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“Ik overwon een burn-out 
dankzij betere ademhaling”

Mechelen, Zemst 
“Ik overwon een burn-out 

A
Katrien Geeraerts legt zich als 'hartcoherentie coach' fulltime toe op... ademhaling

Anderhalf jaar lang
vocht Katrien 
Geeraerts (40) tegen
een burn-out. Tot een

hartspecialist haar 
hartcoherentietraining 
aanraadde, waarna ze de 
energie langzaam maar zeker 
opnieuw voelde terugkomen. 
Vandaag is Geeraerts fulltime 
‘hartcoherentie trainer’ in 
Mechelen en Zemst.

b In ziekenhuizen kennen ze de
techniek al, maar een privé- of
groepspraktijk die zich specifiek
op hartcoherentie richt, is eerder
uitzonderlijk. In Zemst en Meche-
len heeft Katrien Geeraerts de
stap nu gezet, als fulltime ‘hartco-
herentie trainer’. “Omdat ikzelf
uit mijn totale uitputting geraakt
ben door dagelijkse oefeningen”,
vertelt Geeraerts. “Hartcoheren-
tie heeft mijn leven verlicht. Nu
wil ik anderen bijstaan door hen
te begeleiden met deze ademha-
lingstechniek.” 

Geeraerts, die sinds eind vorig
jaar een privépraktijk heeft in
Zemst en werkt in een groeps-
praktijk Het Appèl in Mechelen,
benadrukt: “Hoewel veel mensen
het nog niet kennen: hartcohe-
rentietraining is wel degelijk een
wetenschappelijk onderbouwde,
bewezen techniek.” 

In evenwicht brengen
In mensentaal: in haar praktijk

In evenwicht brengen
In mensentaal: in haar praktijk

leert Geeraerts mensen op een 
correcte manier te ademen: rit-
misch, via de buik. “Daardoor
kom je in een staat van hartcohe-
rentie”, legt ze uit. “Dat betekent
dat het versnellen en vertragen
van onze hartslag op elkaar zijn
afgestemd. Onze hartslag wordt
bepaald door gedachten, emoties

én onze ademhaling. Via onze
ademhaling en vooral de focus er-
op kunnen we niet alleen ons
hartritme maar ook onszelf op-
nieuw in evenwicht brengen.” 

We kunnen ons hartritme en on-
ze emotionele huishouding dus
zélf beïnvloeden. Een probleem:
vaak beseffen we niet dat we ver-
keerd ademen. Zo lijden wel meer
mensen bijvoorbeeld aan chroni-
sche hyperventilatie. “Via ‘bio-
feedback’ kan ik het hartritme 
zichtbaar maken op een compu-

terscherm. Wie met stress of een
burn-out kampt, ziet een chao-

tisch patroon”, legt Geeraerts uit.
“Vervolgens leer ik ademhalings-
technieken aan, die dat ritme be-
invloeden. Je ziet dat op het
scherm, maar voelt het ook in je 
lichaam. Door je ademhaling kan
je stress reduceren in de breedste
zin.” 

Elke dag oefenen
Het beste voorbeeld: zijzelf. “HetHet beste voorbeeld: zijzelf. “Het

is dankzij hartcoherentie dat ik na
anderhalf jaar eindelijk mijn ei-
gen burn-out overwonnen heb. Ik

ben heel blij dat ik toevallig op die
hartspecialist gebotst ben. De an-
dere optie van artsen was antide-
pressiva, maar die werken alleen
voor depressies, niet voor een
energieziekte als burn-out”, ver-
telt de Zemstse. “Al is er wel één
belangrijke kanttekening: de
mensen moeten zélf een inspan-
ning leveren, door élke dag op-
nieuw hun oefeningen te doen.” nieuw hun oefeningen te doen.” 
MARIJN SILLIS
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KATRIEN GEERAERTS
Hartcoherentie coach

‘‘De andere optie 
van artsen was 
antidepressiva, maar 
die werken niet voor 
een energieziekte als 
burn-out.’’

Katrien Geeraerts kan het hartritme van een persoon door middel van hartcoherentie beïnvloeden. FOTO GIL PLAQUET


