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De effecten van meditatie

Wij zeggen het en misschien meerdere mensen om je 
heen: mediteren is goed voor je! Maar wat bedoelen 

we daar dan mee? Wat betekent dit ‘goed’? Wij geven 

je graag een overzicht van wat mediteren op 
regelmatige basis je kan opleveren.

1. Meditatie verhoogt focus en concentratie 

Door regelmatig te mediteren leer je je mind beter te focussen en 

kun je makkelijker je concentratie behouden. Juist in drukke tijden 

helpt mediteren om beter te kunnen omgaan met prikkels en korte 

en (te) strakke deadlines. Je kunt beter informatie filteren en 

prioriteiten stellen, zodat je efficiënter en effectiever werkt. 

Focus bij herhalende taken
Een studie aan the University of California laat zien dat na een 

meditatietraining de proefpersonen beter in staat waren om focus 

te behouden. Met name bij het uitvoeren van repetitieve taken. Een 
ander onderzoek wees uit dat studenten die twintig minuten per 

dag mediteren beter scoorden op cognitieve vaardigheden. In 

sommige gevallen zelfs tien keer beter dan de groep die niet 

mediteren.

Verbetering in oplettendheid
In een studie onder vijftig mensen met ADHD vertoonde de groep 

die zich had gecommitteerd aan mindfulness-based cognitieve 

therapie een verminderde hyperactiviteit, impulsiviteit, een 

verhoogd handelen vanuit bewustzijn en een verbetering in 
oplettendheid. 
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2. Meditatie helpt tegen stress
Mediteren kan je zeker helpen in stressvolle tijden. Doordat 

mediteren direct op je immuunsysteem werkt ben je fitter en kun 
je beter omgaan met spanning. Daarbij helpt mediteren je sneller 

te herstellen en te ontspannen na een moment van veel stress.

Verhoging immuunsysteem en weerstand tegen stress
Een studie aan de Harvard Medical School demonstreerde dat 
mensen na het beoefenen van yoga en meditatie een verbeterde 

energieproductie en veerkracht hadden. Deze verbetering droeg bij 

aan een verhoging van het immuunsysteem en weerstand tegen 

stress. 

Verhogen mentale fitheid
Volgens psychotherapeut Dr. Ron Alexander kunnen we met 

mediteren onze mind meer controleren en daarmee onze mentale 

fitheid, veerkracht en emotionele 

intelligentie verhogen. 

3. Meditatie vermindert 
depressie- en angstgevoelens
Doordat we mediteren krijgen we een 

sterkere connectie met ons lichaam en onze 

mind. Hierdoor voel je sneller wat er in je 

omgaat en krijg je meer controle over je 

emoties. Je kunt je ze beter van een afstand 
observeren en zien voor wat ze zijn. Je weet en voelt dat jij deze 

emoties niet bent. Hierdoor drijven ‘donkere wolken’ sneller voorbij.  
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Tip! 
Op een moment waarbij je stress 

ervaart kun je in 10 seconden 

mediteren door twee keer rustig in- 
en uit te ademen en daarna te 

glimlachen.
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Vermindering symptomen van depressie
Professor Filip Raes heeft in een studie bij vijf middelbare scholen 

in België onder 400 scholieren (tussen de 13 en 20 jaar) de effecten 

van mindfulness getest. Hij concludeerde dat de scholieren die in 

de klas een mindfulness programma volgden een vermindering 
van depressie-, angst- en stress-symptomen vertoonden. Zelfs tot 

zes maanden na het programma bleken scholieren minder 

ontvankelijk te zijn voor depressie. 

Vermindering overdenken
Een studie uitgevoerd door the University of California laat zien dat 

mindfulness meditatie bij individuen die voorheen een depressie 

hadden voor een vermindering zorgt in 

overdenken en disfunctionele 

overtuigingen.     

4. Meditatie reduceert pijn
Doordat we met mediteren ons lichaam 

beter leren aanvoelen, kunnen we beter 
omgaan met fysieke pijn. Met je 

ademhaling kun je ten tijde van pijn je 

lichaam kalmeren en de pijn reduceren. Door 

regelmatig te mediteren train je je lichaam. Je lichaam herstelt 

bijvoorbeeld sneller na een operatie. 

Verminderen van de ervaring van pijn
Een onderzoeksgroep aan the University of Montreal stelde dertien 

Zen masters en dertien vergelijkbare non-beoefenaars bloot aan 

dezelfde pijnlijke hitte terwijl hun hersenactiviteit werd gemeten 
met een fMRI scanner. Zij ontdekten dat de Zen meditatie 

beoefenaars minder pijn rapporteerden. Zelfs minder dan de 

neurologische output van de fMRI. 
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“” 
Doordat je neutraler naar je 

emoties kunt kijken zul je minder 

last hebben van depressieve 

gevoelens en intense angst. 
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5. Het verhoogt compassie en vermindert 
eenzaamheid
Mediteren leert ons in het algemeen een meer open blik te hebben 
richting jezelf. Door meer begrip te hebben voor jezelf krijg je ook 

meer begrip voor andere mensen en situaties waarin je verkeert. Je 

leven vult zich met meer compassie, met als resultaat dat je 

minder gevoelens van eenzaamheid ervaart en je zelfacceptatie 

vergroot. 

Meer positiviteit naar anderen
Een studie gepubliceerd in de American Psychological Association 

stelt dat mensen die slechts een paar minuten aandacht besteden 

aan compassie in hun meditatie ze een verhoogd gevoel van 
sociale connectie en positiviteit naar anderen ervaren. Dit 

bevordert positieve sociale emoties en verlaagt sociale isolatie. 

6. Het verhoogt je creativiteit 
Door regelmatig te mediteren verhoogt je vermogen om je open te 

stellen voor het onvoorziene en onverwachte. Hoe meer je 
mediteert hoe meer ruimte er in je hoofd ontstaat om buiten je 

gebaande paden en agenda te denken, voelen en zien. Hoe vaak 

krijgen we niet opeens een goede ingeving onder de douche? Dit is 

omdat we op dat moment soms even onbewaakt alles loslaten. 

Mediteren heeft datzelfde effect.  
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“” 
Zo is mediteren niet alleen fijn voor jezelf, maar ook voor iedereen 

om je heen! 
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Meer ideeën dankzij meditatie
Uit onderzoek aan de Universiteit Leiden blijkt dat het beoefenen 

van bepaalde meditatietechnieken het creatief denken aanzienlijk 

bevordert. Zo bleek dat na een Open-Monitoring-meditatie, het 
openstaan voor elke gedachte en zintuiglijke waarneming, de 

deelnemers beter presteerden in divergent denken. Ze bedachten 

dus meer mogelijke oplossingen bedenken voor een gegeven 

probleem. Ook kwamen ze met meer ideeën dan daarvoor. 

De online meditatie coach: Wat zijn de effecten van 
meditatie voor jou? 

Het kan helpen om voor jezelf op te schrijven wat je ervaart direct 

na een oefening. Zo word je bewust van de effecten. 

Wat voor effect hebben de meditaties tot nu toe op jou? Wat voor 

effecten ervaar je al? Meer rust tijdens werk, meer focus? Je kan 
het hieronder opschrijven. 

Good luck en trust us, als je eenmaal de effecten van meditatie 

ervaart wil je na een tijdje niet meer zonder. 
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Wij geloven dat als je connected bent  
met jezelf, alles goed is. Bij ons vind je 

(spirituele) tools en coaching om  
je hierbij te helpen.

www.houseofawareness.com
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