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ITAM 

• Instituut voor Training van Aandacht en 

Mindfulness 

– 15 gespecialiseerde medewerkers 

– Klinische en niet-klinische toepassingen 

• MS Liga, Diabetesvereniging, UZ Gent, … 

• Bekaert, Securex, Telenet, Belgacom, … 

• Mindful Smoking, Mindful Eating 

– Academische achtergrond 

• Postgraduaten Gent, Utrecht, Kortrijk 

• Doctoraat Authentic Leadership, Hannes Leroy, KUL 

• Doctoraat Werkingsmechanisme Mindfulness,  

Björn Prins, Ugent 

Core Business! 
 

 

Een wetenschappelijk onderbouwde  

aandachtstraining die je leert om 

bewust aanwezig te zijn  

in het nu moment 

 zonder te oordelen 

Core Business! 
Wetenschappelijk onderbouwd?  

Aantal publicaties ‘mindful based’ in zoekrobot ‘science direct’ 

Core Business! 
Wetenschappelijk onderbouwd?  

• Klinisch  

• Chronische pijn, borstkanker, depressie, huidziekte, 

MS, diabetes… 

• Niet klinisch 

• Levenskwaliteit 

• Aandacht (>20%) en geheugen 

• Stressklachten en Burnoutpreventie 

• Authenticiteit (bewustzijn: zelf, ander, waarden) 

• Engagement ( Burnout) 

 

Core Business! 
 

 

Een wetenschappelijk onderbouwde  

aandachtstraining die je leert om 

bewust aanwezig te zijn  

in het nu moment 

 zonder te oordelen 
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Core Business! 
Aandachtstraining? 

• Programma van 6 bijeenkomsten 

• Intentioneel aandacht geven aan dat wat verschijnt 

• puntconcentratie (3 sessies, stabilisatie, ontspanning) 

• gewaarzijn (3sessies, observeren, coping) 

• De aandacht is mild en accepterend 

• Acceptatie is eerste stap tot actie 

 

• STOP 

• Onderbreek de activiteit. 

• LAND 

• Focus op het lichaam of de adem. 

• OPEN 

• Welke gedachten, emoties en sensaties zijn er? 

• WISDOM 

• Bewust kiezen in alle vrijheid >< automatisch reageren 

S.L.O.W. for better perfomance! 

 

 

 

MBSR 

Mindful@

Work 

Authentic 

Leadership 

Ondergaan 

Gedachten, emoties, 

problemen hebben… 

Opmerken 

BEWUST ZIJN van 

gedachten, emoties, 
problemen… 

Automatisch Reageren 

 

Bewust handelen 

Response-Ability 
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Aanvaarden 

wat je niet kan veranderen 

  

 

Aanpakken  

wat je wel kan veranderen 

 

 

 

 

De wijsheid  

om het verschil te kennen 

 

Onze programma’s 

• Introductie en teamevents 

– Workshops, lezingen, events, … 

• Mindful@Work 

– 6 bijeenkomsten stress reduction 

– Mp3-speler en opvolgmails 

• Vitaliteitsprogramma 

– 3 dagen, uniek concept (lichaam, voeding, aandacht) 

• Authentic Leadership  

– Residentieel progamma met coaching 

– Peterschap Luc Deflem, Joost Callens, Wouter Torfs   

• Mindful Smoking (new!) 

– Stoppen met roken, terwijl je rookt 

Meer informatie? 

• Handouts? 

• Kans op gratis boek? 

• Meer informatie? 

 

     Laat uw emailadres of      

        visitekaartje achter  

 

 


