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THE WOUNDED HEALER
compassietraining in de gezondheidszorg
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Erik van den Brink
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mindfulness & compassietrainer 
www.mbcl.nl

Only the wounded healer 
can truly heal. 

Irvin D. Yalom

_______________ EMPATHY DISTRESS

BURNOUT

Klimecki & Singer 2011

ONPROFESSIO-
NEEL GEDRAG

EMPATHIE 
AFNAME

Persoon-
lijke eisen

Werkeisen
Perfectionisme

Angst
Trauma

Schaamte
Zelfverwaarlozing

Zorgverlenersmoeheid
Burn-out
Angststoornissen
Depressie
Verslaving
Suïcide

Uitkomsten

Arts
Patiënt

Organisatie
Naar Gooren & de Koning 2020

Dixon-Woods et al. 2014, Dyrbye et al. 
2014, Han et al. 2016, National 
Academies of Medicine 2019, Panagioti 
et al. 2018, Patel et al. 2018, Salvagioni 
et al. 2017, Salyers et al. 2017, Shanafelt 
et al. 2012, West et al. 2018.
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Mindfulness is…

 Aandacht geven op een speciale manier: 
doelbewust, op het moment zelf en niet-
oordelend Jon Kabat-Zinn 1996

Milde open aandacht Edel Maex 2006

Onderscheid… 

• State

• Trait

• Practice

• Intervention

Seculiere mindfulnesstrainingen

Mindfulness-Based Stress Reductie (MBSR) 
AGZ aanvankelijk vooral chronische en moeilijk te 
behandelen aandoeningen, later steeds meer preventief

Mindfulness-Based Cognitieve Therapie (MBCT) 
GGZ terugvalpreventie depressie

 Steeds meer toepassingen binnen GZ

o.a. pijn, kanker, burnout, angst, depressie, verslaving, 
eetstoornissen, ad(h)d, persoonlijkheidsproblematiek, 
stressgerelateerde en onbegrepen klachten

… en buiten GZ

onderwijs, werkvloer, management

 Vervolgtrainingen 

Mindfulness-Based Compassionate Living (MBCL)

Interpersonal Mindfulness Program (IMP)

Mind the hype
Van Dam ea 2017
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Primair en secundair lijden

 Primair lijden (eerste pijl)

trauma, verlies, ziekte, ouderdom, dood

 Secundair lijden (tweede pijl)

door ongezonde reacties op primair lijden

Niet willen wat we krijgen

Niet krijgen wat we willen

Het onbeheersbare willen beheersen

Mindfulness-Based Interventies…

 gezondere omgang met primair lijden

 verlichten en voorkomen van secundair lijden

 van DOEN naar ZIJN

 van automatische (stressverhogende) reactie
naar bewuste (stressverlagende) respons

 training > therapie

 care > cure

 zelfhelend vermogen, empowerment, 
leefstijlgeneeskunde

 voor hulpvragers en hulpverleners

Vele correlatie- en interventiestudies
https://goamra.org/

 Mindfulness…

• correleert positief met fysieke, emotionele en relationele gezondheid

• training vermindert lijden èn bevordert welzijn

 Steeds meer evidence DAT het werkt… maar HOE?

MBSR MBCT

Transdiagnostische werkingsmechanismen
Hölzel, Lazar, Gard, Schuman-Olivier, Vago & Ott, 2011

 Aandachtregulatie
focaal en globaal bewustzijn, beter werkgeheugen

 Lichaamsbewustzijn
toename relaxatie en vagale tonus

 Emotieregulatie
bewuste respons, accepteren pijnlijke emoties, appreciëren prettige emoties

 Perspectiefverschuiving
decentreren, de-identificeren, waardenoriëntatie

 Zelfcompassie
mediator voor stressreductie bij MBSR Shapiro e.a. 2005, 2007       

en voor terugvalpreventie bij MBCT Kuyken e.a. 2010

Zelfkritiek correleert met psychopathologie (angst, 
depressie, achterdocht) 

Zelfcompassie correleert met fysiek, psychisch en sociaal 
welzijn en beschermt tegen burnout en psychopathologie

 Minder stressbeleving 

 Meer psychologisch welzijn, geluk

 Betere zelfzorg en omgang met tegenslag

 Gezondere leefstijl 
(minder roken, meer bewegen, gezonder eten)

 Gezondere emotieregulatievaardigheden

 Gezonder functioneren in relaties, empathie, 
altruïsme, vergevingsgezindheid

 Zorg voor ecosysteem > egosysteem

Barnard & Curry 2011; Hofmann ea 2011; MacBeth & Gumley, 2012; Neff, 2012; Crocker & Canevello, 2012

Ook bij 
hulpverleners!

Compassie is…
1. sensitiviteit voor het lijden van zelf en anderen 
2. commitment om dit lijden te verlichten en te 

voorkomen
Gilbert 2014

Elkaar versterkende eigenschappen:

• zorg voor welzijn (motivatie)

• sensitiviteit voor noden (aanvoelen) 

• sympathie (meevoelen)

• empathie (invoelen en begrijpen)

• moed, veerkracht

• wijsheid

Ook hier: state, trait, practice, intervention

NB Zelfcompassie is een typisch westers begrip

Veelgebruikt: Self-Compassion Scale SCS Neff 2003
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FIGHT Zelfkritiek                 Self-kindness

FLIGHT Zelfisolatie  Common Humanity

FREEZE

TEND &
BEFRIEND

Overidentificatie,
piekeren

Zelfopoffering,
overbezorgdheid

 Mindfulness

 Compassie voor zelf en voor anderen

van 
buitenaf

van 
binnenuit

Dreiging

Zelfcompassie

Heilzame respons

Germer 2009

Taylor 2006 Van den Brink & Koster 2019

SELF-COMPASSION SCALE Neff 2003

Mindful Self-Compassion (Neff & Germer, 2012) stand-alone training

Mindfulness-Based Compassionate Living (Van den Brink & Koster, 2012) 

vervolgtraining. 

 behoefte aan verdiepingstraject na MBSR/MBCT

 keuzemenu oefeningen in compassie, naar zelf èn anderen

 geleidelijke exposure
van belang bij terugkerende depressie/burnout, overmatige zelfkritiek, 
trauma, emotionele tekorten

Ook voor 
hulpverleners!

2 miljoen jaar

NIEUWE ZOOGDIERENBREIN 
COGNITIES

voorstelling, geheugen, 
fantasie, taal, redeneren, 

zelf & ander, empathie 

200 miljoen jaar

OUDE ZOOGDIERENBREIN 
EMOTIES

hechten, rivaliseren, 
zorg zoeken en geven

Het gelaagde brein
MacLean 1990, Siegel 2007

10.000 jaar

MINDFUL BREIN 
gewaar zijn, 

inzicht

500 miljoen jaar

REPTIELENBREIN 
BASAAL OVERLEVEN

vechten, vluchten, 
voeden, voortplanten

A tricky brain…
The design is not our fault.

Gilbert 2009

VICIOUS 
LOOPS

Het dier in ons herkennen…

Drie emotieregulatie-/motivatiesystemen

GEVAARSYSTEEM
GERICHT OP BESCHERMING

agressie, angst, afkeer

vechten, vluchten,
verstarren

STRESS

RUST

JAAGSYSTEEM
GERICHT OP BELONING

opwinding, bevrediging

begeren, streven, 
consumeren

KALMERINGSSYSTEEM
GERICHT OP VERBINDING

kalm, veilig, verbonden

vriendelijk, zorgzaam,
speels

Van den Brink & Koster 2015; naar Gilbert 2009

GEVAAR

KALMERING

GEVAAR JAAG

KALMERING

JAAG

KALMERING

JAAG

GEVAAR

STRESS

GEZONDHEID
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Better safe than sorry…
doorslaan van het gevaarsyteem

 De fabrieksstand van het brein: overleven.

 Neuroceptie (Porges 2007)

 Negativiteitsbias (Baumeister e.a. 2001)

Better miss lunch than be lunch...

MISMATCH 1
Niet voldoen aan verwachtingen…

De innerlijke criticus
Beter jezelf bekritiseren…  dan bekritiseerd worden.

Ideaal Zelf

Actueel Zelf

Beter je 
best doen!

Je deugt 
niet!

Rupsje Nooitgenoeg…
doorslaan van het jaagsysteem

 Hooggevoelig beloningssysteem
 Laaggevoelig verzadigingssysteem
 Voordeel bij schaarste, niet bij overvloed

MISMATCH 2

OUDE BREIN
Lage weg 
Instinctief - voelen

• Gevaarsysteem

• Jaagsysteem

• Kalmeringssysteem

NIEUWE BREIN
Hoge weg
Reflectief - denken

• Gevaarmodus

• Competitiemodus

• Compassiemodus

Patronen/ mindsets/ mentaliteiten evolueren collectief en individueel. 
Welke voeden we ongemerkt, welke willen we voeden – vicious loops 
of virtuous loops? 

MISMATCH 3
doorslaan in ongezonde verhalen
over onszelf, over elkaar, over de wereld

Innerlijke criticus

Innerlijke helper

Innerlijke strever

ZORG

GEVAAR JAAG

De verhalenverteller in ons herkennen…

Beoordelen risico
veilig/onveilig

Vermijden,  
afhouden

EmotiesMotivatie

Focus op dreiging

Tegenslag en
rampspoed

GEVAAR-
MODUS

Zelfbehoud Angst, woede, 
wantrouwen

GedragVoorstelling

Aandacht Redeneren

Van den Brink & Koster, 2015
Adapted from Gilbert, 2010
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Beoordelen rang,
vergelijken

Streven, 
rivaliteit

EmotionsMotivatie

Focus op beloning

Succes en
aanzien

COMPETITIE-
MODUS

Zelfverrijking, 
statusverbetering

Begeerte, 
jaloezie

GedragVoorstelling

Aandacht Redeneren

Van den Brink & Koster, 2015
Adapted from Gilbert, 2010

Niet-oordelend,
begripvol

Vriendelijke
bejegening

EmotiesMotivatie

Noden van zelf en
anderen

Vrede en harmonie COMPASSIE-
MODUS

Sociale verbinding, 
welzijn

Kalm, tevreden

GedragVoorstelling

Aandacht Redeneren

Van den Brink & Koster, 2015
Adapted from Gilbert, 2010

Neuroplasticiteit

• “Neurons that fire together, 
wire together.”

• Hard-wired patronen zijn als 
snelwegen in ons brein.

• Wanneer we ongezonde 
patronen mindful opmerken…

• kan compassie ontwaken… 
• en een nieuw pad gekozen

worden, dat krachtiger wordt 
naarmate we het vaker 
bewandelen.

Compassie cultiveren verloopt via 
de lage weg (kalmeringssysteem) 
en de hoge weg (compassionate 
mind) – van states naar traits.

Backdraft / Compassievrees
Germer 2009 Gilbert 2010

Bij een achtergrond met onveilige hechting/ traumatisering/ 
affectieve verwaarlozing kan vriendelijke bejegening het 
gevaarsysteem activeren i.p.v. het kalmeringssysteem en 
leiden tot toename van angst, verdriet of irritatie.

Common humanity, dus ook bij hulpverleners!

Vraagt om geleidelijke toediening in de juiste dosering.

Persoon-
lijke eisen

Werkeisen
Perfectionisme

Angst
Schaamte
Trauma

Zelfverwaarlozing

Zorgverlenersmoeheid
Burn-out
Angststoornissen
Depressie
Verslaving
Suïcide

Uitkomsten

Arts
Patiënt

Organisatie

Mindfulness &
(zelf)compassie

Naar Gooren & de Koning 2020

Mindfulness- en compassietraining
voor zorgprofessionals (i.o.) 

 Stressbeleving, burn-out, psychopathologie <<

 Welbevinden, geluk, veerkracht >>

 Werktevredenheid >>

 Teamcommunicatie >>

 Empathisch vermogen >>

 Kwaliteit zorgverlening >>

MINDFULNESS: Lomas ea 2018, review
med. studenten (Bond ea 2013; Conville ea 2017, review; Daya & Hearn 2017, review; De Vibe ea
2013; Karpowicz ea 2009) co-assistenten (Van Dijk ea 2017) arts-assistenten (Verweij ea 2018) 
huisartsen (Krasner ea 2009; Verweij ea 2016) med. specialisten (Kersemaekers ea 2018)

(ZELF)COMPASSIE: Amutio-Kareaga et al 2017; Beaumont ea 2016, 2017; Benzo ea 2017; Boellinghaus
ea 2014, review; Finlay-Jones ea 2016; Kemper ea 2015, 2019; Montero ea 2016; Raab 2015, review; 
Rao & Kemper 2016; Richardson ea 2016; Scarlet ea 2017; Rudaz ea 2017, review; Runyan ea 2016
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Zelfzorg een must 

 Vernieuwde ROLE OF PROFESSIONAL (CanMEDS 2015)

Demonstrate a commitment to physician health and 
well-being to foster optimal patient care …

• Exhibit self-awareness and effectively manage the influences 
on personal well-being and professional performance 

• Manage personal and professional demands for a 
sustainable practice through the physician life cycle 

• Promote a culture that recognizes, supports, and responds 
effectively to colleagues in need”

 Vernieuwde ARTSENEED (World Medical Association 2017)

I will attend to my own health, well-being, and abilities in 
order to provide care of the highest standard.

The Wounded Healer

When you help, you see life as weak. 

When you fix, you see life as broken. 

When you serve, you see life as whole. 

Rachel Naomi Remen

Dank voor uw aandacht
en compassie.

31 32


