
 
 
 
  
Workshop 1.3: Mindfulness voor jongeren in school en klinische settings. 
Guusje Collin en Marloes Artz 
 
Keuzestress, fomo, en prestatiedruk zijn inmiddels bekende begrippen. Gelukkig ondervindt 
niet iedere jongere hier last van, maar het zijn moeilijke tijden voor jongeren. Van alle 
bevolkingsgroepen voelden tieners en jongvolwassenen zich het meest eenzaam door de 
coronamaatregelen. En al vóór de coronacrisis verging het jongeren minder goed op het 
gebied van mentaal welzijn. Internationaal onderzoek laat zien dat psychologische klachten, 
depressies en suicidaliteit de afgelopen tien jaar beduidend zijn toegenomen onder 12 tot 
25-jarigen. Toegenomen prestatiedruk lijkt een belangrijke oorzaak. Er is steeds meer druk 
om te slagen op school en in het hoger onderwijs. En het gebruik van smartphones en 
sociale media creëert druk om voortdurend aan te staan en een perfect plaatje te laten zien 
van je uiterlijk, sociaal leven en (maatschappelijke) prestaties. De stress die dit veroorzaakt 
kan schadelijk zijn voor het ontwikkelende brein. En dat is zorgelijk aangezien de 
meerderheid van de (ernstige) psychiatrische aandoeningen juist in deze leeftijdsfase 
ontstaat.  
 
Mindfulness training kan jongeren helpen om de stress die hoort bij hun levensfase beter te 
hanteren. Bovendien kunnen jongeren leren om op een meer adaptieve en vriendelijke 
manier om te gaan met de druk die zij ervaren vanuit de buitenwereld en vanuit zichzelf. De 
afgelopen jaren zijn er veel ontwikkelingen geweest in het gebruik van mindfulness 
interventies voor jongeren, zowel op scholen als in klinische settings. 
 
In deze workshop nemen we je mee in het gebruik van mindfulness interventies die 
specifiek zijn ontwikkeld voor jongeren tussen de 12 en 25 jaar. Zijn jongeren wel te porren 
voor mindfulness? Als ze meedoen aan een training, wat vinden ze ervan? En wat hebben ze 
eraan? Wat zijn belangrijke aandachtspunten voor het geven van mindfulness trainingen 
aan jongeren? Op deze en andere vragen proberen we tijdens onze workshop antwoord te 
geven door middel van het delen van ervaringen en vanuit wetenschappelijke inzichten.  
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