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In deze module leg ik uit waarom ademen een belangrijke vaardigheid 
is op weg naar meer energie. De manier waarop je ademhaalt en 
hoe vaak je dit doet, heeft namelijk grote invloed op de werking van 
je stresssysteem. Door op een gezonde manier te ademen, bereik je 

makkelijker een staat van ontspanning en dit draagt bij aan herstel, en dus 
aan meer energie. 

HOE WERKT STRESS?

Laten we beginnen met de werking van stress. Ik leg uit waarom iedereen 
het er tegenwoordig over heeft, en hoe je jezelf stressvrij kunt ademen. De 
stressreactie die gedurende de dag in ons lichaam ontstaat bij bepaalde 
prikkels, is noodzakelijk en gezond. Het is echter ook noodzakelijk voor je 
gezondheid om daarna weer terug te keren naar de ontspannen toestand. 
En daar schort het nogal eens aan. Dat komt omdat we min of meer gewend 
zijn aan verschillende stressfactoren in ons leven. 

JE LIJF IS ÓF IN DE ACTIESTAND, OF ONTSPANNEN. ER IS NIET ZOIETS 

ALS EEN ‘NEUTRALE ZONE’ TUSSEN GAS GEVEN EN LOSLATEN. 

Afwisseling tussen rust en ontspanning is essentieel voor een gezond lichaam 
met voldoende energie. En hoe intenser de actie is, hoe meer ontspanning en 
rust daar tegenover zou moeten staan. 

Het autonome zenuwstelsel regelt elk proces in je lichaam waar je niet over 
hoeft na te denken. Bijna alles dus. Ons autonome zenuwstelsel bestaat uit 
het sympathische zenuwstelsel (via de sympathicus) en het parasympatische 
zenuwstelsel (via de parasympaticus). De sympathicus vormt je gaspedaal en 
zorgt ervoor dat jij dingen voor elkaar krijgt. Hij gaat nog een tandje harder 
werken als jij druk ervaart. Je ademhaling wordt sneller, je hartslag stijgt en 
je spijsvertering komt even stil te liggen. Alles om het voor jou mogelijk te 
maken om uit die ‘onveilige’ situatie te kunnen komen. Als je daarna weer 
de para sympaticus (je rem) zijn gang laat gaan, dan ontstaat er balans in 

HA AL BEWUST ADEM

KORTE OEFENING
Je ademhaling speelt een essentiële 
rol bij het creëren van ontspanning 
in je lichaam en in je brein. Wees je 
gedurende de dag bewust van je 
ademhaling en probeer haar naar 
je onderbuik te sturen. Zo geef je je 
hele systeem een seintje dat je veilig 
bent en dat je mag ontspannen. In 
rust hoef je niet vaker te ademen 

dan zes tot tien keer per minuut. Om 
dit te oefenen kun je op vijf vaste 
momenten per dag bewust tien keer 
langzaam in en uit ademen. Pau-
zeer even na iedere uitademhaling. 
Deze vijf momenten zijn: na het 
wakker worden, voor je ontbijt, voor 
je lunch, voor je avondeten en voor 
het slapengaan. 

Zo creëer je telkens weer de ruimte voor je lĳ f om
die ontspanning op te zoeken. Daarnaast draagt deze 

korte oefening voor het eten ook bĳ  aan het beter 
opnemen van alle voedingsstoff en.

WIN-WIN 
DUS!

EN ADEM UIT...

ADEM IN...
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1. Ga rustig zitt en en sluit je ogen. 

2. Adem diep in door je neus en adem vervolgens langzaam 
uit door je mond. Als je uitademt, zeg je zuchtend ‘hè hè’. 

Herhaal dit net zo lang tot je je rustiger voelt.

3. Inademen via je linkerneusgat activeert je parasympatisch 
zenuwstelsel waardoor je spanning kunt afvoeren. Sluit hiervoor 

met een vinger je rechterneusgat af en adem een paar keer 
in en uit door je linkerneusgat.

4. Voel je dat je behoeft e hebt aan instant ontspanning? 

5. Adem vier tellen in door je neus. Houdt je adem vervolgens 
vier seconden vast. En adem dan zes seconden langzaam uit. 

Wacht heel even voordat je weer inademt. Herhaal deze ademhaling 
net zolang tot je voelt dat je dieper ontspannen bent. 

K ALMEREN 
K AN JE LEREN

Soms loopt je hoofd over, wordt het je allemaal even wat veel en 
heb je behoefte aan instant ontspanning. De volgende oefeningen 

helpen je om via je ademhaling los te laten en te kalmeren.

INSTANT ONSPANNEN

je zenuwstelsel. Het probleem is vaak dat we er geen tijd voor nemen om 
na een acti viteit weer terug te vallen in onze ontspannen toestand. De 
parasympaticus krijgt geen tijd en ruimte om je lichaam weer tot rust te 
brengen terwijl dit wel van groot belang is. 

Een goede manier om inzicht te krijgen in de toestand waarin je je bevindt, 
is letten op je ademhaling en op je hartslag. Meer dan tien keer per minuut 
ademen als je dit leest, zorgt ervoor dat je meer energie verliest dan nodig is. 
Je ademhaling wordt namelijk ook aangestuurd door het autonome zenuw-
stelsel. Dat gaat altijd door, ook als jij niet bewust in- en uitademt. Gelukkig 
maar! Je ademhaling kun je echter wel bewust beïnvloeden.

ALS JIJ JE ADEMHALING WEET TE VERTRAGEN, VERTRAAGT JE HARTSLAG 

EN ACTIVEER JE ZELF JE PARASYMPATISCH ZENUWSTELSEL. 

Op de bank liggen met een hartslag van 90 terwijl je Netfl ix kijkt, 
is ontzettend energieslurpend voor je lichaam. Jij denkt dat je 
ontspant, maar ondertussen is je lijf nog een inspanning aan 
het leveren die vergelijkbaar is met intensieve beweging. 

Bewustzijn van je ademhaling is de eerste en meest essentiële stap. Je kunt 
de hierna beschreven ademhalingsoefeningen doen en zien welke invloed 
ze hebben op je hartslag. Hierdoor weet je dat je je lijf aan het helpen bent 
om te ontspannen en dus om te herstellen van de dag. Je komt dan terecht 
in de modus die we homeostase noemen. Dit is het proces waarbij er opnieuw 
een evenwicht wordt gevonden tussen inspanning en ontspanning. Als je je 
lichaam in homeostase hebt weten te brengen, heb je ruimte gemaakt voor 
herstel, zodat je morgen ook weer energie hebt voor alles wat je die dag 
graag wilt doen! 

Soms heb je behoefte aan meer energie. Waar je normaal misschien naar 
een kop koffi  e zou grijpen, kun je ook eens deze oefening proberen. Ga rustig 
zitten en houd je armen losjes naast je lijf. Je handen bevinden zich naast je 

OEFENING
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schouders in losse vuisten. Terwijl je inademt door je neus strek je je 
armen en je vingers volledig omhoog. Als je uitademt, trek je ze weer met 
kracht naar beneden. Deze oefening gaat snel: in-uit, in-uit, in-uit. Je ademt 
krachtig en diep in en kort uit. Dit doe je twintig keer achter elkaar en dan 
pauzeer je even. Herhaal deze reeks maximaal drie keer achter elkaar. Voel 
dan na welk eff ect het heeft.

Refl ectie

Om meer energie te krĳ gen is 
kennis alleen niet voldoende. 
Duurzame veranderingen 
vereisen niet enkel wilskracht, 
maar ook bereidheid om op 
dagelĳ kse basis tĳ d en energie 
te besteden aan activiteiten die 
je uiteindelĳ k weer energie 
opleveren. Ik zie het een beetje 
als beleggen. Jĳ  gebruikt je ener-
gie en je tĳ d om meer energie (en 
daardoor ook tĳ d) te creëren in 
je leven. Refl ectie is een belang-
rĳ k onderdeel om nieuwe ge-
woontes te integreren in je leven 

en om ze vol te houden. Maak 
daarom aan het eind van de 
module tĳ d vrĳ  om de volgende 
vragen te beantwoorden.
-  Welke geleerde kennis is voor 

jou relevant geweest?
-  Welke oefeningen heb je 

toegepast?
-  Welke tips vond je fĳ n om 

te doen?
-  Op welk moment van de dag 

deed je vooral de oefeningen?
-  Merkte je verschil?

Kies een oefening die je het 
makkelĳ kste afging om mee 
te nemen naar je volgende 
maand. Welke oefening is dat 
voor jou?

‘ HIER KAN 
EEN QUOTE 
KOMEN XXXXXX, 
XXXXXX’

20 21

• Energize • • Energize •



1

Hoe kun je vandaag 
goed  voor jezelf 
zorgen?

Waar ben je dankbaar 
voor vandaag?

Energieniveau:

4

Wat zou vandaag een 
fi jne dag maken?

Waar ben je dankbaar 
voor vandaag?

Energieniveau:

2

Waar heb je vandaag 
behoefte aan?

Waar ben je dankbaar 
voor vandaag?

Energieniveau:

5

Wat wens je vandaag 
voor jezelf?

Waar ben je dankbaar 
voor vandaag?

Energieniveau:

3

Wat kun je vandaag 
doen wat een glimlach 
tevoorschijn brengt?

Waar ben je dankbaar 
voor vandaag?

Energieniveau:

6

Wat toverde van daag 
een glimlach op je 
gezicht?’

Energieniveau:

7

Waar ben je trots op 
aan jezelf?

Energieniveau:

WEEK 1
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