
We leven in een veeleisende wereld. Nooit tevoren kregen zo-
velen af te rekenen met angstaanvallen, burn-out en andere 
stressgerelateerde aandoeningen. Elke dag wordt daartegen 
wel een nieuwe therapie gelanceerd. Maar een van de wei-
nige echt efficiënte therapieën, is de hartcoherentie-training. 
‘Het is ook wetenschappelijk degelijk onderbouwd’, zegt hart-
coherentie-coach Katrien Geeraerts.

‘Blijven ademen!’ Het lijkt 
een overbodige, zelfs vrij 
absurde raad. Ademen 

doen we immers onbewust en 
zonder erbij na te denken. Maar 
ademen we ook goed? Goed leren 
ademen is immers een belang-
rijke pijler van de hartcoherentie-
training, een therapie die al door 
heel wat wetenschappers wordt 
beschouwd als een van de meest 
efficiënte wapens tegen stress in 
het algemeen en burn-out in het 
bijzonder. Maar ook mensen die 
lijden aan angstaanvallen of chro-
nische hyperventilatie doen er hun 
voordeel mee.
Wanneer je gespannen bent, 
neemt de hartcoherentie (of de 
mate waarin je hartritme in har-
monie is met andere ritmes in je 
lichaam, zoals hersengolven) af, bij 
mensen die zeer angstig of gestres-
seerd zijn, zal die hartcoherentie 
zelfs volledig afwezig zijn. Een lage 
hartcoherentie wijst dus op het uit 
balans zijn van zowel lichaam als 
geest. Een hogere hartcoherentie 
wijst op een hoge flexibiliteit op zo-
wel fysiek als emotioneel en men-
taal niveau. Wie een tijdje heeft 
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 Drie keer per dag gedurende zes 
minuten correct ademen, brengt 
je lichaam weer in balans

geoefend volgens de principes van 
de hartcoherentietraining, voelt 
zich gezonder, rustiger en minder 
angstig, dichter bij zichzelf.
‘Blijven ademen’ is dus niet toeval-
lig de titel van het boek van hartco-
herentiecoaches Katrien Geeraerts 
en Louis Van Nieuland. Daarin 
wordt niet enkel uitgelegd hoe 
stress werkt en wat hartcoheren-
tie betekent, het is bovendien een 
trainingsboek waarmee je zelf aan 
de slag kunt. Een boek als persoon-

lijke coach, zeg maar. Die aanpak 
bestaat uit vier delen, waaronder 
de vier stappen van de hartco-
herentietraining en een deel dat 
aandacht heeft voor de heropbouw 
van de lichamelijke conditie. Het 
boek staat vol informatie maar ook 
praktisch advies, zelfs inzake voe-
ding, en stuurt vooral de beleving 
van de therapie, want daar draait 
het eigenlijk om. Je leert opnieuw 

voeling krijgen met jezelf, zowel fy-
siek als mentaal, je gedrag en den-
ken observeren en daar conclusies 
uit trekken, ervaren hoe je reac-
ties op stressfactoren gaandeweg 
evolueren. Het is de keuze maken 
tussen elke dag blind te worden 
meegesleurd in de krankzinnige 
mallemolen van het hedendaagse 
leven en je eigen verwarde denken, 
of focussen op een kwalitatief beter 
leven waarin je invloed hebt op je 
beleving van de dingen.
De basis is een systeem van da-
gelijkse ademhalingsoefeningen, 
in de frequentie van zes ademha-
lingen per minuut, drie keer zes 
minuten per dag. Dat brengt je li-
chaam in een staat waarin verschil-
lende lichaamsprocessen op elkaar 
worden afgestemd en de active-
rende en herstellende activiteiten 
van het autonome zenuwstelsel in 

balans komen. ‘Het is van belang 
dat minstens drie keer per dag te 
doen omdat door de oefening je 
stresshormoon cortisol daalt en 
dit een zes uur durend effect heeft’, 
zegt Katrien Geeraerts, licentiaat 
biomedische wetenschappen en 
medisch labo-technoloog van op-
leiding. Zij gaf haar professionele 
leven een andere wending toen 
ze de techniek van hartcoherentie 

aan den lijve had ondervonden. Ze 
werkt nu als hartcoherentie-coach 
in een eigen praktijk.
Je bent dus wat men een ervarings-
deskundige noemt?
KATRIEN GEERAERTS: Inderdaad. Dik 
twintig jaar lang heb ik fout ge-
ademd, ontwikkelde ik chronische 
hyperventilatie en had ik last van 
aan angstgevoelens gekoppelde 
klachten. Ik was een perfectionist 
en werkte keihard. Ik probeerde 
ook nog de perfecte partner en 
moeder te zijn, en ik crashte uitein-
delijk. Ik kwam in een burn-outfa-
se terecht. Zoals bij iedereen was 
het aanvaarden van die burn-out, 
het aanvaarden dat uitgerekend ik, 
die sterke, onverwoestbare vrouw, 
aan een burn-out leed, de eerste 
en moeilijkste stap. Maar toen heb 
ik meteen ook beslist er iets aan 
te doen. Ik kwam terecht bij een 
hartspecialist die mij kennis liet 
maken met hartcoherentie. Al na 
vier sessies voelde ik dat ik meer 
veerkracht en energie kreeg. Elke 
dag pakweg drie, vier keer een 
zestal minuten spenderen aan cor-
rect ademen, leverde verbazing-
wekkende resultaten op. Wat het 
deed, was mijn hartritme opnieuw 
harmonisch laten resoneren met 
mijn brein. Of liever: mijn brei-
nen. Doorgaans denken we dat 
we slechts één brein hebben. Het 
verstandelijke brein. In werkelijk-
heid hebben we allemaal drie au-
tonome breinen, elk met hun eigen 
functies en mogelijkheden, maar 
onderling toch verbonden. Het 

oudste deel van de 
hersenen noemen 
we het reptielen- 
of reflexbrein. Dat 
brein is verant-
woordelijk voor tal 
van automatismen, 
zoals onze ademha-
ling, de bloedsom-
loop, de hartslag, 
de lichaamstem-
peratuur. Maar het 
reguleert ook onze 
overlevingsinstinc-
ten, waaronder 
het eetgedrag en 
de voortplantings-
drang, ons seksueel 
gedrag. Het zijn dus 
de meest primitieve 
levensfuncties, ge-
richt op overleven. 
Dat brein denkt niet 
na en het onthoudt 
niet. Het reageert 

primitief op externe prikkels. Het 
tweede brein is het emotionele of 
limbisch brein, wat er onder meer 
voor zorgt dat we plezier beleven 
aan bijvoorbeeld seks en voeding. 
Daarin zitten ook alle positieve ge-
voelens, zoals liefde, genegenheid 
en empathie, en negatieve, zoals 
angst en verdriet. Dit emotionele 
brein onthoudt, zodat we positieve 
ervaringen herhalen en negatieve 
proberen te vermijden. Het derde 
brein is het verstandbrein, de 
neocortex, het brein waarmee we 
dingen leren, taal hanteren, pro-
blemen analyseren en oplossen, 
logisch denken, creatief zijn. Het 
lichaam, met name het autonome 
zenuwstelsel, reageert op impulsen 
vanuit die drie centra, en als het 
evenwicht daar zoek is, leidt dat 
tot problemen. Constante stress 
kan op den duur het oersysteem 
in extreme modus dwingen. Die 
stressrespons moet ons extra ener-
gie geven in een stressituatie, zodat 
we de noodsituatie het hoofd kun-
nen bieden. Het is dus een helper 
in nood. Maar als we daar, weze 
het onbewust, constant een beroep 
op doen, dan raakt ook die helper 
uitgeput. Een gezonde afwisseling 
van actie en ontspanning houdt 
het zenuwstelsel alert, terwijl chro-
nische stress ons compleet uitput. 
De hartcoherentie-therapie her-
stelt dat evenwicht.
Hoe snel gaat dat?
Verbazend snel, eigenlijk. Na twee 
weken kan je al een enorm verschil 
voelen, op voorwaarde natuurlijk 

dat je naast de therapeutische ses-
sies ook de oefeningen blijft doen. 
Ik wil overigens benadrukken dat 
dit geen techniek is gebaseerd op 
geloof. Het heeft niets met new 
age te maken. Het is volledig we-
tenschappelijk onderbouwd en 
te verklaren. Vandaar ook dat je 
ons boek gemakkelijk zelf kunt 
toepassen en er je persoonlijke 
coach kunt van maken. Zolang je je 
uiteraard houdt aan het vierstap-
penplan, met tussen elke stap een 
periode van zo’n veertien dagen. 
De techniek is makkelijk aan te 
leren en het neemt niet veel tijd in 
beslag. Je moet vooral gemotiveerd 
zijn om elke dag de oefeningen te 
doen. In de eerste stap word je je 
bewust van je ademhaling en leer 
je een specifieke ademhalingsme-
thode, want dat is de sleutel om 
het hartritme in balans te krijgen. 
Het is ook in die eerste week dat je 
begint te onthaasten. Zelfs de paar 
minuten die je dagelijks uittrekt 
om de oefening te doen, maken je 
al wat bewuster van het krankzin-
nige ritme waaraan je doorlopend 
aan de gang bent. In het boek staat 
heel wat advies om dat correct 
en motiverend aan te pakken. De 
tweede stap draait rond het hart 
en de hartritmevariabiliteit, de 
variatie van tijden tussen polssla-
gen. Daarbij word je geleerd om te 
werken met biofeedback, zodat je 
zelf je hartritmevariabiliteit kunt 
checken. Daarvoor bestaan er di-
verse apparaatjes waarvan we er 
enkele bespreken in ons boek, of je 
kunt gebruikmaken van een app. 
De derde stap gaat over hormo-
nen en emoties. Want, zoals we al-
lemaal weten, kunnen hormonen 
een serieuze impact hebben op je 
emotionele leven. Maar emoties, 
en dat is minder geweten, hebben 
evengoed een effect op de wer-
king van je hormonen. En uiter-
aard hebben beide werkingen, de 
hormonale en de emotionele, ook 
een effect op je hartcoherentie. In 
de vierde stap, en dan ben je al zes 
weken bezig, leer je hartcoherentie 
toe te passen in concrete situaties. 
Daarvoor bestaan diverse technie-
ken. En we leren je ook de valkui-
len te vermijden.
Het brengt je niet enkel tot rust, het 
helpt je concentratie, verbetert je 
slaapkwaliteit en heeft nog een pak 
meer zowel lichamelijke als mentale 
positieve gevolgen. Maar ik las dat je 
er zelfs spontaan kunt van afvallen.
Een goede hartcoherentie helpt 

om je lichaamsgewicht beter te 
reguleren. Veel mensen reageren 
hun ontregelde en oncontroleer-
bare emoties af door te eten. Dat 
is emo-eten. Of troostfood. Die 
neiging heb je niet meer als je hart-
coherentie goed is, want dan ben 
je mentaal evenwichtiger, ben je 
ook veel bewuster van je denken 
en je doen, en zal je daar niet meer 
gauw aan toegeven. Er zal ook veel 
minder aanleiding toe zijn. Nu, 
voeding is sowieso belangrijk, van-
daar dat we er een apart hoofdstuk 
aan hebben gewijd. Maar we be-
steden ook aandacht aan bewe-
gen, want ook dat is essentieel. En 
dat roken per definitie ongezond 
is, weet ondertussen iedereen, 
dat je het met alcohol beter wat 
kalm aan kunt doen, ook. Overi-
gens heeft het toepassen van de 
hartcoherentie-techniek gevolgen 
voor alle organen. Bijvoorbeeld 
voor de spijsvertering. Mensen die 
constant onder druk staan of een 
burn-out hebben, lijden doorgaans 
ook aan een slechte spijsvertering 
of buikpijn waarvoor geen verkla-
ring is te vinden. Haal de druk van 
de ketel en die situatie zal ziender-
ogen verbeteren. Hetzelfde geldt 
dikwijls voor hoofdpijn. Sommi-
gen worden daar al jarenlang mee 
geplaagd, hebben er bij wijze van 
spreken leren mee leven, maar 
eens ze de hartcoherentietechniek 
toepassen, mindert de hoofdpijn of 
verdwijnt ze zelfs. Veel mensen die 
lijden aan chronische hyperventi-
latie, zijn dikwijls ook mensen met 
een laag of vertekend zelfbeeld die, 
naast hartcoherentie-therapie, ook 
baat hebben bij cognitieve thera-
pie, om dat zelfbeeld te verbeteren. 
Maar eigenlijk klinkt het allemaal 
ingewikkelder dan het is. Ik kan 
iedereen zonder voorbehoud hart-
coherentie aanbevelen. Het zal je 
leven enkel voller, rijker en vooral 
stukken aangenamer maken.

Tekst: Dominique Trachet

KATRIEN GEERAERTS 
LANCEERT BOEK OVER 
HARTCOHERENTIE-THERAPIE

‘ Efficiënt tegen 
stress, angst 
en burn-out’ 

OP SAFARI IN JE 
EIGEN TUIN
Altijd al eens op safari willen gaan? 
Je hoeft het echt niet gek ver te zoe-
ken. Met wat geluk kan je in je eigen 
tuin diertjes vinden met een exotische 
naam. Wat dacht je van de zebra-
springspin en de tijgerspin? Of anders 
de neushoornkever? Maak kennis met 
de ‘Big Three’ van de Vlaamse tuin.

Met haar zwart-witte lijf en behendige 
jachttechnieken, is de zebraspringspin 
een fascinerend diertje. In tegenstel-
ling tot haar veel grotere naamge-
noot, is de zebraspringspin een onver-
biddelijk roofdier. Ze heeft geen web 
nodig maar gebruikt een gesponnen 
draad om tijdens het jagen haar even-
wicht te behouden. Dit acrobatisch 
wonder is verder een echte zonneklop-
per. Bij mooi weer kan je haar op de 
buitenmuren zien zonnebaden.
Nog zo’n harde tante is de tijgerspin. 
Zij doet haar naam alle eer aan. Uit-
gedost in een prachtig tijgerpak is ze 
geen partij voor tal van insecten. Ze 
ziet er misschien angstaanjagend uit, 
maar is helemaal niet gevaarlijk voor 
mensen. Ze is te vinden laag in het 
gras of tussen de kruiden waar ze haar 
wielweb weeft.
De merkwaardige neushoornkever 
sluit het rijtje af. Hij is makkelijk te 
herkennen aan zijn verharde hoorn, 
die hij gebruikt om concurrenten 
mee omver te duwen. De kolos houdt 
zich het liefst schuil in je compost-
hoop waar hij zijn bijzondere larven 
grootbrengt.
Je ziet het. Wie heeft er een savanne 
of jungle nodig als onze eigen tuinen 
al zoveel moois te bieden hebben.
Wil je deze opmerkelijke dieren een 
thuis geven? Bekijk dan onze tips op 
natuurpunt.be/tuin voor meer wild 
in je tuin.
Veel speurplezier!
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De neushoornkever met 
zijn verharde hoorn.

108 109


