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Hartcoherentie als 
antwoord op burn-out, 
stress en pijn
Enkele jaren geleden kampte Katrien 
Geeraerts met een burn-out. Tot een hartspe-
cialist haar hartcoherentietraining aanraad-
de, waardoor ze langzaam aan veerkracht en 
energie terugwon. Vandaag is ze zelf hartco-
herentiecoach. Samen met haar oorspronke-
lijke begeleider Louis Van Nieuland schreef 
ze het boek Blijven ademen waarmee ze deze 
weinig gekende ademhalingstechniek onder 
de aandacht willen brengen. 

Met hartcoherentie kan je je hart op een gezondere manier la-
ten kloppen. Het recept: een meettoestel, een sensor en een-
voudige ademhalingsoefeningen. “Hartcoherentie is een op 
wetenschap gebaseerde methode waarbij met een eenvoudige 
ademhalingstechniek het hart en het brein in balans worden 
gebracht”, verduidelijkt Katrien Geeraerts, master biomedische 
wetenschappen. “Als we inademen, versnelt onze hartslag en 
als we uitademen vertraagt die. De wetenschap heeft aange-
toond dat als een volwassen iemand ademhaalt tussen vier en 
zeven ademhalingen per minuut er effectief iets gebeurt in zijn 
hart. Je ademhaling en je hartritme gaan synchroniseren waar-
door je een balans krijgt in je centraal zenuwstelsel. Door deze 
techniek  gaan ons hart en ons brein beter samenwerken".

 In evenwicht
Onze hartslag wordt bepaald door gedachten, emoties én 
onze ademhaling. Bepaalde zorgen, stress en/of pijn doen 
onze hartslag versnellen waardoor er geen evenwicht is tussen 
spanning en ontspanning. Een verhoogde hartslag geeft aan je 
hersenen het sein dat er een crisis op til is en dat er stresshor-
moon moet worden aangemaakt. De coherentie is dan zoek. 
“Via onze ademhaling en vooral de focus erop kunnen we niet 
alleen ons hartritme maar ook onszelf opnieuw in evenwicht 
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brengen. Om in een toestand van hartcoherentie te komen, 
moet je gemiddeld zes volledige ademhalingen doen per 
minuut, je ademt vier seconden in en zes seconden uit. Dat 
herhaal je gedurende zes minuten, drie keer per dag.” 
Katrien voegt meteen de daad bij het woord en meet mijn 
ademhalingspatroon. Ze laat me gedurende drie minuten 
in stilte een tekst lezen, terwijl ze een infraroodsensor aan 
mijn oorlel bevestigt die verbonden is met een computer. Dit 
biofeedbacksysteem registreert aan de hand van je normale 
ademhalingspatroon de variatie in je hartritme. Je hart slaat 
immers niet als een metronoom: er zit telkens een kleine va-
riatie tussen je hartslagen. Wat blijkt? Mijn hartritmevariatie 
is bij spontaan ademen behoorlijk chaotisch en grillig. Ik was 
dan ook om een of andere reden vrij zenuwachtig.

 Adembegeleider
Na deze basismeting laat Katrien me bewust ademen via 
een app op een smartphone. Zo’n adembegeleider geeft 
visueel aan hoe je moet ademen. Zolang het bolletje op het 
scherm de berg oprolt, adem je in. Bovenop de berg hou je 
even je adem in, en vervolgens blaas je uit zolang het bol-
letje de berg weer afrolt. Door me te concentreren op dat 
beeld en mijn ademhaling erop af te stemmen, kom ik vrij 
snel in het ritme van zes ademhalingen per minuut. Na twee 
minuten bewust ademen, geeft de grafiek op de computer 
aan dat mijn hartritmevariatie al een veel zachter golvend 
ritme volgt. Zelf voel ik me ook rustiger en meer ontspannen. 
Uiteraard is één sessie te weinig om de techniek te beheer-
sen, maar het geeft een indicatie. 

Telkens wanneer je de oefening doet, krijg je er een rap-
port over. Was de oefening goed of minder goed? Op die 
manier kan je je vorderingen bijhouden. “Precies die aan-
pak - met de metingen - heeft mij vertrouwen gegeven in 
de methodiek want meten is weten.” Door die techniek 
toe te passen kreeg Katrien weer veerkracht en energie. 
Ze geraakte zelfs van haar chronische hyperventilatie af. 
“Ik ademde chronisch verkeerd wat me angstig maakte. 
Zo durfde ik niet meer door een tunnel te rijden. Niet alleen 

mijn angsten verdwenen, ook de constante druk op mijn 
borstkas - door de verkeerde manier van ademhalen – was 
weg. Maar zelf blijf ik wie ik ben; ik blijf een perfectionist 
en hoogsensitief. Ik blijf iemand die eigenlijk wel stressge-
voelig is maar door me hiervan bewust te zijn, heb ik dat 
nu in de hand. Hartcoherentie heeft mijn leven veranderd. 
Nu wil ik anderen bijstaan door hen te begeleiden met deze 
ademhalingstechniek.”

Onze hartslag wordt bepaald 
door gedachten, emoties én 
onze ademhaling. Bepaalde 
zorgen, stress en/of pijn 
doen onze hartslag versnel-
len waardoor er geen even-
wicht is tussen spanning en 
ontspanning.

 Vier sessies
Het volledig traject bestaat uit vier sessies, om de twee we-
ken. In de eerste sessie die anderhalf uur duurt, krijg je uitleg 
over de techniek. Je leert je ook effectief bewust te worden 
van je ademhaling. Tot slot leer je ritmisch ademen aan de 
hand van een app en krijg je oefeningen mee voor thuis. In 
de tweede sessie wordt opnieuw gemeten waardoor je kan 
zien of je al beter – minder chaotisch – ademt. Dat is de ses-
sie waarin de begeleider uitlegt hoe het hart invloed heeft op 
de ademhaling en het brein. Dan krijg je ook een biofeed-
backtoestel mee. Op de derde afspraak gebeurt er weer een 
meting en wordt uitgelegd wat er hormonaal gebeurt in het 
lichaam als je aan hartcoherentie doet. In de vierde sessie 

Katrien Geeraerts: “Met hartcoherentie kan je je 
hart op een gezondere manier laten kloppen.”

Samen met haar oorspronkelijke begeleider Louis Van 
Nieuland schreef Katrien het boek Blijven ademen.
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tenslotte leer je hoe je hartcoherentie kan toepassen in het 
dagdagelijkse leven. De eerste afspraak kost 75 euro. De 
volgende sessies van 50 minuten betaal je 50 euro per keer. 
Er is vooralsnog geen terugbetaling. 

 Huiswerk
Eens je de ademhalingstechnieken hebt aangeleerd, is het 
de bedoeling dat je er thuis zelf mee aan de slag gaat, met 
de hulp van een ademhalingsbegeleider op je computer of 
smartphone. Sommige apps zijn gratis, andere zijn betalend 
(2 euro). Een biofeedbacktoestel om thuis mee te oefenen 
kan ook. Dat heeft als voordeel dat je hartcoherentie ook 
echt wordt gemeten tijdens het trainen, maar dat is wat 
duurder (vanaf  50 tot 189 euro) en zeker niet voor iedereen 
nodig. 
“De hartcoherentietechniek is gemakkelijk aan te leren. Je 
moet gewoon zelf de motivatie vinden om dagelijks je oefe-
ningen (drie keer zes minuten per dag) te doen. Volhouden 
is hierbij de boodschap. Tot je dagelijkse ademhalingsoefe-
ningen net zo essentieel voor je worden als eten, drinken, 
slapen en bewegen. Als je in een ziek lichaam zit en dat zelf 
kan resetten naar een gezond lichaam geeft dat enorm veel 
zelfvoldoening.”

 Werkboek
Die vier sessies worden ook uitgelegd in het boek, dat rijke-
lijk voorzien is van verhelderende en functionele illustraties. 

“Met het boek kan je zelf je eigen hartcoherentiecoach wor-
den. Het vierstappenplan leidt je door het boek en helpt je 
om beter te focussen, hyperventilatie en angsten onder con-
trole te krijgen. Het werkt ook bloeddrukverlagend. Stress 
en pijngerelateerde klachten kunnen met deze techniek ver-
minderd worden. Sommige mensen schieten in een kramp 
door de aanhoudende pijn, waardoor hun lichaam zich naar 
de pijn gaat zetten. Door naar de zone van je hart en adem-
haling te gaan, komt je lichaam in een ontspannen modus 
en ga je van de pijn weg. Hierdoor heb je minder de focus 
op je pijn en meer op je ademhaling die rust brengt. En dat 
is precies de bedoeling van hartcoherentie.” 

Carina Rooselaers

Meer info op  
www.biofeedbacktraining.be 

en www.louvanie.be 
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BEWUST ADEMEN
De sleutel tot hartcoherentie is een correcte ademhaling. 
Daarmee beïnvloed je je hart op een positieve manier en 
komt je autonome zenuwstelsel tot rust. 

HET HART
Een gelijkmatige stijging en daling van het hart ritme, 
synchroon met de ademhaling is typerend voor een status 
van hartcoherentie, waarbij je hart optimaal communiceert 
met je brein.

HORMONEN EN EMOTIES
Door systematisch te oefenen stijgt het niveau van het 
verjongings hormoon en daalt het niveau van het stress-
hormoon cortisol. Bovendien stijgt het e� ect van hart-
coherentie training bij het ervaren van positieve emoties 
tijdens het oefenen.

HARTCOHERENTIE 
IN JE DAGELIJKS LEVEN
Zet hartcoherentie in tijdens situaties die voor jou 
stresserend zijn en krijg controle over je dagelijkse 
stressresponsen.

BLIJF STRESS DE BAAS IN 4 STAPPEN MET HARTCOHERENTIE


