
 
Kosten 
De kosten zijn € 35 voor een webinar of € 185 voor 6 webinars.   
 
Aanmelden  
Aanmelden kan via het contactformulier ‘Aanmelden Online Studiegroep’ op de website.  

https://www.linkedin.com/in/ingrid-van-den-hout-95623922/
https://www.instituutvoormindfulness.nl/contact/

