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Je hartritme brengt je in balans 

Voorwoord 
Dit verhaal over hartcoherentie heeft een simpel doel: dat je geen last 
meer hebt van stress en dat je makkelijk in balans komt. We geven je 
inzichten over de werking van hartcoherentie en geven je aanwijzingen 
om in balans te komen. 

In deel 1 gaan we in op de vraag ‘Waarom is het toch zo moeilijk om in 
balans te blijven?’. We bespreken daarbij de werking van onze hersenen 
en ons autonome zenuwstelsel. In deel 2 gaan we in op het geheim van 
hartcoherentie. Wat is het precies en hoe werkt het zodat je in balans 
kunt komen?   

Even een korte achtergrond over HeartLive en de auteurs. Malcolm werkt 
als therapeut bij het Neurotherapie Centrum Hilversum. Hij helpt mensen 
om hun balans te vinden via onder andere hartcoherentie trainingen. Een 
aantal jaren geleden zag hij in dat zijn cliënten enorm geholpen zouden 
zijn bij het dagelijks thuis trainen van hartcoherentie. Maar de producten 
die op de markt waren bleken gebruikersonvriendelijk en traag, waardoor 
veel van zijn cliënten het niet vol hielden. Binnen het NCH startte Malcolm 
het project ‘HeartLive’ om zelf een hartcoherentie apparaat te ontwikkelen 
voor thuisgebruik. Het bleek een groot project dat het NCH niet alleen kon 
doen en Guusje, de directeur van NCH, ging op zoek naar partners. 

Patrick werd gevraagd om partners te vinden, maar werd gaandeweg zo 
geboeid door de technologie, dat hij besloot om mee te doen met 
HeartLive. Patrick werkt als ondernemerscoach en merkt dat stress, 
nervositeit, angst e.d. een groot struikelblok zijn voor veel starters. 
Bovendien is hij zelf een slechte slaper met af en toe opgejaagde 
gevoelens, dus hij is zelf ook klant.  

De missie van HeartLive is ‘HeartLive helpt mensen om zelf hun 
welbevinden te vergroten en zichzelf te ontplooien.’ Op 21 april 2011 
hebben Malcolm en Patrick hiervoor de Stichting HeartLive opgericht. 

Als je vragen hebt, kun je die altijd aan ons stellen via onze website of 
direct via de e-mail: info@heartlive.nl Verder krijgen we graag feedback 
op onze producten, of over dit e-boek. Wat moeten we verbeteren? Laat 
het ons alsjeblieft weten: malcolm@heartlive.nl of patrick@heartlive.nl  
En we gaan met onze partners regelmatig lezingen en workshops geven 
waarin we de werking van HeartLive ervaren en uitdiepen. Voor meer 
informatie www.heartlive.nl  

Tot slot willen we een aantal mensen bedanken die aan deze tekst hebben 
meegeholpen met aanwijzingen en correcties: Piet Leguit, Felix Gimbrère, 
Ruud van der Graaf, Jan Taco te Gussinklo, Guusje Roozemond en 
Roelienke de Vries. En een extra buiging voor Jan Souren, de uitvinder 
van de HeartLive technologie.  

We hopen dat je veel goeds zult beleven met HeartLive, 
Malcolm Halfhuid en Patrick Roozemond 
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DEEL 1: Het is steeds moeilijker om in balans te blijven 

1.0 
Mensen ervaren steeds meer klachten 

Eerst wat verbluffende cijfers. Bij enquêtes over gezondheid onder de 
algemene bevolking kwam het volgende naar boven: 

- 85 tot 95% van de mensen heeft de afgelopen twee weken 
minstens één van de volgende klachten gehad: moeheid, hoofdpijn, 
rugpijn, pijn in spieren en gewrichten; en 

- één op de drie mensen zegt voortdurend moe te zijn;1 

Het verbluffende is dat we deze klachten als normaal zijn gaan vinden. 
Veel klachten zijn zo moeilijk oplosbaar, dat we niet anders kunnen dan 
ons er bij neerleggen. Dat we niet in balans zijn, hoort bij het leven. Van 
de 30 tot 50% van de mensen die met deze klachten naar de huisarts 
gaan, blijven de klachten onverklaard.2 

Nog wat specifieke cijfers: 

Verhoogde bloeddruk. Twee onafhankelijke studies geven aan dat 
42 a 51% van de volwassen Nederlanders een te hoge bloeddruk 
heeft.3 Daarbij slikt 40% van de ouderen tussen 65 en 85 
bloeddrukverlagende medicijnen.4 

Burnout. Ruim 1 op de 8 werknemers had afgelopen jaar last van 
burnout klachten. Vooral hoogopgeleide werknemers hebben hier 
last van. In 2010 had 20% meer mensen last van een burnout in 
vergelijking met 2007.5 

Slaapproblemen. Zo’n 1,2 miljoen Nederlanders hebben last van 
slaapproblemen zoals moeilijk de slaap vatten, hevig snurken, of 
des nachts wakker worden en niet verder kunnen slapen.6 

Depressie. Jaarlijks maakt gemiddeld één op de dertien 
Nederlanders een depressieve periode door. Dit houdt feitelijk in 
dat op ieder willekeurig moment meer dan 700.000 mensen binnen 
Nederland depressief zijn.7 

Overgewicht. Zo’n 47% van de volwassenen is te zwaar, en 12% 
van de Nederlanders is extreem zwaar (BMI > 30).8 

We zullen je niet verder vermoeien met cijfers, maar het is duidelijk dat 
vele mensen vele klachten hebben. Terwijl men naarstig op zoek is naar 
nog betere medicijnen met nog minder bijwerkingen, geloven wij dat het 
veel slimmer is om je lichaam en geest weer in balans te krijgen. Een 
lichaam in balans heeft het vermogen om veel van deze klachten zelf op 
te lossen. 

Het ligt voor de hand dat als de balans lang verstoord is, er meerdere 
klachten kunnen ontstaan. Sommige wetenschappers en artsen wijzen 
naar stress als de grote boosdoener van veel van deze klachten. Volgens 
de bioloog Bruce Lipton zijn 95% van alle ziekten en ongemakken het 
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gevolg van langdurige stress.9 De Canadese huisarts David O’Hare ziet in 
dat 9 van de 10 gevallen van overgewicht veroorzaakt worden door stress 
en emoties.10 

De cardioloog Stephen H. Jennison haalt in een HeartMath webinar talloze 
studies aan die aantonen dat stress de bepalende factor is voor 
hartziektes (cardiovascular diseases). Stress dus, en niet cholesterol of 
roken.11 Een studie in Japan toonde aan dat mannen die last hebben van 
psychologische stress een 6 keer grotere kans hebben om aan een 
‘cardiac death’ te overlijden dan kalmere mannen.12 

OK, als stress zo’n bepalende factor is, wat veroorzaakt dan de toename 
in stress? 

1.1 
Er is steeds meer druk van buitenaf 

We leven in een boeiende tijd waarin veranderingen heel snel gaan. 
Allereerst de technologische veranderingen. Internet bestond 20 jaar 
geleden nog niet en nu brengen we enorm veel tijd door met Google, 
mobiele telefoons, FaceBook, websurfen en noem maar op. De snelheid 
waarmee we informatie kunnen vinden en waarmee informatie op ons af 
komt is adembenemend. In Amerika krijgt een consument dagelijks 600 
reclame impulsen te verwerken.13 

Naast al deze impulsen is het aanbod van producten en diensten 
geëxplodeerd. Er is nu veel meer vrije keuze dan vroeger. Heb je wel de 
goede gezondheidsverzekering of mobielprovider? Het geeft stress om een 
keuze te maken. Want, maak je wel de goede keuze? En als je een besluit 
genomen hebt, vraag je jezelf een maand later af of je niet beter af was 
met de andere optie. Deze keuze stress wordt in detail beschreven in The 
Paradox of Choice, waarbij aangetoond wordt dat de vrije keuze bij veel 
mensen leidt tot gevoelens van nervositeit en minder geluk.14 

Ook is de natuurlijke omgeving enorm veranderd de afgelopen decennia 
waardoor ons lichaam moet omgaan met veel meer onnatuurlijke stoffen 
en straling. De levenskracht van voeding is sterk achteruit gegaan met de 
introductie van fabrieksmatige productie, van intensieve hydrocultuur, en 
van pesticiden en kunstmatige toevoegingen.15 

Het gaat er niet om of al deze hedendaagse factoren en impulsen goed of 
fout zijn, maar het gaat er om dat dit een extra druk legt op je lichaam en 
geest waardoor het moeilijker is om in balans te blijven. Echter, de 
grootste druk leggen mensen zichzelf op. We moeten hierbij een 
onderscheid maken tussen gezonde stress en ongezonde stress. 

1.2  
De grootste ongezonde druk komt van binnenuit 

Stel je bent lekker aan het wandelen op de Veluwe en geniet van de 
najaarszon. Je ruikt de eerste paddenstoelgeuren en wordt vrolijk van de 
mooie herfstkleuren. Opeens hoor je een vreemd gesis en je ziet een 
gigantische slang bewegen door de bosstruiken. Ketcheng! De adrenaline 
schiet door je lichaam, je hartslag vliegt omhoog en het bloed stroomt 
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naar je spieren, je gaat sneller ademhalen en de spieren spannen zich 
aan. Je bent in staat van opperste waakzaamheid en rent de andere kant 
op. Dit is natuurlijk een heel gezonde reactie die bedoeld is om je te 
beschermen en te zorgen dat je onmiddellijk klaar bent om weg te 
rennen.  

Zo zijn er vele vormen van gezonde stress. Als je bijvoorbeeld een 
deadline voor een werkstuk moet halen of een presentatie moet geven, 
dan zorgt het lichaam dat het allerlei stoffen aanmaakt waardoor je beter 
kunt presteren. Gezonde druk is noodzakelijk om goed te kunnen 
presteren. Wel heeft het lichaam tijd nodig om te herstellen van zo’n 
gezonde inspanning zodat het lichaam weer in balans komt. 

Ik (Patrick) heb die slang echt gezien. Niet op de Veluwe, maar in een 
klein bos op het eiland Tjøme in Zuid-Noorwegen. Ik schrok me 
wezenloos. Uren daarna voelde ik de adrenaline nog door mijn aderen 
stromen. Ik ging aan Noren vragen of ze gevaarlijk waren. ‘Ja, als ze je 
bijten, dan moet je meteen naar het ziekenhuis. Maar ja, dat gebeurt 
zelden. Ze vallen je nooit aan. Als ze je voetstappen horen, gaan ze er 
vandoor.’  

De rest van de vakantie was ik bij iedere boswandeling gespannen. Iedere 
tak die op de grond lag werd voor mij een slang. In het donker ging ik al 
helemaal niet meer door het bos. Hoewel ik de 2 weken erna geen slang 
meer heb gezien, bleef mijn hoofd er vol van zitten. 

De aanleiding voor de stress, de slang, was allang verdwenen, en ik bleef 
er nog weken mee lopen. In werkelijkheid was er geen enkel gevaar, want 
de Noren lieten hun kinderen gewoon in het betreffende bos spelen, maar 
in mijn hoofd was het gevaar reëel. De stress response die getriggered 
werd door de slang is een broodnodig beschermingsmechanisme, want het 
zorgt er voor dat ik alert werd. Maar vervolgens verandert deze 
bescherming in een uitputtingsslag doordat mijn denken en emoties aan 
de haal gaan met het mogelijke gevaar. Opeens wordt de 
beschermingsconstructie juist het gevaar voor het lichaam, omdat die elke 
keer in de stress schiet terwijl er niets aan de hand is. De aanleiding is 
allang voorbij, maar het minst of geringste triggert een stress response en 
we voelen ons onder druk staan.  

Vaak weten we niet eens wat de oorzaak precies is, maar krijgen we bij 
bepaalde gebeurtenissen steeds stress. Bijvoorbeeld iemand die niet 
tegen conflicten kan en steeds door iedereen aardig gevonden wil worden. 
Als de baas even een vreemde blik in zijn ogen heeft, denkt hij ‘O jee, wat 
heb ik fout gedaan.’ Een continu gevoel van niet goed genoeg zijn en niet 
gewaardeerd worden. Om deze stress te vermijden, doe je niet wat je 
echt wilt, maar wat nodig is om aardig gevonden te worden.  

Dit soort innerlijke mechanismes heeft een enorme impact op ons leven. 
Soms zijn ze duidelijk gebaseerd op vervelende ervaringen uit het 
verleden. Soms zijn deze diepe patronen zo een onderdeel van ons 
geworden, dat we niet eens meer helder weten waardoor ze veroorzaakt 
worden. Feit is dat dit soort langdurige ongezonde stress ons elke keer uit 
balans slaat en zelfs schadelijk is voor onze gezondheid. 
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1.3 
Directe oplossingen geven vaak niet het gewenste resultaat. 

Iedereen wil graag van zijn klachten af. Zoals een Zwolse 
marktkoopvrouw me vertelde naar aanleiding van de ziekte van haar man 
‘Een gezond mens heeft vele dromen; een ziek mens heeft er maar één: 
beter worden.’ Ook gevoelens van stress zijn vervelend en hinderen ons in 
het dagelijks leven. We willen er vanaf, maar langdurige stress klachten 
zijn niet eenvoudig op te lossen. 

Direct bestrijden van symptoom werkt meestal niet 

Als we moe zijn, kan een middagdutje of kopje koffie helpen. Of is het 
nodig om een lange vakantie te nemen om uit te rusten. Maar vaak is er 
wezenlijk niets veranderd aan de onderliggende processen waardoor de 
moeheid blijft.  

Zelf ben ik (Patrick) een notoire slechtslaper. Kan om 3 uur wakker 
worden en ben dan soms ook klaarwakker. Heb er van alles aan gedaan 
zoals geen elektronica in de slaapkamer, geen TV kijken na negen uur ‘s 
avonds, valeriaansupplementen, flink fietsen, homeopathische middelen. 
Sommige dingen hielpen ook zeker, maar ik bleef er last van hebben als ik 
veel zaken op mijn bord had. Tijdens de vakantie sliep ik als een blok, 
zonder onrustige nachtmomenten. Op een of andere manier waren er 
tijdens mijn werk nog steeds processen in mijn lichaam die mij bij teveel 
stress van mijn sokkel sloegen waardoor ik slecht sliep.  

Het vermijden van de stressprikkel is niet altijd een goede oplossing 

Als we stress hebben is onze eerste reactie om de aanleiding die de stress 
veroorzaakt te vermijden. Ik nam een sabbatical. Heerlijk overigens en ik 
sliep een stuk beter, maar vervolgens kwam de stress weer toen ik aan 
het werk ging. Nog een sabbatical was geen optie, maar ik ging  
voornamelijk werk doen waar ik geen stress van kreeg. Maar dat was niet 
het werk dat ik ten diepste graag wilde doen. Ik probeerde de 
stressaanleiding zoveel mogelijk te vermijden waardoor ik niet ten volle 
tot recht kwam. Zonde. 

Soms is het vermijden van de stressprikkel een wezenlijke eerste stap. 
Het heeft geen zin om dwangmatig te blijven hangen in iets dat niet goed 
voor je is. Zo heeft Malcolm zijn baan als IT consultant opgezegd, nadat 
hij RSI klachten kreeg. Het vele typen was een stressprikkel waar zijn 
lichaam niet mee kon omgaan. Malcolm kwam er hierdoor achter dat hij 
iets heel anders wilde doen. Hij ging psychologie studeren en werd 
therapeut.  

Het vermijden van de stressprikkel is soms goed, soms niet. Het kan te 
ver doorschieten, waardoor we ons beperken in het werk of ons sociale 
leven. Dan neemt iemand de baan waarbij hij geen presentaties hoeft te 
geven. Of iemand zorgt ervoor dat zij niet met dominante mannen hoeft 
te werken, omdat haar bloed dan gaat koken. Het is soms juist niet de 
bedoeling om de aanleiding weg te halen, maar om zelf beter om te 
kunnen gaan met de aanleiding.  
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Mentaal is het niet op te lossen 

Het heeft geen zin om tegen iemand die stress heeft te zeggen, dat hij 
zich moet ontspannen. Of iemand die zich depressief voelt, even een 
peptalk te geven. Of om te roepen tegen een ADHD’er dat hij zijn 
aandacht er eens bij moet houden. Onze ratio kan behulpzaam zijn, maar 
is vaak niet de enige weg naar een gezonde staat. Zo werkt het lichaam 
ook niet. Onze cognitieve denkvermogens zijn slechts een onderdeel van 
ons wezen. Er vinden nog allerlei onderliggende processen plaats waar 
ons denkvermogen niet altijd grip op heeft. Maar dat onderliggende, 
mechanische deel van onszelf heeft een grote impact op ons welbevinden. 

1.4 
Het automatische deel van het brein beïnvloedt ons welzijn 

Het brein is een ongelooflijk complex orgaan en kan op talloze manieren 
worden onderverdeeld. Evolutionair gezien zijn er drie belangrijke stadia 
te onderscheiden: 

 Het reptielenbrein: De hersenstam ontwikkelde zich meer dan 500 
miljoen jaar geleden, nog lang voordat er zoogdieren waren. De 
hersenstam wordt wel het reptielenbrein genoemd, omdat het lijkt op 
de hersenen van reptielen. De hersenstam bestuurt de meest basale 
overlevingsfuncties, zoals de ademhaling, hartslag, bloeddruk en het 
slaap-waak ritme. 

 Het limbisch systeem: De volgende ontwikkeling van de mens als 
sociaal wezen en als ‘gezinsverzorger’ valt samen met de overgang van 
reptiel naar zoogdier. Bovenop de hersenstam ontwikkelden zich 200 
miljoen jaar geleden nieuwe structuren die zich gingen bezig houden 
met emotie, motivatie, genot en emotioneel geheugen. Deze 
structuren worden tegenwoordig samengevat onder de noemer 
limbisch systeem16.  

 De cortex of hersenschors: De laatste evolutionaire aanwinst begon 
ongeveer 70 miljoen jaar geleden en wordt gevormd door de cortex of 
hersenschors. De cortex omringt het limbisch systeem volledig en 
vormt zo de buitenste laag van de hersenen. De cortex is 
verantwoordelijk voor het ontvangen, analyseren en interpreteren van 
lichaamssignalen alsook het omzetten van deze informatie in innerlijke 
spraak en mentale beelden. 

Toen ik die slang in Noorwegen zag, ging mijn reactie niet via het denken. 
‘O nee, een slang die me kan bijten! Dan ga ik nu bloed naar mijn spieren 
pompen zodat ik hard weg kan rennen.’ Dit gebeurt allemaal automatisch 
via mijn hersenstam en limbische systeem en in een fractie van een 
seconde. Mijn neocortex gaat later aan de slag om de gegevens te 
interpreteren, maar de eerste reactie is dierlijk en buiten mijn cognitieve 
vermogens om.  

We maken hier een onderscheid tussen het aandachtsvermogen en dat 
wat zich buiten je aandacht afspeelt. Je bent met je aandacht enorm 
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beperkt in het interpreteren van signalen en verrichten van taken. We 
kunnen wellicht een paar taken tegelijkertijd doen zoals muziek luisteren 
en een werkstuk maken, maar buiten onze bewuste aandacht gebeuren er 
wel honderden taken tegelijk, zoals bloed pompen, lichaamstemperatuur 
controleren, lopen, de lasagne van zo-even verteren, je ogen 
schoonmaken, en noem maar op. Een wonder. Met onze aandacht kunnen 
we gemiddeld 2000 bits aan informatie per seconde verwerken, maar 
buiten onze aandacht worden er zo’n 4 miljoen bits per seconde 
verwerkt.17  

Het limbische systeem heeft diepe groeven en is veel minder verfijnd en 
plastisch dan de neocortex. Het limbische systeem noemen we ook wel 
ons emotionele brein. Het functioneert welhaast onafhankelijk van de 
neocortex en is moeilijk bevatbaar voor taal of denken. En juist deze 
emotionele hersenen staan in directe verbinding met ons autonome 
zenuwstelsel (wordt zo uitgelegd in 1.5) dat verantwoordelijk is voor onze 
stress reacties. Daarom is het niet makkelijk om alleen via ons denken te 
communiceren met onze emotionele hersenen. Om onze diepe, 
emotionele, stressvolle patronen te kunnen veranderen is het verstandig 
om naast de rationele weg ook direct met de emotionele hersenen te 
communiceren. 

Een voorbeeld. Ik heb soms een ziekelijk perfectionisme. Hoe goed ik mijn 
werk ook doe, het is me nooit goed genoeg. Bij een kleine fout schiet ik in 
de stress ‘dit is helemaal niets!’ Dit mechanisme kan me doen opbranden. 
Om met deze stress om te gaan helpt het me om te begrijpen dat dit 
patroon in mijn vroege jeugd is ontstaan, en het helpt me om in te zien 
dat deze opgebouwde beschermingsconstructie niet gestoeld is op de 
huidige realiteit.  Daarnaast heb ik geleerd dat het enorm helpt als ik ook 
direct met het emotionele brein communiceer door het autonome 
zenuwstelsel aan te spreken, bijvoorbeeld via HeartLive of meditatie.  

1.5 
Het emotionele brein gebruikt het autonome zenuwstelsel 

Het autonome zenuwstelsel reguleert de onbewuste functies. Het gaat hier 
vooral om de werking van inwendige organen zoals spijsvertering, 
hartslag, bloeddruk etc. In het woord ‘autonoom’ zit feitelijk al besloten 
dat deze functies ‘vanzelf’ verlopen. Dit gaat buiten je waarneming om en 
je hebt er geen controle over.  

Rem en aanjager 

Het autonome zenuwstelsel kan onderverdeeld worden in twee 
subsystemen te weten het sympathische systeem en het 
parasympathische systeem. Het sympathische zenuwstelsel, kortweg de 
sympathicus, fungeert als de aanjager. Het bereidt je lichaam voor op 
actie. Dus in het geval van een auto die met piepende banden op je af 
komt, zorgt de sympathicus voor verhoogde hartslag en bloeddruk, het 
vrijkomen van opgeslagen suikers en hogere doorbloeding van de 
spieren.18 De parasympathicus is je rem en je rustgever. Het is actief als 
je slaapt of in rust bent, het stimuleert groei en regeneratie en haar 
effecten zijn vrijwel tegengesteld aan die van de sympathicus.  
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Positieve stressreacties in ons lichaam zijn belangrijk en nuttig. Ze zijn 
een onlosmakelijk onderdeel van ons vermogen om snel en adequaat te 
reageren indien een situatie daarom vraagt. Je kunt snel wegrennen bij 
het zien van een slang. Je kunt een prachtige werkstuk afleveren, net 
voor de deadline. Stress is vaak datgene wat je in staat stelt om boven 
jezelf uit te stijgen. Zonder de gezonde stress reactie zou het lichaam niet 
eens kunnen bestaan. Natuurlijk heeft stress ook negatieve aspecten, 
maar die treden in principe alleen op als de stressrespons verstoord is. In 
dat geval blijf je je opgejaagd voelen en blijf je spierspanning voelen, 
terwijl de auto al lang weg is. 

Extra: fysiologische werking van de stress respons 
In het volgende gedeelte beschrijft Malcolm hoe de stress respons fysiek 
werkt. Deze achtergrond is niet voor iedereen interessant en als je wilt, 
kun je dit overslaan en gaan naar 1.6 Negatieve stress en ziekte. 

Algemeen wordt aangenomen dat het limbisch systeem verantwoordelijk 
is voor het herkennen van de bron van de stressor. Daar komt het geluid 
van de piepende banden binnen of het beeld van de slang. Vervolgens 
wordt de hypothalamus geactiveerd, dit is een structuur in het midden 
van het brein. De hypothalamus is verantwoordelijk voor de homeostase 
van het lichaam. Hieronder vallen o.a. het op peil houden van 
temperatuur, bloeddruk en waterhuishouding. Verder speelt het een 
cruciale rol bij de organisatie van gedragingen zoals eten, vechten, 
vluchten en paargedrag. Vanaf de hypothalamus splitst de stressrespons 
zich op langs twee zenuwbanen die een snelle en een langzamere 
stressrespons opleveren.  

Snelle stressrespons 

De hypothalamus kan direct het sympathische deel van het autonome 
zenuwstelsel activeren. De sympathicus vormt zoals eerder beschreven de 
aanjager van je zenuwstelsel, het stelt je in staat om gas te geven. 
Fysiologisch gezien prikkelt de sympathische reactie de bijnieren die 
vervolgens in grote getalen adrenaline en noradranaline produceren. Dit 
zijn stoffen die je onmiddellijk in een toestand van hoge paraatheid 
brengen. De stressrespons langs deze ‘sympathische route’ is snel en 
effectief. Echter, het is ook kortdurend. Adrenaline is op een gegeven 
ogenblik uitgewerkt en je kunt maar in beperkte mate nieuwe 
hoeveelheden aanmaken. Het lichaam kent een andere langzamere 
stressrespons die je staat van paraatheid aanzienlijk vergroot en verlengt.  

Langzame stressrespons 

Bij de lange route is de HPA-as betrokken. HPA, is de Engelse afkorting 
voor “Hypothalamus-Pituitary-Adrenals” waarbij pituitary en adrenal staan 
voor respectievelijk de hypofyse en de bijnier. Bij de langzamere route 
stuurt de hypothalamus een hormoon naar de hypofyse, dit is een kleine 
bolvormige klier in de hersenen die vele hormonen afscheid. De hypofyse 
stuurt op haar beurt via het bloed hormonen naar de bijnieren waar 
cortisol wordt aangemaakt. Cortisol, ook wel het stresshormoon genoemd, 
zet eiwitten om in glucose, de energiebron van het lichaam. De snelle 
energie opkikker die het lichaam krijgt door adrenaline, zakt niet meteen 
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in maar duurt voort dankzij de aanmaak van cortisol. Je kunt je zo 
langere tijd concentreren op een bepaalde taak. Dankzij cortisol kun je 
wakker en geconcentreerd achter het stuur zitten ook al heb je al 24 uur 
geen oog meer dichtgedaan. Onder normale omstandigheden zorgt 
cortisol ervoor dat de hypothalamus en de hypofyse geleidelijk minder 
hormonen aanmaken. Hiermee remt cortisol het proces dat nodig is voor 
haar eigen productie, een zogenaamde negatieve feedback loop. Het 
gevolg is dat de stressreactie langzamerhand afneemt, het lichaam komt 
weer in evenwicht. Dit proces wordt weergegeven in de figuur op de 
volgende bladzijde. 

 

  

Negatieve stress 

We spreken in principe van negatieve stress indien de HPA-as overactief 
is. Een blijvende stressor triggert het limbisch systeem tot het inschakelen 
van de HPA-as, cortisol blijft je systeem in de waakstand houden zelfs 
lang nadat de stressor verdwenen is. Je voelt je opgejaagd, vermoeid 
maar niet in staat om werkelijk tot rust te komen.  

1.6 
Negatieve stress en ziekte 

De laatste jaren wordt er steeds meer onderzoek gedaan naar de relatie 
tussen ons stress systeem en ons immuunsysteem. Ons immuunsysteem 
reageert namelijk ook op negatieve stressprikkel en wordt in de 
wachtstand gezet. Het is bijvoorbeeld niet slim voor ons lichaam om 
allerlei celreparaties aan te pakken of virussen uit te schakelen, als juist 
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alle energie nodig is voor de bescherming tegen levensbedreigende 
krachten uit de buitenwereld. Alle energie is nodig voor de vecht of vlucht 
reactie, niet naar onderhoud van het lichaam. Het bloed gaat dan naar de 
spieren, niet naar de darmen en onderhoudsystemen. We gaan ook niet 
de banden van onze auto repareren als we achterna worden gezeten door 
boevenvolk. 

Het probleem ontstaat als we langdurig blijven vechten of vluchten.  Het 
lichaam blijft lange tijd het zogenaamde stresshormoon cortisol afgeven, 
waardoor het immuunsysteem onderdrukt blijft waardoor het zelfhelende 
vermogen van je lichaam verzwakt. Net zoals een auto uiteindelijk 
benzine nodig heeft of nieuwe banden, zal ons lichaam ook met regelmaat 
naar de garage van de parasympathicus moeten. Zo niet, dan kunnen 
ziektes en klachten makkelijk de kop opsteken. 

Controle over negatieve stress zal in toenemende mate cruciaal blijken te 
zijn voor onze gezondheid. Zoals gezegd, er zijn steeds meer inderzoeken 
die bewijzen dat psychologische stress een grote invloed heeft op het 
ontstaan van ziektes.  

Nu het goede nieuws. Direct met het emotionele brein en het autonome 
zenuwstelsel communiceren is mogelijk. Via het hartritme kunnen we het 
autonome zenuwstel en het emotionele brein in balans brengen. Zo 
komen de rem en de aanjager in balans. En nog beter nieuws is, dat we 
ons beter voelen en klachten zoals nervositeit, slecht slapen, 
prikkelbaarheid, vermoeidheid minder worden en op den duur kunnen 
verdwijnen. 
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DEEL 2: Het geheim van hartcoherentie 

Hoewel feedback van signalen vanuit het brein, de zogenaamde 
neurofeedback, de meest toegepaste vorm van biofeedback is, neemt een 
nieuwe vorm van biofeedback razendsnel in populariteit toe. Het gaat hier 
om feedback van het hartritme, ook wel ECG-biofeedback genoemd. Bij 
deze vorm van terugkoppeling gaat het niet om de hoogte van de hartslag 
maar om de variatie van de hartslag en het ritme hierin.  

2.1 
Je hartslag is nooit constant 

De hoogte van de hartslag is nooit constant maar versnelt en vertraagt 
voortdurend. Als je een hartslag van 70 hebt, is dat een gemiddelde. Onze 
hartslag gaat soms sneller en soms langzamer dan het gemiddelde van 
die 70. Deze variatie in hartslag wordt aangeduid met de hartritme 
variabiliteit (HRV). HRV blijkt in belangrijke mate te worden veroorzaakt 
door de twee takken van ons autonome zenuwstelsel: het sympathische 
en het parasympathische zenuwstelsel. De sympathicus versnelt het 
hartritme, de parasympathicus vertraagt. Aan het continu versnellen en 
vertragen van de hartslag lezen we de afwisselende werking van de 
sympathicus en de parasympathicus af.  

De eerste mensen die begrepen dat een regelmatige versnelling en 
vertraging van ons hartritme wezenlijk is voor de gezondheid waren 
vroedvrouwen. Als het hartje van de pasgeborene als een metronoom een 
constante slag liet horen, dan wisten ze dat de baby niet lang zou leven.  
Uit later onderzoek bleek dat een afname in HRV duidt op een 
verslechtering van de fysieke gesteldheid in het algemeen en een 
verminderde hartconditie in het bijzonder.  

2.2 
Hartcoherentie bepaalt de ‘veilige modus’ 

De grote doorbraak van ECG-biofeedback komt uit de ontdekking dat de 
variatie van ons hartritme niet alleen iets zegt over onze fysieke 
gesteldheid maar ook nauw samenhangt met onze emotionele toestand. 
Bovendien is de variatie trainbaar, vergelijkbaar met het trainen van 
spieren in een fitness centrum. Als we onze spieren trainen hebben we 
meer vermogen om fysiek werk te verrichten. Als we onze hartcoherentie 
trainen hebben we meer vermogen om stress op te vangen. 



	   12	  

 
 

In bovenstaand plaatje zijn twee hartslagpatronen uitgezet in de tijd. Het 
bovenste rode plaatje laat de hartslag zien gedurende een periode van 
frustratie, ingehouden boosheid. Duidelijk is te zien dat het 
hartslagpatroon een grillig verloop heeft. De versnelling en vertraging van 
de hartslag verloopt onregelmatig. Het onderste blauwe plaatje geeft het 
verloop van de hartslag weer gedurende een periode van emotionele 
balans en ontspannen aandacht. De versnelling en vertraging hebben een 
veel regelmatiger verloop. 

In het onderste plaatje is er duidelijk sprake van een balans tussen 
sympathische en parasympathische activiteit. Versnelling en vertraging 
lossen elkaar af volgens een regelmatig ritme. Een veel gebruikte term 
voor deze regelmatige variatie is hartcoherentie. Tijdens hartcoherentie is 
het lichaam relatief ontspannen, over het algemeen geldt er een lage 
spiertonus, de ademhaling is diep en regelmatig. Mentaal gezien is men 
alert en klaar om te reageren op elke situatie.  

Hartcoherentie is niet hetzelfde als ontspanning waarbij we 
onderuitgezakt op de bank zitten. Hartcoherentie is een toestand van 
zowel ontspanning als alertheid. Het parasympathische deel overheerst 
maar louter ontspannend is het niet. We zijn juist waakzaam, in het NU. 
Het is te vergelijken met meditatie dat aan de ene kant ontspannend is 
maar tegelijkertijd een toestand is van hyperalertheid. Dit wijzen 
hersenscans tijdens meditatie ook uit. Hartcoherentie is dus niet slechts 
ontspanning, en niet slechts alertheid, het is beide tegelijkertijd. 
 
Veilige modus  

Het in 1991 opgerichte Amerikaanse instituut HeartMath heeft veelvuldig 
onderzoek gedaan naar hartcoherentie en het verband tussen hart en 
emoties. Met tientallen wetenschappelijke studies als resultaat. Ook 
buiten HeartMath groeit de belangstelling voor dit vakgebied. Dit heeft 
geleid tot een nieuwe tak van onderzoek, de neurocardiologie. In dit 
vakgebied worden de interacties tussen hart en brein nader bestudeerd.  

Een van de bevindingen van deze relatief nieuwe wetenschappelijke 
discipline is dat het hart meer is dan een pomp verantwoordelijk voor het 
circuleren van bloed. Het hart speelt een belangrijke rol in de regulatie 
van onze emoties. Omgekeerd kunnen in het hartslagpatroon belangrijke 
aanwijzingen gevonden worden voor de gezondheid van ons brein en van 
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de rest van het zenuwstelsel. Langzamerhand lijkt het erop dat er een 
“hart-brein” systeem bestaat dat verantwoordelijk is voor het signaleren 
en reguleren van stress en emoties in ons lichaam. Het hart blijkt zelfs 
hormonen te kunnen produceren die niet alleen invloed hebben op onze 
bloeddruk , maar ook op ons gevoel van welbevinden.19 

Fysiologisch is hartcoherentie een toestand van balans van ons autonome 
zenuwstelsel. Meer op psychologisch niveau kunnen we dat ervaren als 
een toestand waarin we geen stress meer ervaren. We voelen ons veilig. 
Vanuit deze veilige modus wordt ons denken helderder en alerter. Mensen 
die regelmatig hartcoherentie trainen, melden meer ‘leegte’ in het hoofd.  

Wetenschappelijk onderzoek 

Het vermogen om via hartcoherentie in een veilige modus te komen en te 
blijven, biedt enorme mogelijkheden voor het reguleren van emotionele 
stoornissen. Uit onderzoek is gebleken dat hartcoherentie training de 
klachten van mensen met depressie significant doet afnemen.20 
Hartcoherentie training leidt ook tot positieve resultaten bij mensen met 
post traumatische stress stoornissen.21 Uit studies bij kinderen blijkt 
hartcoherentie effectief in het terugdringen van angst en antisociaal 
gedrag.22 

Niet alleen mentale of emotionele, maar ook fysieke klachten blijken af te 
nemen, zo blijkt hartcoherentie training succesvol ingezet te kunnen 
worden bij de behandeling van astma,23  verhoogde bloeddruk24 en bij de 
tot nog toe niet voldoende lichamelijk verklaarbare aandoening 
fibromyalgie25. Wetenschappers benadrukken dat de precieze werking van 
hartcoherentie training nog niet geheel duidelijk is en dat er meer 
onderzoek moet komen. Desondanks groeit het wetenschappelijk bewijs 
gestaag en lijkt hartcoherentie in toenemende mate een goede manier om 
onze gezondheid te bevorderen. 

2.3 
Hartcoherentie verandert het onbewuste deel van de hersens 

In zijn boek NeuroCardiology schrijft professor Andrew Armour dat er 
meer communicatie van het hart naar de hersenen gaat dan andersom. 
Op het moment dat je in hartcoherentie bent, dan krijgt het limbische 
deel van de hersenen het sein veilig.  

Dr. Dan Siegel, een professor in psychiatrie aan de UCLA School of 
Medicine, beschrijft in zijn boek MindSight hoe aandacht de structuur van 
de hersenen verandert. Onze ervaring bepaalt de connecties die de 
neuronen met elkaar maken. ‘When neurons fire, they rewire’. Oftewel, 
wanneer de neuronen aan het communiceren zijn, dan bouwen ze andere 
synaptische structuren. Een goede hartcoherentie maakt het mede 
mogelijk dat er in de hersenen nieuwe verbindingen worden gebouwd 
waarbij de oude verbindingen wegvallen.  

Wetenschappers dachten lange tijd dat de hersens een vaste structuur 
hadden, maar ze blijken flexibeler. Onze hersenen zijn plastisch. 
Meditatie, aandacht en hartcoherentie hebben daardoor een veel grotere 
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impact op de hersenen dan ze dachten. En nog mooier, oude structuren 
en patronen die ons niet langer dienen, zwakken af.  

2.4 
Hartcoherentie brengt de emoties, waaronder angst, in balans 

Professor Paul Elkman heeft uitvoerig onderzoek gedaan naar de 
herkenbaarheid en werking van de emoties. Hij kwam tot de conclusie dat 
er zes basis emoties zijn die universeel in alle culturen voorkomen: 
vreugde, verdriet, boosheid, angst, verbazing en afschuw. In de 
adolescentie leren we deze emoties beter herkennen zodat we ze goed 
kunnen plaatsen als mensen bijvoorbeeld angstig zijn. Dit is belangrijk 
voor ons overlevingsmechanisme: als we angst beter herkennen, kunnen 
we op onze hoede zijn. 

Nu kan het op al die zes basisemoties om vele redenen volledig uit de 
hand lopen. Iemand kan geheel overmand worden door angst iedere keer 
als hij op de voorgrond moet treden. Als kind is deze spanning 
bijvoorbeeld overgenomen van ouders en bekenden doordat het kind 
iedere keer de spanning voelde als deze mensen op de voorgrond traden. 
Gevaar! Als het kind groot is geworden en een presentatie moet geven, 
dan is het als volwassene ook op de hoede en voelt het angst. Iedere 
ervaring versterkt deze angst, waardoor er alles aan gedaan wordt om 
maar niet in het midden van de belangstelling te hoeven staan. Het is een 
zichzelf versterkende cyclus: iedere gebeurtenis wordt gekleurd door de 
eerdere ervaringen en wordt zo weer een ervaring die de angst versterkt. 

Dit patroon ligt in het emotionele brein opgesloten en wordt iedere keer 
wakker gemaakt op het moment dat er een gebeurtenis plaatsvindt 
waarbij de kans bestaat dat de betreffende persoon centraal in een groep 
komt te staan. De patronen kunnen in allerlei vormen bestaan betreffende 
deze zes emoties. Iemand kan bijvoorbeeld enorm gaan ‘pleasen’, iedere 
keer dat hij voelt dat hij misschien afgewezen wordt. Of boos worden of 
bedroefd. Feit is dat dit diepe patronen zijn die niet makkelijk door een 
sterke wil kunnen worden opgelost  Een zelfoppepping ‘Ach, wat kan me 
gebeuren, ik ga er voor!’ heeft vaak weinig effect. 

Een goede hartcoherentie zorgt ervoor dat die diepe patronen opgelost 
kunnen worden door gebruik te maken van de connectie tussen het hart 
en het emotionele brein (limbisch systeem). Hierbij wordt gebruik 
gemaakt van dezelfde emoties die het systeem in de veilige modus 
brengen. Rustgevende slideshows of films vol schoonheid geven ons een 
goed gevoel waarmee we onze hartcoherentie extra verbeteren. Dit zorgt 
ervoor dat het emotionele brein in balans komt.  

Nu zijn er twee wegen waarlangs onze diepe patronen kunnen 
veranderen. De eerste weg loopt via de plasticiteit van het brein. We 
maken dan nieuwe verbindingen in de hersenen doordat we langdurig en 
met regelmaat via hartcoherentie training in een veilige toestand komen. 
En de tweede weg loopt via onze aandacht. Door regelmatige training 
worden we ons sneller bewust van een emotionele penibele toestand. We 
kunnen nu de automatische angstreactie voor zijn door te kiezen om in 
onze eigen hartcoherentie te gaan. Dit kan juist omdat we het getraind 
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hebben. En daar volgt als vanzelf de juiste actie uit voort zonder dat we 
overmand worden door emoties. Voorbeeld: je voelt angst opkomen als je 
een presentatie moet geven. Je voelt je kortademigheid, je aanspannende 
spieren, je zwetende handen en je snellere hartslag. Op het moment dat 
jij je dit bewust wordt, kom je al in de richting van een betere 
hartcoherentie. Je voelt je lichaam, gaat bewuster ademhalen vanuit de 
buik, en als vanzelf verbetert de coherentie omdat deze modus al 
wekenlang geoefend is. Zo zal het makkelijker zijn om een verhaal voor 
een groep te houden.  

Het geheim van hartcoherentietraining met HeartLive ligt in de prettige 
beelden die je kunt gebruiken. Het hart en het emotionele brein luisteren 
niet naar woorden ‘Ik wil rustig zijn!’ Dat is te abstract, dat wordt niet 
verstaan. Rustgevende beelden daarentegen komen direct je hart 
invliegen en zorgen voor een goede hartcoherentie. 

2.5   
Met hartcoherentie ga je beter om met spanningen 

Het hart heeft een groot magnetisch veld, 5000 keer sterker dan dat van 
de hersenen. Het is niet ondenkbaar dat mensen spanningen van een 
ander overnemen via het onbewust oppikken van andermans hartritme.  

Als we in een goede hartcoherentie zijn, dan worden we minder snel 
weggeslagen of overrompeld door de spanningen. Ons brein kan meer 
schokken opvangen. Door de hartcoherentie training hebben we een 
buffer opgebouwd waarmee we emotioneel niet uit het lood worden 
geslagen. We komen zelf snel weer in balans en worden slechts even 
beïnvloed door de spanning van buiten. Het werkt zelfs andersom, je kunt 
anderen in coherentie brengen door zelf in coherentie te zijn. ‘Wat is het 
toch heerlijk om bij haar te zijn!’ 

Als mensen met een mobiel hartcoherentie apparaat worden gemeten, 
dan kan men de enorme impact meten die spanningen op het lichamelijke 
en emotionele systeem hebben. Dr. Servan-Schreiber adviseerde Charles, 
een 40 jarige directeur van een Frans warenhuis, om gebruik te maken 
van de hartcoherentie technologie26. Charles had sinds kort last van 
hartkloppingen en dacht erover om zijn baan op te zeggen. Bij Charles 
werd gedurende 24 uur de veranderlijkheid van zijn hartritme gemeten en 
Charles noteerde nauwgezet de activiteiten die hij gedurende die dag 
verrichtte. De resultaten waren bijzonder. 

Om 11 uur zat Charles nog gewoon achter zijn bureau om foto’s uit te 
zoeken voor de nieuwe catalogus. Zijn hartritme vertoonde een normale 
coherentie. Maar om 12 uur verviel zijn hartcoherentie in een plotselinge 
chaos en vertoonde het een zeer onregelmatig patroon. Dat was precies 
het moment dat Charles de kamer binnenliep van de president directeur. 
De komende minuten werd de chaos in zijn coherentie nog groter en dat 
hield nog twee uur aan. In de ontmoeting was de president directeur 
ronduit cynisch geweest over zijn werk en had hem voorgesteld een deel 
van zijn werk over te laten aan iemand anders. ’s Middags was er weer 
een heftig incoherent moment geweest toen een marketing manager 
vertelde, zonder hem aan te kijken, dat de onderwerpen in de nieuwe 
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prospectus slecht pasten bij het nieuwe imago dat het bedrijf wilde 
promoten. 

Diverse onderzoeken hebben aangetoond dat negatieve emoties zoals 
woede, angst, droefheid en zelfs de meest banale zorgen de 
hartcoherentie dramatisch beïnvloeden. En het vervelende is dat het een 
lange tijd kost voor het lichaam om de situatie te herstellen. Zo is 
gemeten dat een man die 5 minuten ruzie had met zijn vrouw nog twee 
uur nodig had om zijn hartritme weer coherent te krijgen. Zeker als we 
gedurende lange tijd vele chaotische schommelingen moet doorstaan – 
waar we ons soms niet eens bewust van zijn – kan dat ons vermoeien en 
uitputten.  

Het goede nieuws is dat we dit kunnen trainen waardoor we makkelijk 
met deze spanning kunnen omgaan en waardoor ons lichaam veel sneller 
kan herstellen. Net als fitness training voor de spieren. Als een spier lange 
tijd getraind is om bijvoorbeeld 75 kg op te tillen, dan zal de spier dit 
vermogen opgebouwd hebben. Als er dan even heftig tuinwerk moet 
worden gedaan, zal de spier daar geen probleem mee hebben. Maar een 
ongetrainde spier zal een enorme opdonder krijgen. Spierpijn is het 
gevolg. De spier heeft lange tijd nodig om te herstellen. 

Zo is het ook met hartcoherentie. Doordat de hartcoherentie getraind is, 
kan zij makkelijker emotionele spanning opvangen. Even is het lichaam 
uit balans, maar het veert heel makkelijk terug in een staat van goede 
coherentie.  

2.6 
Je hartcoherentie verbeteren is een verjongingskuur 

Iedere 10 jaar neemt de variabiliteit in de hartslag met ongeveer 3% af. 
De hartslag grafieken van kinderen en jonge mensen laten een grote 
variabiliteit zien, terwijl die van oudere mensen veel minder fluctueren. 
Dit betekent dat het autonome zenuwstelsel zijn flexibiliteit verliest. Het 
wordt steeds moeilijker om ons aan de omstandigheden aan te passen. 
Niet alleen de fysieke omstandigheden, maar juist ook aan de emotionele 
spanningen. Dingen blijven langer doorzeuren, we zijn eerder geneigd tot 
piekeren en malen, en het is steeds moeilijker om te ontspannen.  

Naarmate we ouder worden is het steeds moeilijker om het autonome 
zenuwstelsel in balans te krijgen. Zeker als het veel opdonders heeft 
gekregen en het langdurig met negatieve stress te maken heeft. Als de 
sympathische kant steeds het systeem aanjaagt zonder dat er een 
stressprikkel is, is het steeds moeilijker om de rem te vinden en te 
ontspannen. Het is te vergelijken met een auto waarbij iemand continu 
het gaspedaal indrukt, terwijl hij tegelijkertijd op de remt staat. Da’s niet 
goed voor de auto. 

In zijn boek ‘Uw brein als medicijn’ sluit Servan Schreiber zijn hoofdstuk 
‘hartcoherentie beleven’ af met de constatering dat “de resultaten die zijn 
behaald door mensen die hartcoherentie regelmatig toepassen, bijna te 
mooi zijn om waar te zijn. Angst en depressie beheersen, de bloeddruk 
naar beneden brengen, het gehalte aan DHEA (hormoon geproduceerd 
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door de bijnieren, ook wel anti-verouderings-hormoon genoemd) 
verhogen, het immuunsysteem stimuleren: het gaat dan niet alleen om 
een vertraging van het verouderingsproces, maar om een echte 
verjongingskuur van de fysiologie! Als stress zoveel kwaad kan doen, is 
het niet verwonderlijk dat het beheersen ervan zoveel goed kan doen.” 

Om deze ‘fysiologische verjongingskuur’ te doen, is het belangrijk om te 
beginnen bij onze eigen leeftijd, bij ons eigen niveau. Bij HeartLive begint 
iedereen dan ook met een zogenaamde ‘baseline meting’, om te kijken 
wat de basis voor de training is. Het gaat er niet om dat we nu een 
bepaald nivo moeten behalen, maar dat het eigen coherentieniveau 
verbetert. Niet door te forceren om iets te bereiken, maar vooral door 
dagelijks het ritme van het eigen hart te volgen. 

2.7 
Regelmaat vergroot je zelfhelende vermogen 

‘Ritme, rust en regelmaat’ is een oude wijsheid die vooral gebruikt werd 
om de deugden van de opvoeding te duiden. Vaak houden mensen niet 
van dit soort open deuren, omdat het wel duidelijk is. Zoals Freek de 
Jonge zei ‘Je mag je kinderen best keihard slaan als je het maar ritmisch 
doet, vanuit rust en met regelmaat!’ Maar de toepassing van deze 
opvoedingswijsheid is oh zo moeilijk, want voor we het doorhebben wijken 
we van ons pad af. 

Ook voor hartcoherentie geldt: ritme, rust en regelmaat. Het ritme zit al 
in het hart ritme. Rust is wezenlijk zodat er niets geforceerd wordt. En 
zonder regelmaat bouwen we nooit een goede hartcoherentie op. Als 
iemand een paar dagen hartcoherentie traint en dan een week niet, dan 
wordt het niets. We bouwen ook geen spieren op door af en toe eens een 
krachthok in te duiken. Daar is regelmaat voor nodig.  

Succes betekent dat we resultaat boeken, dat we in balans komen, en dat 
we bijvoorbeeld beter slapen of minder nerveus worden. Succes is heel 
concreet. Om dit te bereiken via hartcoherentie is een regelmatige 
training belangrijk. Als we iedere dag slechts 10 minuten onszelf in een 
goede coherentie brengen, dan hebben we na een maand enorme 
vooruitgang geboekt. Net zoals een spier na een maand dagelijks 10 
minuten trainen een enorme krachtsprong zal hebben bereikt, zo zal het 
ook met het autonome zenuwstelsel zijn. Regelmatige training vergroot 
het zelfhelende vermogen om met spanning en emoties om te gaan. 

Het mooie van HeartLive is dat de training erg gevarieerd is. Je kunt 
slideshows bekijken, je favoriete video’s bekijken, zelfs trainen als je jouw 
mail beantwoordt. Deze variatie is bedoeld om het leuk te maken om het 
langere tijd iedere dag te doen. 

Betekent een regelmatige hartcoherentie training dat we zelf rustiger en 
saaier worden? OK, de training moet rustig en met regelmaat gebeuren, 
maar het is juist de bedoeling dat je hierdoor in balans komt en dus meer 
disbalans aankunt. Waardoor je juist dichter bij jezelf komt en meer 
spontane dingen zult doen vanuit je eigen aard. We zijn dan zo’n 
wiebelpop geworden met een laag zwaartepunt. Als we een emotionele 
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opdonder krijgen, wiebelen we wat heen en weer, en staan we zo weer in 
onze balans, in onze eigenheid.  

2.8 
Hartcoherentie brengt ons bij onze intuïtie en onze eigenheid 

Als je met HeartLive aan de slag gaat, kom je erachter waar jouw 
hartcoherentie door beïnvloed wordt. Als je bijvoorbeeld denkt aan de 
baan die je vorig jaar had en je ziet opeens dat je hartcoherentie omhoog 
gaat, is dat belangrijke informatie ‘He, wat betekent dat? Waren het de 
collega’s? Was het werk meer passend dan wat ik nu doe? Wat betekent 
dit?’  

Dit geldt ook andersom. Als je merkt dat je hartcoherentie laag is als je 
met je training start, is het interessant om te herleiden waar dit door 
komt. ‘Was het de drukte van vandaag? Het gesprek in de bus waar ik 
boos van werd? Wat betekent dit?’ Je leert je patronen herkennen doordat 
je fysiek voelt dat je uit balans raakt. Juist omdat je inmiddels weet hoe 
het voelt om in een goede coherentie te zijn. Hierdoor kun je jezelf 
meteen herstellen door met aandacht in jouw hartcoherentie te komen en 
als vanzelf kom je dan bij jouw natuurlijke staat. 

In een goede hartcoherentie kun je beter naar je gevoel en naar je intuïtie 
luisteren. Je wordt niet afgeleid door je onnodig stressveroorzakende 
patronen als je een keuze moet maken, en je leert luisteren naar wat 
‘goed voelt’. Je doet dan niet langer wat je moet doen vanuit je onnodig 
stressveroorzakende ervaringen uit het verleden, maar vanuit wat je wilt 
op dit moment.  

2.9 
Je kunt het zelf 

Het interessante van hartcoherentie in balans brengen, is dat je het zelf 
doet. Jij leert zelf hoe je lichaam reageert op je emoties, je denken en 
gebeurtenissen. Ga maar eens je hartcoherentie meten als je net een 
vervelend bericht op je werk hebt gehad, waar je geen enkele invloed op 
had. En meet dan eens je hartcoherentie als je net van een heerlijke 
vrijpartij hebt genoten op zondagmiddag. Natuurlijk voel je al wel het 
verschil, maar nu word je zelf gewaar dat je lichaam dan ook heel anders 
is. En dit waren twee duidelijke voorbeelden. Maar door het regelmatig te 
doen, ga je zelf inzien waardoor jij het meest beïnvloed wordt. Dit is een 
belangrijke stap naar welbevinden. 

Deze gewaarwording noemt men wel ‘biofeedback’. Biofeedback is een 
techniek waarbij mensen gewaar worden van hun eigen lichaamsfuncties 
via terugkoppeling of feedback van diezelfde lichaamsfuncties. 
Biofeedback is vooral ook een training en leerproces waarin je geleidelijk 
aan leert hoe je reageert op stress maar ook hoe het voelt om werkelijk 
ontspannen te zijn. Zoals alle leerprocessen vraagt biofeedback tijd. 
Dagelijkse biofeedback training leidt tot meer rust, meer helderheid in het 
hoofd en minder stress, zowel tijdens de training als buiten de training 
om. 
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Je hebt zelf de touwtjes in handen op weg naar gezondheid door met 
regelmaat te oefenen. Je brengt je eigen lichaam in een coherentie staat 
door bewust te ademen en aanwezig te zijn. Of door je lichaam te voelen. 
Wat ook jouw aansturing zal zijn, die ontwikkel je zelf. Jij bent degene die 
je eigen lichaam in de goed balans brengt. ‘Empowerment’ noemen de 
Amerikanen dat.  

Door dit langere tijd te doen, ontwikkel je nog iets wezenlijks. Wilskracht. 
In zijn recente boek ‘Willpower’ omschrijft de psycholoog Roy Baumeister 
dat je wilskracht kunt ontwikkelen door lange tijd een simpele taak uit te 
voeren. In plaats van je werkdag te beginnen door meteen in je e-mail te 
vallen, kun je de werkdag ook starten met 10 minuten hartcoherentie 
trainen. Hiermee train je als vanzelf je wilskracht waardoor het in de 
toekomst makkelijker wordt om die vette snack te laten staan of om de 
trap te nemen.  

2.10 
Hartcoherentie is een wondermiddel, én het is geen wondermiddel 

De resultaten die met hartcoherentie gehaald kunnen worden zijn 
verbluffend. Zoals we gelezen hebben, noemde Dr. Servan Schreiber 
hartcoherentie een fysiologische verjongingskuur. Uit verschillende 
wetenschappelijke studies is gebleken dat dit simpele middel een grote 
impact op onze gezondheid heeft. Mensen voelen zich significant beter, 
zijn minder moe, krijgen een lagere bloeddruk, voelen zich minder 
gespannen of nerveus, slapen beter, en noem maar op. Een 
wondermiddel. 

Hier moeten we voorzichtig mee zijn. Want als we HeartLive training als 
wondermiddel zien, is de kans groot dat dit middel een vlucht is van de 
situatie zoals die nu is. We kennen wellicht mensen die eindeloos van 
therapeut naar therapeut gaan zonder enig resultaat. We kunnen geen 
haasje over spelen met de klacht zoals die nu is. Dat is hetzelfde als 
zonder werk te zitten en geen rooie cent te besteden hebben, en dan twee 
weken lang visualiseren dat we volgende maand een Ferrari rijden. Da’s 
onszelf voor de gek houden door niet de situatie te willen zien zoals die is, 
maar te hopen op een wonder. Ten diepste is er geen geloof in die Ferrari, 
maar zijn we blij dat we nu even de abominabele situatie niet onder ogen 
hoeven te zien.   

Dat betekent niet dat we niet geloven in visualisaties. Integendeel, die 
gebruiken we vaak in workshops. Het gaat erom dat iemand zijn huidige 
situatie onder ogen ziet en tegelijkertijd helder zijn verlangen benoemt en 
daarmee aan de slag gaat. Dan is HeartLive een wonderlijk middel dat ons 
zal helpen om in balans te komen. 

2.11 
Extra tips om in balans te komen 
(waarbij de laatste tip de belangrijkste is) 

Om je lichaam en geest te ondersteunen om in balans te komen zijn er 
naast HeartLive meerdere elementen die je kunnen helpen. Hier noemen 
we de belangrijkste. 
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1. Je missie volgen en je saboteur omarmen 
Edgar Cayce heeft in zijn leven duizenden mensen geholpen met het 
oplossen van hun specifieke levensvragen. Het is opvallend dat hij bij 
meerdere mensen die met vage lichaamsklachten bij hem kwamen eerst 
de vraag stelde ‘What is your mission here?’ Als we weten wat we te doen 
hebben op deze aardbol, als we weten waarmee we anderen kunnen 
helpen, dan is dat een belangrijke leidraad bij het maken van werkkeuzes 
in ons leven. De focus geeft helderheid en dat maakt energie vrij. Een 
heldere missie zorgt er voor dat we onze dienstbaarheid vorm kunnen 
geven in deze wereld. En daar krijgen we energie van. Zoals Franciscus 
zei ‘Het is in het geven dat we ontvangen.’ 

Hetzelfde geldt voor ons talent. Als we kunnen benoemen wat ons 
specifieke talent is waar we anderen mee kunnen helpen, dan geeft dat 
energie. En minstens zo belangrijk is de andere kant van ons talent: de 
saboteur. We hebben allemaal diep ingesleten patronen die ons afhouden 
van dat wat wezenlijk is. Wat voorbeelden: perfectionistisch zijn, 
goedkeuring zoeken van derden, jezelf beter vinden dan anderen, etc. 
Door vriend te worden van de grootste innerlijke saboteur zal de 
negatieve impact ervan verminderen. Dit vergroot de kans om onze 
missie te durven volgen waarmee we anderen helpen en ook zelf beter tot 
recht komen. 

2. Gezonde voeding 
Het voedsel levert de bouwstenen voor ons lichaam. Echter, we kunnen 
niet in het algemeen zeggen wat goede voeding voor een mens is. Wat 
balansversterkend is voor de een, is verstorend voor de ander. De ene 
mens is gebaat bij veel rauwkost, terwijl de ander juist in balans komt 
door warm voedsel. Het is wezenlijk om zelf stil te staan bij de vraag ‘Wat 
voor voedsel heeft mijn lichaam nodig?’ 

Dirk Zoutewelle, een orthomoleculair specialist, geeft de volgende 
generieke adviezen voor voedsel met de juiste bouwstenen: 

 Eet voldoende vetzuren voor het zenuwstelsel en remmen van 
ontstekingen. Goede bronnen zijn: vette vissen zoals haring, 
zalm en sardine; ongebrande noten en zaden; olijfolie, 
notenolie, saffloerolie en lijnzaadolie (geen zonnebloemolie) 

 Eet goede eiwitbronnen voor spierherstel en neurotransmitters: 
eieren, vlees (vermijd varkensvlees), vis, noten, zaden, zuivel 
(vermijd koezuivel), soja, uien, knoflook, kiemen en scheuten. 

 Zorg voor niet verzurende voeding. Veel en gevarieerd groente 
en fruit voor de nodige mineralen. Mineralen bufferen zuren. 
Geen overmaat aan fruit als het een opgeblazen buik geeft. 
Vermijd koolzuurhoudende dranken en snelle suikers.  

 Eet zoveel mogelijk vers, ongeraffineerd, onbewerkt (biologisch) 
voedsel. Deze voeding is rijk aan nutriënten: vitaminen en 
mineralen. In een kaakje of een Mars zit gewoon nagenoeg geen 
levenskracht. 

 Eet regelmatig en eet een goed ontbijt. 
 Gebruik verse kruiden om maaltijden op smaak te brengen. 
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3. Regelmatige beweging 
De Amerikaanse cardioloog Paul Dudley White verwoordde het treffend: 
“A vigorous five-mile walk will do more good for an unhappy but otherwise 
healthy adult than all the medicine and psychology in the world.” 
Duidelijker kan niet. Er is ook steeds meer wetenschappelijk onderzoek 
dat onderstreept dat beweging erg gezond voor je is. Toch blijft het voor 
velen enorm moeilijk om beweging in het dagelijks ritme te krijgen. 

Ook hier geldt weer dat niet alle beweging voor iedereen goed is. De een 
is meer gebaat bij een stevige wandeling, de ander bij krachttraining. Wel 
is het verstandig om niet als een gek te keer te gaan als we een tijdje 
niets gedaan hebben. Hier gaat het vooral ook om de regelmaat en 
langdurigheid.  

4. Je eigen behoeften en ontspanning 
Zeker als je uit balans bent, helpt het om goed te luisteren naar je eigen 
behoeften. Dat je weet wat je nodig hebt. Dat je doet wat bij je past in 
plaats van wat hoort. Dat je niet naar dat feestje gaat, omdat je op de 
bank wilt liggen met de Bosatlas. Dat je op een regenachtige middag naar 
het strand gaat om 3 uur lang te struinen om vervolgens naakt de zee in 
te rennen.  

Het helpt om één vorm van ontspanning te kiezen die je sowieso met 
regelmaat gaat doen. ‘Wat er ook gebeurt ik zit eens per week, meestal 
op zaterdag, met een nutteloos tijdschrift of prachtboek in de kroeg of 
koffiezaak.’ Kenmerk van een ontspanning dat het geen enkel nut heeft, 
behalve voor jezelf.  

5. Metgezellen 
Zoals de dichter Rumi ooit zei ‘Wanneer je reist, is het veel leuker om 
samen naar het douane kantoor te gaan.’ Het is goed voor je welbevinden 
om metgezellen te vinden bij wie het goed vertoeven is. Mensen met wie 
je samen op reis bent. Vrienden, familie, kennissen. Wat ook bij je past. 
 
6. Eén ding tegelijk 
Er zijn nog meer aanwijzingen die ons helpen om in balans te komen zoals 
een dagelijkse 10 minuten meditatie om 12 uur, of het ’s avonds reflectief 
schrijven, of het creëren van een helend klimaat. Maar het is wezenlijk 
dat we maar één ding tegelijk gaan doen. Als we nu denken ‘O ja, ik ga 
een afspraak maken bij de sportschool, minder suiker eten, iedere week 
een vriend uitnodigen, en 10 minuten per dag HeartLive doen.’, kan is de 
kans groot dat dit niet allemaal gaat lukken. Sterker nog, dan houden we 
uiteindelijk geen van die dingen vol.  

Begin met één ding. Malcolm en ik van HeartLive zeggen natuurlijk: begin 
21 dagen iedere dag 10 minuten met HeartLive. Want wij denken dat dit 
zoveel impact gaat hebben op je balans, dat het vervolgens veel 
makkelijker wordt om bijvoorbeeld gezonder te gaan eten of je eigen 
behoeften serieus te nemen.  

Dit was het. Veel goeds met de handleiding en videofilms van Malcolm!  
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