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Voor deze uitgetest kreeg ik Blijven 
ademen van Katrien Geeraerts en 
Louis van Nieuland in de brievenbus. 
De ondertitel belooft een antwoord 
op burn-out, hyperventilatie en stress. 
De eerste twee heb ik bij mijn weten 
niet, maar stress heeft iedereen. Toch? 
Aan de slag! In Nederland zou hart-
coherentie als begrip wijdverspreid 
zijn, in België komt het stilaan op. Wat 
googelen leert me dat er in het zie-
kenhuis van Bornem met hartcoheren-
tie gewerkt wordt. Een klein grafiekje 
geeft aan dat er met behulp van een 
studie gemeten is dat lichamelijke 
klachten, depressie, negatieve stress 
en angst significant afgenomen waren 
bij patiënten na zes weken, met nog 
een kleine extra daling na zes maanden.  
De hartcoherentietraining is een coa-
chingstraject en geen therapie. Het 
traject bestaat uit het doorlopen van 
een training met vier stappen, in acht 
weken. Om de twee weken is er een 
consult bij een hartcoherentiecoach die 
de toestand van hartcoherentie van de 
coachee op dat moment ook kan meten. 
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Ken je dat gevoel dat je krijgt wanneer je een slapende baby in je armen houdt en daar zelf helemaal 
rustig van wordt? Of de rust en ontspanning die over je komen als een kat op je schoot ligt te spinnen? 
Hartcoherentie, ik had er nooit van gehoord. Het is de toestand waarin je zenuwstelsel in balans is en 
je hart en breinsysteem optimaal samenwerken. En het goede nieuws is dat je het kan leren. 

Tekst Hade Wouters

Balans in je zenuwstelsel met
hartcoherentie

Daarnaast wordt er aandacht besteed 
aan psycho-educatie, beweging en 
voeding. Je kan een achtwekentraining 
volgen, maar ik besluit een kortere doe-
het-zelfversie te doen met behulp van 
het boek. Hartcoherentie voor begin-
ners. Een kennismaking, zeg maar.

Remmen en gas geven
Als journaliste voor Psychologies Ma-
gazine heb ik al met heel wat thera-
peuten, psychologen en specialisten 

gepraat over stress, burn-out, welbe-
vinden … Ik dacht dus zelf dat ik er wel 
een en ander van wist. Het boek van 
Geeraerts en Van Nieuland begint 
met een hoofdstuk waarin het stress-
mechanisme wordt uitgelegd. De toe-
lichting is kraakhelder en met behulp 
van de goede illustraties leer ik heel 
wat bij over stress en de effecten ervan. 
Ik kan nu ook ervaringen en eerder 
verworven kennis in een samenhan-
gend kader plaatsen. Zo wordt in het 
boek een onderscheid gemaakt tussen 
je rempedaal en je gaspedaal. Als je 
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lichamelijke gaspedaal (sympathicus) 
ingeduwd is, versnelt je ademhaling, je 
hartslag en vertraagt je spijsvertering. 
Als je rempedaal (nervus vagus) inge-
drukt is, gebeurt het tegenovergestel-
de. Gaspedaal en rempedaal moeten 
even sterk zijn om elkaar in evenwicht 
te houden. Een (chronische) stresssi-
tuatie zorgt ervoor dat je vooral op de 
gaspedaal drukt, waardoor onder an-
dere je immuunsysteem ondermijnd 
wordt en je ziek kan worden.
Verder leer ik dat we drie autonome 
breinen hebben, met name het reptie-
lenbrein waarin de automatische func-
ties van het lichaam geregeld worden 
(ademhaling, bloedsomloop, hartslag, 
lichaamstemperatuur), het emotionele 
brein en het verstandsbrein. Als die 
niet in evenwicht zijn met elkaar, door 

Een studie wees uit dat bij patiënten 
die hartcoherentie toepasten na 

zes weken lichamelijke klachten, 
depressie, negatieve stress en angst 

significant afgenomen waren

bijvoorbeeld stress, worden bepaalde 
functies versterkt (bijvoorbeeld angst) 
en nemen andere functies af (bijvoor-
beeld concentratie en focus). Bij stress 
worden het reptielenbrein en het emo-
tionele brein hyperactief en schakelen 
ze als het ware het verstandsbrein uit. 
Dat verklaart dus waarom ik laatst in 
een situatie van stress een klein auto-
ongeval had, vrees ik.

Bestand tegen burn-out
Burn-out is een veelvoorkomende 
aandoening, waar we het best alle-
maal alert voor zijn. Aan de hand van 
een duidelijke tekening in het boek 
kan ik burn-out beter vatten: stress 
kan je als water zien en de eigen vitali-

teit en veerkracht als een dijk. Als het 
water toeneemt, zet de dijkwachter 
een systeem in werking waarbij een 
vrachtwagen (hormonen) extra zand 
(herstelvermogen) aanvoert om de 
dijk te verstevigen tegenover de toe-
genomen druk. Als de situatie daarna 
weer normaal wordt, is er niks aan de 
hand. Maar als de druk te hoog blijft, 
geraakt het extra zand (herstelvermo-
gen) op en lopen de banden van de 
vrachtwagen (hormonen) plat. 
Door de combinatie van het moeder-
schap en werk heb ik zelf een periode 
gekend van erge stress en uitputting. 
De informatie in het boek laat me dui-
delijk zien in welke ‘gevarenzone’ ik me 
bevond. Ik snap nu ook dat rust, hoe 
zinloos het soms ook voelt, absoluut 
nodig is om het herstelvermogen van 
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>> het lichaam de tijd te geven om weer 
op te bouwen. Het doet me ook beter 
begrijpen wat er met vrienden aan de 
hand is die wel in een burn-out zijn 
beland. De periode waarin ze niks meer 
kunnen en alleen nog maar rusten, is 
dus geen keuze, maar een teken dat het 
hele systeem uitgeput geraakt is. En ik 
begrijp nu ook beter waarom herstel na 
een burn-out fragiel is. Waarschijnlijk 
krijg je het zand (herstelvermogen) 
nooit meer op het niveau van voor 
het breken van de dijken. Interessante 
inzichten ... Op naar het vierstappen-
plan om de stress te lijf te gaan.
 

Eerste stap: de adem
Nu ik net alle informatie over stress 
heb doorgenomen, lijkt de remedie 
te simpel om waar te zijn. De eerste 
stap om tot hartcoherentie, dus 
balans in je zenuwstelsel, te komen is …  
ademen. De eerste dagen moet ik mijn 
ademhaling ‘tekenen’, gedurende drie 
keer drie minuten per dag. Wanneer ik 
inadem, teken ik een lijn omhoog. Bij 
uitademing gaat de lijn omlaag. Een 
golfbeweging dus. Ik vind het een 
beetje raar om te doen en ik snap ook 
niet zo goed wat dat teweegbrengt. 
Het voelt wat ongemakkelijk om op het 
werk golfjes te gaan tekenen en in de 
ochtendspits met de kinderen thuis lukt 
het ook al niet erg goed om drie minu-
ten met een blad papier en een pen te 
ademen. Ik probeer het zo goed en zo 
kwaad als het kan. Dat het me niet con-
sequenter lukt, heeft waarschijnlijk te 
maken met mijn scepsis.

De volgende stap is het toewerken 
naar een focus-ademhaling. Het gaat 
om een ademhaling met een ritmische 
cadans van in- en uitademen, waarbij je 
zowel na het inademen als na het uit-
ademen een kleine pauze inlast. Als je 
dat in een ritme van vier tot zeven keer 
per minuut kan doen, komt het hart in 
een toestand waarbij de werking van 
je brein beïnvloed wordt en kom je in 
balans. Als ik mijn ademhaling tel, kom 
ik aanvankelijk bij wel twaalf per minuut. 
Dat moet dus omlaag. Het boek geeft 
een aantal suggesties voor apps waar-
mee ik mijn ademhaling kan laten 
‘begeleiden’. Het is even zoeken, want 
sommige apps zijn enkel voor Android, 
andere enkel voor IOS. Er zijn beta-
lende en gratis apps, met verschillende 
visuele systemen en al dan niet met 
geluid of trilling. Ik heb uiteindelijk een 
app geïnstalleerd waarin ik een cirkel 
kleiner en groter zie worden. Als de 
cirkel groter wordt, adem ik in. Als die 
kleiner wordt, adem ik uit. Het lukt me 
niet om pauzes in te stellen, dus ik heb 
het gevoel dat ik het niet helemaal juist 
doe. Als er dan ook nog aanwijzingen 
komen om een bepaalde frequentie 
te kiezen met 2,7 seconden inademen, 

1,3 pauze, 4,5 seconden uitademen en 
dan weer 1,5 seconde pauze, duizelt 
het me echt even. Ik besluit uiteindelijk 
gewoon maar mijn app te volgen en zelf 
even te pauzeren zonder dat ik weet of 
het exact 1,5 seconde is. 
De bedoeling is dat ik dat drie keer drie 
minuten per dag doe. Overdag wil het 
nog altijd niet lukken, maar ’s avonds 
thuis lukt het me wel. En het moment 
dat ik het niet meer zo moeilijk vind om 
met de app mee te ademen, begint het 
goed te voelen. Tijdens het ademen 
kan je allerlei gevoelens krijgen die je 
gewoon op mindful wijze mag laten 
wegvliegen in een wolkje. Ik krijg vooral 
gedachten en beelden, ogenschijnlijk 
erg banale beelden van plaatsen waar ik 
geweest ben. Ik besteed er niet te veel 
aandacht aan en blijf ademen.

Tweede stap: het hart
Het is de bedoeling een soort van 
gelijkmatigheid te ontwikkelen tussen 
ademhalingsgolven en hartritmegol-
ven. Die synchroniteit is typisch voor 
een status van hartcoherentie, waar-
door de drie breinen evenwichtig gaan 
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samenwerken en effecten van stress 
afnemen. Een deel daarvan is dat er 
in die harmonieuze staat hormonen 
vrijkomen, oxytocine en dopamine, 
die een positief effect hebben op het 
welbevinden. 
Of je de staat van hartcoherentie hebt 
bereikt, is te meten aan de hand van 
biofeedbacksystemen. In het boek 
worden opnieuw een aantal tools 
voorgesteld die je kan verbinden met je 
smartphone, waarmee je zelf je hartco-
herentie kan meten. Ik begin intussen 
bij mezelf zeldzame hartcoherente 
momenten te herkennen, die vergelijk-
baar zijn met de rust die ik voelde toen 
ik mijn baby’s slapend in mijn armen 
hield. Ik besluit dus toe te werken naar 
dat gevoel, maar probeer er geen ‘stre-
ven’ van te maken, want dat geeft me 
een vorm van stress die het mij blijkbaar 
net moeilijker maakt om erin te komen, 
zo ervaar ik.

Derde stap: hormonen 
Het hoofdstuk over hormonen en 
emoties is vrij technisch maar door 
de heldere toelichting en tekeningen 
wel prima te begrijpen. Ik leer dat hor-
monen een positieve en negatieve rol 
kunnen spelen. Adrenaline is bijvoor-
beeld in werking bij erge stress, maar 
ook in een situatie van flow. Na acht 
weken hartcoherentietraining zou er 
een foert-verschijnsel optreden, met 
name de bijzondere staat waarin je 
goed functioneert maar tegelijk ook 
gaat relativeren, omdat je hormonen 
goed in balans met elkaar gaan sa-

menwerken. Het lijkt me erg lekker, 
en ik kijk er alvast naar uit daar ooit te 
komen. Maar dat vraagt duidelijk nog 
wat training. 

Vierde stap:  
hartcoherentie
Dit onderdeel gaat erover dat je via 
een filmtechniek stresserende gebeur-
tenissen kan leren herbeleven en 
weg-ademen met hartcoherentie. De 
vervolgstap is dat je in stresserende 
gebeurtenissen zelf hartcoherentie 
kan proberen te creëren, en je kan je 
ook voorbereiden op stresserende 
gebeurtenissen in de toekomst door 
ze te visualiseren en tegelijk hartcohe-
rentieoefeningen te doen. Het lijkt me 
handig dat te kunnen, maar eerst de 
basis onder de knie krijgen. 
Een alweer erg helder hoofdstuk over 
voeding en beweging later, klap ik het 
boekje dicht. Mijn experiment is half 
geslaagd. Ik ben inderdaad in staat het 
gevoel van hartcoherentie, dat ik al 
kende van momenten waarin ik me in 
harmonie voel, te bereiken gedurende 
korte momenten. Het boek heeft me 
erg veel geleerd over stress en het 

MEER WETEN?
Blijven ademen. Hartcoherentie als ant-
woord op burn-out, hyperventilatie en 
stress, Katrien Geeraerts & Louis van 
Nieuland (WPG Books. 2017), www.
louvanie.be

Na de hartcoherentietraining 
treedt er een foert-verschijnsel op, 

een staat waarin je goed functioneert 
maar tegelijk ook gaat relativeren, 
omdat je hormonen in balans met 

elkaar gaan samenwerken

aanvoelen van mijn eigen lichaam in 
plaats van mezelf te verliezen in analy-
ses. Jammer genoeg kan ik na enkele 
weken oefenen nog niet de regelmaat 
opbrengen die toch wel nodig is voor 
de methode en het streven naar hart-
coherentie geeft me ook een zekere 
druk waardoor het net moeilijker wordt 
om de staat te bereiken. Maar ik hou 
de app op mijn telefoon en neem 
me alvast voor er voorlopig dagelijks 
enkele minuten mee te oefenen. Het 
idee om een spinnende kat in huis te 
nemen, waarmee ik elke dag wat rust 
kan nemen, wordt ook almaar aan-
trekkelijker. Of toch maar eens die 
achtwekentraining overwegen. Zo’n 
levensveranderende methode leer je 
immers niet zomaar eventjes snel van 
de ene dag op de andere. Een beetje 
extra ondersteuning erbij kan wellicht 
toch geen kwaad.  


