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‘Wat denkt u over mindfulness, 
dr. Laureys?’, vroeg een journalist 
me begin jaren 2000. Ik keek snel 
welke publicaties op Pubmed 
stonden en antwoordde dat ik niet 
overtuigd was. Als neuroloog en 
breinwetenschapper ben ik een 
professioneel scepticus.
De ommekeer kwam in 2012 toen ik 
plots alleenstaande papa werd met 
drie jonge kinderen. Ik piekerde over 
wat me was overkomen en was bang 
voor wat nog komen zou. Tegen de 
stress ging ik roken en drinken, en 
nam ik antidepressiva en slaappillen. 
Het was al snel duidelijk dat dit 
niet de goede weg was om een 
inspirerende vader, professor en arts 
te zijn.

Ik begon met yoga en kwam in 2013 
tijdens TEDx Parijs de boeddhistische 
monnik en persoonlijke vertaler van 
de Dalai Lama Matthieu Ricard tegen. 
Hij nodigde me uit om met hem 
op meditatie-retraite te gaan en ik 
nodigde hem uit om als proefkonijn 
naar m’n lab in Luik te komen om 
zijn hersenen te bestuderen met 
onze EEG-, MRI- en PET-scanners. 
Onze resultaten leverden een 
publicatie op in Brain Stimulation, 
maar belangrijker: ik ben gaan leren 
mediteren en zijn we met het team 
wetenschappelijke onderzoeken 
gestart naar de effecten van 
meditatie op je brein.

Vooruitkomen door stilstaan
Die effecten heb ik zelf ervaren. 
Op persoonlijk vlak door aandacht 
te hebben voor mijn gedachten 
en emoties. Als professional, door 
niet enkel te denken vanuit kennis, 
maar in reflectie terug te gaan naar 
empathie en compassie. Daardoor 
kan ik soms meer betekenen voor 
het welzijn van mijn patiënten. 
En als wetenschapper zie ik in 
gecontroleerde klinische studies 
dat het effect van meditatie even 
groot kan zijn als dat van pijnstillers, 
anxiolytica of antidepressiva.

Als zorgverlener mogen we ten 
slotte meer aandacht hebben voor 
ons eigen mentaal welzijn. We 
lopen immers een vergroot risico 
voor burn-out. Om het gunstige 
effect van meditatie te ervaren 
hoef je heus geen zenmeester of 
meditatiemonnik te worden. Begin 
met wat je kunt en wees niet te 
streng voor jezelf!
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