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Online mindfulness voor  

Gelre medewerkers 
 

In roerige tijden is het van belang om goed voor lijf en leden te zorgen. Het stresssysteem van veel 

medewerkers maakt dan overuren en kan overbelast raken. Soms zelfs in die mate dat het lastig is om helemaal 

tot rust te komen in de momenten dat het wel kan. Mindfulness kan hier een helpende hand bieden.  

Je bent als Gelre medewerker welkom om deel te nemen aan de online mindfulness-meditaties die 2 keer per 

week verzorgd worden. 

 

Wat gaan we doen? 

We gaan samen mediteren. De ene keer met de adem als aandachtspunt, de andere keer een bodyscan, en zo 

kan er iedere keer een ander onderwerp zijn. Er is ruimte voor vragen en uitwisseling, maar we maken er geen 

praatsessies van. 

 

Wat levert het op? 

Je krijgt handvatten om op een gezonde(re) manier om te gaan met gedachten en gevoelens die neigen naar 

negativiteit. Het ademwerk kan je helpen sneller of beter je rust te vinden.  

 

Hoe en wanneer? 

We mediteren op vaste tijden in de week. Je bent niet verplicht om steeds deel te nemen, je bent welkom 

wanneer het je past. We starten deze week: 

 

• iedere woensdag om 19.30 uur 

• iedere donderdag om 19.30 uur  

 

Een sessie duurt ca. 40 minuten. Als het druk is, lopen we iets uit. 

Deze link (relaxmore.nl/mindfulness-gelre-online) brengt je rechtstreeks naar de online Zoom-meeting. 

Vijf minuten voor de aanvangstijd gaat de meeting open. De rest merk je vanzelf als je online bent. 

Ben je nog niet bekend met Zoom? Download hier (relaxmore.nl/pdf/ZOOM-uitleg.pdf) een korte instructie. 

 

Praktisch 

• Kom op tijd online. Ben je te laat? Dan ben je ook welkom, voeg gewoon stilletjes in; 

• Zorg dat je in een rustige ruimte bent, waar je niet gestoord wordt; 

• Zorg dat je naam zichtbaar is in beeld (aanpassen via de 3 puntjes in je beeld); 

• Tijdens de meditaties mag de camera desgewenst even uit, daarbuiten liever niet. 

 

Voel je welkom 

Met dit aanbod willen we je een extra hulpmiddel geven deze moeilijke tijd beter door te komen. Al naar gelang 

de ervaringen zullen we e.e.a. aanpassen om zo optimaal mogelijk aan de wensen tegemoet te komen.  

 

Graag tot online! 

 

Ronald de Caluwé, mindfulnesstherapeut afdeling Deeltijd Psychiatrie 

 

	

	


