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Checklist/stappenplan voor actieve mindfulness wanneer je onder 

constante stress staat.  
 

Deze stappenplan helpt je op te laden EN te ontladen. Zeker als je de hele dag onder druk staat is het 

lastig om “tussendoor” tijd te nemen voor jezelf. Voor deze mensen heb ik een checklist/stappenplan 

om tijd voor zichzelf te nemen aan het begin en einde van de dag. Waardoor je beter met stress om 

kunt gaan.  

Stappenplan wanneer je alleen de oefeningen doet 
- Reserveer 2 x 10 minuten voor jezelf op de dag. Het liefst wanneer je net wakker bent en 

wanneer je gaat slapen.  

 

- Begin met diepe ademhalingsoefeningen: 3 seconden in 5 seconden vasthouden en 8 

seconden uit. Herhaal dit 5 tot 10 keren 

 

  

- Daarna ga je in de grondhouding staan, zoals bij boksen. En dan ga je rustig stootbewegingen 

maken, totdat je warm wordt. En merkt dat je energieker voelt. Neem hier 2-4 minuten de 

tijd voor. 

  

- Wanneer je warm bent en je merkt iets aan jezelf. Stop even en ga jezelf observeren. Stel 

deze vragen aan jezelf: Hoe sta ik erbij? Wat voel ik nu? Wat ervaar ik nu? 

 

 

- Als je iets opmerkt wat jezelf stress geeft, wat je blij maakt of wat een andere emotie 

oproept. Dan mag jij jezelf de volgende vraag stellen: Wat wil ik er nu mee?  

o Mag het gevoel blijven? (met vrolijke gedachten mag je dat zeker doen) 

o Mag dit gevoel verdwijnen? 

 

- Bij de laatste vraag, dan geef je zelf aan (in jouw eigen woorden) wat er mag gebeuren!  

 

- Houd een boekje bij, waar je deze gedachten, observaties en veranderingen in opschrijft.  

 

 

Belangrijk ! 

Herhaal dit proces dagelijks. Ook al voel je op sommige dagen niets, of verwacht je niet datgene wat 

er moet gebeuren. Dat is niet erg. Belangrijk is, dat je momenten voor jezelf creëert en dus echt tijd 

voor jezelf neemt 
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Stappenplan voor wanneer je een observeerder/opvanger hebt. 
- Reserveer 2 x 10 minuten voor jezelf op de dag. Het liefst wanneer je net wakker bent en 

wanneer je gaat slapen.  

 

- Begin met diepe ademhalingsoefeningen: 3 seconden in 5 seconden vasthouden en 8 

seconden uit. Herhaal dit 5 tot 10 keren  

 

- Daarna ga je in de grondhouding staan, zoals bij boksen. En dan ga je rustig stootbewegingen 

maken, totdat je warm wordt. En merkt dat je energieker voelt. Hierbij zal de andere persoon 

jou instructies geven over het slaan. Denk hier bijvoorbeeld aan de intensiteit, kracht, 

snelheid en technieken.  

 

- Wanneer je warm bent, kan degene die jouw stoten opvangt naar je kijken en observeren. 

Vragen stellen: Wat ervaar je nu? Hoe voel jij je? Komen er gedachten naar boven?  

 

- De observeerder/opvanger kan ook kiezen om zijn of haar observaties te benoemen. Dat 

begint vaak met: Ik zie… Ik voel… Ik merk op…  

 

- Wanneer dit gebeurt, kijk eens naar de emoties die er opgeroepen worden. De 

observeerder/opvanger kan dan vragen stellen: Wat wil jij er nu mee?  

o Mag het gevoel blijven? (met vrolijke gedachten mag je dat zeker doen) 

o Mag dit gevoel verdwijnen? 

 

- Bij de laatste vraag, dan geef je zelf aan (in jouw eigen woorden) wat er mag gebeuren!  

 

- Houd een boekje bij, waar je deze gedachten, observaties en veranderingen in opschrijft.  

 

Belangrijk! 

Bij het samenwerken is het van belang dat degene die de klappen opvangt en observeert, zo neutraal 

en objectief mogelijk blijft. Dit betekent: GEEN advies geven als observeerder. Alleen maar vragen 

stellen, waardoor je de persoon zelf laat nadenken en ervaren wat ze voelen.  
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