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Bodyscan - varianten en aanpassingen 

De mindfulness oefening bodyscan wordt in de basistraining ingezet om meer bewust te worden van 

je lichaam; uit je hoofd, in je lijf. We trainen ons vermogen tot aandacht en acceptatie. Vaak wordt er 

gescand vanaf de voeten naar boven, maar dat kan ook andersom. Of je scant delen van het lichaam, 

afwisselend verplaatsend.  

De aandachtsoorten die we trainen zijn: richten, herrichten, aanhouden en verplaatsen. Daarbij 

komen we altijd wel afleiding of afdwaling tegen, en die nemen wij ook mee in de oefening; het 

herkennen ervan en zien waar we even waren, om daarna los te laten en weer terug te gaan naar de 

scan, is een onderdeel van de oefening.  

Wanneer deze oefening veel stress oproept dan kan het lastig zijn om de oefening te blijven volgen. 

Mindfulness leert ons om met dat wat er is te zijn, maar het heeft geen zin om in te grote weerstand 

en te veel stress in de oefening te blijven als dat niet nodig is. Vooral in het begin van de verkenning 

van deze oefening wil je een manier vinden die je nieuwsgierig maakt en doet ontdekken, en dat kan 

alleen als je je ervoor kan openstellen en bereid bent.  

Met dit document wil ik je graag vertellen dat er varianten en aanpassingen in de bodyscan mogelijk 

zijn. En ik wil stilstaan bij hoe we leren te leren, en wanneer niet.  

 

Leren te leren, en wanneer niet 

Bewust zijn van onze gemoedstoestand helpt ons te bepalen of we ruimte hebben om iets te leren. 

Als we wat kalmte, rust en overzicht hebben zijn we meestal meer mindful, milder en maken 

makkelijker contact met de wereld om ons heen. We pakken informatie sneller op, ons geheugen 

werkt beter en maken effectieve verbindingen in ons brein. Maar té rustig of té hyperactief werkt 

soms ook averechts.  

Wanneer we nieuwe dingen leren, vaardigheden leren, hebben we energie en intentie nodig. Dat 

kunnen we activeren door belangstelling en nieuwsgierigheid in onze menselijke geest aan te 

spreken, en betrokkenheid en zorgzaamheid vanuit het 'Hart'. Fysiek willen we een mate van 

activeren en ontspanning hebben, een houding aannemen die ondersteunend is.  

De zones 

De comfort-zone is een goeie start voor de bodyscan (zeker in het begin als deze oefening nieuw 

voor je is). Je bent dan ontspannen, rustig genoeg om je ervoor open te stellen. Je ervaart een mate 

van veiligheid in waar je bent en wat je doet, een vertrouwen in jezelf dat je oké bent en de oefening 

bereid bent te verkennen. Als deze zone wat langere aanhoudt kan het voorkomen dat je wat versuft 

of verveeld raakt, en ook dat is een normale reactie van je menselijke geest, en hoe je niet tegen te 

vechten. Je kan het zelfs opmerken en volgen hoe het daarna weer verandert. 

In de leer-zone voelt het wat spannender aan, maar je hebt wel het gevoel het aan te kunnen. Zo kun 

je in deze zone een zelfgekozen anker van aandacht kiezen waar je altijd naar terug kan als je dat 

wilt; dit helpt je te stabiliseren en te gronden.   

Als we te veel ‘hooi op onze vork’ nemen dan kan het ‘alarm’ af gaan, raken we over- of 

onderprikkeld (alarm-zone). En wat merken we dan? Neem de signalen als informatiebron, want 

daarmee kun je kijken waar je wilt aanpassen. Signalen kunnen fysiek zijn, en ook gedachten en 

emoties laten zich op verschillende manieren zien. Elke ervaring bestaat deze drie (fysiek, gedachten, 
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emoties) en ze hebben onbewust en bewust invloed op elkaar. In het verloop van de training zal ik je 

wat meer vertellen over deze alarm-zone met een handig model dat 'Window of Tolerance' heet 

(Dan Siegel, e.a.). 

 

Aanpassingen voor eigen regie 

De onderstaande aanpassingen zijn bedoeld om jezelf te helpen te stabiliseren, te gronden, weer 

overzicht te krijgen op de situatie en de oefening. Je hebt altijd een keuze, dus ontdek wat bij jou 

past als je merkt dat de weerstand in de oefening te groot wordt.  

- vind een voor jou prettige en veilige plek waar je de oefening kunt doen. Waar wil je in die ruimte 

zitten of liggen? Wil je het misschien zelfs sfeervol maken (zachte muziek, geurkaars, gedempt licht, 

etc.). Maak er echt een moment voor jezelf van.  

- begin met een korte bodyscan om te ontdekken wat de oefening behelst. Je kunt zelfs eerst er 

gewoon naar luisteren, en daarna het opnieuw afspelen en de begeleiding volgen. Dit geldt trouwens  

voor álle mindfulness oefeningen. 

- bodyscan kun je ook zittend doen. Vind een comfortabele zithouding waarin je wel wakker kunt 

blijven. En zelfs staand is mogelijk.  

- lig of zit je niet goed en/of ervaar je pijn, verander je houding, of beweeg net voldoende om daarna 

weer verder te kunnen. Doe dit vooral met aandacht zodat je ook kunt merken wat er is wat je wilt 

veranderen én hoe wat er is ná de beweging of andere houding wat ondersteunend voor je is.  

- ogen kun je ook openhouden, of je wisselt dat af in de oefening. De ogen in een zachte blik, zodat 

de oogspieren kunnen ontspannen, en de rest van je gezicht kan daarin ook mee ontspannen.  

- als je je ogen open hebt kun je je blik richten op iets wat je prettig vindt om naar te kijken; dat kan 

iets in de ruimte zijn (object, kleur, etc) of je werpt je blik naar buiten toe. Dit is niet bedoeld om 

helemaal weg te gaan van je lichaam, maar juist als een alternatief ankerpunt waar je altijd naar 

terug kan gaan tijdens de oefening. Je scant zover je daarin mee wilt gaan, en als de spanning te 

groot wordt richt je je weer even op je zelfgekozen ankerpunt. Dus, je kunt afwisselen, om op die 

manier geleidelijk aan toch een beetje contact te houden met je lichaam.  

- ervaar je toch te veel spanning of stress (alarm-zone), stop de audio gewoon, en ga iets doen wat 

jou op dat moment beter dient. Zodra je later weer merkt dat je genoeg belangstelling of zelfs 

nieuwsgierigheid hebt voor het vervolg van de oefening, dan pak je de draad weer op.  

 

Veel succes en ik hoop dat je er wat mee kan. 

 


