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Inleiding

Wil je een mindfulnesstraining aanbieden in deze uitdagende tijden? In welke vorm? Hoe maak je
deze keuze? Wat zijn de richtlijnen? Wat zijn de risico’s, zelfs als je de richtlijnen volgt? Wat zijn de
alternatieven? Hoe goed is online training? Wat als je geen training zou geven, vanwege corona?
Als mindfulnesstrainer zijn er veel vragen over hoe je met het aanbieden van training omgaat in deze
ingewikkelde tijden van corona. Je hebt als professional een eigen verantwoordelijkheid. Je moet de
voordelen van fysieke en online mindfulnesstraining zelf tegen elkaar blijven afwegen.
We bieden je hierbij voor je keuzeproces een afwegingskader aan. Eerst beschrijven we de huidige
context (die dus kan veranderen). Vervolgens beschrijven we het online alternatief, waar veel
aannames over circuleren, maar nog slechts weinig feiten (en waarbij het voor nu belangrijk is om
tenminste de aannames van de feiten te scheiden). Dan schetsen we de eigenlijke afwegingsstappen
in termen van motivatie, risico’s, doelgroepeigenschappen en eindafweging, waarbij we deze zoveel
mogelijk in dimensies beschrijven, om het dynamische karakter ervan recht te doen. Tenslotte
eindigen we met een algemeen advies in de procesafweging waarbij zowel de individuele als
maatschappelijke verantwoordelijkheid voor risicovermijding wordt afgewogen tegen de gevoelde
urgentie om fysiek training te geven.
We hopen dat je, als je het afwegingskader doorloopt, zult zien dat het een dynamisch proces is. Het
biedt denken in termen van concrete situaties in plaats van ja/nee-antwoorden volgens regels. Dat
sluit aan bij een realiteit die moeilijk in te schatten én nog elke dag in beweging is, ook in de tijd.
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Daarom je hoeft je keuze van vandaag ook niet dezelfde te zijn als je keuze van volgende maand. De
crisissituatie ontwikkelt zich voortdurend en vraagt daarmee telkens om heroverwegen.
We hopen met onderstaande stappen een afwegingskader aan te bieden dat bestendig is, omdat we
verwachten dat Covid-19 nog wel even onder ons is (zeker tot volgend jaar). En dat je dus ook later
nog eens kunt doorlopen, als je je keuze wilt heroverwegen.
Nog iets over het gebruik van termen: in het dit stuk zullen we voor ‘mindfulnesstraining in een
fysieke setting’ kortweg de aanduiding ‘fysiek’ gebruiken. ‘Mindfulnesstraining in een online setting
benoemen we kortheidshalve als ‘online’.
Noot: Op 12 mei jongstleden bracht het CVM een eerdere versie van dit afwegingskader uit. Nu, op 25
mei, bieden we je met deze tekst een uitbreiding aan van dit kader de eerdere tekst ook vervangt.

1. Groepsbijeenkomsten en het risico op verspreiding corona

Per 1 juni zijn een aantal richtlijnen voor het voorkomen van de verspreiding van het coronavirus
door de overheid versoepeld. Zo zijn bijvoorbeeld culturele bijeenkomsten tot 30 personen onder
voorwaarden weer toegestaan. Deze versoepeling is op experimentele basis en kan ook weer worden
teruggedraaid, want we weten nog niet wat de gevolgen ervan zullen zijn.
In dit kader heeft het RIVM onlangs aan de beroepsvereniging VMBN aangegeven dat mindfulnessgroepstraining is ingedeeld in de groep (para)medische zorg. Dit betekent dat grotendeels de
richtlijnen voor (para)medische contactberoepen van toepassing zijn op de groepstrainingen.
Het geven van groepstraining zou daarmee formeel zijn toegestaan per 1 juni. Er wordt een verbod
opgeheven, maar wel binnen de algemene de overheidsrichtlijn is: thuiswerken, behalve als dit
noodzakelijkerwijs niet kan. Want de overkoepelende richtlijn blijft, samengevat: geen fysieke
bijeenkomsten of OV-reizen tenzij noodzakelijk.
Groepstrainingen en opleidingen zijn activiteiten met dergelijke onderlinge interactie. Zo blijven
universiteiten en hogescholen dicht wat betreft fysiek groepsonderwijs, waarschijnlijk de rest van het
jaar. Een cursuscentrum als het RINO, dat opleidingen voor professionals geeft, is tenminste tot 1
september gesloten.
De algemene richtlijn is nog steeds: terughoudendheid met georganiseerde groepsactiviteiten
Omdat de gevolgen van de verruiming van het maatschappelijk verkeer niet goed in te schatten zijn
blijft de overheid terughoudend. Georganiseerde groepsactiviteiten zijn nog steeds niet toegestaan,
tenzij ze ‘noodzakelijk zijn voor de voortgang van de dagelijkse werkzaamheden’. Voor reizen geldt:
‘Gebruik het openbaar vervoer alleen als het echt niet anders kan’. Sowieso geldt thuisblijven nog als
plicht voor mensen die zelf tot de risicogroep behoren (of hun huisgenoten hiertoe behoren),
mensen van boven de zeventig en mensen met klachten die lijken op Covid-19 (zoals kuchen,
hoesten, keelpijn, of verhoging).
Per 1 juni wordt bezoek aan bioscoop of tentoonstelling mogelijk. Maar dit zijn geen
groepsactiviteiten. Er vindt geen onderlinge interactie plaats, en mensen kunnen individueel kiezen
of ze er gebruik van maken en hoe ze zich daarbij gedragen.
Voor groepsbijeenkomsten is de algemene richtlijn nog steeds: alleen als het noodzakelijk is. En dat is
niet zonder reden. ‘We weten dat de meeste besmettingen ontstaan als mensen bij elkaar in
dezelfde ruimte zitten,’ zegt epidemioloog Patricia Bruijning tegen de NOS op 22 mei 2020. ‘We
weten nog niet alle details, maar als mensen langdurig in een slecht geventileerde ruimte bij elkaar
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zijn, is dat een risico.’ Met andere woorden: ook al houd je je bij groepsbijeenkomsten aan de
standaard preventieregels, dan is er toch een risico. (Zo geldt bij groepen ook het risico op super
spreading events: meerdere besmettingen op één locatie.)
Dit lijkt in tegenstelling tot de boven geformuleerde de richtlijnen voor (para)medische
contactberoepen, maar dat is het niet: (para)medische contacten worden impliciet als noodzakelijk
beschouwd. De vraag is of dit ook voor mindfulnesstraining op open inschrijving geldt.
Regels zijn gebaseerd op een zeer globale risicoafweging en jij moet naar jouw individuele situatie
kijken. Zij kunnen nooit afzonderlijke situaties beschrijven en ook jouw individuele
verantwoordelijkheid niet overnemen. Houd het adagium van de (para-)medische zorg voor ogen:
primo non nocere. Eerst en vooral: zorg dat mensen niet slechter worden van jouw interventie. Een
besmettingsrisico hoort daarbij. Zorg voor lage besmettingskansen in onze samenleving hoort
daarbij.
Fysiek heeft voor de meeste trainers de voorkeur. Maar ‘voorkeur’ en ‘terughoudendheid’ of ‘alleen
als het noodzakelijk is’ zijn verschillende dingen. Zeker als er grote gezondheids- en maatschappelijke
belangen op het spel staan.
Temeer daar er een redelijk online alternatief is, zoals we in de volgende paragraaf beschrijven.

2. Hoe verhoudt online zich tot fysiek?

Heel veel mindfulnesstrainers en -opleiders hebben de afgelopen maanden kennis gemaakt met het
online aanbieden van hun training of opleiding. De meesten hebben hals over kop de omschakeling
moeten maken. En eerlijk gezegd moeten we toegeven dat we nog maar weinig weten over de
kwaliteit van een online MBSR/MBCT in vergelijking tot de fysieke variant.
In het gesprek hierover hoor je wel veel emotie en intuïtie doorklinken: ‘Het is niets voor mij,’ ‘Dit
kan toch niet,’ en: ‘Ik voel me achter een scherm heel anders dan in een groep’. Zelfs een opmerking
als: ‘de fysieke resonantie valt weg’ verwoordt vaak vooral een emotie omdat een gemis van een
individueel gevoel wordt benoemd en niet wordt aangegeven hoe dit misschien wel wordt
gecompenseerd in een online setting.
Op basis van de ervaring van de afgelopen kunnen wel vermoedens worden uitgesproken, die dus
wat verder gaan dan individuele gevoelens of intuïtie.
De feedback die het CVM uit de praktijk ontvangt over online is over het algemeen positief. De
meesten (zowel trainers/docenten als cursusdeelnemers) zijn zelfs verrast hoeveel van de fysieke
werkwijze overgeheveld kan worden naar online aanbod. ‘Het leereffect is hetzelfde,’ wordt over het
algemeen gezegd.
Voor feiten moeten bij wetenschappelijk onderzoek zijn. Er is nog weinig onderzoek gedaan en het
meeste onderzoek betreft patiëntengroepen waarbij fysiek een hindernis was. De onderzoeken die
er zijn, zijn moeilijk vergelijkbaar. Professor Thorsten Barnhofer mindfulnessonderzoeker aan de
Universiteit van Surrey en bekend met het onderzoek naar online mindfulnesstrainingen (MBIs), zegt
het volgende over online trainingen: ‘they certainly provide good proof of feasibility and
acceptability, so the current conclusion from the available research is that we have good enough
evidence to assume that it possible to deliver MBIs to patients in a way that acceptable to patients.
However, we are not at the point where we can claim that this might have similar effects as classes
delivered face to face.’ (Persoonlijke communicatie.)
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Het overzicht van onderzoeken dat op dit moment bekend is biedt een gelijksoortig beeld van
methodologische beperkingen (mede door hele specifieke patiëntenpopulaties) en daarbinnen toch
een redelijk positief beeld over de effecten. Onderaan dit artikel vind je hiervan een literatuurlijst.
Op dit moment bereidt Alesia Moulton-Perkins (universiteit van Surrey) de publicatie voor van een
survey over tien online trainingen.
Met beperkte argumenten naar een voorlopige afweging
In de trainerswereld leeft: fysiek is beter. Daarbij wordt vaak genoemd: je hebt fysiek meer
resonantie, meer (groeps-)dynamiek en een rijkere relatie, want je kunt subtieler communiceren.
Deze argumenten raken aan waarden als embodiment, groepsdynamica en resonantie: het lijkt
evident dat een aantal van deze waarden minder zijn in de online setting. Daarboven, zo is de
algemene verwachting, zou online een lagere inzet en commitment uitnodigen. Het is immers wat
anders als je ergens naartoe reist en een groep binnenstapt dan dat je thuis, vaak op de bank, een
webpagina opent. Ook dat lijkt een no-brainer.
Maar is het daarmee een feit dat een online training onderdoet voor een fysieke setting? Zoals boven
beschreven zijn de meeste ervaringen met online verrassend positief, vaak tegen dergelijke
gevoelsverwachtingen in. Daarnaast zijn er voordelen aan online. Naast de evidente (wegvallen
reistijd, makkelijker aanwezig kunnen zijn ook als je grieperig bent) kunnen er voordelen zijn die we
nog niet ontdekt hebben, simpelweg omdat we er de ogen nog niet voor open hadden (ik noem maar
wat: veiliger voelen achter het scherm, lagere drempel voor mensen die introvert zijn, etc.). We
weten dat simpelweg nog niet.
Dat er verschillen zijn, dat is duidelijk. En dat brengt met zich mee dat er wellicht ook verschillende
aandachtspunten, vertalingen of competenties nodig zijn voor de relatief nieuwe online variant.
We kunnen echter wel concluderen dat gezien het bovenstaande en de mogelijk bijzonder grote
risico’s van een fysieke training, de online training voorlopig als een redelijk alternatief kan worden
beschouwd.

Danielle’s ontwikkeling naar online
‘Direct na de aankondiging van de intelligente lockdown heb ik mijn geplande trainingen en
coachtrajecten afgezegd. Geen idee hoe ik dat moest oppakken als ik mensen niet fysiek mocht
zien. Bij de trainers bijeenkomst die jullie [CVM] organiseerden maakte ik kennis met zoom. Dat
viel niet tegen. En ook met zo’n grote groep bijeenkomen was eigenlijk heel fijn. Toen deed ik mee
aan de bijeenkomst met rob en een kleiner aantal trainers. Ik zei dat ik het wel lastig vond vooral
omdat ik technisch niet handig ben. Rob reageerde: tja, dit is wat het is. Anders gaat het niet
worden. En dat had ik precies nodig. Die eerste 2 weken heb ik hard gewerkt om online te kunnen
gaan. En vervolgens startte ik met mijn geplande mf training en vervolgde de coachtrajecten.
Onverwacht tot grote blijdschap van mijn klanten. En ik moet zeggen: het werkt geweldig. Mensen
voelen zich zo vrij in hun eigen huis. Ik heb er geen enkele moeite mee om contact te maken.
Sterker, ik krijg zelfs het gevoel dat het leerproces heel diep gaat. Ik vermoed door het ontbreken
van reistijd en -indrukken. Maar ook omdat de training in het eigen huis plaatsvinden. Alsof de
muren oren krijgen en al het geleerde en ervaren absorberen en op de juiste momenten op laten
duikelen. Dus: ik ga nu niet over naar fysiek. Vreselijk als er iemand ziek zou worden door bij mij
een training te volgen. En bovendien niet nodig. Er is een bijzonder goed online alternatief.’
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Reminders vanuit onze professionaliteit
De meeste trainers zijn ervan overtuigd dat fysiek beter zou zijn (ik behoor zelf ook tot die groep). En
dat zou feitelijk juist kunnen zijn. Maar onze professionaliteit dwingt ons om hierin voorzichtig te zijn.
Dus hierbij een reminder: laten we ervoor waken dat een keuze hoofdzakelijk wordt gevoed door
emoties en overtuigingen. Zolang overtuigingen niet door feiten zijn geschraagd gebiedt onze
professionaliteit ons te doen wat het beste lijkt, na een zo zorgvuldig mogelijke afweging van de
huidige context.
En nog een reminder: we moeten ons wel realiseren dat bijeenkomsten in de ‘anderhalvemeter
economie’ niet zijn hetzelfde als de fysieke bijeenkomsten zoals we die ons herinneren van voor
corona. Door de afstand voelt ‘de kring’ van de groep anders. De groepsresonantie is minder.
Iedereen zit letterlijk op een eilandje, ergens verspreid in de zaal. Iedere beweging is
geprotocolleerd. Spreken en luisteren is minder vloeiend, net als alles wat met normaal sociaal
verkeer te maken heeft. Daar wennen we ook weer aan, maar het is belangrijk zich te beseffen dat
dit niet de kwaliteit heeft van de fysieke bijeenkomsten van ‘vroeger’, toen er nog geen corona was.
Hybride training?
Nu de overheidsrichtlijnen experimenteel stap voor stap versoepeld worden lijkt het aantrekkelijk
om halverwege de training terug naar fysiek te gaan. Dit zou echter wel eens keuze kunnen zijn die
een ingewikkeld uitpakt. Je zou denken: je kunt elkaar bij de laatste sessies of afrondings- of
terugkomsessie fysiek leren kennen en dat gevoel van verbondenheid eindelijk eens voelen. Je zou
ook kunnen denken: nu ga je aan het eind voor een of twee sessies toch nog het risico lopen dat je
met de rest van de training wilde vermijden. Je hebt de voordelen uit dit afwegingskader, maar ook
alle nadelen. Is het dan de best of both worlds of juist de worst of both worlds?
Advies zou dus zijn om hiermee zorgvuldig om te gaan. Zoals we boven al stelden: het past niet om
iets opeens anders te gaan doen louter omdat het volgens de regels niet meer verboden is.
Professionaliteit wil zeggen dat je blijft nadenken over het creëren van een ondersteunende, veilige
leeromgeving, waarin risico’s geminimaliseerd zijn.

3. Het afwegingskader

De afweging of je een mindfulnesstraining wilt organiseren en zo ja, in welke vorm dan zou je in een
aantal stappen kunnen laten verlopen.
Ten eerste onderzoek je je motivatie. Waarom zou je eigenlijk een mindfulnesstraining geven en
vooral, waarom juist in deze lastige omstandigheden? Dat is goed om te onderzoeken, ook om te
voorkomen dat er een onbewuste (automatische) drijfveer in werking is, die wellicht niet passend is
bij deze situatie.
Ten tweede onderzoek je het risico van fysiek training geven. Deze risico’s kun je meestal niet in een
hard cijfer uitdrukken, maar je kunt ze wel op een bereik of dimensie plaatsen. Vandaar dat we
spreken van ‘risicodimensies’.
Ten derde kijk je naar het profiel van jouw (verwachtte) groep. Wat zijn de eigenschappen van jouw
doelgroep en hoe verhouden die zich tot een urgentie om (fysiek) training te geven? Natuurlijk
spreken we hier van globale of gemiddelde eigenschappen en ook deze kun je niet precies
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uitdrukken maar wel inschatten op een bereik of dimensie. Vandaar dat we spreken van
‘groepsdimensies’.
Ten vierde weeg je het profiel van jouw doelgroep af tegen deze risico’s: soms zijn er praktische
redenen soms redenen van urgentie die al of niet voor een fysieke setting kunnen pleiten. En
daarmee breng je alles bij elkaar. Opnieuw: dit is natuurlijk geen harde optelsom. Wel krijg je een
gevoel van op welke kant van de dimensies je meestal zit. En zo kun je een afgewogen keuze maken
tot: óf een mindfulnesstraining in een fysieke setting, óf in een online setting óf – en dat is ook een
optie – op dit moment geen mindfulnesstraining geven.
Hier zie je het voorgestelde afwegingskader in een grafisch model:

2.
Risico
dimensies
1.

4.

Eigen
motivatie

Eindafweging:

om training
te geven

óf fysieke training,
óf online training,
3.

óf geen training

Doelgroep
dimensies

Aandachtspunten bij het kader
Bij het volgen van dit kader is het belangrijk de volgende punten in gedachten te houden:
• Het denken in dimensies betreft een dynamische inschatting waaraan niet altijd starre cijfers
of regels aan te koppelen zijn. Het is ook van belang om de dimensies in relatie tot elkaar af
te schatten, waarbij de ene dimensie weer zwaarder kan wegen dan de ander.
• We gaan ervan uit dat alle normale preventiemaatregelen worden getroffen (afstand,
ontsmetting, screening vooraf enz.). Zie hiervoor bijvoorbeeld de beschrijving door de
VMBN. Deze hygiëne- en preventiemaatregelen hebben ook betrekking op gezamenlijk
gebruik van yogamatten, theepotten en zelfs flipover stiften.
• Risico-overwegingen betreffen zowel het microniveau (een op een besmetting) als
macroniveau (epidemiologisch). Een voorbeeld: een besmetting van iemand uit een
gemeenschap met zeer lage besmettingsgraad telt epidemiologisch zwaarder dan een
besmetting van iemand uit een groep waar al veel besmettingen zijn, terwijl het op
microniveau slechts dezelfde ene besmetting betreft.
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4. Je eigen motivatie

Een stap die vaak wordt overgeslagen maar waar iedereen toch echt moet beginnen, zeker in de
huidige omstandigheden, is de vraag: waarom wil je eigenlijk een mindfulnesstraining geven?
De intrinsieke en extrinsieke motivaties van een trainer kunnen heel verschillend zijn:
• Ik wil noden lenigen (juist nu)
• Ik moet financieel mijn hoofd boven water houden
• Ik wil doorgaan met wat ik nu eenmaal gepland heb
• Ik word er blij van, ontleen voldoening aan het geven van groepstraining
• Ik weet niet wat ik anders moet doen
• Ik ben een mindfulnesstrainer, en dit is wat mindfulnesstrainers doen
• ....???
De meeste trainers zullen zich herkennen in meer dan één punt en onderkennen daarmee bij zichzelf
een mengvorm van motieven.
Je motivatie onderkennen is van belang. Het vormt je drive en kleurt daarmee je stappen en je
handelen. Daar is niets mis mee, maar het wel goed dat je je hiervan bewust bent en je het kunt
meenemen in je overwegingen, in plaats van dat het onder de radar meespeelt.
Verschil tussen motivatie en voorkeur
Er is een verschil tussen de eigen motivatie en de eigen voorkeur. Deze laatste hebben meer het
karakter van overtuigingen.
Een voorkeur voor online kan gevoed worden door:
• De overtuiging dat online kwalitatief ongeveer even waardevol is als online
• Een gevoel van veiligheid achter het scherm
• Gemak van niet hoeven reizen, mensen echt te ontmoeten
• Geen zaal te hoeven huren met zijn geregel en kosten
• Mensen makkelijker in kleine groepjes te laten reflecteren
• Minder afwezigheid omdat de drempel om een sessie bij te wonen lager is
Een voorkeur voor fysiek kan gevoed worden door:
• De overtuiging dat fysiek kwalitatief beter is dan online
• De weerstand tegen de technische aspecten van online
• Onvoldoende technisch toegerust zijn
• Het idee dat een online training fundamenteel anders moet zijn dat je niet weet hoe dat
moet
• Een inschatting van je eigen toerusting als minder geschikt voor online (je vindt het al
moeilijk om training te geven en je vermoedt dat je online teveel in het contact zou missen).
Persoonlijke voorkeur laten meetellen?
Opnieuw: we moeten ervoor waken een (vaak onbewuste) voorkeur of emotie de argumenten voor
ons handelen teveel gaan sturen. In het begin van de lockdown zijn veel trainers bijvoorbeeld
midden in een training gestopt vanwege een afkeer en gevoel van onvermogen tot online. Dat was
zeker niet in het belang van de deelnemers. ‘Eerst maar eens even kijken wat er gebeurt, erbij
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blijven,’ zeiden sommigen. Een freeze reactie werd uitgelegd als ‘erbij blijven’. Hoe onze persoonlijke
voorkeur kan meespelen en uiteindelijk gezien kan worden en naar de achtergrond verschuiven laat
het verhaal van Danielle zien (zie kader).
Natuurlijk mag je je persoonlijke voorkeur laten meetellen in je werk, maar als professional is het
uiteindelijk je taak om binnen gegeven omstandigheden zo goed mogelijk MBSR aan te bieden. Het
beste lijkt het om, als je hem laat meewegen, die persoonlijke voorkeur mee te nemen bij de
eindafweging (zie daar).

5. De risicodimensies

Hieronder een opsomming van de belangrijkste risicofactoren voor verspreiding van het coronavirus
in jouw trainingssetting. De risico’s zou je van klein naar groot kunnen inschatten. Als je dat wilt kun
je je een bereik van 1 tot -5 voorstellen en jouw setting bij ieder punt scoren, waarbij 0 staat voor
klein besmettingsrisico, en -5 voor groot besmettingsrisico. Als je bijvoorbeeld een grote ruimte hebt
die goed geventileerd wordt, dan zou je op die dimensies redelijk neutraal scoren (0, -1 of -2). Als je
daarentegen op de gang geen afstand kunt bieden, zou die factor aan de negatieve kant van het
risico (-4 of -5) geplaatst moeten worden.
Pro fysiek

(minder besmettingsrisico)
Kleine groep
Buiten
Weinig inspannend
Lokaal
Grote groepsruimte
Goede ventilatie
Ruime verkeersruimtes
Korte bijeenkomsten
Van elkaar af gekeerd
Deelnemers van dichtbij
Laag verspreidingsgebied
Weinig uit risicogroep
Weinig kwetsbare groep

Pro online

Toelichting

Grote groep

Een groep van 3 deelnemers heeft een heel ander risico dan een groep van 10 deelnemers

Binnen

Buiten (al is het op onderdelen als stiltedag, misschien ook yoga): minder risico

Inspannend

Denk aan veel/weinig yoga met diep ademen, hijgen, zweten

Regionaal

Deelnemers die van ver komen kunnen het virus ook ver verspreiden

Kleine groepsruimte

In een kleine ruimte is kans op nabijheid groter

Slechte ventilatie

Goede ventilatie schijnt verspreiding te voorkomen (hoewel airco’s weer verspreiders kunnen zijn)

Nauwe verkeersruimtes

In verkeersruimtes (gang, hal, trap, toiletgebied, keukentje) is veel spontane beweging

Lange bijeenkomsten

Klassieke MBCT-sessie is 2 uur, MBSR tot 3,5 uur. Langer in afgesloten ruimte is risicovol

Naar elkaar toe gekeerd

In de een kring praat je in de richting van elkaars in tegenstelling tot bijvoorbeeld theateropstelling

Deelnemers van veraf

Komen lopen of fietsen minder risico dan met OV komen (bij gebruik van auto ligt dit weer anders)

Hoog verspreidingsgebied

Training in een gebied met weinig besmetting biedt minder risicovol in een gebied met veel besmettingen

Veel uit risicogroep

Patiënten met kanker, astma, COPD (of hun huisgenoten) grotere kans ernstige Covidverschijnelen bij besmetting

Hoog kwetsbare groep

Bijvoorbeeld: zijn er veel dertigers, of veel zeventigers in de groep?

(meer besmettingsrisico)

De anderhalvemeter-richtlijn in de praktijk
Bij deze afweging hoort nog een reminder voor de belangrijke preventiemaatregel van de fysieke
afstand. De anderhalve meter maatregel (in combinatie met de andere gezondheidsregels) is
gemaakt voor het gemiddelde sociale verkeer. Bij een groepstraining breng je uren met elkaar in
dezelfde ruimte door. En virologen zoals de eerdergenoemde Patricia Bruijning schatten de kans op
besmetting bij groepen in gesloten ruimtes groter in.
Daarnaast kan de anderhalve meter afstand wel theoretisch gegarandeerd zijn in je groepsruimte,
maar daar staat geen plexiglas tussen en mensen bewegen zich ook (spontaan). Denk aan aankomst
en afscheid, garderobe, pauzes, dingen pakken, toiletbezoek.
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6. De doelgroepdimensies

Hieronder zie je een opsomming van eigenschappen waar je gemiddelde groepsdeelnemer aan kan
voldoen. Dit zijn ook factoren die kunnen meespelen in je overweging om al dan niet een training
fysiek dan wel online te geven. Merk op dat ook hier de factoren in een dimensie worden gezet. De
bedoeling is om per onderdeel te kijken of je vooral aan de ene dan wel aan de andere kant zit van
de dimensie die pro fysiek pleit, dan wel pro online.
Pro fysiek

Beperkte technische vaardigheden
Beperkte technische toerusting
Hele dag al achter scherm
Hoge lijdensdruk
Mentale kwetsbaarheid
Voorkeur deelnemers fysiek
Reistijd weinig belastend
Van elkaar af gekeerd
Deelnemers van dichtbij
Laag verspreidingsgebied
Weinig uit risicogroep
Weinig kwetsbaar

Pro online

Toelichting

Goede technische toerusting

Bij kwetsbare gezondheid is het eerder haalbaar online deel te nemen; dit geldt overigens ook voor milde covid en griep

Beperkt achter scherm

Mensen die de hele dag al achter het scherm zitten ervaren het vaak onwenselijk dit ook voor de training te doen

Lage lijdensdruk

Mensen die het moeilijk hebben (bv rouw of milde depressie) fysiek wellicht beter met zorgzaamheid worden omgeven

Geringe mentale kwetsbaarheid

Denk voor mentale kwetsbaarheid aandachtstekortstoornis, autistoforme stoornis of borderline kwetsbaarheid

Voorkeur deelnemers online

Voorkeur aan fysiek vanwege nabijheid, ‘echt’ contact of juist online besmettingsrisico-vrij

Reistijd belastend

Afstand als belastingsfactor valt weg bij online

Naar elkaar toe gekeerd

In een kring praat je in de richting van elkaars gezicht, in een theateropstelling is dat bijvoorbeeld niet het geval

Deelnemers van veraf

Eigen vervoer zoals lopen en fietsen veiliger dan OV. Bij beschikking over, en goede bereikbaarheid van auto ligt dit weer anders

Hoog verspreidingsgebied

Minder kans op besmetting bij een groep uit regio met weinig besmettingen dan een groep uit een regio met veel besmettingen

Veel uit risicogroep

Dit betreft risico op zeer ernstige Covid-consequenties (patiënten met kanker, astma, COPD bv) bij deelnemer of huisgenoten

Hoog kwetsbaar

Veel dertigers of veel zeventigers?

Goede technische vaardigheden

Niet iedereen kan met computer, camera, microfoon, softwareprogramma’s omgaan

7. De eindafweging

De eindafweging maak je niet met potlood en liniaal, maar uiteindelijk sondeer op een inschatting
van de situatie, argumenten en intuïtie. Je loopt je motivatie en de dimensies langs, je laat dat op je
inwerken, en hierdoor geïnformeerd ontstaat er overzicht en een gevoel. Het is een beetje te
vergelijken met je intuïtie na het Voorgesprek: je hebt je checklist om af te lopen met een kandidaat
voor de training. En soms zijn er duidelijk indicaties of contra-indicaties. Maar heel vaak ontstaat er
een beeld op een aantal dimensies (toewijding, vertrouwen in het proces, bereidheid tijd te
investeren, ontstaan van wederzijds begrip) die je het gevoel doen geven dat je het wel of niet
gepast is om het traject met de kandidaat aan te gaan (zie bijvoorbeeld Mindfulness Trainingsboek
van mijn hand, p 33 e.v.). Hoewel de argumenten hier veel meer extern zijn, geldt de gevoelsmatige
toets ook bij deze afweging. En, net zoals bij het voorgesprek, is er altijd de gemeenschap van
collega’s om te rade te gaan. Het advies is om bij dit soort lastige keuzes van collegiale toetsing
gebruik te maken. Twee of drie weten meer dan een en het geeft je ook het gevoel dat je er niet
alleen voor staat.
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Enkele voorbeeldsituaties
Groep met gespreid tussen de dertig en zestig jaar, met vooral stress gerelateerde klachten
De gemiddelde deelnemer heeft lichte afkeer van, maar geen onmogelijkheid tot online. Je hebt
slechts een gelimiteerde werkruimte tot beschikking in een druk stadscentrum. Sommige
deelnemers zeggen dat ze nog niet weten of ze de training nu willen doen, misschien helpt
intensiever sporten in het park ook wel tegen hun actuele stress. Eindafweging: online. (Met
afvallers overbruggingsmogelijkheden bespreken en aanbieden om het later fysiek te volgen).
Groep met fysieke of geestelijk lijden waarbij mindfulness naar verwachting heil kan bieden
Karakter van de groep vraagt specifiek trainerschap, gebonden aan jouw functie of persoon. Je
bevindt je in een regio met weinig spreiding. Deelnemers zijn in staat zelf naar locatie te komen
en zeer veel ruimte op deze locatie. Eindafweging: fysiek.
Groepje belangstellenden dat zich meldt omdat ze mindfulness nu goed kunnen gebruiken
Enkele mensen informeren bij je of je nog trainingen geeft nu. Ze stellen dat ze het ‘nu wel goed
kunnen gebruiken’ vanwege actuele coronagerelateerde stress. Verder heb je geen relatie met
deze belangstellenden en uit hun vragen blijkt dat ze vooral een middel zoeken voor hun tijdelijke
stress en de belofte van mindfulness hierbij wat overschatten, terwijl ze de gevraagde inzet wat
onderschatten. Je hebt geen eigen ruimte en de yogaruimte die je altijd huurde is verre van
coronaproof. Je zit in een stedelijk gebied met behoorlijke besmettingsgraad en waar de
beperkende maatregelen al redelijk wat druk op het sociale leven opleveren. Je ziet zelf
huizenhoog op tegen de techniek van online lesgeven tegelijk zie je dat dat er ruim online aanbod
is door collega’s. Je hebt geen tijd om naast je vaste werk je de techniek eigen te maken. Je hebt
nog weinig trainingen gegeven en weinig supervisie gekregen; je bent bang dat je online ‘het
gevoel’ niet krijgt en steken zal laten vallen. Eindafweging: geen training geven (belangstellenden
doorverwijzen).
De optie om geen training te geven
Bij de eindafweging kun je naast online en fysiek tot een derde keuze komen: helemaal geen training
geven. Dit is aan de orde als je het bijvoorbeeld om technische redenen haast niet haalbaar schat om
online de training aan te bieden, terwijl deze in jouw context na afweging wel geboden lijkt. Je beslist
dan bijvoorbeeld te wachten tot de situatie rond corona verbetert. Let wel dat bij het kiezen voor het
niet geven van een training ook een professionele verantwoordelijkheid op je rust. Als het aanbod
van een mindfulnesstraining urgent is voor jouw doelgroep en deze groep wordt verder nauwelijks
bediend, dan is dat een andere keuze dan dat je weet dat jouw groep door collega’s voldoende
bediend wordt en het wegvallen van jouw aanbod geen gat achterlaat.
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Algemeen advies

In dit stuk hebben we betoogd dat:
• De richtlijn voor groepsbijeenkomsten in afgesloten ruimtes met interactieve aard en
zeker als er via het OV voor moet worden gereisd is nog steeds: uitsluitend indien
noodzakelijk.
• MBSR/MBCT in fysieke versie niet noodzakelijk is omdat online voor zover we weten een
redelijk alternatief is (hoewel wellicht niet de versie van voorkeur).
• Je als trainer een professionele verantwoordelijkheid hebt naar individuele deelnemers
(en eventueel kwetsbare familie) als ook naar de samenleving als geheel om de
verspreidingskansen van het coronavirus te minimaliseren.
Daarom is het algemeen advies: de voorkeur is online. Tenzij:
• Er een hoge urgentie (lijdensdruk) is, gekoppeld aan goede argumenten voor fysieke
bijeenkomsten (bijvoorbeeld in verband met emotionele of mentale kwetsbaarheid) en
alle algemene preventiemaatregelen in acht worden genomen.
• Of je groep als geheel:
o afkomstig is uit een gebied met laag verspreidingsniveau (bijvoorbeeld het
noorden van het land), en:
o geen deelnemers uit gezondheids-risicogroepen afkomstig zijn, en:
o deelnemers op eigen gelegenheid kunnen komen, en:
o de groepslocatie voldoende ruimte biedt om op afstand en hygiënisch te kunnen
werken, ook tijdens de informele momenten, en:
o de algemene preventiemaatregelen in acht worden genomen.
Neem bij dit advies in acht dat:
• Collegiale toetsing gewenst is, zeker als je het gevoel hebt dat je risico’s neemt.
• Dit advies is opgemaakt naar de situatie van eind mei 2020 rond corona en Covid en dat
deze situatie voortdurend aan verandering onderhevig is.
• Dit advies slechts een richting aangeeft maar dat je eigenlijk zelf je afweging moet maken
via de in dit stuk beschreven afwegingsstappen.
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Tenslotte

Je vindt het nu vanzelfsprekend dat je ergens met de auto én met de trein naartoe kan gaan, iets in
een winkel én online kan kopen en tussen een wandelvakantie én een stedentrip kan kiezen. Ooit
waren dat enorme dilemma’s.
Zo zal dit zich ook gaan ontwikkelen bij het dilemma: een mindfulnesstraining fysiek of online?
Misschien gaan we in de toekomst wel naar hybride trainingsvormen toe, of naar twee volwaardig
naast elkaar staande varianten van dezelfde training: fysiek en online. Misschien groeit het aanbod
uit elkaar tot verschillend-gekleurde segmenten en is de onderlinge vergelijking in de nabije
toekomst gewoon niet meer zo aan de orde. Onlangs kwamen de beroepsverenigingen al met het
idee om een aparte categorie te creëren voor mindfulnesstrainers die uitsluitend voor online waren
opgeleid. Misschien komen er wel aparte opleidingsmodules om je hiervoor te kwalificeren, zoals we
dat ook met individuele mindfulnesstrajecten zien.
Op dit moment (medio 2020) hebben we echter beperkte kennis en gegevens om een afweging te
maken. De crisis heeft ons overvallen. Dit afwegingskader is bedoeld om met de kennis van nu
een zo goed mogelijke afweging te kunnen maken. Het is dus is niet bedoeld om je het trainerswerk
nodeloos ingewikkeld te maken maar om je toe te rusten voor een verantwoorde keuze in een
ingewikkelde tijd.
Het is tevens goed om ons te realiseren dat het een illusie zou zijn dat het mogelijk is om de enige
juiste beslissing te nemen. Een vraag als ‘wat past hier?’ komt dicht bij de ethiek en ethische vragen
zijn nooit eenduidig en helder te beantwoorden. Het zijn vraagstukken in plaats van vragen.
Je zult nooit honderd procent kunnen voorkomen dat er dingen misgaan in een setting die jij hebt
gecreëerd. Wat je wel kan doen is naar volle inzet en beste vermogen jezelf te oriënteren op de
risico’s en kansen die voorliggen en daarna een afgewogen oordeel maken. Je hebt ook dan niet alles
in de hand, wel kun je rusten in het vertrouwen dat je naar beste weten hebt gehandeld in de
gegeven situatie.
We hopen dat bovenstaande afwegingen een stimulans zijn om je werk als mindfulnesstrainer met
zorg maar ook met overtuiging en inzet voort te zetten.

Rob Brandsma,
directeur CVM
25 mei 2020
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Literatuur over online mindfulnesstraining

Hieronder het belangrijkste onderzoek naar online mindfulness. Dit onderzoek is meestal gericht op
populaties met klachten (klachten die vaak ook meespalen in de motivatie voor een online aanbod).
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