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Beschouwing

Er bestaan, ook onder professionals in de eerste lijn, nog 
steeds veel misverstanden over mindfulness. Dat is jammer, 
omdat steeds duidelijker wordt dat mindfulness-based 
interventies wel degelijk waardevol zijn voor patiënten 
met psychische klachten in de huisartsenpraktijk. Uit een 
recente meta-analyse bleek dat mindfulness vooral effec-
tief is bij depressie, chronische pijn en verslaving. Bij het 
voorkomen van een recidief bij recidiverende depressie 
is Mindfulness-Based Cognitieve Therapie (MBCT) even 
effectief gebleken als antidepressiva, al bleek het helaas niet 
te beschermen tegen een terugval na stoppen met anti-
depressiva. Mindfulnesstraining is lastig vol te houden voor 
patiënten met een chronische therapieresistente depressie, 
maar diegenen die de training afmaken, hebben wel minder 
last van depressieve klachten.

De casus van mevrouw Smit laat zien dat mindfulness waar-
devol kan zijn voor patiënten met depressieve klachten in de 
eerste lijn. Maar er bestaan nog steeds veel misverstanden over 
mindfulness, ook onder professionals, omdat het geassocieerd 
wordt met ‘vaag’, ‘zweverig’ en ‘new-age’. Dat is jammer, want 
er is steeds meer bewijs dat mindfulness wel degelijk toege-
voegde waarde heeft voor patiënten met psychische klachten.

WAT IS MINDFULNESS?
Mindfulness is ‘met aandacht aanwezig zijn in het hier en 
nu, intentioneel en met een open mind’.1 Deelnemers leren 
zich bewust te worden van emoties, gedachten en lichamelij-

ke sensaties. Ze merken hun automatische gedragspatronen 
op en onderzoeken of deze al dan niet behulpzaam zijn. Dit 
resulteert meestal in bewustere keuzes, betere zelfzorg en meer 
mildheid jegens zichzelf en anderen. De methode werd eind 
jaren zeventig ontwikkeld door Jon Kabat-Zinn als Mind-
fulness-Based Stress Reduction (MBSR).1 Sinds 2000 wordt 
Mindfulness-Based Cognitive Therapy (MBCT) aangeboden 
om terugval bij recidiverende depressie te voorkomen.2 De 
deelnemers volgen acht weken lang groepssessies van ruim 

twee uur, waarin psycho-educatie wordt gecombineerd met 
formele aandachtsoefeningen zoals lichaamsscan, zitmeditatie 
en yoga. Ze leren ook informele aandachtsoefeningen, die 
bestaan uit het met aandacht uitvoeren van dagelijkse activi-
teiten zoals tandenpoetsen, douchen of eten. Thuis worden 
ze geacht een dagelijkse oefensessie te doen van ongeveer 45 
minuten op geleide van een geluidsopname.

HOE EFFECTIEF IS MINDFULNESS?
Uit een recente meta-analyse van 142 gerandomiseerde trials 
waarin meer dan 12.000 patiënten met psychische klachten 
deelnamen aan mindfulness-based interventies, bleek dat 
mindfulness niet alleen effectiever was dan geen of minimale 
behandeling, maar ook effectiever dan actieve controlecon-
dities.3 Mindfulness bleek even effectief als andere evidence-
based behandelingen, zoals cognitieve gedragstherapie, en was 
het meest consistent effectief bij depressie, chronische pijn en 
verslaving. De effectgrootte ten opzichte van geen behandeling 
was 0,59 voor depressie en 0,45 voor chronische pijn, wat wijst 
op een redelijk goed effect.3

Het best gedocumenteerd is het effect van MBCT op terugval 
bij mensen met een terugkerende depressie. Uit een recente 
meta-analyse van meer dan 1200 patiënten bij wie de depres-
sie in remissie was, bleek dat MBCT het risico op een nieuwe 
depressie aanzienlijk verlaagde, ook in vergelijking met andere 
behandelingen zoals antidepressiva.4 Hoe ernstiger de reste-
rende klachten waren, des te groter was het effect van MBCT.
Uit onderzoek van het Radboudumc Centrum voor Mindful-
ness blijkt echter dat mindfulnesstraining niet beschermt tegen 
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terugval bij het afbouwen van antidepressieve medicatie. Het 
terugvalpercentage was aanzienlijk hoger bij mensen die hun 
medicatie afbouwden na het volgen van de mindfulnesstrai-
ning dan bij degenen die antidepressiva bleven gebruiken.5 Dit 
kan te maken hebben met het feit dat zowel de deelnemers als 
hun behandelend psychiater twijfels hadden over het afbouwen 
van de medicatie. De medicatie werd ook sneller afgebouwd 
dan tegenwoordig gebruikelijk is, wat kan hebben geleid tot 
onttrekkingsverschijnselen die – al dan niet terecht – werden 
aangezien als voortekenen van een naderende depressie.
Ook is het nog steeds niet duidelijk of MBCT helpt bij een 
chronische therapieresistente depressie. In een RCT met 106 
patiënten, die allemaal al langer dan een jaar depressief waren 

ondanks eerdere medicamenteuze en psychologische behan-
deling, vonden de onderzoekers geen verschil in depressieve 
klachten tussen diegenen die de MBCT volgden en degenen 
die de gebruikelijke behandeling kregen.6 Wel bleken deel-
nemers in de mindfulnessgroep na afloop van de training 
minder te rumineren en rapporteerden zij meer mindful-
nessvaardigheden, zelfcompassie en een hogere kwaliteit van 
leven. Het uitvalpercentage in de mindfulnessgroep was bij 
deze ernstige patiënten ook wat hoger dan gewoonlijk. Bij de 
mensen die de mindfulnesstraining afmaakten, zagen we wel 
degelijk een vermindering van depressieve klachten. Het lijkt 
er dus op dat ook patiënten met een chronische, therapie-
resistente depressie iets aan mindfulness kunnen hebben, 

maar dat we wellicht meer moeite moeten doen om deze 
patiënten binnenboord te houden.

WIE KOMEN ER IN AANMERKING?
MBCT is aangetoond effectief bij patiënten met depressie, 
chronische pijn en verslaving, en kan dus aan die patiënten 
voorgelegd worden als een van de mogelijke behandelingen. 
Of mindfulness ook effectief is bij patiënten met een chroni-
sche ernstige depressie of patiënten die willen stoppen met 
antidepressiva, staat nog niet vast, al zullen er zeker mensen 
zijn die er baat bij hebben.
Bij de indicatiestelling zullen vooral de voorkeur van de patiënt 
en de mogelijke schadelijkheid van andere behandelingen, 
zoals antidepressiva, een rol spelen. Het is belangrijk dat 
huisartsen helder kunnen uitleggen wat mindfulness inhoudt 
en wat de patiënt ervoor moet doen. Een deel van de patiënten 
zal direct afhaken; een ander deel zal juist enthousiast worden. 
Dan is er de ruimte om iets te vertellen over de beschikbare 
trainingen in de omgeving, met de patiënt te overleggen en de 
keuze te maken. Om gekwalificeerde trainers in de omgeving te 
vinden is het verstandig de website van de Vereniging Mindful-
ness Based Trainers in Nederland en Vlaanderen (www.vmbn.
nl) te raadplegen, want er zijn veel mindfulness trainers en het 
is niet altijd gemakkelijk het kaf van het koren te scheiden.

TOEKOMSTPERSPECTIEF
Dat mensen met een depressie veel kunnen hebben aan een 
mindfulnesstraining is inmiddels wel aangetoond, maar er 
blijft genoeg ruimte voor verbetering. Op het Radboudumc 
Centrum voor Mindfulness is een vervolgtraining ontwik-
keld die niet zozeer is gericht op het leren observeren van 
emoties, gedachten en lichamelijke sensaties, maar veeleer 
op het ontwikkelen van de onderliggende grondhouding van 
vriendelijkheid en mildheid.7 Aan het onderzoek naar deze 
‘compassietraining’ deden 122 patiënten mee die terugke-
rende depressies hadden en die allemaal in het verleden een 
MBCT-training bij het centrum hadden gevolgd; de resultaten 
zijn onlangs bekend geworden. In vergelijking met de gebrui-
kelijke behandeling rapporteerden degenen die de compas-
sietraining hadden gevolgd minder depressieve klachten en 

DE KERN
■■ Mindfulness is vooral effectief bij depressie, chroni-

sche pijn en verslaving.
■■ Mindfulness-Based Cognitieve Therapie (MBCT) is 

even effectief als antidepressiva in het voorkomen 
van een recidief depressie.

■■ MBCT beschermt niet tegen terugval na het stoppen 
met antidepressiva.

■■ Patiënten met een chronische, therapieresistente 
depressie die meedoen aan een MBCT-cursus vallen 
vaker uit, maar degenen die de cursus afmaken heb-
ben minder last van depressieve klachten.

Mindfulness-Based Cognitieve Therapie is even effectief als antide-
pressiva in het voorkomen van een recidief depressie. Foto:iStock
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rumineren, en meer mindfulnessvaardigheden, zelfcompassie 
en kwaliteit van leven (persoonlijke communicatie, Speckens). 
De compassietraining is in staat gebleken de klachten en het 
functioneren van patiënten die al eerder MBCT hadden gehad 
verder te verbeteren.
Twee andere, nog lopende projecten zijn eveneens de moeite 
van het vermelden waard. Het eerste betreft een onderzoek 
naar de mogelijke betekenis van MBCT als ondersteuning 
voor huisartspatiënten die zelf graag hun antidepressieve 
medicatie willen afbouwen. Het tweede is een onderzoek naar 
het effect van MBCT op depressieve klachten bij patiënten met 
een bipolaire stoornis. De resultaten van deze beide onderzoe-
ken zullen nog even op zich laten wachten.

CONCLUSIE
Mindfulnesstrainingen voor patiënten met psychische of chro-
nische lichamelijke aandoeningen hebben hun waarde de afge-
lopen jaren steeds meer bewezen. Onderzoek heeft voldoende 
evidentie opgeleverd om in de huisartsenpraktijk een MBCT- of 
compassietraining serieus te overwegen als mogelijke aanvul-
lende behandeling bij patiënten met depressieve klachten. ■
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Bij mindfulness leren deelnemers zich bewust te worden van emoties, gedachten en lichamelijke sensaties. Foto:iStock
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