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Installatie: 

 

Sluit de sensor op je computer aan 
 

Voordat je de installatie begint is het goed om de sensor eerst aan te sluiten aan 

de computer. De sensor bevat een USB kabel met een grote en een kleine “mini” 

USB kabel. Sluit de grote USB uitgang op de computer aan en verbind, via de mini 

USB, de kabel met de witte HeartLive unit. Steek vervolgens de stekker van de 

oor clip in de unit. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Installatie van het programma 
 

1) Ga naar het download gedeelte van de website: 
 www.HeartLive.nl/downloads 
2) Klik op Setup HeartLive 1.2.zip. Dit bestand zal worden gedownload      

naar je computer. Dit kan enkele minuten duren afhankelijk van de 
snelheid van je internetverbinding. 

3) Als de download klaar is klik dan op Setup HeartLive 1.2.zip. Deze zip 
file is een gecomprimeerd bestand om geheugenruimte te besparen, in 
Windows 7 worden zip files automatisch uitgepakt als je het aanklikt.  

4) Als de file uitgepakt is, zul je de map Setup HeartLive 1.2.exe zien. 
Klik dit bestand aan, let op: het kan even duren voor je het volgende 
scherm ziet verschijnen: Klik op next 
 

 

Tip! 

Connectie met het internet is vereist als je HeartLive voor de 1ste 

keer op de een computer installeert. Installeer je HeartLive over een 

oude versie van HeartLive dan is er geen internetconnectie nodig. De 

oudere bestanden worden overschreven door de nieuwe, je hoeft de 

oude versie dus niet eerst te verwijderen. 



 - 4 - 

5) Het installatie programma geeft aan waar HeartLive wordt 
geïnstalleerd. Klik op next of verander het pad naar je eigen voorkeur. 

 

 
 

6) Het installatie programma geeft aan in welke start menu folder 
HeartLive komt te staan. Klik op next 
 

 
 
 

7) onderstaand scherm verschijnt. Er worden twee programma’s 
geïnstalleerd die van belang zijn voor HeartLive. Klik next. 
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8) klik nu op install om HeartLive te installeren. 
 

  
 
 

9) Indien je HeartLive voor de eerste keer op de betreffende computer 
installeert zal door Adobe Air, een hulpprogramma geïnstalleerd 
moeten worden. Dit programma vereist internettoegang. Klik op: “ik 
ga akkoord”. (als HeartLive al op de computer stond, dan krijg je de 
melding “Adobe AIR is al geïnstalleerd” – klik dan op sluiten) 

 

  
 
 
10)  HeartLive is nu volledig geïnstalleerd. Je kan beginnen door  “Finish”       

te klikken. 
 
 
Er start een programma die de instellingen van de sensor goed zet. Zorg dat 
de sensor aan de computer is gekoppeld en klik op “OK”, wacht tot het 
programma aangeeft: “HeartLive Unit is set”.  
Na het instellen van de sensor start HeartLive op. Voordat je begint moet je 
eerst een gebruikerprofiel aanmaken. 
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Aanmaken van een gebruikersprofiel 
 

Sluit alvast de sensor aan. Zorg dat het goed bevestigd is op je oor. Het 

beginscherm ziet er als volgt uit. 

 
 

 

Vul jouw gebruikers gegevens in en druk op “ADD”. 

Start nu een baseline meting door op “Measurement” te klikken. Deze meting 

duurt 3 minuten. Het is van belang om stil te blijven zitten.  

 

Als de sensor geen adequaat signaal meet zal het lampje, rechtsonder, op rood 

komen te staan: 
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Als de meting voorbij is, krijg je een melding dat het is afgerond.  Er zal een 

submenu verschijnen met  “Result”, hier staan de resultaten van je eerste meting, 

het plaatje ziet er ongeveer als volgt uit: 

 

 
 

Gedurende de meting worden twee variabelen gemeten: de gemiddelde 

hartcoherentie (in het blauw) en de gemiddelde hartslag (in het groen). De 

gemiddelde hartcoherentie wordt uitgedrukt in een getal tussen de 0 en 1000. 

De gemiddelde hartslag is uitgedrukt in het aantal slagen per minuut. Hoe hoger 

de gemiddelde hartcoherentie gedurenende de meting des te hoger valt de score 

uit. 

 

De betekenis van deze score zal in de loop van de handleiding duidelijker 

worden. De meeste gebruikers halen in het begin een hartcoherentie score 

tussen de 150 – 400. Tijdens de meting moet je rustig zitten, proberen niet te 

bewegen en niet praten. 

 

Ook andere variabelen beïnvloeden de meting: leeftijd, tijdstip van de dag, 

eetpatroon, lichamelijke conditie en uiteraard de mate waarin je ‘in balans’ bent. 

 

Het belang van deze eerste meting zit hem in het feit dat deze waarde wordt 

gebruikt als “baseline”. De score bepaalt de moeilijkheidsgraad of  het “Challenge 

Level” van de komende oefeningen. 
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Let op 

Gebruikers profielen aanmaken en metingen doen, moet vanuit de “Statistics” 

applicatie gedaan worden. 

Dit is een van de 6 toepassingen van HeartLive Balance. Via de back knop, links 

boven, kom je in het hoofdmenu. Zie onderstaande figuur: 

 

 
back knop 

 

 

 
hoofdmenu 

 

 

Hoe controleer ik het signaal van de sensor? 
 

De kwaliteit van het signaal dat afgegeven wordt door de HeartLive sensor wordt 

voortdurend gemeten. Zorg dat de oor clip is bevestigd en start de HeartLive 

applicatie.  

 

Als je al een gebruiker hebt aangemaakt start HeartLive direct in het hoofdmenu. 

 

Rechts onder is het gebruikers paneel zichtbaar. Het gebruikers paneel bestaat 

uit een lampje, de sessie tijd, gebruikersnaam en een indicatie van de 

moeilijkheidsgraad. Het signaal lampje geeft de kwaliteit van het signaal aan. Is 

de lamp groen dan is het signaal optimaal. Als de lamp oranje kleurt betekent dit 

dat het signaal zwak is. Bij geen signaal kleurt de lamp rood. 

 

 

 

 



 - 9 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mijn luidspreker werkt niet meer! 

 
Sommige pc’s zien HeartLive onterecht aan voor een luidspreker. De computer 

zal dan proberen het geluidssignaal naar de HeartLive sensor te sturen in plaats 

van naar je geluidsboxen. Een eenvoudige manier om dit te verhelpen is als volgt: 

 

1. Zorg dat de HeartLive sensor is verbonden met de computer 

2. Open het configuratiescherm in Windows. 

3. Klik op “Hardware en geluiden”  

4. Selecteer “Audioapparaten beheren”. Het scherm ziet er dan als volgt uit: 

 

 

Tip! 

 Als je de clip aan je oor bevestigd hebt en het lampje blijft op rood 

of oranje probeer de clip dan enigszins te verplaatsen. Het kan zijn 

dat het niet goed op je oor bevestigd is. Mocht dit niet helpen 

probeer dan het andere oor. De clip moet zoveel mogelijk oorlel 

bedekken, indien het signaal lampje rood of oranje is en je draagt 

oorbellen doe deze dan uit en probeer het opnieuw. 

 

Een andere oorzaak van een zwak signaal kan zijn dat er make-up, 

vet of vuil aan de binnenkant van de clip zit. Veeg dit schoon met 

een droog doekje, ontvet desnoods het oor en probeer het opnieuw  

 



 - 10 - 

5. In het bovenstaande plaatje worden alle apparaten getoond die als 

luidspreker worden herkend. De HeartLive sensor wordt herkend als 

“Generic USB Audio Device”. Klik deze met de rechtermuisknop aan en 

kies voor “uitschakelen”.   

6. De HeartLive sensor is nu uitgeschakeld als luidspreker, de computer zal 

het geluid nu versturen via de echte luidspreker. 

 

 

Introductie bij de trainingen. 

 
In dit deel worden 19 stappen beschreven om je eigen hartcoherentie te 

verhogen. Het is raadzaam om elke dag een deel uit het stappenplan uit te 

voeren, zodoende kan men in 19 dagen het gehele programma doorlopen. In elke 

stap worden 1 of twee oefeningen beschreven. We raden aan om een oefening 

minmaal twee maal per dag uit te voeren. Dat kan achter elkaar, maar ook met 

enige tijd ertussen. Bijvoorbeeld, je doorloopt een deel uit het stappenplan met 

de bijbehorende oefeningen in de ochtend. S’avonds herhaal je de oefening. 

  

Elke nieuwe oefening bouwt voort op de voorgaande, daarom is het van belang 

de oefeningen in de voorgeschreven volgorde uit te voeren. De oefeningen leren 

je om in hartcoherentie te komen maar zijn ook bedoeld als handleiding. Na 

ongeveer drie weken ken je dus alle mogelijkheden van HeartLive Balance en 

ben je in staat om andere HeartLive gebruikers te coachen. 

 

 

Stap 1: Lichaamshouding en ademhaling 

 
De basis van een optimale hartcoherentie is een juiste lichaamshouding.  

 

Oefening 1.1 

Neem plaats op een stoel en zorg ervoor dat je een rechte rug hebt. Plaats 

beide voeten naast elkaar op de grond.  

Zorg ervoor dat je je schouders laat hangen, veel mensen hebben een 

verhoogde spierspanning, vooral als ze veel tijd achter de computer 

doorbrengen.   

 

Een ontspannen zithouding is de eerste stap in het aanleren van een 

optimale hartcoherentie. Zeker voor beginners is de actieve zithouding een 

mentale en fysieke voorbereiding op de stappen die gaan komen.  

 

 

Bevestig de HeartLive  clip aan je oorlel en neem een actieve zithouding aan voor 

je computer waarop de HeartLive software is geïnstalleerd. Klik op het HeartLive 

icoontje op de desktop, het hoofdmenu wordt gestart. 
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Het hoofdmenu 

 

Het hoofdmenu scherm biedt 6 verschillende applicaties voor het trainen van je 

hartcoherentie. We beginnen met de Monitor applicatie links boven, klik op het 

Monitor icoontje, het volgende scherm wordt zichtbaar. 

 

 

 
Monitor app  

 

De monitor app geeft gedetailleerde informatie over de hartslag in de vorm van 

grafieken. Stap voor stap zullen we leren deze grafieken te interpreteren.  
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Onderaan het scherm is een paneel zichtbaar met een ‘play/pause’ knop. 

Daarnaast een ‘return’ knop voor het beëindigen van de sessie, het sensor 

lampje, de verstreken sessie tijd, gebruikersnaam en het Challenge Level. 

 

  
 

Klik de play knop aan (als deze niet vanzelf gestart is). In de bovenste grafiek, de 

HRV grafiek,  wordt de hartslag zichtbaar.  

Meteen valt op dat de hartslag niet constant is. Soms neemt het toe en soms 

neemt het af. Neem een minuut lang het verloop van je eigen hartslag waar. 

 

 

Oefening 1.2:  De HRV grafiek  

Tijdens het waarnemen van je hartslag kunnen we een beetje 

experimenteren. Beweeg de slider rechts onder de HRV grafiek helemaal 

naar links zodat het op 1 minuut komt te staan.  

Observeer de grafiek een minuut lang. Neem vervolgens eens een flinke 

ademteug en houd dan enkele seconden je adem in. Observeer hoe de 

grafiek verandert. 

 

Adem vervolgens langzaam uit.  

 

Leg je handen op je buik en voel enkele seconden lang de beweging van je 

buik bij elke ademhaling. 

 

Kijk naar de HRV grafiek en observeer hoe het hartritme versnelt en 

vertraagd volgens het ritme van je ademhaling. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Dit is het einde van stap 1. Je hebt geleerd de HRV grafiek te interpreteren en 

hebt gezien hoe je met je ademhaling je hartritme kan beïnvloeden. Hierbij speelt 

de juiste lichaamshouding een belangrijke rol. Het is raadzaam om de twee 

oefeningen elk minimaal twee keer uit te voeren.  

 

Zoals je wellicht gemerkt hebt, heeft Monitor nog veel meer functies, deze gaan 

we in de volgende stap behandelen. 
 

 

Wist je dat… 

Ademhaling en hartslag zijn nauw met elkaar verbonden. Over het 

algemeen zal inademen leiden tot het oplopen van de hartslag. 

Uitademen leidt tot het teruglopen van de hartslag.  
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Stap 2: Hartcoherentie en ademhaling 
 

Uit de voorgaande oefeningen hebben we geleerd dat het hart versnelt bij het 

inademen en dat de hartslag vertraagt bij het uitademen. Door op een 

regelmatige manier in en uit te ademen leren we dus de hartslag ook regelmatig 

te versnellen en te vertragen. Een regelmatige ademhaling resulteert dus in een 

regelmatige sinus-achtig hartritme. 

 

 
 

Hartcoherentie is een tamelijk eenvoudig principe. Bij een optimale 

hartcoherentie verloopt de versnelling en vertraging van de hartslag op een 

vloeiende harmonische wijze, zoals bij de pendule van een klok, die eerst de ene 

en dan weer de andere kant op zwenkt.  

 

We zullen de komende tijd stil staan bij dit principe en we leren via simpele 

technieken hoe we snel in hartcoherentie kunnen komen.  

 

Oefening 2.1: Hartcoherentie  

Open HeartLive en wacht totdat de LED lamp rechtsonder groen is en de 

sensor dus een goede hartslag detecteert. Klik nu de Monitor applicatie aan. 

Waarschijnlijk loopt het signaal nu, zo niet, klik dan op play. 

 

Probeer de wijzer van de hartcoherentiemeter in de groene zone te krijgen 

en te houden door het tempo van je ademhaling aan te passen. 

 

Let op de HRV grafiek, zie je een sinus-achtige vorm ontstaan? Probeer nu 

iets dieper te gaan in en uitademen. Wordt de sinus vorm nu groter? 

 

Het lichaam functioneert dankzij talrijke bioritmen of cycli. Ook het toe- en 

afnemen van het hartritme is zo een cyclus. In de grafiek onder de HRV grafiek is 

de hartcoherentiemeter  zichtbaar. De hartcoherentiemeter geeft de mate van 

hartcoherentie aan. Zodra onze ademhaling regelmatig wordt, en iets dieper dan 

normaal, begint ons hartritme op een sinus te lijken. Des te meer ons hartritme 

de regelmatige sinusvorm aanneemt des te meer komen we in coherentie. 
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Oefening 2.2:  vind je comfortabele ademfrequentie. 

Klik de “pacer” aan (links onder in het monitor scherm) terwijl, het signaal 

loopt. Volg de pacer met je ademhaling. Als de pacer omhoog gaat adem je 

in, als de pacer omlaag gaat adem je uit.  

 

De snelheid van de pacer kan je instellen via de slider. Een snelheid van 9 

ademhalingen per minuut zal voor veel mensen te snel zijn. Probeer de 

snelheid van de pacer zo dicht mogelijk in de buurt van 6 cycli per minuut te 

zetten zonder dat de ademhaling geforceerd verloopt. De meeste mensen 

ademen sneller in dan uit, dit kan je instellen met de % slider. 

 

Probeer dus een ademfrequentie te vinden die nog voor jou natuurlijk 

aanvoelt, die niet te snel en niet te langzaam gaat. 

 

 

Na enig experimenteren heb je de pacer op een snelheid ingesteld waarbij je op 

een prettige en natuurlijke manier ademt. Dit noemen we voor het gemak de 

comfortabele ademfrequentie. Voor iedereen kan deze comfortabele 

ademfrequentie anders liggen. Ligt jouw comfortabele ademfrequentie op 8 cycli 

per minuut, dan is je ademhaling relatief snel. Via hartcoherentie training zul je 

geleidelijk aan leren deze frequentie omlaag te brengen.  

 

 

 

Ligt jouw comfortabele frequentie in de buurt van de 6 cycli, dan heb je een 

goede basis om snel in hartcoherentie te komen.  

 

Tijdens het zoeken naar je comfortabele ademfrequentie heb je wellicht gemerkt 

dat de HRV grafiek een stuk regelmatiger verloopt. Ongeacht de ademfrequentie, 

spoort de pacer je aan om regelmatig te gaan ademen. Dat levert direct een 

regelmatiger hartslag op, en dus een hogere hartcoherentie. Een ademfrequentie 

van 6 cycli per minuut levert theoretisch de hoogste hartcoherentie op. Wees 

voorzichtig met de adempacer:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tip! 

Forceer geen trage ademhaling. Als je voelt dat je te langzaam 

ademhaalt en naar lucht moet snakken, verhoog dan de 

ademfrequentie van de pacer enigszins. Het moet goed blijven 

voelen. Je kunt je ademhaling ook op halve frequenties zetten b.v. 

6,5 of 7,5. Let er ook op dat je bij het langzaam inademen niet 

overdreven veel zuurstof inneemt! 

Tip! 

Alleen door ermee te experimenteren kom je erachter hoe diep je in 

en uit moet ademen met de pacer. Het is zeker niet de bedoeling om 

zo diep mogelijk in en uit te ademen. Kies hetgeen waar je je 

comfortabel bij voelt. 
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Sommige mensen reageren nogal kritisch op adempacers, ze zouden een 

onnatuurlijke manier van ademhalen promoten. Ademen hoor je niet te trainen, 

het moet natuurlijk en vanzelf gaan.  

Dit is natuurlijk waar, in een gezond lichaam wordt de ademhaling automatisch 

afgestemd op de fysieke en mentale behoefte van het moment, hier hoef je niets 

voor te doen.  

Echter, met het oefenen en reguleren van de ademhaling is niets mis, sterker nog, 

het stamt uit een meditatie traditie van duizenden jaren oud. Bewuster 

ademhalen kalmeert de geest en versterkt de parasympathische activiteit van het 

zenuwstelsel.  

 

We zullen de adem pacer in de toekomst slechts kort gebruiken om snel in het 

juiste ritme te komen. Zodra dit ritme is opgepakt neemt je hartcoherentie toe en 

klik je de pacer weg. Aan het einde van de 20 dagen heb je de pacer zelfs 

helemaal niet meer nodig omdat je geoefend bent in het inzetten van het juiste 

ademhalingspatroon. 

 

 

Stap 3: De hart frequentie 
 

We hebben in de vorige oefeningen gesproken over een optimaal 

ademhalingsritme van 6 cycli per minuut. Wat betekent dit eigenlijk? 

Indien je in een ritme van 6 cycli per minuut ademt, betekent het dat je 6 maal 

per minuut in- en uitademt.  

 

Gedurende hartcoherentie zijn ademhaling en hartritme coherent met elkaar. 

Met andere woorden: ze hebben dezelfde frequentie. We hebben gezien dat 

tijdens hartcoherentie het hartritme de ademhaling volgt. Een 

ademhalingsfrequentie van 6 cycli per minuut levert dus in het ideale geval een 

hartritme van eveneens 6 cycli per minuut op. 

 

Meestal wordt de frequentie niet in cycli per minuut uitgedrukt maar in het 

aantal cycli per seconden. Zes cycli per minuut betekent 1 cyclus per 10 

seconden. Dit komt neer 0.1 cycli per seconde.  

 

 

 

 

  

We kunnen dus stellen dat zowel de ademfrequentie als de hartfrequentie in het 

ideale geval 0.1 Hz is.  

Bijvoorbeeld: iemand met een extreem hoge hartcoherentie, de ademhaling is 

dan zeer constant 0.1 Hz (6 cycli per minuut) ook de hartfrequentie is in dat 

geval 0.1 Hz. 

Wist je dat… 

Frequentie wordt uitgedrukt in Hz (afkorting van Hertz). Hz staat 

voor het aantal cycli, trillingen of omwenteling per seconde. 

Bijvoorbeeld: 20 omwentelingen per seconde houdt in 20 Hz.  
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Deze 0.1 Hz is terug te zien in een piek rond 0.1 Hz van de hart frequentie 

grafiek. Dit is de grafiek links onderin de Monitor applicatie. 

 

 
Monitor applicatie. 

 

Een piek in de hartfrequentie grafiek laat zien hoe sterk een bepaalde frequentie 

aanwezig is in het hartritme. In het optimale geval is er maar 1 frequentie 

aanwezig, de 0.1 Hz frequentie. Dit uit zich in een piek rond 0.10 op de X-as. Een 

hart frequentie van 0.2 Hz geeft een piek in de grafiek op 0.20 Hz.  De meeste 

mensen ademen niet zo constant op 1 frequentie, ook het hartritme fluctueert 

niet zo constant op 0.1 Hz. In de meeste gevallen zal de hartfrequentie grafiek 

dan ook meerdere pieken laten zien. Zoals in onderstaande grafiek: 

 

 
 

De hartfrequentie grafiek laat dus de frequenties zien die in het hartritme 

aanwezig zijn. De hartfrequentie grafiek laat geen ademhaling zien. Wel is het zo 

dat ademhaling het hartritme en dus ook de hartfrequentie grafiek sterk 

beïnvloed. 

 

             Oefening 3.1: de hartfrequentie grafiek  

Open de Monitor applicatie en druk op play. Open nu ook de hartfrequentie 

grafiek en volg het een tijdje.  

 

De grafiek past zich om de 4 seconden aan en je zult voortdurend een ander 

plaatje zien.  

 

Klik na een tijdje de “pacer” aan terwijl het signaal loopt. Stel de pacer in op 

je comfortabele ademfrequentie uit de vorige oefeningen. Volg nu met je 

ademhaling de beweging van de pacer. Doe dit terwijl je in je ooghoek de 

hartfrequentiegrafiek in de gaten houdt. 

 

Wat verandert er in de hartfrequentie grafiek sinds je aan het ademen bent 

in je comfortabele ademfrequentie? 
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Ademen in de comfortabele ademfrequentie leidt vaak tot een piek in de 

hartfrequentie grafiek die in de buurt komt van de 0.1 Hz. Andere frequenties 

nemen vaak af of verdwijnen helemaal. Dit komt omdat je regelmatig ademt in 

een frequentie die in de buurt van 0.1 Hz ligt. Indien je ademhaling 

onregelmatiger wordt zullen ook andere pieken zichtbaar worden. 

 

 

Oefening 3.2: de hartfrequentie amplitude 

Herhaal oefening 3.1, en let daarbij met name op de verticale as van de 

hartfrequentie grafiek. Hier staan getallen in die de hoogte van een piek 

aangeven. De hoogte van een piek noemen we ook wel amplitude. 

 

Neemt de waarde toe als je in je comfortabele ademfrequentie gaat? 

 

De hartfrequentie grafiek laat dus niet alleen zien welke frequenties er aanwezig 

zijn, maar ook hoe hoog die frequenties zijn. De hoogte van de frequentie 

noemen we de amplitude.  

Iemand met een hoge hartcoherentie zal in de frequentie grafiek een piek hebben 

rond 0.1 Hz met een piek van minstens 300*.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

* Wat er precies op de Y-as wordt weergegeven is redelijk complex en het is niet 

van belang om dit tot in detail te begrijpen. Voor nu is het voldoende om te weten 

dat het een maat is voor “optische dichtheid”.  

Tip! 

Maak je geen zorgen als je in de hartfrequentie grafiek geen piek 

rond 0.1 Hz ziet en als de amplitude veel lager is dan 300. Sommige 

mensen hebben van nature een meer coherent hartritme dan 

anderen. Iedereen volgt zijn eigen tempo. Laat je dus niet teveel 

leiden door getallen. In deze fase is het veel meer van belang dat je 

ademt op een voor jouw rustig en constant ritme en dat je de 

wisselwerking van ademhaling en hartritme ziet. 
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Stap 4: De Coherence Graph en de Coherence Score 
 

Er zijn nog twee grafieken die we nog niet besproken hebben. De coherentie 

grafiek (Coherence Graph) en de Coherentie Score. 

 

 
 

De coherentie meting die je aan het begin hebt gedaan, resulteerde in een 

bepaalde score, een Challenge Level. Dit geeft de moeilijkheidsgraad aan voor 

alle oefeningen. De coherentie grafiek laat zien hoe hoog je coherentie is ten 

opzichte van je Challenge Level. Stel je score was 200, als je tijdens het trainen 

een coherentie van 200 of hoger haalt, zul je in de coherentie grafiek op 100% 

zitten. Als je een coherentie van 100 haalt zul je in de grafiek op 50% zitten.  

 

Indien je het Challenge Level naar boven bijstelt, bijvoorbeeld van 200 naar 250, 

dan is een coherentie van 200 niet meer 100% maar slechts 80% van je 

Challenge Level. Waar de coherentie grafiek dus eerst 100% aangaf, geeft het nu 

80% aan.  

 

De grafiek geeft dus een relatieve score aan, de score ten opzichte van je 

Challenge Level. 

 

Oefening 4: de Coherence Graph 

Open de Monitor applicatie en druk op play. Open nu ook de Coherence 

Graph en volg het een tijdje. Probeer het Challenge Level zodanig in te 

stellen dat je nog net in de groene zone blijft. Voor het bijstellen van het 

Challenge Level klik je op settings en kies je voor Training parameter. Er 

verschijnt een slider waarmee je het Challenge Level kan bijstellen. Hoe 

verder je het naar rechts beweegt des te hoger het Challenge Level wordt. 
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De 380 in bovenstaand voorbeeld is de hartcoherentie score uit de laatst 

afgenomen meting. Daarboven  staat het Challenge Level die je als gebruiker kan 

instellen. Voor de hartcoherentie staat die in dit voorbeeld op 272. 

Het is ook mogelijk om een Challenge Level in te stellen voor de hartslag. Die was 

tijdens de meting 66 terwijl het Challenge Level nu staat ingesteld op 56. Je kunt 

het Challenge Level afkomstig uit de meting dus negeren en je eigen Challenge 

Level instellen. 

 

De coherentie score is een staafdiagram. Elk blauw staafje geeft de gemiddelde 

hartcoherentie berekend over een minuut aan.  Elk groen staafje de gemiddelde 

hartslag. 

In tegenstelling tot de coherentie grafiek geeft de coherentie score een absolute 

waarde aan. In de coherentie score wordt middels de groene horizontale lijn de 

hoogte van het Challenge Level van de hartslag en in de blauwe lijn de hoogte 

van het Challenge Level van de hartcoherentie aangegeven, zoals die op dit 

moment is ingesteld, zie onderstaande figuur: 
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Stap 5: De Slideshow 

 
Met de Slideshow bekijk je rustgevende natuurfoto’s. De foto’s zijn bedoeld om je 

in een ontspannen toestand te brengen. Vanuit ontspanning is het veel 

gemakkelijker om in hartcoherentie te komen.  

 

In de Slideshow toepassing zul je ook voor het eerst trainen zonder houvast van 

grafieken of meters, dat kan als moeilijk worden ervaren. Daarom helpt het dat 

de foto’s een ontspannen uitwerking hebben.  

 

Oefening 5: Je eerste slide show 

Zorg dat je Challenge Level op het niveau staat van je laatste meting in 

Statistics. Open dan de Slideshow applicatie vanuit het hoofdmenu en kies 

een Slideshow thema. 

Open de Slideshow.  

Er begint een diavoorstelling van 5 minuten.  Bekijk deze terwijl je 

hartcoherentie in de groene zone van de coherentiemeter houdt. 

Is het te moeilijk? Aarzel dan niet om het Challenge Level naar beneden bij 

te stellen. 
 

Stap 6: De Slideshow en fade 

 
Achter de diversiteit van feedback mogelijkheden in HeartLive zit de 

veronderstelling dat, als je gevarieerd traint, je gemakkelijker in hartcoherentie 

komt buiten de training. Binnen HeartLive zul je genoeg manieren vinden om te 

experimenteren met feedback vormen. Eén daarvan is de Slideshow met fade.  

 

Oefening 6:  Slide show met fade 

Zorg dat je Challenge Level weer op het niveau staat van je laatste meting in 

Statistics. Open dan de Slideshow applicatie vanuit het hoofdmenu en kies 

settings. Kies vervolgens feedback en vink “slide fading” aan. 

Druk op save en start een slide show naar keuze. 

 

Er begint een diavoorstelling van 5 minuten. Bekijk deze. Je zult misschien 

merken dat het kijken bemoeilijkt wordt doordat het beeld uit fade. Dit 

gebeurt als de hartcoherentiemeter – die nu buiten zicht is – overgaat naar 

het rood. Zie je geen fade optreden dan mag je het Challenge Level wat 

opvoeren.  

Lukt het niet om de foto’s te bekijken, aarzel dan niet om het Challenge 

Level naar beneden bij te stellen. 
  

Tip! 

Forceer niets! Het kan zo zijn dat met de fade als feedback continu 

naar een wit scherm zit te kijken, ook al train je op het niveau van je 

laatste meting. Pas desnoods het niveau aan, geef jezelf de tijd om 

aan deze nieuwe manier van feedback te wennen.     
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Stap 7: De Slideshow en overige instellingen 

 
Je kunt in de Slideshow ook andere instellingen kiezen zoals je favoriete muziek 

of de duur van de Slideshow. 

 

 

Oefening 7:  Slide show instellingen 

Heb je muziek op je computer staan? Open de Slideshow applicatie vanuit 

het hoofdmenu en kies settings. Kies vervolgens audio en druk op select, er 

start een menu op waarin je je favoriete muziek kan selecteren. 

 

Selecteer een mooi muziek stuk waarbij je tot rust komt. 

 

Je kunt in het feedback menu van settings experimenteren met de 

coherentiemeter, de fade optie of beide.  

 

Selecteer binnen settings vervolgens het eerste “Slideshow” menu. Hier 

kunnen we zowel de duur van de totale Slideshow als de duur van een 

enkele slide instellen. Stel een totale duur van 10 min. Kies voor de duur van 

1 Slideshow voor 10 seconden. 

 

Je kunt de slide show zelfs combineren met de adempacer uit de Workflow . 

  

Druk op save en start een slide show naar keuze. 

 

 

Stap 8: De Video toepassing   
 

De video toepassing maakt het mogelijk om je hartcoherentie te trainen tijdens 

het kijken naar films. Een film kan als metafoor dienen voor de dagelijkse 

realiteit. In die realiteit wordt je regelmatig afgeleid door allerlei prikkels die op 

je afkomen. Sommige zijn prettig of neutraal, sommige prikkels roepen echter 

stress of een emotionele reactie op. Tijdens het film kijken is dit niet anders. De 

verhaallijn van een speelfilm maar ook relatief onschuldige gebeurtenissen in 

een natuurdocumentaire roepen allerlei reacties op van ons hart en de rest van 

ons lichaam waar we ons niet van bewust zijn.  

 

De Monitor en Slideshow toepassing zijn gericht op het “in hartcoherentie 

komen”. De video toepassing is meer gericht op het “in hartcoherentie blijven”. 
 

Oefening 8: start video sessie 

Open de video toepassing vanuit het hoofdmenu.  

Er verschijnt een klein window. Start nu een video op via de DVD player op je 

pc. Veel mensen zullen PowerDVD gebruiken. Maar Windows Mediaplayer of 

een andere video player mag ook. 
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Als de film gestart is, sleep dan de video window over de player heen. Via de 

full screen knop rechts onder kun je de video toepassing in full screen 

activeren. Doe dit alleen als je video film ook in full screen draait. 

 

Je kunt de video window in elk gewenst formaat krijgen door met de grijze 

driehoeken te slepen.  

 

Heeft de video toepassing de gewenste vorm en plek, druk dan op start, en de 

video applicatie draait bovenop de video film. De borders gaan naar elkaar 

toe zodra jouw hartcoherentie te laag is. Ook dit hangt weer af van de 

moeilijkheidsgraad, stel deze bij indien nodig via settings. Als de 

videotoepassing al aan het draaien is, beweeg dan je muis binnen het video 

window en druk vervolgens op de stop knop, of op de settings knop als je 

alleen settings wilt veranderen.  

 

De video toepassing start automatisch in border. Een andere feedback optie is 

de fade. Bij fade vervaagt het beeld langzaam naar zwart of wit al naar gelang 

de instelling die je kiest.  

 

Oefen kort met een willekeurige video, naast het trainen gaat het erom dat je 

wat handigheid krijgt in de bediening. 

 

 

Als je wat meer gewend bent geraakt aan de bediening van de video toepassing 

kun je het op van alles toepassen. Je kunt je favoriete films selecteren en zelfs 

films op het internet bekijken en de video window erover heen projecteren om 

vervolgens je hartcoherentie te trainen. Begin niet met lange of zware films. 

Korte natuurfilms werken het beste. De trainingsduur kan je instellen via 

settings en timer. 

 

 

Stap 9: Videofeedback met je eigen Slideshow 
 

We hebben in stap 5 gewerkt met Slideshows, binnen Slideshows is het niet 

mogelijk om zelf foto’s te plaatsen om zo te trainen met je eigen Slideshow. Dit 

kan echter wel met de video toepassing door deze over je eigen Slideshow af te 

laten spelen.  

 

 

Tip! 
De fade optie werkt echter niet in combinatie met PowerDVD. De fade 

optie werkt wel in combinatie met Windows Mediaplayer, VLC en alle 

films op het internet. 
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 Oefening 9: start video sessie 

Open de video toepassing vanuit het hoofdmenu. Kies via settings en feedback 

voor de optie fade. 

Start je eigen powerpoint slide show en pas het formaat van de videofeedback 

aan zodat het over je Slideshow valt.  

 

Train kort met je eigen Slideshows. 

 

 

 

Stap 10: WorkFlow 
 

De Workflow toepassing is gericht op het trainen of monitoren van je 

hartcoherentie terwijl je met totaal andere dingen bezig bent. Via Workflow zie 

je hoe browsen op het internet of het beantwoorden van je email jouw 

hartcoherentie beïnvloed.  

 

 

Oefening 10: volg je hartcoherentie tijdens het mailen  

Bevestig de sensor aan je oor en start HeartLive. 

Kies vanuit het hoofdscherm voor Workflow. Kies vervolgens het middelste 

hartcoherentie icoontje (Performance meter). Het menu verdwijnt en er 

verschijnt een widget. Een widget is een verkleind programma dat altijd op 

de voorgrond draait. Let erop dat het lampje van de hartcoherentie widget 

op groen staat. Als de sensor niet goed bevestigd is wordt het lampje oranje 

of rood. 

 

Je kunt nu een mail programma of een willekeurig ander programma 

openen en aan de slag gaan met dagelijkse werkzaamheden. De 

hartcoherentie widget blijft op de voorgrond draaien en geeft voortdurend 

feedback over je hartcoherentie. 

 

Probeer eens een mail te versturen terwijl je in de coherentiemeter in het 

groene gebied blijft. Is het te moeilijk? Stel dan de moeilijkheidsgraad bij. 

Hiervoor klik je op het tekentje (dat een beetje op een lampje lijkt) gelijk 

boven de groene hartslag indicator, en je keert terug naar het submenu van 

workflow. Via settings en trainingsparatmeter pas je het Challenge Level 

aan.  

Tip! 
De video toepassing bevat een “full screen” knop waarmee je direct het 

beeld vergroot naar het gehele scherm. Deze knop werkt echter alleen 

voor het 1e beeldscherm, niet voor het 2e beeldscherm mocht je die 

hebben aangesloten. Indien je videofeedback wil toepassen op het 

tweede scherm, sleep de video toepassing naar het 2e scherm en pas via 

het grijze driehoekje de grootte van de window aan. 
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Het maakt niet uit wat je op de computer aan het doen bent, de workflow 

widgets verschijnen altijd op de voorgrond. Je kunt op deze wijze dus ook je 

hartcoherentie trainen tijdens het film kijken. Sterker nog, je kunt de video 

toepassing met de hartcoherentie widget combineren, dit zullen we zien in het 

volgende onderdeel. 

 

 

Stap 11: Combineren van apps, Monitor en Workflow 

pacer 
 

Monitor kan goed worden gecombineerd met de Workflow als het gaat om de 

pacer. Via een eenvoudige oefening leer je de directe koppeling tussen je 

ademhaling en je hartritme.  

 

Oefening 11: Monitor en de Workflow pacer  

Start de Monitor applicatie en druk op play indien het signaal goed is. Zet in 

de HRV grafiek de slider op 1 min. Ga vervolgens naar het hoofdmenu en 

klik Workflow aan. Klik nu op de pacer en switch terug naar de Monitor 

applicatie.  

 

Je kunt de pacer nu precies ter hoogte van de HRV grafiek zetten zoals in 

onderstaand plaatje: 

 

 
 

Kies je optimale ademfrequentie en volg de pacer. Je zult zien dat je 

hartritme de neiging heeft om in dezelfde frequentie op en neer te gaan als  

de pacer van je ademhaling. 

 

Deze oefening laat op een directe manier de koppeling tussen ademhaling 

en hartritme zien. Niet bij alle mensen is deze koppeling sterk. Deze mensen 

zullen over het algemeen ook minder snel in hartcoherentie komen. Het is in 

dat geval aan te bevelen om op deze manier je hartritme te oefenen in het 

volgen van je ademhaling. 
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Stap 12: Videofeedback met de hartcoherentiemeter 
 

Het bereiken van hartcoherentie tijdens video kijken is soms moeilijker dan 

tijdens het kijken naar de HRV grafiek. De videofilm leidt de aandacht af van je 

ademhaling en roept allerlei associaties op die niets te maken hebben met je 

focus op hartcoherentie. Het spreekt voor zich dat de keuze van de video film ook 

behoorlijk uitmaakt. We bevelen aan om vooral in het begin te experimenteren 

met rustige films. Probeer ook zoveel mogelijk lachfilms te mijden. Lachen is 

natuurlijk prima, maar door het continu bewegen van je gelaat verstoor je de 

meting. 

 

Oefening 12: Video feedback met hartcoherentie widget 

Start een film met een bestaande video player. Keer nu terug naar HeartLive 

en klik de video toepassing aan. Zorg nu dat de videotoepassing precies over 

de window van de videoplayer valt en druk op start. 

 

Keer nu terug naar het HeartLive hoofdscherm en klik op Workflow. Klik het 

icoontje aan van de hartcoherentiemeter. De coherentiemeter start nu op 

als widget. 

 

Je krijgt nu langs twee wegen feedback, via border van de video en via de 

hartcoherentiemeter in Workflow. 

 

 

Stap 13: Videofeedback en ademfrequentie 
 

Videofeedback kan ook worden gecombineerd met de adempacer. Via de 

adempacer kun je jezelf eraan herinneren dat ademhaling van belang is tijdens 

hartcoherentie. Indien een film of situatie spannend of intens wordt hebben we 

de neiging om sneller en oppervlakkiger te ademen. Deze trainingen kunnen je 

helpen ondanks de situatie “door te ademen” en coherent te blijven. 

 

Oefening 13: Videofeedback met je optimale ademfrequentie 

Start een film met een bestaande video player. Keer nu terug naar HeartLive 

en klik de video toepassing aan. Zorg nu dat de videotoepassing precies over 

de window van de videoplayer valt en druk op start. 

 

Tip! 

Mensen die wat minder bedrijvig zijn met de computer zullen het 

lastiger vinden om snel de juiste windows schermen naar de 

voorgrond te halen. Via de toetsen ALT en TAB kun je makkelijk 

switchen tussen “windows-schermen”. Houdt hierbij de ALT toets 

ingedrukt, terwijl je met de TAB toets switched van window. Na enig 

oefenen zul je merken dat het steeds gemakkelijk gaat.  
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Klik Workflow aan binnen het HeartLive hoofdmenu.  Klik het icoontje aan 

van de adempacer. De pacer start nu op als widget. 

 

Stel je optimale ademfrequentie in en volg deze terwijl je de film bekijkt. 

Over het algemeen is videofeedback een stuk gemakkelijker als je je 

optimale ademfrequentie aanhoudt.  

 

 

Het is zeer nuttig om te blijven experimenteren met videofeedback. Je kunt 

variëren in filmkeuze, in moeilijkheidsgraad en eventueel in de Workflow widget 

die je erbij wilt hebben. Standaard staat de duur van film kijken op 5 minuten. Dit 

kun je geleidelijk aan opvoeren tot maximaal 15 minuten. Dit lijkt kort, 

hartcoherentie training hoef je echter maar kort vol te houden. Oefen kort maar 

regelmatig, liefst twee maal per dag. 

 

 

 

Stap 14: Dagaz – Met de adempacer  
 

Dagaz is gestart als een project van Beer van Geer, student aan de Utrechtse Hoge 

school voor de Kunsten.  Beer was geïnspireerd door mandala’s die hij veelvuldig 

tegenkwam tijdens zijn reis door zuidoost Azië.  

 

In Dagaz worden stapsgewijs mandala’s gegenereerd op een afwisselende en 

visueel prikkelende manier. De stip in het middelpunt wordt kleiner naarmate je 

langer in hartcoherentie bent. 

 

 
 

Zodra de stip verdwijnt spring je naar een nieuwe dimensie. In de nieuwe 

dimensie start je opnieuw met een stip die kleiner wordt naarmate je 

hartcoherentie hoog blijft. Elke dimensie wordt versierd door geometrische 

mandala-achtige figuren. Het doel van de Visualisatie is dus om in coherentie te 

blijven terwijl de mandala zich ontvouwd, dimensie na dimensie. 

 

 

De standaard vorm is een cirkel, maar via de pijltjes op je 

toetsenbord kun je switchen naar meerdere vormen om je 

mandala mooier te maken. Om te zien hoe dit werkt, kan je er in 

het begin het beste een beetje mee spelen. 
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Oefening 14: Dagaz met de adempacer  

Klik op Visual vanuit het hoofdmenu en kies vervolgens voor Dagaz. Het 

scherm start direct in “full screen”. Druk op escape,  Dagaz draait nu op de 

voorgrond, op de achtergrond bevindt zich het Visual submenu. 

 

 

Klik in het submenu op de home knop links boven:  

 

Je bent nu terug in het hoofdmenu. Klik op Workflow en start de adempacer 

als widget. 

 

Ga terug naar Dagaz via ALT TAB of door op het Dagaz icoontje te klikken 

onderaan de taakbalk. Je kunt Dagaz opnieuw op full screen zetten door het 

window te maximaliseren. De adempacer blijft op de voorgrond. 

 

Start nu Dagaz door te kiezen voor een speelduur van 10 min.  

 

Probeer tijdens Dagaz de adempacer te volgen in je optimale 

ademfrequentie. Indien het niet lukt kun je altijd de moeilijkheidsgraad 

aanpassen. Dit doe je door via ALT TAB of de taakbalk te switchen naar het 

hoofdmenu. In settings pas je vervolgens het Challenge Level aan en je keert 

terug naar Dagaz. 

 

Oefen in het begin niet langer dan 10 minuten.  

 

Stap 15: Dagaz - met de coherentiemeter 
 

Oefenen met de hartcoherentiemeter zal voor sommige mensen moeilijker zijn 

omdat ze hun ademfrequentie zonder hulpmiddel moeten inzetten. Indien je 

echter geen moeite hebt met het vinden van het juiste ademritme, probeer dan te 

oefenen met de hartcoherentiemeter.  

 

Oefening 15: Dagaz met de coherentiemeter  

Klik op Workflow en start de coherentiemeter als widget. 

 

Klik op Visual vanuit het hoofdmenu en kies vervolgens voor Dagaz. Het 

scherm start direct in “full screen”. Dit kun je teniet doen door de escape 

knop in te drukken. Dagaz draait nu op de voorgrond, op de achtergrond 

bevindt zich het Visual submenu. 

Tip! 

Dagaz start meteen in full screen omdat in dit formaat de visuele effecten het beste 

tot hun recht komen. Wil je Dagaz toch in een kleiner window draaien gebruik dan 
de ‘escape’ (Esc) knop van je toetsenbord om full screen uit te zetten. 
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De coherentiemeter blijft als widget op de voorgrond. 

Start nu Dagaz door te kiezen voor een speelduur van 10 min.  

 

Je zult merken dat bij een lage coherentie de stip in het midden niet of 

nauwelijks kleiner wordt. De hartcoherentie wordt ook in Dagaz 

weergegeven in de bovenste balk aan de linkerzijde. 

 
 

De onderste balk geeft aan hoever je verwijderd bent van de overgang naar 

de volgende dimensie. 

Blijf oefenen en probeer grotere mandala’s op te bouwen (bestaande uit 

meerdere dimensies). Oefen niet langer dan 10 minuten per keer.  

 

 

Stap 16: Dagaz – zonder hulpmiddelen 
 

Uiteindelijk zul je in staat zijn om steeds gemakkelijker hartcoherentie te 

beoefenen zonder hulp van een grafiek of adempacer.  

 

Oefening 16: Dagaz zonder hulpmiddelen 

klik op Visual vanuit het hoofdmenu en kies vervolgens voor `Dagaz. Het 

scherm start direct in “full screen”. Dit kun je teniet doen door de escape 

knop in te drukken. Dagaz draait nu op de voorgrond, op de achtergrond 

bevindt zich het Visual submenu. 

 

Oefenen met uitsluitend geometrische figuren is lastiger voor mensen die 

gewend zijn om grafieken en tabellen als leidraad te nemen. De visuele patronen 

zijn non-conceptueel en spreken een geheel ander hersengebied aan. Het is 

nuttig om te oefenen met dit soort patronen, stel indien nodig je Challenge Level 

bij.  

 

 

Stap 17: Grapheme  
 

Grapheme is een vervolg stap in het oefenen met visuele patronen. Net als Dagaz 

is ook Grapheme ontwikkeld door Beer van Geer. 

 

In Grapheme zijn er een aantal knoppen gemaakt met handige functies. Kijk 

hiervoor naar de knoppen rechtsonder: 

 

 
 

Met de eerste knop zet je het geluid uit, de zogenaamde “mute” knop. Klik je op 

de tweede knop, dan opent er een window waarin je je eigen muziek kan 
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selecteren. De muziek dient zich dan wel op je harde schijf te bevinden. Met de 

derde knop verklein je de window, klik je nogmaals dan schaalt de window terug 

naar full screen. 

 

De visuele patronen in Grapheme worden gedreven door particles, kleine licht 

effecten. Deze particles zwermen naar buiten als de hartcoherentie laag is. Als je 

hartcoherentie toeneemt, bewegen de particles naar binnen alsof ze worden 

aangetrokken door de zwaartekracht. Het doel is om de particles zoveel mogelijk 

te concentreren tot 1 punt, zie voorbeeld: 

 

    
hartcoherentie is nul       hartcoherentie is maximaal 

 

 

Om zelf een indruk te krijgen over hoe Grapheme eruit ziet met een hoge 

hartcoherentie kan je uiteraard de moeilijkheidsgraad aanpassen via de 

settingsknop in het hoofdmenu.   

 

 

Oefening 17: Grapheme 

  

klik op Visual  vanuit het hoofdmenu en kies vervolgens voor Grapheme. Het 

scherm start direct in “full screen”. Oefen nu gedurende enkele minuten met 

Grapheme en kijk of je in staat bent om met je concentratie en ademhaling 

de particles te concentreren tot 1 enkel punt. 

 

Voor je begint kun je via de middelste knop rechtsonder je favoriete muziek 

selecteren. 

 

Mocht het niet lukken stel dan het Challenge Level enigszins bij via de 

settings van het hoofdmenu. Als het te makkelijk gaat kun je uiteraard het 

Challenge Level opvoeren. 

 

 

Stap 18: Combineren van apps, Monitor en Visual 

 
Voor sommige mensen zal het voorlopig lastig blijven om met de Visual te 

trainen. De Visual geven je minder houvast over waar je staat en hoe hoog je 

hartcoherentie is. Het zal over het algemeen meer trainingsuren kosten om 

adequaat via Visual te trainen. Het parallel draaien van de Monitor naast de 

Visual kan hierbij helpen. Het is bijvoorbeeld goed mogelijk om de HRV grafiek te 

combineren met Grapheme.  
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Oefening 18: Combineren van apps, Monitor en Visual 

 

Start Monitor en klik op play. Start vervolgens Graphem op. 

 

Selecteer nu via ALT TAB de Monitor window en sleep het naar beneden 

zodat alleen de HRV grafiek zichtbaar blijft. Je scherm ziet er nu als volgt 

uit: 

 

 

 
 

Voor veel mensen zal het trainen met behulp van de HRV grafiek 

gemakkelijker gaan. Je ziet direct de impact van je hartritme op de Visual.  

 

 

Stap 19: Nieuwe meting via Statistics 

 
Herhaal voor deze stap je meest favoriete oefening voor maximaal 10 minuten. 

Hierna wordt het tijd om te bekijken wat het allemaal heeft opgeleverd. 

 

Start vanuit het hoofdmenu de Statistics applicatie en kies vervolgens voor 

“measurement”. De applicatie vraagt je om vooral rustig te zitten tijdens de 

meting. Kies start en probeer gedurende 3 minuten rustig te zitten totdat de 

meting is verlopen.  

 

Na afloop van de meting klik je Results. De grafieken zien er ongeveer als volgt 

uit: 
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Je ziet twee clusters van staaf diagrammen (er verschijnen twee clusters per 

meting die je gedaan hebt). De blauwe diagram stelt de hartcoherentie voor. Hoe 

hoger hoe beter. De groene diagram stelt de hartslag voor. We hechten geen 

speciale waarde aan de hoogte van de hartslag.   

 

Hoe nu verder? 

 
Het is goed om na intensief gebruik van de applicatie de trainingen even een 

week stop te zetten en te reflecteren. Wat heb je er aan gehad? Wat vond je van 

de effectiviteit van de trainingen? Was de handleiding duidelijk? Wat vind je van 

de feedback toepassingen? 

 

Dit zijn voor ons allemaal wezenlijke vragen. We zullen je de komende tijd bellen 

en/of mailen om jouw feedback hierover te ontvangen. Je zult ongetwijfeld ook 

allerlei vragen, opmerkingen of verbeterpunten hebben. Zet ze in een email en 

stuur ze naar ons op: info@HeartLive.nl 

We hebben jouw feedback hard nodig om het product nog beter te maken! 

 

 

 


