COLUMN Hanneke Bax

Mag ik uw
aandacht?
Sinds 2012 is Hanneke eigenaar van Bestemming Bereikt Trainingen en Logopedie
in Utrecht. In het werk in haar stemgeoriënteerde praktijk vindt ze het holistische aspect
heel belangrijk. Niet alleen kijken naar de stoornis maar ook naar mensen, g
 edragingen
en naar de rol van de psyche en het lijf. In deze column beschrijft H
 anneke Bax haar
visie op het vak Logopedie.

Op een zonnige zaterdag in de herfst van 2011 zocht ik ontspanning in een tijd waarin ik als logopedist in een dip zat.
Met de beste intenties ging ik op pad en trok het felgekleurde bos in.
Ik dwong mezelf ernaar te kijken, want ik ‘moest’ immers toch kun
nen genieten van dit herfsttafereel? Het lukte me voor geen meter
en ik was teleurgesteld in mezelf. In plaats van te ontspannen, liep de
spanning alleen maar verder op. Na verloop van tijd erkende ik sim
pelweg dat genieten even niet in mijn emotie-pakket zat. Ik schopte
gefrustreerd tegen de bladeren op de grond en plofte boos op een
bankje neer om een potje te mokken. Ineens hoorde ik iets bewegen
in de bomen voor me. Ik werd nieuwsgierig, keek omhoog en zag een
eekhoorntje van de ene tak naar de andere springen. Een glimlach
verscheen op mijn gezicht. Verder kijkend
bleek het hele stuk bos in mijn blikveld ge
vuld te zijn met spelende, springende en ver
zamelende eekhoorns. De tranen rolden over
mijn wangen. Er kwam een zucht van verlich
ting en ik voelde me ontspannen.

belangrijk ingrediënt voor een goede behandeling. Je kunt je immers
maar op één plek tegelijk bevinden en het is van belang dat je zo
goed mogelijk signalen van de cliënt oppakt om hierop in te kunnen
spelen. Vaak krijg ik terug dat het fijn is dat ik zonder oordeel luister,
hun tempo volg en rust uitstraal. Dit heeft natuurlijk een positief ef
fect op de cliënten, die wel wat vriendelijke aandacht kunnen gebrui
ken op het moment dat ze met de dagelijkse stress de logopedische
behandelkamer binnenkomen.
Jon Kabat-Zinn, grondlegger van mindfulness, zag dat een
groot deel van de energie verdween door het niet-willen van
pijn en het gevecht hiertegen. Hij werkte in de 70 in een zieken
huis en zag dat mensen met chronische pijn
te horen kregen ‘dat ze ermee moesten leren
leven’. Niemand vertelde hen echter hoe. Met
vechten tegen de pijn heb je dus een dubbel
probleem: de pijn en het vechten ertegen.
Bovendien is de kans aanwezig dat de pijn
erger wordt door het vechten.

Ik zie hoe
collega’s worstelen
met de eisen die
gesteld worden
van buitenaf

Dat dit een mooi metafoor voor mindfulness is, wist ik toen nog niet. In die tijd
zag de binnenkant van mijn hoofd er tijdens
werkdagen ongeveer zo uit: “bij de vorige be
handeling had ik beter……. de volgende behandeling komt die las
tige cliënte…. ik moet nog zóveel mails bijwerken…..wat moet ik ook
alweer in de supermarkt halen? brood, kaas, fruit, yoghurt…. Han,
doe normaal! Even concentreren!” Niet vreemd dat ik hierdoor zon
der energie zat.
Tegenwoordig merk ik dat ik een hoop energie overhoud,
aardiger voor mezelf ben, mijn grenzen aanvoel en meer
geniet van dingen die zich aandienen. Ik heb geleerd met meer
aandacht in mijn leven en werk te staan. Aandacht is, denk ik, een

NUMMER 7-8, juli 2016

Al toen ik met mindfulness in aanraking
kwam, merkte ik dat ik deze inzichten
wilde delen. Een aantal jaren en een oplei
ding later, ligt mijn cursus ‘Mindfulness voor logopedisten’ klaar voor
de start in september. Logopedisten zijn multitalenten en multitas
kers. We zien veel cliënten, iedereen vraagt wat van ons en we willen
het ook nog eens goed doen. Ik zie hoe collega’s worstelen met de
eisen die gesteld worden van buitenaf. Het verliezen van aandacht
en energie ligt dus op de loer. Toen ik laatst flink in de werkstress zat
(ook na vijf jaar mindfulness ben je heus niet verlicht), besloot ik een
ommetje te maken. Weer met goede intenties, maar dit keer dwong
ik mezelf nergens toe. Ik merkte dat ik ontspannen raakte. Precies
op dat moment zag ik een eekhoorn springen.
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