
 
 

Vind het anker in jezelf 
Een korte training 

om steunpunten in jezelf te vinden 
 

Wanneer en hoe laat 
Vier bijeenkomsten 

In mei en juni  
Dagdeel nader te bepalen  

 
 
 

Waar 

Viore, Oostereind 115 in Hilversum 
Viore, het inloop-, informatie- en activiteitencentrum voor mensen die 

leven met kanker 
 

 
 



Voor wie 
Mensen die kanker hebben (gehad) en hun naasten hebben veel te 
verwerken. Veel wat zeker was, is dat (opeens) niet meer. Er kunnen zich 
momenten van vertwijfeling voordoen. Van angst, stress, gepieker en 
onzekerheid. Op dat soort momenten is het goed als je in jezelf 
steunpunten kunt vinden waar je je aan vast kunt houden. 
In deze korte training gaan we daarnaar op zoek.  

 
Wat komt aan de orde

De training bestaat uit vier 
bijeenkomsten van anderhalf uur 
(met mogelijk wat uitloop) en is 
gebaseerd op oefeningen van de 
Mindfulness. Hij wordt verzorgd 
door een gids van Viore. 
In de eerste bijeenkomst maak je 
kennis met enkele beginselen 
van meditatie (dat kan iedereen!) 
en leer je te focussen op je adem. 
Dit laatste is een belangrijk en 
praktisch hulpmiddel om snel 
even “uit de situatie” te stappen. 
In de tweede bijeenkomst doen 
we een lichaamsverkennende 
oefening (bodyscan). Dit is om je 
bewuster te worden van je lijf en 
om beter te kunnen ontspannen. 
 
 
 
 

In bijeenkomst nr. 3 doen we een 
visualisatie en gaan we een mooi 
beeld opslaan op een plek in je 
hoofd om daar te kunnen 
“schuilen” op momenten waarop 
je dat nodig hebt.  
Tijdens de vierde en laatste 
bijeenkomst blikken we terug op 
wat we door deze oefeningen 
geleerd hebben en wordt er 
aandacht besteed aan wat er 
herhaling, uitbreiding of  
verdieping behoeft. 
 

 
 
 

Aanmelden 
Het is de bedoeling dat je je inschrijft voor de gehele cursus, en dus aan 
alle 4 bijeenkomsten deelneemt. Kosten: € 5,- per keer.  
Aanmelden kan via programma@viore.org of telefonisch: 035 685 35 32.  

mailto:programma@viore.org

