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9  opmerkelijke resultaten van mediteren op je brein 
Cultiveer emotionele veerkracht in een stressvolle multitasking omgeving 
 
Beste…. 
 

 
 
“Is dat niet zweverig?” is een vraag die we weleens horen in een training of 
workshop.  Hoewel mensen het vaak niet gewend zijn, toch ervaren deelnemers 
in onze programma’s met teams en organisaties altijd de voordelen van enkele 
minuten meditatie tussen de verschillende onderdelen. Even een moment stilte 
creëert rust en veerkracht.  En nog veel meer. Uit onderzoek blijkt dat meditatie 
ondermeer langdurige emotionele controle oplevert, compassie stimuleert, 
gevoeligheid voor pijn vermindert, het vermogen om te multitasken versterkt.  
Meditatie en mindfulness zijn veel meer dan maar een beetje ontspannen... 
 
Sterker nog, als je deze mentale voordelen zou horen over een nieuwe pil of een 
drankje, dan zou je met recht sceptisch zijn. Toch zijn deze voordelen het meetbare 
resultaat van een simpele activiteit die gratis is, geen dure apparatuur behoeft, geen 
chemicaliën, boeken of andere producten.  
 
Daarom hier een wat uitgebreider overzicht van de resultaten van regelmatig een 
moment van stilte. En een korte meditatie instructie, zodat je zelf alvast kunt 
beginnen. Maar eerst: wat zijn die opmerkelijke resultaten dan?  
 
 
 
Kortom: 
Waarom werkt het? 
Omdat er meer bewustzijn 
Je niet meer te verzetten tegen lastige gevoelens, maar die juist toe te laten. Dan 
ontstaat er ruimte. En het verzet kost heel veel energie, zoals het steeds onder water 



moeten blijven duwen van een grote ballon. Het dringt zich steeds aan je op als je 
het juist uit de weg wilt gaan.  
 
  
In onze jachtige samenleving weinig tijd voor reflectie en voor verwerking. Daardoor 
zitten we veelal hoog in onze inademing, en hebben we weinig tijd om uit te blazen.  
Het leert je uit de automatische piloot, de doe-stand te stappen en weer terug te 
gaan naar de thuisbasis, de zijn-stand.  
 
 
Meditatie: 
 

1. Creëert blijvende emotionele stabiliteit 
 
Meditatie kan je kalmer maken terwijl je ermee bezig bent. Maar is dat een voordeel 
dat je mee kunt nemen in je leven van elke dag? Desborders et al. (2012)  maakten 
scans van mensen die deelnamen aan een meditatie programma van 8 weken. Ze 
deden dat voor, tijdens en na de cursus. Terwijl ze gescand werden, keken 
deelnemers naar beelden die bedoeld waren om een positieve, een negatieve en 
een neutrale emotionele reactie te ontlokken. Na de meditatie cursus was de activiteit 
van de amygdala (het emotionele centrum van het brein) verminderd bij alle plaatjes 
die ze te zien kregen. Dit resultaat geeft aan dat meditatie kan helpen om minder 
meegesleept te worden door je eigen emoties, je minder uit het lood laat slaan.  
emotionele stabiliteit te verkrijgen, ook op de momenten dat je niet mediteert. Ik vind 
deze laatste zinnen wat vaag: wat betekent dit concreet 

 
2. Cultiveert empathie 

 
Lang is al verondersteld dat meditatie helpt om mensen in allerlei opzichten te helpen 
meer compassie te ontwikkelen. Maar het was best lastig om dat wetenschappelijk te 
onderzoeken. Hier zijn belangrijke stappen in gemaakt.  
 
In een recente studie kregen deelnemers die hadden gemediteerd een ‘undercover’ 
test van hun compassie (Condon et al., 2013). Terwijl ze in een wachtruimte zaten 
met twee acteurs (zonder dat men dat wist), kwam een andere acteur binnen op 
krukken, die deed voorkomen alsof hij erg veel pijn had. De twee acteurs die naast 
de deelnemer zaten, negeerden de man op krukken met pijn, waarmee ze onbewust 
een signaal afgaven dat ze niet van plan waren om iets te doen. Van diegenen die 
gemediteerd hadden, nam de waarschijnlijkheid dat zij de man met pijn gingen 
helpen, met 50% toe.  
 
Eén van de onderzoekers, David DeSteno zei: “Het echt verrassende aspect van deze 
bevinding is dat meditatie ervoor zorgde dat mensen meer bereid waren om echt iemand 
met pijn te helpen – zelfs terwijl er een norm was om dat niet te doen.” (…iemand met pijn 
helpen…kan dat ook vertaald worden naar de bereidheid van mensen om elkaar in het werk 
te helpen..of wat dit betekent voor samenwerken?.... 
Meditatie zorgt ervoor dat mensen opmerkzamer zijn op het welbevinden van de ander. In de 
werkomgeving zal men eerder opmerken als een collega er niet goed bij zit.  
 



3. Verandert de structuur van het brein 
 
Meditatie is zo’n krachtige techniek, dat het brein van structuur verandert, zelfs al na 
beoefening van meditatie gedurende slechts 8 weken.  
 
Om deze effecten zichtbaar te maken werden foto’s van het brein van 16 mensen  
gemaakt voor en nadat zij een meditatiecursus volgden. (Hölzel et al., 2011). 
Vergeleken met een controlegroep was bij hen de grijze massa dichtheid in de 
hippocampus (het gebied in het brein waar leren en geheugen plaats vindt) versterkt.  
De hoofdauteur van deze studie, Britta Hölzel, zei: “Het is fascinerend om de plasticiteit 
van het brein te zien en te zien dat we door het beoefenen van meditatie het brein zien 
veranderen. En dat we daarmee ons welbevinden en kwaliteit van leven kunnen versterken.” 
Hoezo is dat beter? Link met verbeteren: 
De hippocampus zorgt ervoor dat je info beter kunt binnenlaten, verwerken en opslaan.  
Door meditatie ruim je je hoofd op, alsof je een glas water met modder stil zet, waardoor het 
zand zakt en het water weer helder wordt.  
…ik vind deze conclusies nogal vaag….wat betekent het dat het brein veranderd? En in wat 
voor opzicht versterkt het welbeviden en kwaliteit van leven?..... 
 
 

4. Accelereert de cognitieve capaciteiten  
 
Hoe zou je het vinden als je brein sneller en beter zou gaan werken? Zeidan et al. 
(2010) vonden significante voordelen voor mensen die pas gestart waren met 
mediteren met slechts 80 minuten mediteren in 4 dagen. Ondanks hun erg korte 
periode van het beoefenen (en vergeleken met een controle groep die naar een 
audioboek van ‘de Hobbit’ van Tolkien had geluisterd) verbeterde hun 
werkgeheugen, hun uitvoerende functies en hun visuele verwerkingscapaciteit van 
het brein. 
 
De auteurs concludeerden: “… dat je al in vier dagen door meditatietraining je 
vermogen om aandacht vast te houden kunt versterken. Dat zijn voordelen die 
voorheen alleen werden gerapporteerd bij mensen die al lang mediteerden.” De 
verbeteringen die werden aangetoond varieerden van 15% tot meer dan 50%.  
 

5. Helpt creatieve vermogens te ontwikkelen 
 
Het juiste type meditatie kan helpen om sommige creatieve uitdagingen op te lossen.  
In een studie door Colzato et al. (2012) kregen deelnemers een klassieke creatieve 
taak: bedenk zoveel mogelijk verschillende toepassingen voor een baksteen. 
 
Degenen die gemediteerd hadden met de ‘open monitoring’ methode bedachten de 
meeste ideeën. Deze specifieke meditatie methode focust op de ademhaling om 
meer ruimte in je hoofd te creëren.  



 
7. 

Verscherpt concentratie 

In essentie gaat meditatie over het leren om je te concentreren. Om een grotere 
controle te hebben over de focus van je aandacht. Een toenemend aantal studies 
onderstreept nu de voordelen van meditatie voor je aandacht.  

Bijvoorbeeld, onderzoekers Jha et al. 2007 nodigden 17 mensen die nog nooit hadden 
gemediteerd, uit voor een 8 weekse training Mindfulness Based Stress Reduction 
(MBSR), ook een vorm van meditatie. Deze 17 deelnemers werden vergeleken met 
een controlegroep van 17 deelnemers die een serie van aandachtsoefeningen kreeg. 
De resultaten lieten zien dat de MBSR deelnemers beter waren in focussen van hun 
aandacht dan de deelnemers in de controle groep.  
 
8. Verbetert je vermogen om te multitasken op je werk 

Als meditatie leidt tot verbeterde cognitieve capaciteiten, dan zou het ook je 
werkresultaten moeten kunnen verbeteren, toch? Dat is wat Levy et al. (2012) testten 
door verschillende groepen van HR managers oefeningen te laten doen van hun 
multitasking kwaliteiten. Degenen die hadden gemediteerd, behaalden betere 
resultaten op standaard kantoortaken, zoals het beantwoorden van de telefoon, het 
schrijven van een e-mail en dergelijke. Beter dan degenen die niet hadden 
gemediteerd. De managers die mediteerden waren beter in staat om zich op hun 
taak te concentreren. En ze ervoeren minder stress als resultaat daarvan. 

 

9. Vermindert angst en paniek 



Meditatie is een oefening die vaak wordt aangeraden aan mensen die last hebben 
van angst en paniekaanvallen. Vanuit vele recente studies, zoals  Zeidan et al. 
(2013) blijkt dat vier meditatiebijeenkomsten van 20 minuten al voldoende waren om 
angst tot 39% te verminderen. …wat kan dit betekenen voor werk?.... 

10. Bestrijdt depressie 

Een belangrijk symptoom van depressie is gepieker. Het alsmaar ronddraaien van 
deprimerende gedachten in je hoofd. Helaas kun je iemand die depressief is niet 
adviseren om te stoppen met deprimerende gedachten. Dat heeft absoluut geen zin. 
Het belangrijkste wat je kunt doen om de symptomen van depressie te bestrijden, is 
om aan de slag te gaan met de focus van de aandacht van de depressieve persoon.  

Eén methode die hiervoor helpt, is mindfulness meditatie. Mindfulness gaat over het 
zijn in dit moment in plaats van je te focussen op spijt over het verleden of zorgen 
over de toekomst. Een recent overzicht van 39 onderzoeken over mindfulness 
concludeert dat mindfulness erg bevorderlijk kan zijn bij het behandelen van 
depressie. (Hofmann et al., 2010). 

 
Niet zweverig, heel praktisch! 
 
Mindfulness en meditatie zijn al lang geen geitewollensokken-
activiteiten meer. Op het World Economic Forum in Davos, waar 
wereldleiders jaarlijks bij elkaar komen om te praten over de toekomst 
van de economie, waren de mindfulness workshops dit jaar 
‘uitverkocht’. En het toonaangevende Amerikaanse tijdschrift Time had 
in februari het onderwerp als centraal thema.  
 
 
Zelf ervaren wat meditatie is? Handleiding voor beginners J 
 
App: zelf ervaren. 
Belangrijkste is dat je het doet en ervaart ipv erover te praten. Probeer het eens uit 
met deze app.  
 
Als je er nog nooit iets mee gedaan hebt, maar je bent wel geïnteresseerd na het 
lezen van dit artikel, probeer deze drie stappen te volgen. Er is geen goed of fout, het 
hoeft nergens toe te leiden. Volg gewoon de stappen.  

1. Ontspan je lichaam en je geest 
Neem een ontspannen en toch alerte houding aan. Sluit je ogen, om jezelf 
voor prikkels van buiten af te sluiten. Ga even rechtop in je stoel zitten en zet 
je beide voeten op de grond. Span eens al je spieren aan, en laat daarna de 



spanning los. Doe dat vanaf je voeten tot aan je hoofd, nek en schouders. Dit 
is best een makkelijk begin omdat vrijwel iedereen enige ervaring heeft met 
het ontspannen van je lichaam.  

2. Wees mindful, ofwel: opmerkzaam 
Parkeer eens even je oordeel over je gedachten in een denkbeeldige koffer 

die je naast je neer zet. Je hoeft even helemaal 
niets te vinden van wat er om je heen gebeurt. En 
ook niet van je eigen gedachten. Als gedachten 
binnen komen waaien, zie ze als wolken in de 
lucht. Ze waaien binnen, en ze waaien ook weer 
weg uit beeld. Laat ze komen en gaan. (en 
sjongejonge, dat doen ze echt!) Observeer alleen 
dat je gedachten hebt. Zodra je opmerkt dat je 
bent afgedwaald naar je gedachten, dan ben je 
weer mindful. Focus je weer op één ding (zie stap 
3). 
Dit onderdeel is best lastig. Omdat we zo gewend 
zijn om in gedachten naar het verleden en de 
toekomst af te dwalen terwijl we allerlei oordelen 

over van alles hebben. (piekeren, uitstellen, anticiperen, spijt hebben 
enzovoort). Het gaat erom dat je opmerkt wat er gebeurt. Met een zekere 
afstand. Er niet in meegesleept worden.  

3. Focus op één ding 
Vaak wordt tijdens een meditatie gefocust op de ademhaling. Het gevoel van 
inademen en uitademen, in je neus, door je lichaam naar je buik die opzwelt 
en weer daalt. Het kan ook iets anders zijn, focus op je lichaam, op je voet of 
op een steen.  
Je ademhaling is wel een hele handige, omdat die altijd door gaat . En omdat 
die er altijd is. Maar wat je ook kies als focus van je aandacht, probeer je 
volledige aandacht daar op te richten. En als je aandacht afdwaalt (vrijwel 
direct J) – maakt niet uit, wees mild en vriendelijk voor jezelf, en ga weer 
terug naar je focuspunt. Zoals je een heel klein kind weer vriendelijk weg haalt  
als het iets doet wat niet mag.  
Het lijkt zo makkelijk en het is een pittige uitdaging. Naarmate je het vaker 
doet, merk je dat het makkelijker wordt om je brein te trainen.  

 
Exploreer wat het met je doet… 
Dit is maar een kleine inleiding naar meditatie. Maar voldoende om te starten. Het is 
belangrijk dat je niet verstrikt raakt in allerlei technieken of gedoe. . Probeer het eens 
uit en kijk wat er gebeurt. Laat het ons weten, we zijn benieuwd, wat doet deze 
oefening met jou?   



 
App met linkje 
 
Hartelijke groeten, Louise Kemps – Bas Arends – Caroline van Hoogstraten  
 
 
Met dank aan dr Jeremy Dean, psycholoog en auteur die wetenschappelijk 
onderzoek toegankelijk maakt voor een breed publiek.  
__________________________________________________________________ 
 
Ook last van multitasken en druk druk druk in jouw team?  
Vanuit Stach faciliteren wij leiders, professionals en teams om veel meer te halen uit 
hun eigen potentieel. Wil je meer weten over de mogelijkheden om de emotionele 
veerkracht van jouw mensen te versterken of er meer bedreven in raken? Wil je leren 
hoe je mindfulness of meditatie op je eigen werkplek praktisch kunt inzetten?  
 
 
Kijk op www.stach.nu voor onze programma’s. Of neem contact op met Louise 
Kemps louise@stach.nu, Bas Arends bas@stach.nu  
Of Caroline van Hoogstraten caroline@stach.nu 
 
 


