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“De gewonde heelmeester” 

Wat betekent dit oude verhaal voor hedendaagse mindfulnesstrainers? 

Wanneer we mindfulness beoefenen leren we om bewust aanwezig te zijn bij het leven zoals 

het zich van moment tot moment aan ons voordoet. Maar hoe gaan we om met momenten 

die extra moeilijk en pijnlijk voor ons zijn, met de stressvolle uitdagingen waarvoor het leven 

ons stelt, juist in een tijd van pandemie? De sleutel is dat we niet alleen mindful leren zijn maar 

ook compassievol. Veel hulpverleners, mantelzorgers, en ja… ook mindfulnesstrainers, zijn niet 

altijd zo zorgzaam voor zichzelf. We oordelen streng over onze tekortkomingen, vinden dat 

we niet kwetsbaar mogen zijn, schamen ons voor onze problemen en isoleren ons van 

anderen als we zelf hulp nodig hebben. Zorgverleners blijken bovengemiddeld kwetsbaar 

voor burnout, depressie en verslaving – dat was ook al vóór de pandemie bekend. Kunnen 

we wel goed voor anderen zorgen als we niet leren voor onze eigen ‘wonden’ te zorgen? 

Het verhaal van de gewonde heelmeester heeft ons misschien meer dan ooit te zeggen. 

 

Inhoud 

Oefening en reflectie op het verhaal van de gewonde heelmeester als inspiratie voor een 

oefenweg en levenspad voor mindfulnesstrainers en vele anderen. 

 
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 docent en supervisor bij 

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

 

Datum 

Woensdag 23 maart 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/

