
Op donderdag 28 oktober organiseren wij in samenwerking met de Vrije Universiteit 
van Amsterdam een conferentie met als thema: mindfulness en trauma.  

PTSS en trauma-gerelateerde klachten zijn binnen Defensie geen onbekend 
fenomeen. Mindfulness kan voor mensen een belangrijke rol spelen in de omgang 
met deze klachten, maar in het gebruik van mindfulness schuilen ook gevaren. 
Tijdens deze conferentie verkennen we het terrein van mindfulness en trauma vanuit 
verschillende perspectieven.  

In de ochtend staan we stil bij de rol en plaats van mindfulness binnen verschillende 
boeddhistische tradities. Ook wordt de betekenis van trauma binnen die 
verschillende tradities en de rol van opmerkzaamheid daarin onderzocht. In de 
middag kijken we naar verschillende toepassingen van mindfulness bij trauma en de 
gevaren daarvan.  

In deze folder vind je informatie over het programma van deze conferentie en over 
de sprekers en hun bijdragen op deze dag. Onder aan de folder staat hoe je je op 
kunt geven voor deze conferentie.  



Bijdrage 1 Henk Blezer zal in deze eerste bijdrage stil staan bij de inbedding en rol van 
boeddhistische mindfulness (Pali, sati) in het ontwikkelen van inzicht in wat pijnlijk is (Pali, 
dukkhañāṇas), met name zoals gehanteerd in de zogenaamde nieuwe Birmese methode. Dit zijn 
meditatietradities die mede aan de wieg staan van toegepaste vormen van mindfulness, zoals 
Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR, Jon Kabat-Zinn) en Mindfulness-Based Cognitive 
Therapy (MBCT, ontwikkelt door Zindel Segal, Mark Williams en John Teasdale). We zullen 
gelegenheid hebben na te denken over interessante paradoxen rond (toegepaste) mindfulness en 
zogenaamde depressie.  

Geïnteresseerden worden aangemoedigd voorafgaand al inspiratie op te doen middels deze korte 
preview van een Shorthand !longform"#(https://preview.shorthand.com/ E4GYpgRJ911auK2a).  

Dr. Henk Blezer verricht sedert begin jaren negentig wetenschappelijk onderzoek naar Indo- 
Tibetaans boeddhisme en Bön, en heeft op dit gebied vele publicaties op zijn naam gebracht. 
Hedendaagse ontwikkelingen buiten Azië, zoals in Nederland, hebben ook zijn belangstelling. Hij 
doceert boeddhisme en Azië studies aan de Vrije Universiteit van Amsterdam en de Universiteit 
Leiden.  

 

Bijdrage 2 In de tweede bijdrage staat Bee Scherer stil bij Mindfulness binnen de Tibetaanse 
Traditie. In dit onderdeel verplaatsen  we ons van de mindfulness (meditatie) zoals beoefend 
volgens de Pāli traditie naar de unieke Tibetaanse toegang waarin mindfulness (dran pa) en de 
cultivatie van de mind (Lojong, blo sbyong) verbonden zijn met het ontwikkelen van een 
altruïstische motivatie. Hierbij gaat oplettendheid ook hand in hand verbonden met herkennen van 
de (open-lege) natuur van de geest in de tradities van het Grote Zegel en van de Grote Perfectie.  

Verder gaan we kijken naar methodes van opmerkzaam werken met trauma (schaduwen, 
zogenoemde !demonen"#in de Tibetaanse traditie). Op die manier geeft onze mind training een 
krachtig middel om ook met existentiële bedreigingen en trauma verder te kunnen werken.  

Prof. dr. Bee Scherer is Hoogleraar Boeddhisme aan de VU en leraar in de Tibetaans traditie (Kagyu 
en Sakya).  

 

Bijdrage 3  André van der Braak zal in zijn bijdrage verhelderen hoe vanuit de zentraditie wordt 
aangekeken tegen mindfulness, aan de hand van het boek $#What"s wrong with mindfulness (and 

what isn"t): Zen perspectives’ van Robert Meikyo Rosenbaum en Barry Magid. Een aantal 

%mindfulness mythen” zal de revue passeren.  



Prof dr Van der Braak is hoogleraar Comparatieve filosofie van de religie aan de Vrije Universiteit 
in Amsterdam. Daarnaast is hij zenleraar bij Zen in Baarn.  

Bijrage 4 We starten de middag met een lezing van dr Hiske van Ravesteijn, psychiater en 
docent aan het Radboudumc Centrum voor Mindfulness. Hiske werkt als psychiater in de psycho-
oncologie en in huisartsenpraktijken; veel van haar patiënten hebben traumatische ervaringen. Het 
hebben van aandacht voor trauma is hierbij van groot belang. Het op respectvolle wijze omgaan met 
de meest pijnlijke zaken kan helpen om minder opgesloten in de eigen ervaring te zijn. Het 
toepassen van mindfulness en meditatie bij trauma is niet geheel zonder risico, dit zal ook 
besproken worden. Een veteraan en ervaringsdeskundige zal verslag doen van zijn ervaring met 
mindfulness en trauma. Vervolgens is er ruimte voor het stellen van vragen en bespreken van 
casuïstiek.  

Naast Hiske zullen Alex Spanhak, veteraan en nu werkzaam als veteranencoach bij het NVI en 
Pascal Baremans, SPV"er bij MGGZ hun medewerking verlenen.  

Vragen en opgeven?  
Neem contact op met Alie Rozendal of Paul van Gogh. 
Je kunt je opgeven door e-mail te sturen naar Paul van Gogh 

+31 6 2061 48 46 
A.Rozendal.02@mindef.nl 
pa.v.gogh@mindef.nl 

mailto:A.Rozendal.02@mindef.nl
mailto:pa.v.gogh@mindef.nl

