M I N D L A B
CREATING HEALTHY MINDS

WAT DOEN
WE?
Mindlab biedt mentale gezondheidszorg op
afstand aan. Op je eigen tempo en
ongebonden aan locatie kan je je
groeiproces aangaan rond thema's als
stress, goed in je vel burn-out, slaap,
depressie, angst, meditatie en veel meer.
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"Iedereen kan baat hebben bij mentale
training om productiviteit en welzijn te
verbeteren. We weten allemaal dat
fysieke training gezond is. Het is tijd om
te beseffen dat we ook ons meest
dierbare bezit moeten trainen, ons
brein.”

—
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WIE ZIJN WE?
Mindlab werd gemaakt door Sare De Caster.
Sare is klinisch psycholoog, en merkte dat
cliënten tussen de sessies door, nood hadden
aan verdieping en aan oefeningen.
Ze hoorde ook een grote nood aan
ondersteuning in mentaal welzijn op het werk.
De e-learning modules werden specifiek voor
werknemers uitgewerkt.

ENKELE REFERENTIES

STAP VOOR STAP
PROGRAMMA'S
De online modules zijn ontwikkeld om je mentaal
welzijn te helpen begrijpen en verbeteren. We zijn
van mening dat iedereen toegang moet krijgen
tot praktische, effectieve en wetenschappelijk
onderbouwde kennis rond mentaal welzijn. De
modules bieden tools en technieken die eveneens
gebruikt worden in psychotherapie en zijn erop
gericht je te begeleiden om meer grip te krijgen
op je eigen leven.
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Mentale gezondheid is zo belangrijk! Hierin
hulp zoeken kent vaak een grote drempel.
Mindlab zorgt er net voor dat je jezelf kan
trainen en zal je kunnen helpen in het
ontdekken wat een valkuil kan zijn, en hoe je
hiermee kan omgaan. Het feit dat je de
module kan volgen waar en wanneer je maar
wil, maakt het net toegankelijk! Inhoudelijk
zeer verrijkend!

Melanie, Aalter
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ZIEKTEVREES

STRESSHANTERING
Deze module geeft een inleiding tot enkele zeer effectieve
tools en technieken om beter met stress om te gaan. Deze stress
kan ontstaan vanuit een werksituatie, privésituatie of het
dagelijkse drukke leven. In dit programma gaan we aan de slag
met hartcoherentie en andere relaxatietechnieken om acute
stress beter te reguleren. Aanvullend zullen oefeningen vanuit
cognitieve gedragstherapie aan bod komen zoals piekertips, het
leren opsporen en ombuigen van denkfouten, wat helpende en
minder helpende manieren zijn om met chronische stress om te
gaan.
Aan het einde van dit programma zal je op een speelse manier
kennis en vaardigheden hebben opgebouwd over hoe je de
dagdagelijkse stress op een succesvolle manier kan aanpakken.
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BURN-OUT
In deze module ontdek je wat burn-out is en waarom het
ontstaat. Je krijgt heel wat informatie, oefeningen en tips mee
om burn-out te begrijpen, te voorkomen of aan te pakken.

Er wordt aandacht geschonken aan de werkcontext,
persoonsgebonden en omgevingsgebonden factoren. Door
middel van enkele vragenlijsten (stress-test, BAT, ...) kan je
nagaan wat jouw risico op burn-out is. De module biedt de tools
aan om uit te pluizen hoe jouw energiesysteem lek geraakt is,
zodat je aan de hand van een gepersonaliseerd actieplan
stappen kan ondernemen om weer controle te krijgen over je
leven.
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SLAAP
Cognitieve gedragstherapie is de gouden standaard in de
behandeling van slaapproblemen. Deze module maakt gebruik
van een evidence-based gedragstherapeutische aanpak. De
technieken en vaardigheden die je hier zal aanleren, zijn al vaak
onderzocht en bevestigd in hun effectiviteit!

De aanpak is gebaseerd op de kennis die we hebben over slaap.
Het speelt in op zowel belemmerende gedachten en
gedragingen als emoties
en fysieke symptomen. Het zal je helpen meer helpende
gewoonten te ontwikkelen die bijdragen aan een goede
nachtrust. Het zal je bovendien ook helpen om stress en angst
beter te leren hanteren.
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MEDITATIE
De laatste jaren werd de positieve impact van meditatie en
mindfulness op het algemeen welzijn door heel wat
wetenschappelijke studies bevestigd. Meditatie en mindfulness
hebben terecht terrein gewonnen binnen de wetenschappelijke
wereld.

In deze module krijg je vooral praktische handvaten over hoe je
aan de slag kan gaan met mindfulness en meditatie. Na een
introductie over waarom het nuttig is, gaan we verder met heel
wat oefeningen via audio-begeleiding waarin je de effecten zelf
kan ondervinden. Als je dit regelmatig doet, zal je controle
verwerven over je automatische piloot. Zo leer je stress beter
hanteren en zal je algemeen welzijn verbeteren.
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GOED IN JE VEL
Deze module omvat verschillende onderwerpen die allen
bijdragen tot een "goed gevoel" zoals een gezond lichaam,
dankbaarheid en optimisme, goede relaties, doelen stellen,
digital detox, ...

De module is zo opgebouwd dat je elke les onafhankelijk van
elkaar kan bekijken. Kies de lessen die voor jou het meest
interessant klinken. Wil je de volledige module doorlopen? Prima,
maar neem je tijd. Laat alle informatie bezinken. Weet dat je op
elk moment kan onderbreken en hervatten. Herneem de lessen
ook zo vaak je wil, dan zal het effect des te groter zijn!
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DEPRESSIE
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Worstel je met gevoelens van depressie of herken je een lage
stemming bij jezelf die je niet gewoon bent? Je moet je hier niet
bij neerleggen of wachten tot de storm overgaat. Deze module
geeft je inzicht in en handvaten om om te leren gaan met deze
problemen.

De aanpak is gebaseerd op cognitieve gedragstherapie die zich
richt op het aanleren van skills en vaardigheden die je nodig hebt
om je leven hier en nu anders aan te pakken.

Je krijgt heel wat

informatie, oefeningen en tips mee om depressie te begrijpen, te
voorkomen of aan te pakken.
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ZIEKTEVREES
Bang zijn om ziek te worden is normaal, maar wanneer het beslag
legt op je leven, spreken we over ziektevrees. Dit programma is
bedoeld voor iedereen die belemmerende angsten ervaart over zijn
of haar gezondheid. Dit kan zijn:

- Mensen die zich zorgen maken over 1 bepaalde ziekte zoals Covid-19, kanker, ...
- Mensen die zich zorgen maken over verschillende ziekten
- Mensen die denken dat ze al ziek zijn, maar waarbij geen diagnose gesteld is
- Mensen die bepaalde plaatsen vermijden uit schrik om blootgesteld te worden
aan ziektekiemen

De aanpak is gebaseerd op cognitieve gedragstherapie, met focus
op het hier en nu. Er wordt niet gezocht naar de oorsprong van je
angsten, maar de focus ligt op het aanreiken van praktische tools om
je leven nu te veranderen.
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NOG GEPLANDE MODULES
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