
De klassieke Mindfulness 8-wekentraining 
- MBSR-MBCT - 

 

Levenskunst  
in goede en kwade dagen

 
Mindfulness Training helpt je stress en 

moeilijkheden effectiever te hanteren, je 
innerlijke kracht en wijsheid te hervinden, 

gemakkelijker te ontspannen en te genieten. 
 

Mindfulness training toont nieuwe wijzen van 
antwoord op de uitdagingen die het leven stelt.  
Een voortdurende oefening om het leven diep 
aan te raken, stress te hanteren zonder vluchten 
of vechten en levenskwaliteit te ontwikkelen. 

 
 
Mindfulness training is ontstaan uit een unieke 
synthese van oosterse meditatie, yoga en  westerse 
wetenschap, gezondheidszorg en psychologie. De 
effecten worden al jaren bevestigd door 
wetenschappelijk onderzoek. 
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De Breathworks 8-wekentraining - MBPM 
- Mindfulness Based Pain Management - 

 

 Goed leven met 
chronische ziekte en pijn  

 
Mindfulness helpt je pijn en chronische ziekte 
met groter vertrouwen tegemoet te treden. 

 

Moeten leven met chronische ziekte, pijn en de 
stress die dat teweeg brengt, is een hele 
uitdaging. Met mindfulness hoef je niet langer 
overweldigd te worden door je ervaringen en leer 
je in evenwicht te blijven temidden van de ups en 
downs van het leven. Je stopt de uitputtende strijd 
met je ziekte en pijn. Ontelbare 
wetenschappelijke studies ondersteunen deze 
effecten. 

 
Gedurende de Breathworks 8-weken training 

 word je stap voor stap gegidst hoe met je 
pijn en lijden om te gaan 

 leer je met eenvoudige oefeningen hoe je 
zachtmoedig toe te wenden naar waar het 
moeilijk is en het te onderzoeken met 
vriendelijke interesse 

 zie je duidelijker waar de automatische 
reacties het beginnen over te nemen 

 maak je het onderscheid tussen de 
act iviteiten die nutt ig of schadelijk zijn 

 verander je de neiging om te 'verharden' in 
een open en milde att itude die veel van 
het lijden wegneemt dat voordien zo 
onoverkomelijk leek. 



Praktisch: 
 
Breathworks 8-weken training in Bierbeek:  
8 x op woensdagvoormiddag 9u20-12u op 
     30 april 
     7-14-21-28 mei 
     4-18-25 juni (niet op 11 juni!) 
 

Info-sessie Breathworks (5€) 
- in Bierbeek op 28 april, 9u20-12u    

- in Kessel-Lo op 1 april, 19u20 - 22u 
 
Prijs: Breathworks 8-weken-training: 125€ 
     (speciale prijs oefengroep) BTW, werkboek,  
     CD's en thee inbegrepen.      
 
Inschrijven: info@mindfulnesstraining.be of 
     0032/486 504 282. 
 
Locatie: CC de borre, Speelpleinstraat 10, 
      3360  Bierbeek, lokaal 4. 
De eerste parking voorbijrijden: parkeren op boven 
parking 2! - daar de oude ingang nemen. 
In de hal de gang rechts nemen, teneinde bevindt  
zich lokaal 4. 
 
Meebrengen: deken en warme kledij, eventueel 
     kussentje. 
 
 

Volgende Breathworks 8-weken-training  
in Bierbeek CC de borre  

op woensdagmorgen 3/12/14 - 28/1/15  
Info-sessie do. avond 20/11 

  Begeleiding: 
 

Hedwig Du Jardin, naast ervaren mindfulness  
trainer ook master in de lichamelijke opvoeding, 
bachelor in de kinesitherapie, eutoniepedagoge. 
  
Begeleidde sinds '06 een 45-tal mindfulness 
8-weken trainingen in het Leuvense. 
 
Werd opgeleid 'avant la lettre' in 2006 door David  
De Wulf in Gent en in 2007-2008  aan de Univ. van 
Bangor-UK door naaste medewerkers van Jon  
Kabat-Zinn en Mark Williams in MBSR en MBCT. 
 
Engageerde zich 7 jaar in zenmeditatie en schoolt  
zich regelmatig bij in Mindfulness training. 
 

 
Volgde in 2012-2013 een bijkomende opleiding tot 
Breathworks-teacher bij Vidyamala Burch, 
grondlegger van de Breathworks-methode, een 
bijzondere vorm van mindfulness voor mensen met 
chronische ziekte en pijn. 

Mindfulness 
 
 

Breathworks training in Bierbeek  
op woensdagmorgen - CC de borre 

vanaf 30 april '14 
 

 
 

Mindfulness trainingen Kessel-Lo 
woensdagmorgen en woensdagavond 
vanaf 1 oktober '14 - Gemeentestr. 227 

 
Info-sessie 10 september 19u20 - Kessel-Lo 

 
  Hedwig Du Jardin 
   www.mindfulnesstraining.be      
   info@mindfulnesstraining.be 
   0486/ 50 42 82 


