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Vidyamala Burch ontwikkelde in 2001 een op boeddhistische leest 
geschoeid mind fulnessprogramma voor pijnpatiënten, chronisch zieken 
en mensen die gebukt gaan onder stress. Met dit programma deelt ze 
haar rijke ervaringsdeskundigheid als ‘gehandicapte’ en wil vooral ook 
mensen de helende werking van liefdevolle vriendelijkheid (metta) aan 
den lijve laten ondervinden. Wat ze hiermee brengt is niet alleen prak-
tisch doeltreffend maar ook hartopenend weet ik uit eigen ervaring. Op 
uitnodiging van Sense-aandachttraining mocht ik een cursusdag volgen 
voor patiënten.
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lange na niet voldoende voor patiënten. Als patiënt moet 
je zeer gestructureerd de dag aanpakken om je zoge-
naamde bloei-en-barst-cyclus (of over-onder-activiteit-
cyclus) te beheren. Als je je goed voelt ga je over je gren-
zen totdat je instort. Dit is een valkuil voor veel mensen 
met gezondheidsproblemen. Daar zijn zeer goede hulp-
middelen voor ontwikkeld, onder andere in de cognitieve 
gedragstherapie. Voor mij hebben deze hulpmiddelen 
eigenlijk voor een grotere praktische transformatie 
gezorgd dan meditatie alleen.
Daarbij voegde ik nog het mindful bewegen, of het zacht 
bewegen. Patiënten zijn beperkt in hun bewegingen, 
maar hebben toch ook beweging nodig. Het gaat soms 
om uiterst kleine, langzame bewegingen maar zeer aan-
dachtig en vooral liefdevol uitgevoerd. De nadruk ligt op 
de kwaliteit van de aandacht. Het idee is mensen te leren 
werkelijk volkomen aanwezig te zijn in hun lichaam, 
zodat ze economisch met hun bewegingen leren omgaan 
in hun dagelijks leven.

pijn als de poort naar liefde
Dit werk en mijn boeddhistische beoefening brachten 
een diepe verschuiving in me teweeg. Ik dacht eerst in 
termen van ‘IK heb pijn’. Die gedachte werkt heel isole-
rend. Ik voelde me losstaan van andere mensen terwijl ik 
voortdurend hulp nodig had. Volgens mij is dat een uit-
drukking van spirituele onwetendheid waarin je de ver-
bondenheid niet ziet en bovendien denkt dat het leven 
alleen maar gaat om plezier. Dat als het onaangenaam is, 
je iets niet goed doet: ‘als ik nu maar alle stukjes van mijn 
leven op een rijtje krijg dan is mijn leven perfect!’ Ik 
dacht toen op die manier, met mijn Nieuw-Zeelandse 
mentaliteit: als iets niet lekker loopt in je leven, doe er 
wat aan en los het op: ‘Get over it!’ Vreselijk eigenlijk, 
maar de meeste mensen denken zo. 
Die diepe verschuiving binnenin veranderde mijn ziens-
wijze volkomen. Het leven is niet altijd en voor iedereen 
bevredigend, het leven is altijd bitterzoet, dat is het 
dukkha-aspect (lijden, de eerste van de vier edele waarheden, 
red.). Pas toen ik de pijn niet meer persoonlijk nam, kon 
ik loslaten en aanvaarden. Het feit dat ik rugpijn heb is 
geen persoonlijke kwestie meer. Het is gewoon zo. Ieder 

van ons heeft hier zijn eigen versie van. Tot die tijd was ik 
van mezelf weggehold en ik leefde in een soort fantasie-
wereld waar ik geen pijn had. En ik wilde iets vinden wat 
de pijn zou laten verdwijnen. Ik leefde dus eigenlijk een 
heel nauw, gespannen, verlangend leven. Maar ik had een 
beschadigd lichaam. Er zou altijd pijn zijn. Pas toen ik 
werkelijk kon zien dat de pijn niet persoonlijk was reali-
seerde ik me dat het leven het potentieel heeft vol liefde 
en vrijheid te zijn voor iedereen.

zitten of gek worden
Het diepste inzicht in mijn leven werd me gegeven door 
ondraaglijke pijn. Ik was 25 en het ging heel slecht met 

Basisprincipes waarmee gewerkt wordt
1  Primaire pijn versus secundaire pijn 

Primaire pijn = fysieke en mentale pijn 

Secundaire pijn = pijn die ontstaat door reacties op  

de primaire pijn (angst, zorgen, lichamelijke spanning, 

negatieve gedachtepatronen, jezelf verdoven, weg

lopen etc.)

2  Mindfulness – milde, open aandacht en meditatie

3 Het Breathworks 5 stappen proces

Kenmerken van het Breathworks programma
De aanpak is gebaseerd op het leren accepteren van onze ervaringen in 

plaats van erop te reageren.

•	mindfulness – milde open aandacht

•	metta	 liefdevolle vriendelijkheid

•	anapanasati  gewaarzijn van de adem

•	 	pacing	–	structureren van de dag bijvoorbeeld met behulp van mind

fulnesswekkertjes, om mindfulness in je dagelijks leven te integreren

•	mindful	movement	– zacht bewegen

lezersgeschenk
Vidyamala Burch

Aandacht voor pijn, chronische pijn

beheersing door mindfulness 

Mensen die moeten leven met (chronische) 

pijn en ziekte, zullen veel hebben aan deze 

praktische mindfulnessgids. Schrijfster 

Vidyamala Burch kwam na twee ernstige 

rugtrauma’s in een rolstoel terecht en heeft 

de chronische pijn en de eenzaamheid die 

daarop volgden omarmd en geaccepteerd.

In dit boek leer je hoe je een kalm bewustzijn van het lichaam kunt ont

wikkelen en zo het lijden kunt loslaten. Het boek staat vol tips, ademha

lingstechnieken en mindfulnessmeditaties. Gezondheidsproblemen 

(zoals migraine, artritis en chronische vermoeidheid) los je zo niet voor 

eeuwig op, maar je kunt het lijden wél verminderen.

boeddhamagazine mag vijf exemplaren  
weggeven van aandacht voor pijn.

Mail je volledige naam en adres naar redactie@boeddhamagazine.nl,  

met als onderwerp ‘Aandacht voor pijn’.

‘Wow I never gave a course to so many people in one 
room!’ Een stralende Vidyamala rolt behendig haar rol-
stoel de goedgevulde zaal met deelnemers binnen: Met 
een brede glimlach zet ze samen met haar partner Sona 
het programma van deze patiëntendag uiteen. En meteen 
valt haar lichtheid op, haar openheid, haar ‘gewoonheid’. 
Ze zegt dat er om de twintig minuten een bel gaat. Dan 
moet ze even opstaan, ze heeft ervaren dat ze daardoor 
haar rug ontlast en haar pijnniveau onder controle houdt. 
Want pijn heeft ze altijd.

pijn
‘Ik kreeg mijn introductie tot meditatie in een ziekenhuis. 
Ik was 25 jaar, had ondraaglijke pijn en de kapelaan van 
het ziekenhuis stelde voor een visualisatie-oefening te 
doen. Hij vroeg me in gedachten terug te gaan naar een 
tijd, een plaats waar ik gelukkig was. In gedachten ging 
ik naar de zuidelijke Alpen van Nieuw-Zeeland. Als tie-
ner vond ik bergbeklimmen het mooiste dat er was. 
Wandelen in de bergen gaf me een soort euforisch 
gevoel. En toen, op dat moment in het ziekenhuisbed, 
beleefde ik die tienerextase opnieuw. Hij vroeg me die 
tijd en een plaats te herinneren en bracht me weer terug 
in het nu. Ik deed mijn ogen open en had de daarop vol-
gende tien minuten een ander gevoel. Voor het eerst 
besefte ik dat je je geest kunt gebruiken om je beleving 
van het moment te veranderen. Het was nog nooit bij me 
opgekomen dat zoiets mogelijk was. Ik wist bij wijze van 
spreken niet eens dat ik een geest had! Daarna werd ik 
hongerig naar meer en een paar jaar later stapte ik voor 
het eerst een boeddhistisch centrum binnen om te leren 
mediteren. 
Tien jaar lang mediteerde ik iedere dag trouw 40 minu-
ten totdat ik weer ernstige rugproblemen kreeg. Dat was 

een harde noot om te kraken: ik had duidelijk de bood-
schap niet goed begrepen want ondanks mijn meditatie-
beoefening had ik nog steeds mezelf niet volledig weten 
te transformeren. Ik wist niet hoe ik die mindfulness in 
mijn dagelijkse leven kon brengen. Ik ging op onderzoek 
uit in de wereld van de pijnbeheersing en stuitte op het 
boek van Jon Kabat-Zinn - Full catastrophe living (Handboek 
meditatief ontspannen, Altamira). Wat een ongelooflijk 
boek was dat, het werd zo’n beetje mijn bijbel! Ik wilde 
zijn mindfulnessprogramma volgen om het daarna te 
kunnen doorgeven aan anderen. Maar in Engeland kon 
dat toen nog niet. Ik besloot dat er niets anders op zat 
dan zelf iets op te zetten. 
In zekere zin was dat een geluk want het noodzaakte me 
echt diep in mijn eigen hart te kijken, naar wat mij gehol-
pen had. Vanuit mijn eigen ervaringen en intensief 
onderzoek naar wat de beste manier was om met pijn om 
te gaan, ontwikkelde ik Breathworks. 

leraar worden
Ik had twee redenen om leraar te willen worden. Het 
zou mij helpen gedisciplineerder met mijn eigen leven 
om te gaan als ik het goede voorbeeld moest zijn voor 
anderen. Maar de grotere, diepere reden was dat ik zo 
graag aan anderen wilde geven. Na mijn grote crisis 
toen ik vreselijk veel pijn had, kon ik slechts thuis zijn, 
niets doen, pijn hebben, down zijn. Als ik nu terugkijk 
denk ik dat ik depressief was in die periode. Ik wilde zo 
graag bijdragen aan de samenleving maar dat was toen 
onmogelijk. Ik weet wat het is om bij de kwetsbaren te 
horen, om aan huis en aan bed gekluisterd te zijn. Maar 
nu betekent het ook dat ik mensen in dezelfde situatie 
goed kan aanvoelen. En ze luisteren naar mij, omdat ze 
beseffen dat ik weet wat het betekent om met een 
beperking te leven. Ik wil hun graag helpen hun leven 
terug te krijgen. En ik heb een effectieve aanpak gevon-
den voor het omgaan met pijn, ziekte en stress. Daar ben 
ik het levende voorbeeld van. Ik weet dat we echt kun-
nen veranderen!

boeddhisme
Wat ik meenam in de opzet van mijn programma en dat 
anders was dan MBSR (mindfulness based stress reduction), 
kwam regelrecht uit het boeddhisme: het benadrukken 
van liefdevolle vriendelijkheid (Pali: metta).
Ik had vanuit het boeddhisme het gewaarzijn van de 
ademhaling (anapanasati) en het ontwikkelen van liefde-
volle vriendelijkheid (metta-bahavana) geleerd en al jaren 
beoefend, dus het was vanzelfsprekend dat ik dat door 
mijn cursus weefde. Wat ik daaraan nog toevoegde was 
pacing, mindfulness voor het leven van alle dag. Het is 
voor patiënten namelijk essentieel om uiterst systema-
tisch de mindfulness toe te passen. Het ruime aandachtig 
zijn tijdens het tandenpoetsen of tijdens het eten is bij 

Vidyamala Burch
Oprichtster van Breathworks

Geboren in Nieuw Zeeland, woont nu in Manchester, Engeland.

Op haar 16e breekt ze in het zwembad haar rug op een aangeboren zwak 

punt. Dat leidt tot maanden met haar romp in het gips en twee grote ope

raties. Daarbovenop raakt ze op haar 23e bij een ernstig autoongeluk 

betrokken. Twee jaar daarna blijkt uit röntgenfoto’s dat ze er een over

dwarse breuk in de wervelkolom aan over heeft gehouden. Ze belandt in 

een rolstoel. Vanwege de vreselijke, aanhoudende pijnen doet ze onder

zoek naar effectief pijnmanagement, mindfulness en meditatietechnie

ken en wordt op dat gebied een expert. In 2001 richtte ze samen met haar 

partner Sona en collega Gary Hennessy Breathworks	op. Een stichting die 

mindfulnesscursussen geeft aan patiënten en mensen opleidt tot mind

fulnesstrainer, in samenwerking met de Britse gezondheidszorg. Breath-

works is in Engeland uitgegroeid tot een van de belangrijkste organisaties 

op dit gebied.

Vidyamala is ordelid en leraar bij Triratna	Boeddhistische	Beweging.
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me. Ondanks mijn rugklachten was ik gewoon blijven 
werken als filmeditor. Ik had mezelf over mijn grenzen 
geduwd en moest daarvoor boeten in een ziekenhuis-
bed. Uiteindelijk kwam ik op de intensive care terecht 
omdat er iets mis was gegaan met de injecties die ik had 
gekregen. Om contrastfoto’s te kunnen maken kreeg ik 
een kleurstof in mijn ruggengraat gespoten waarna ik 
24 uur moest blijven zitten om het in te laten werken. Ik 
had maanden niet meer rechtop gezeten! Bovendien was 
die Neurologische Intensive Care een zeer angstaanja-

gende omgeving voor een 25-jarig meisje. Er gebeurde 
van alles die nacht; een man kreeg een darmbloeding, 
mensen van wie de hersenen niet meer goed werkten 
vanwege tumoren, praatten en deden vreemd. Midden 
in de nacht welde er een hevig gevecht op tussen twee 
kanten van mijn geest: ‘Ik kan dit niet aan! Ik word gek!’ 
en de andere kant zei dan: ‘Je moet! Je hebt geen keuze. 
Het komt goed.’ En zo ging dat mentale gevecht heen 
en weer. Het voelde als schroeven op mijn hoofd die 
steeds strakker werden gedraaid. Totdat er vanuit de 
diepte ineens een stem naar boven kwam. Als ik een 
christen geweest was, had ik gezworen dat het God 
was, die zei: ‘je hoeft het niet vol te houden tot morgen-
ochtend, je hoeft alleen maar door dit moment heen.’ 
Voor mij was het een regelrechte openbaring. Ik raakte 

doordrongen van het inzicht dat we ons leven enkel van 
moment tot moment kunnen leven. Want wat was ‘mor-
gen’? Het was slechts een idee van de toekomst. Alles 
werd ineens zonneklaar. Ik leefde volledig in het 
moment en in dit moment en dan dat moment… Het gaf 
me een groot gevoel van zelfvertrouwen en ik ont-
spande. Door dit inzicht kon ik loslaten en aanvaarden. 
Ik kon de angst voor de ochtend loslaten, de controle 
laten gaan. Toen pas kan kon ik zien dat ik mezelf dat 
mentale lijden had aangedaan, dat we in Breathworks 
‘secundair lijden’ noemen. Alle last viel van me weg; ik 
was gewoon een meisje van 25 in een ziekenhuisbed dat 
in het moment leefde.
En uit dit inzicht rezen meer vragen: ‘Wat is tijd? Wat is 
de ochtend? Wat is ruimte? Wie ben ik? Dat soort exis-
tentiële vragen en de kapelaan die aan mijn bed kwam 
met de visualisatie-oefening, brachten me op het spiritu-
ele pad. In mij ontstond een enorme honger naar het 
begrijpen van de menselijke geest, van tijd, ruimte… Het 
inzicht dat ik beleefde kwam naar me toe vanuit de hel en 
zorgde voor het grootste spirituele keerpunt in mijn 
leven. Vóór deze ervaring dacht ik dat het mogelijk was 
om samsara (de cyclus van het lijden) onder controle te 
houden, maar van toen af aan begon ik te beseffen dat 
uiteindelijk het leven zelf koning is.

veilig zijn voor jezelf en de wereld
Ik geloof niet in strijd. Als je ergens tegen of voor gaat 
strijden, zelfs voor de vrede, dan start je vanuit agressie 
en weerstand. Je komt ook met een visie dat je het beter 
weet en met een houding tegen datgene waartegen je 
strijdt. De Boeddha zei: ‘Je kunt haat niet met haat over-
winnen, enkel door liefde kun je haat overwinnen.’ Het 
gaat mij juist om de kleine, de heel kleine dingen zelfs. 
Opstaan en dingen doen de hele dag om je eigen en 
andermans dag zo veilig, onschadelijk en liefdevol 
mogelijk te maken. Het hoeft niet groot te zijn. Als je 
naar buiten trekt om de oorlog te bestrijden en je denkt 
daarmee de wereld te veranderen, dan kijk je niet in je 
eigen hart. Het gaat om hoe je bent, hoe je reageert en 
hoe je met jezelf en anderen omgaat. We veranderen de 
wereld door deze heel kleine dingen. Engagement 
begint in het klein, met kleine gebaren, aandacht, en 
vooral veel vriendelijkheid. Het is beter een gewoon 
leven te leiden en verantwoordelijkheid te nemen voor 
je hart en je geest op de eenvoudigste manier. Het is 
mijn wens dit kostbare leven zo ethisch en liefdevol te 
leven als maar kan. Volgens mij veranderen we zo de 
wereld.” 

www.breathworks-mindfulness.org.uk

mindfulness.breathworks.be

www.sense-aandachttraining.nl

Breathworks 5 stappenproces
1  Aandacht (awareness) – in het moment zachtmoedig aanwezig zijn in 

de gevoelde ervaring (mentaal, fysiek, met de zintuigen …).

2  Aanvaarding en zelfcompassie (acceptance	and	self-compassion) – dich

ter bij het onaangename gaan in plaats van het weg te duwen of ervan 

weg te lopen.

3  Plezier koesteren (the	treasure	of	pleasure) – het aangename erkennen, 

ook prettige gevoelens zijn er ieder moment.

4  Heel zijn en perspectief verkrijgen (being	whole	and	gaining	perspective) 

– het gewaarzijn verbreden zodat het alles omvat (zowel plezierige als 

onplezierige gevoelens toelaten in hetzelfde moment).

5  Met keuze leven (living	with	choice) – creatief leven in plaats van onbe

wust reageren. Kiezen om gehoor te geven aan de onaangename 

aspecten van ons leven in plaats van te reageren. Vaardig omgaan met 

problemen.

‘het inzicht dat ik 
beleefde kwam naar  

me toe vanuit de hel en 
zorgde voor het  

grootste spirituele 
keerpunt in mijn leven’
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