
Met aandachttraining kun je onaangename stress ver-
minderen en dat kan weer een positieve invloed hebben 
op de conditie van je huid. ‘Aandachttraining is geen 
ontspanningscursus’, waarschuwt trainer Sietske de 
Haan: ‘Je wordt je bewuster van je lichaam. Dat hoeft 
niet altijd prettig te zijn.’ 

Heeft (negatieve) stress invloed op uw eczeem? Van de 1191 

mensen die deze vraag op de website van de VMCE hebben 

beantwoord, rapporteerde 96 procent dat stress hun eczeem 

verergert of zelfs heel erg (72 procent) verergert. 

Genoeg reden om te rade te gaan bij een training die gericht 

is op het verminderen van stress – en die vooral populair 

is bij mensen die lijden aan chronische pijn, moeheid of 

depressie. De training heet mindfulness, in goed Nederlands: 

aandachttraining. Zij is overgewaaid uit Amerika, waar de 

bedenker John Kabat-Zinn met technieken uit het boed-

dhisme en yogatradities goede resultaten weet te bereiken. 

Inmiddels is er nogal wat onderzoek verricht naar het effect 

van aandachttraining. Een voorbeeld van zo’n onderzoek: 

tien van de veertien psoriasispatiënten had na veertig ses-

sies lichttherapie in combinatie met geleide meditatie een 

gladde huid gekregen. In de controlegroep bleek dit maar bij 

twee van de tien patiënten het geval.1 

Intensiever dan yoga
Wie wil beginnen met aandachttraining, volgt acht weke-

lijkse sessies van tweeëneenhalf uur, met in de zesde week 

een hele trainingsdag. Tijdens de trainingsperiode oefenen 

cursisten elke dag een uur. Dat is behoorlijk intensief, veel 

intensiever dan de gemiddelde yoga- of anti-stresscursus die 

vaak dezelfde soort ademhaling- en bewustzijntechnieken 

gebruiken.  

Veel van die technieken zijn afkomstig uit het boeddhisme, 

maar, zo benadrukt de Groningse trainer Sietske de Haan: 

‘Er is geen sprake van vaste rituelen of een specifieke wereld-

beschouwing. In de aandachttraining wordt in principe 

helemaal niet gerept over boeddhisme.’

Sietske de Haan kampt vanaf haar puberjaren met ME ofwel 

het chronische vermoeidheids syndroom. Die klachten 

werden zo erg dat ze in een rolstoel terechtkwam. In die tijd 

leerde zij aandachttraining kennen. Tegenwoordig loopt ze 

weer rond. Dat wijt ze aan de juiste medicijnen – en aan de 

positieve invloed die aandachttraining op haar gestel heeft.  

Leren leven in het moment
Wat leer je in de aandachttraining? Het antwoord op die 

vraag levert vooral algemeenheden op: je leert leven in het 

moment; je leert jezelf niet meer te veroordelen. Je leert dat 

pijn, jeuk en alle andere emoties die opkomen ‘er mogen 

zijn’. 

Iets concreter: door meditatietechnieken raak je je zeer 

bewust van wat je allemaal in je lichaam kunt ervaren. 

Je leert je ademhaling, spontaan opkomende gedachten 

en gevoelens met aandacht te observeren. Die observaties 

kunnen leiden tot ontspanning, maar soms ook tot pijn of 

heftige emoties, zaken waarvoor in het leven van gestresste 

mensen vaak weinig plaats is. 

De Haan: ’Het belangrijkste is dat je in die training leert om 

niets na te streven. Daarom is aandachttraining geen ont-

spanningscursus. Ontspanning is het doel niet. Het is vooral: 

leren leven in het moment. Vooral mensen die heel erg 

proberen met de training hun gezondheidsklachten weg te 

krijgen, zijn soms teleurgesteld. Het verlangen naar gezond-

heid is vaak groot, uiteraard. Dat is ook prima. Het gaat 

erom beter met die verlangens om te kunnen gaan. Juist 

door geen verandering na te streven is de kans het grootst 

dat er iets verandert.’ 

Wát er verandert, is onvoorspelbaar. Sietske de Haan vertelt 

over een man die de training ging doen omdat hij boven zijn 

macht aan het werken was. ‘Na een paar weken zeiden zijn 

collega’s: wat voor zalfje smeer je nu? Wat bleek? Hij had 

eczeem. En hoewel hij mij niets over zijn huidklachten had 

verteld, reageerde zijn huid heel goed op deze training.’

Hoe kan het nu dat het bewust letten op je lichaam kan 

leiden tot een verbetering van de conditie van je lichaam? 

‘Mensen met eczeem kunnen zich 
moeilijk concentreren op hun lichaam’
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‘Er is geen sprake 

van een specifieke 

wereldbeschouwing. 

In de aandachttraining 

wordt niet gerept over 

boeddhisme’

‘Vooral mensen 

die heel erg proberen 

met de training 

hun gezondheidsklachten 

weg te krijgen, 

zijn soms teleurgesteld’

   



Sietske de Haan verklaart het zo: stress is een reactie op een 

ervaren dreiging. Je hart gaat sneller kloppen, het adrena-

lineniveau stijgt, cortisol komt vrij, spieren spannen zich. 

Kortom, allerlei systemen in je lichaam staan op scherp om 

te reageren. Dat is hartstikke slim van je lichaam, maar het 

zorgt er wel voor dat allerlei andere systemen minder goed 

gaan functioneren. Zo vermindert je weerstand. Als we voort-

durend iets te veel stress ervaren, dan kan het lichaam zich 

minder goed herstellen – en kunnen er chronische klachten 

ontstaan. 

Een echte remedie tegen chronische klachten is er niet. 

Wel kun je leren de automatische reacties op klachten te 

veranderen. Sietske: ‘Als ik vroeger doodmoe wakker werd, 

dan probeerde ik me over die moeheid heen te zetten. Ik 

schaamde me voor mijn slapheid. Ik wilde zó graag iets 

gaan doen. Als ik tegenwoordig moe wakker word, wat niet 

meer zo vaak gebeurt, dan denk ik: “Goh, ik ben moe.” Ik 

ga nu vriendelijker met mezelf om. Twee glazen water, wat 

oefeningen doen en lekker met de hond gaan wandelen. De 

ziekte verdwijnt er niet door, maar het lijden eraan wel.’

Mediteren met jeuk?
Aandachttraining kent vier soorten oefeningen: één waarbij 

je ligt, één waarbij je zit, één waarbij je loopt en nog een 

bewegingsmeditatie. Zo komen alle elementen uit het dage-

lijks leven aan bod. Grote vraag voor mensen met eczeem is 

natuurlijk: kan je wel zo lang zitten of liggen als je vreselijke 

jeuk hebt? De Haan moet lachen: ‘Als het niet kan, dan hoeft 

het niet. Ook jeuk mag er zijn.’

Trainer Rob Brandsma heeft op 11 november jongstleden 

ondervonden hoe een zaal vol eczeempatiënten reageert op 

aandachttraining. Brandsma gaf een workshop tijdens de 

Algemene Ledenvergadering van de VMCE. ‘In het begin 

werd het krabben in de zaal erger, maar na een paar oefe-

ningen zwakte het behoorlijk af.’

Brandsma legt het verband tussen stress en jeuk: ‘Stress 

brengt een haast onbedwingbare drang met zich mee om 

te handelen, om te reageren. Bij jeuk willen mensen per 

se krabben. Iets anders gaan doen is ontzettend moeilijk. 

En tóch ligt daar de sleutel; laat de pijn de pijn, de jeuk de 

jeuk. Vecht er niet tegen, reageer er niet op, maar richt je 

aandacht op een ander deel van je lichaam.’  

Zijn indruk is dat mensen met chronische pijn en ook 

mensen met eczeem zich moeilijk op hun lichaam kunnen 
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concentreren. Ze voelen weerstand: dat lichaam is juist de 

bron van hun ellende! ‘Mensen met pure stressklachten vin-

den het juist prettig om hun lichaam te voelen. Zij vinden het 

prettig om “uit hun hoofd” te zijn en kunnen zich makkelijker 

ontspannen.’

Suzanne Rozemeijer deed ook de oefeningen mee tijdens de 

ledenvergadering. Dat viel niet mee, met haar zwangere buik. 

‘Ik ben het wel eens met de theorie, dat je moet leven in het 

moment’, vertelt ze, ‘maar in de praktijk zijn die oefeningen 

niets voor mij. Ik heb er geen geduld voor.’  

Ook Marian Bosma deed mee aan de workshop op de dag van 

de ledenvergadering. Wat vond zij van de oefeningen? ‘Ik kon 

me moeilijk concentreren’, vertelt Marian. ‘Ik hoorde iemand 

krabben, er vertrok een bus van het busstation. Ik hoorde van 

alles.’ 

Zij is overtuigd van het nut van dit soort oefeningen. ‘Of ze nu 

uit de NLP komen, aandachttraining of yoga heten, ze door-

breken een vicieuze cirkel’, denkt Bosma. Zelf heeft ze baat 

bij ontspanningsoefeningen. ‘Als ik aan het krabben bent, 

word ik onrustig, geïrriteerd. Die onrust verdwijnt als ik, heel 

bewust, op mijn adem ga letten.’  

Ze geeft nog een voorbeeld: ‘Als ik vroeger met handschoe-

nen aan ging slapen, vastgeplakt met leukoplast, dan slinger-

den die ’s ochtends gegarandeerd ergens in bed. Als ik nu 

voor het slapen ontspanningsoefeningen doe, dan krab ik niet 

in mijn slaap. Dan heb ik ’s ochtends mijn handschoenen nog 

netjes aan.’

Annemiek van Klink

Meer informatie en oefeningen in mindfulness: 

http://www.leidenuniv.nl/ics/sz/so/mind/aandacht.htm

Website van Sietske de Haan:

http://www.sense-aandachttraining.nl

Website van Rob Brandsma: 

http://www.aandachttraining.info

1  Zie John Kabbat-Zin (2005): Handboek meditatief ontspan-

nen. Haarlem: Altamira-Becht, p.194. Meer onderzoek staat 

beschreven op http://www.umassmed.edu/cfm/research

 

‘Laat de pijn de pijn, 

de jeuk de jeuk. 

Vecht er niet tegen, 

reageer er niet op, 

maar richt je aandacht 

op een ander deel van je lichaam’

Sietske de Haan




