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 Stresskip 
“Ik was een enorme stresskip. Zelfs zo erg 
dat ik tijdens mijn studie psychologie in 
een negatieve spiraal terechtkwam. Ik was 
geselecteerd voor de master Training & 
Development, een master waar maar tien 
studenten aan mogen deelnemen. Natuur-
lijk was ik blij, maar ik voelde me ook heel 
klein. De studenten met wie ik de master 
volgde, waren stuk voor stuk ontzettend 
goed. Dat maakte me onzeker. Ik probeerde 
mijn onzekerheid te compenseren door heel 
hard te werken. Tot in de late uurtjes was 
ik bezig en ik raakte steeds verder uitgeput. 
Op een gegeven moment dacht ik: waar 
ben ik mee bezig? Ik ging op zoek naar een 
oplossing en kwam uit bij mindfulness.”

 Cool 
“Ik had in het begin wel mijn bedenkingen. 
Ik ben een ‘doener’ en was bang dat mind-
fulness te zweverig voor me zou zijn. Tot 
ik de meditatieapp van Andy Puddicombe 
ontdekte. Door hem zag ik in dat mind-
fulness eigenlijk best cool is en besloot ik 
het te proberen. Gelukkig maar, het heeft 
mij zo veel rust, ruimte en relativering 
gebracht! Voorheen croste ik door het 
leven op de automatische piloot. Sinds ik 
aan mindfulness doe, kan ik stilstaan. Ik 
neem nu de tijd om me af te vragen hoe ik 
me voel en of ik de dingen doe die ik leuk 
vind. Hierdoor geef ik mijn leven invulling 
vanuit mijn waarden en ben ik trouw aan 
mezelf.”

 Boodschap 
“Na mijn studie ging ik aan de slag bij een 
trainingsbureau. Niet als trainer, maar als 
programmaontwikkelaar. Ik zat de hele 
dag achter de computer, terwijl ik juist met 
mensen wilde werken. Zo frustrerend! Ik 
stelde mezelf toen de vraag: wat zou ik 
doen als alles zou kunnen? Het antwoord 
was: de inzichten die ik heb opgedaan door 
mindfulness aan anderen doorgeven. Vanaf 
dat moment ging ik naast mijn baan mind-
fulnesstrainingen geven. In het begin kon ik 
het goed combineren, maar al snel kreeg ik 
zo veel aanvragen dat ik tijd tekortkwam. 
Toch vond ik het lastig om de zekerheid 
van een vaste baan op te geven. Toen het 

trainingsbureau naar een andere stad ging 
verhuizen, besefte ik dat het universum mij 
iets wilde vertellen. Ik zegde mijn baan op 
en ging voor de volle honderd procent voor 
mijn MindfulCentrum.”

 Praktijkgericht 
“Het geeft voldoening om mensen te helpen 
om dichter bij zichzelf te komen. Het is 
ongelooflijk wat iemand in acht weken kan 
bereiken: van diep in de put naar energiek 
en positief. Natuurlijk gaat zo’n transfor-
matie niet zonder slag of stoot. De trajecten 
zijn best intensief en de oefeningen zijn 
niet altijd leuk om te doen. Ook moet ik 
soms vooroordelen wegnemen, vooral bij 
bedrijfs trainingen. ‘Mindfulness is toch 
zweverig op een kussen zitten?’ zeggen ze 
dan. Als ik dan kan laten zien dat mindful-
ness júíst heel praktische handvatten geeft, 
is mijn missie geslaagd.”

 Geen wondermiddel 
“Nooit meer stress door mindfulness? Daar 
geloof ik niet in. Het is geen wondermiddel. 
De wereld is niet opeens anders, er blijven 
uitdagingen. In bepaalde situaties ervaar 
ik dus gewoon nog stress. Vaak gaat het om 
automatische neigingen die nu eenmaal 
in de aard van het beestje zitten. Wel ben 
ik door mindfulness veel bewuster van 
mijn stresspatroon. Ik merk stress eerder 
op en kan er op een gezonde manier mee 
omgaan.” 

  
bracht mij rust,  

ruimte en relativering’ 

Mindfulness bracht 
stresskip Suzan Oostvogels 
de rust die ze nodig had om 

te ontdekken wat ze met 
haar leven wilde. Ze zegde 
haar baan op en ging voor 
de volle honderd procent 
voor haar eigen Mindful-

Centrum. “Het geeft zo veel 
voldoening om mensen te 
helpen dichter bij zichzelf 

te komen.”
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