
Gentleminds, Instituut voor Mindfulness & Compassie - www.gentleminds.nl 

 

 
Studiegroep Mindfulness & Compassie 

WEBINAR 

 
Compassie voor ‘compassievrees’ 

Wat als liefdevolle aandacht averechtse reacties oproept? 

Velen van ons ervaren nogal eens onrust, verdriet of irritatie, juist wanneer we uitgenodigd 

worden met een vriendelijker houding naar onszelf te oefenen. Dat is niet verwonderlijk 

wanneer liefdevolle aandacht opeens gericht wordt op gebieden die er lange tijd van 

verstoken zijn geweest. Wanneer het een gewoonte is geworden oude pijn te negeren, of er 

kil en hard mee om te gaan, dan voelt het bedreigend om daar opeens warmte en mildheid 

toe te laten. En toch kan dat het begin zijn van een waardevol helingsproces, mits het 

herkend, begrepen en op de juiste manier begeleid wordt. In compassietrainingen als MBCL 

en trauma-sensitieve mindfulness wordt daarom uitgebreid aandacht besteed aan dit 

verschijnsel, dat wel compassievrees of backdraft genoemd wordt. Elke mindfulnesstrainer zal 

er mee te maken krijgen, zo niet bij zichzelf dan toch zeker bij deelnemers aan een training. 

 

Inhoud 

Introductie in het erkennen en begrijpen van compassievrees en hoe we er wijs en 

compassievol mee om kunnen gaan.  

 
Begeleiding 

Erik van den Brink was als psychiater-psychotherapeut onder meer 

betrokken bij het Centrum Integrale Psychiatrie (Lentis, Groningen) en 

Het Behouden Huys (psycho-oncologisch centrum, Haren). Hij 

ontwikkelde zich tot mindfulnesstrainer op basis van jarenlange 

meditatie-ervaring en scholing bij internationaal vooraanstaande 

docenten. Hij pionierde uitgebreid met mindfulness-based en 

compassiegericht werken in de ggz om ons zelfhelend vermogen aan te 

spreken. Samen met Frits Koster ontwikkelde hij de training Mindfulness-

Based Compassionate Living (MBCL), als een vervolgtraining op 

MBSR/MBCT. Bij Boom Uitgevers Amsterdam verschenen hun boeken 

Compassievol leven (voor professionals, 2016) en Compassie in je leven (voor breed publiek, 

2019). Erik werkt zelfstandig vanuit MBCL Trainingen en is gastdocent en supervisor bij 

mindfulnessinstituten en gezondheidsorganisaties in binnen- en buitenland. Zie www.mbcl.nl. 

 

Datum 

Woensdag 20 april 2022 van 19.30-21.00 uur.  

 

Deelname 

De Zoomlink ontvang je na aanmelding in je mailbox, uiterlijk op de dag van het webinar. 

Deelname vereist een goede internetverbinding en een geschikt verbindingsapparaat. 

 

Kosten 

De kosten voor een webinar zijn € 15.   

 

Aanmelden  

Via het contactformulier Aanmelden Studiegroep Webinars op de website. 

http://www.mbcl.nl/
https://gentleminds.nl/aanmelding-studiegroep/

