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Inleiding 

Veel mensen binnen een ergotherapeutische sessie hebben ten gevolge van hun beperking te 

kampen met stress. Dit heeft een invloed op de therapie en het welbevinden van de cliënt. Als 

toekomstig ergotherapeut vind ik het belangrijk dat de cliënt op een rustige, ontspannen manier de 

therapie kan volgen omdat dit het effect van de therapie ten goede komt. Via mevrouw Wivina De 

Keyser heb ik vernomen dat er een nieuwe zelfregulatietechniek bestaat die gebruikt wordt om 

stress te verminderen. Deze techniek is hartcoherentietraining.  

Hartcoherentietraining is een vrij nieuwe, emotionele zelfregulatietechniek die in de eerste plaats 

gebruikt wordt voor stress - reductie. Ruim 15 jaar wetenschappelijk onderzoek heeft inmiddels 

een breed spectrum van resultaten aangetoond. Positieve effecten zijn o.a. de concentratie 

verbeteren, het geheugen verbeteren,  minder kans op depressie hebben, een bloeddruk daling 

verwezenlijken enz. Binnen een revalidatiecentrum voor mensen met een niet-aangeboren 

hersenletsel (NAH) is het mogelijk dat er mensen zijn die omwille van hun hersenletsel 

geconfronteerd worden met bijvoorbeeld stress, vermoeidheid, concentratieproblemen… De 

bedoeling van dit onderzoek is uitzoeken of hartcoherentietraining kan geïntegreerd worden op 

een revalidatieafdeling en of het een gunstig effect heeft op de cliënten. Het UZ-Gent, meer 

bepaald dokter Oostra, had bovendien interesse om de techniek uit te proberen bij mensen met een 

NAH. 

Het onderzoek gebeurde met behulp van het computerprogramma van de firma HeartMath. Het is 

biofeedbackapparatuur die werkt met een vinger – of oorsensor die wordt aangesloten op een 

computer waarop het programma staat. Om resultaten te bekomen moeten cliënten drie keer per 

dag drie tot vijf minuten oefenen. Dit doen ze door ritmische buikademhaling, focus op de 

hartstreek en het oproepen van positieve emoties.  

Het programma registreert het hartritme en de mate waarin deze cliënten al dan niet coherent zijn. 

Coherentie wil zeggen dat er een evenwicht gevonden wordt in de regelmatige versnelling en 

vertraging van het hartritme. Dit ontstaat door de samenwerking van het sympathische en het 

parasympathische zenuwstelsel.   

Omdat er heel veel fysiologische aspecten een rol spelen bij hartcoherentie, volgt er na een 

hoofdstuk dat over stress gaat, een uitgebreid hoofdstuk waarin de fysiologie besproken wordt.  

Aangezien het praktische deel van deze proef gaat over de hartcoherentietraining van mensen met 

een NAH, wordt in het vierde en vijfde hoofdstuk een theoretische uiteenzetting gegeven over 

NAH en over neurorevalidatie.  

Een laatste theoretisch luik gaat over het KAWA – model. Dit is een vrij nieuw ergotherapeutisch 

model dat kan gebruikt worden om de problematiek en de mogelijkheden van mensen met een 

handicap in beeld te brengen. Ik heb voor dit model gekozen om mijn volgcliënten te bespreken. 

Als laatste in deze bachelorproef volgt er een praktisch gedeelte waarbij vier cliënten gevolgd 

werden. Zij oefenden gedurende zes weken met het programma van HeartMath, een programma 

voor hartcoherentietraining. De resultaten van deze training kan u terugvinden in het laatste deel 

van deze bachelorproef. 

Ik hoop dat door het lezen van deze bachelorproef u een duidelijk beeld krijgt van 

hartcoherentietraining en dat ik u weet te boeien en kan overtuigen van de bruikbaarheid van de 

techniek binnen een ergotherapeutische sessie.  
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1. Ergotherapie en het begrip stress 
 
1.1 Inleiding 
Bij ergotherapeutische dienstverlening kan het zijn dat men in contact komt met mensen die 

gestresseerd zijn. Meestal wordt deze stress uitgelokt door de handicap die deze mensen 

hebben verkregen. Stress kan invloed hebben op het functioneren van die persoon. Maar wat 

is stress eigenlijk? En wat zijn gezonde en ongezonde stressresponsen? Op deze vragen wordt 

een antwoord gegeven in het volgende hoofdstuk. 

 

 

1.2 Het holistisch gezondheidsmodel 
Ergotherapeuten werken zeer vaak vanuit het holistisch gezondheidsmodel. Dit model gaat 

ervan uit dat iemands functioneren gezien moet worden als een geïntegreerd geheel in relatie 

met de omgeving. Het geheel bevat zowel fysieke, emotionele, intellectuele, sociale, spirituele 

en leeftijdsdimensies. Het holisme is gebaseerd op de wetenschap dat het geheel meer is dan 

de som van zijn delen en dus niet in stukjes kan worden gedeeld voor afzonderlijke analyse. 

Holistische praktijkbeoefenaars hebben de neiging om stress signalen te zien als een 

symptoom van ziekte. Stress is een fenomeen dat de balans van de systemen in onevenwicht 

brengt en conflicten schept binnen het zelf, en uiteindelijk leidt tot desintegratie van het 

geheel. De therapeut of hulpverlener moet de persoon dan helpen om het bestaan van de stress 

te identificeren en hem bij te staan om een programma te plannen om de stress  te 

verminderen of te doen verdwijnen. Het begrip stress is echter niet even gemakkelijk te 

hanteren als de klassieke pathogene factoren zoals bacteriën en virussen. (Derre, 2004) 

 

 
1.3 Stress bij verschillende doelgroepen 
Stress kan namelijk voorkomen in verschillende situaties en binnen verschillende takken van 

het ergotherapeutisch dienstverlenen. Zo kan stress voorkomen binnen het domein van de 

geestelijke gezondheidszorg. Mensen met een depressie, mensen met een psychose, mensen 

met sociale angst… Omwille van zeer heftige gevoelens of omwille van verstoorde congitief-

perceptuele processen, kunnen  ze allemaal onder invloed van stress staan. 

 

Ook binnen het domein van de fysieke revalidatie kan stress voorkomen. Als therapeut mag je 

je niet blindstaren op de louter fysieke aspecten van het systeem, zonder oog te hebben voor 

de complexheid van fenomenen. Het zou zeer goed kunnen dat bijvoorbeeld iemand die door 

een accident in een rolstoel belandt, zeer veel stress ondervindt omdat deze situatie niet 

aangenaam is en beangstigend kan overkomen. Ook bij mensen met niet-aangeboren 

hersenletsel kan er stress optreden doordat delen van de hersenen beschadigd zijn en hierdoor 

stoornissen kunnen optreden op neurologisch, cognitief, emotioneel, psychiatrisch en 

motorisch gebied. Het leren leven met fysieke beperkingen kan soms zeer belastend zijn voor 

het systeem en kan een oorzaak zijn tot stress. 

 

 

1.4 Een definitie van het woord stress 
Het is dus niet eenvoudig om een éénduidige definitie te geven van het fenomeen stress. In de 

literatuur vinden we dan ook verschillende omschrijvingen. Zo ontleent het zakwoordenboek 

der geneeskunde zelfs een relatief positieve betekenis aan het begrip stress:  
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‘stress: lett. spanning, altijd aanwezige toestand bij de mens die van zeer groot belang is voor 

het verrichten van taken en die in sterke mate toeneemt als er een verandering of bedreiging 

optreedt waarop iemand zich in moet stellen’ (Jochems& Joosten, 2009) 

 

Ook in andere artikels kunnen we lezen dat een zekere mate van spanning prestaties blijkt te 

verhogen en dat die spanning op zich dan eigenlijk geen probleem vormt. (De Jong, 2010)
 
 

Het is pas als het lichaam voortdurend gespannen is, zich niet kan herstellen en alert en 

geactiveerd blijft, dat stress een probleem vormt. Er is dan sprake van een overreactie van het 

sympathisch zenuwstelsel. Andere lichaamsfuncties (zoals spijsvertering en immuunsysteem) 

komen dan op het tweede plan en het lichaam blijft prioriteit geven aan het handhaven van 

een alerte staat. Mogelijks volgen er dan ook lichamelijke en psychische klachten zoals 

gejaagdheid, verstoorde concentratie, maagdarmproblemen, hoofdpijn, slaapproblemen, 

vermoeidheid, burn out enz. (De Jong, 2010) 

 

 
1.5 Een definitie van een stressor 
Stress wordt altijd uitgelokt door iets. De Amerikaanse onderzoeker Huether kwam met een 

bruikbare definitie van een omgevingsvariabele die als stressvol kan worden beschouwd (een 

stressor). Hij schrijft dat:  

 

‘een stimulus de status van stressor verkrijgt als de subjectieve waarneming en interpretatie 

van vaak subtiele en ambigue veranderingen in de omgeving, in flagrante tegenstelling staat 

met de verwachtingen, overtuigingen of impliciete aannames die een individu heeft over de 

wereld op basis van eerdere ervaringen’ (De Boer, 2003) 

 

 
1.6 Wat is pathologische stress? 
Een eerste definitie zegt dus dat veranderingen in een omgeving stressoren kunnen zijn en dus 

de oorzaak kunnen zijn van stress. Maar wat is dan uiteindelijk een definitie van 

pathologische stress? Een omschrijving gaat als volgt: 

 

‘Stress is een respons op een bedreiging van de homeostase of van het leven in een 

organisme.’ (Van Den Haspel, 2009 [afstudeerwerk]) 

 

Men zou dus kunnen zeggen dat stress ontstaat door een verandering in de omgeving en 

respons vormt voor de bedreiging van de homeostase in het lichaam. Homeostase is het 

vermogen van het lichaam om met de daarvoor bestemde systemen (ademhaling, 

bloedsomloop, uitscheiding, zenuwen, hormonen, lichaamstemperatuur, bloeddruk, enz.) de 

samenstelling van het inwendig milieu binnen bepaalde grenzen constant (in evenwicht) te 

houden. (Van der Straten, 1996) 

 

 
1.7 Controleerbare en oncontroleerbare stessoren  
Bij experimentele onderzoeken wordt onderscheid gemaakt tussen controleerbare en 

oncontroleerbare stressoren. Als men in staat is om een stressor te beëindigen, spreken we van 

een controleerbare stressor. Het meeste onderzoek maakt gebruik van oncontroleerbare 

stressoren, waarbij het organisme géén coping-strategieën ter beschikking heeft, die het in 

staat stellen te ontsnappen aan de stressor. (De Boer, 2003) 
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Copinggedrag kan voorkomen dat stress boven een bepaalde drempelwaarde komt, en dus 

pathologisch wordt. Er zijn twee vormen van copinggedrag: effectief copinggedrag en niet-

effectief copinggedrag. Effectief copinggedrag is doelgericht en reduceert de stress. Bij niet-

effectief copinggedrag beoordeelt de patiënt de stressor als niet beheersbaar. De coping is dan 

zelfbeschermend en angstreducerend, is bijvoorbeeld vermijdingsgedrag, middelengebruik, 

agressief gedrag en leidt vaak tot nieuwe stressoren. Bij de revalidatie moet men dus effectief 

copinggedrag aanleren door het ontwikkelen van zelfcontrole. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren 

door hartcoherentietraining. (Hartogs, Wessemius & Van Der Meulen, 2008) 

 

 

1.8 De normale stressrespons 
Stressreacties vinden automatisch plaats en zijn in normale vorm aanpassings-of 

overlevingsreacties. Ze helpen dan bij het vinden naar een nieuwe evenwichtssituatie die weer 

rust en ontspanning kan geven. Stressreacties worden onderverdeeld in fysiologische, 

emotionele en cognitieve reacties. (Van Den Haspel, 2010)  In deze bachelorproef worden de 

fysiologische en de cognitieve stressrespons besproken. 

 

 
1.8.1 De fysiologische stressrespons 
Zoals eerder aangehaald in deze bachelorproef (zie blz 8), hoeft stress geen pathologisch 

ziektebeeld te zijn. Stress kan in bedreigende situaties de mens aanzetten om te ‘vechten of te 

vluchten’ en kan belangrijk zijn voor onze overleving.  Stress kan er ook voor zorgen dat de 

mens beter taken kan uitvoeren omdat het lichaam zich aanpast aan een veranderende 

omgeving. In dit deeltje wordt deze ‘normale stressrespons’ besproken.  

 

Als je bijvoorbeeld verzonken in gedachten de straat oversteekt en plots merk  je dat er een 

auto in volle vaart komt aangereden en al tot op een tiental meter genaderd is. Op dat moment 

schiet je stressrespons bliksemsnel in gang. 

 

In de hypothalamus, een structuur in de hersenstam, wordt een stof afgescheiden aangeduid 

als ‘corticotropin releasing hormoon’ (afgekort als CRH). Dit CRH speelt een cruciale rol in 

de stressrespons. Ten eerste gaat het in de hersenen een aantal structuren activeren, onder 

andere een kern in de hersenstam, de locus coeruleus. Dit leidt op zijn beurt tot het vrijkomen 

van het stresshormoon adrenaline uit het merg van de bijnieren. Dit deel van het stressysteem 

wordt het sympathisch zenuwstelsel genoemd.  

 

Ten tweede gaat het CRH nog een ander deel van het stressysteem activeren.  Het zorgt ter 

hoogte van de hypofyse voor de vrijstelling van ‘adrenocorticotroop hormoon’ (afgekort als 

ACTH). Dit hormoon komt in de bloedbaan terecht en gaat zorgen voor de vrijstelling van 

cortisol – een glucocorticoïd hormoon – uit het buitenste deel, de schors, van de bijnieren. Dit 

deel van het stressysteem wordt aangeduid met de term ‘HPA-as’ 

 

Beide systemen zorgen dus voor een activatie van de stressrespons. Wat zijn de gevolgen 

hiervan op ons gedrag en in ons lichaam? Allereerst worden we hyperalert, alle slaperigheid 

verdwijnt. Onze aandacht wordt gefocust op de bron van de stress. In het bloed wordt door het 

afbreken van suikers en eiwitten zo veel mogelijk energie vrijgemaakt en de 

bloeddoorstroming naar onze spieren neemt toe. Hartslag en ademhaling versnellen, met als 
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doel meer voedingsstoffen en zuurstof aan te leveren voor ons spierstelsel. We zijn nu klaar 

om direct te reageren op de stressor.  We spreken van de ‘fight of flight’-reactie. 

 

Een belangrijk aspect van de normale stressrespons is dat het in staat is om – na verloop van 

tijd – zichzelf terug uit te schakelen. Het stressysteem stopt uit zichzelf zodra de bedreiging 

achter de rug is. Dit gebeurt vooral via het stresshormoon cortisol. Dit gaat binden aan de 

glucocorticoïdreceptor, die de hele zaak gaat afremmen op verschillende niveaus: in de 

hypothalamus, in de hypofyse en ook ter hoogte van andere hersenstructuren zoals de 

hippocampus. Dit wordt de negatieve terugkoppeling van het stressysteem genoemd. Ook dit 

is een heel belangrijk gegeven: als deze negatieve terugkoppeling tekort schiet, ontstaat er een 

voortdurende overactiviteit van het stresssysteem, met een reeks negatieve lichamelijke en 

psychische gevolgen. (Van Houdenhove, 2007)  

 

  
1.8.2 De cognitieve stressrespons 
Voor het cognitieve deel van de stressrespons is de prefrontale cortex van belang. De 

prefrontale cortex ligt vlak boven de ogen. Het is een soort controlecentrum waar de plannen 

voor evenwichtige oplossingen worden gemaakt. De taken van de prefrontale cortex zijn o.a. 

ordenen, relativeren, plannen, organiseren, overzicht houden, zelfreflectie en het inbouwen 

van spijtervaringen, rekening houden met grenzen en verbeelding van de toekomstige situatie. 

(Van den Haspel, 2010) 

 

De prefrontale cortex heeft dus een controlerende functie. Voorts is er een sterke 

wisselwerking tussen amygdala en prefrontale cortex. De amygdala geeft de prefrontale 

cortex informatie over de mate van onbalans en bedreiging en andersom moduleert de 

prefrontale cortex de activiteit van de amygdala om controle uit te oefenen op impulsieve 

emotionele reacties. Als de amygdala geheel ongecontroleerd zou kunnen reageren, dan zou 

iedere ‘bedreigende’ prikkel een heftige impulsieve reactie op kunnen leveren bij ontlading. 

Door de remmende werking van de prefrontale cortex op de amygdala kan impulsief gedrag 

worden aangepast. De werking van de prefrontale cortex is afhankelijk van de mate van 

stress. Door de aanwezigheid van een groot aantal receptoren voor cortisol en de modulerende 

werking van dit stresshormoon kan de elektrische activiteit in het prefrontale gebied 

veranderen. Bij extreme stress kunnen grote hoeveelheden cortisol schadelijk werken. Dit kan 

leiden tot geringere cognitieve controle en verminderde flexibiliteit (grotere perseveratie) met 

een ‘avoidance’ gericht karakter. Veel psychiatrische ziektebeelden kennen een 

toestandgerelateerde afname van cognitieve controle onder invloed van stress. In zeer 

bedreigende situaties krijgt de basale drang om alleen het eigen leven te ‘redden’ de hoogste 

prioriteit. Naarmate de afstemming in te prefrontale cortex meer in de richting van evenwicht 

gaat, de approachtoestand, neemt de energie in de afla-frequenties in deze corticale structuur 

toe, met name in de rechter hersenhelft. (Van Den Haspel & Mulder, 2009) 

 

 

1.9 De gestoorde stressrespons 
In situaties die het systeem uit evenwicht brengen en aanpassing vragen, is de fysiologische 

stressrespons dus een zeer gunstig overlevingsmechanisme. De respons resulteert in een 

verhoogde staat van arousal met meer energie en een goede voorbereiding van het lichaam op 

een aanpassingsactie. Zodra de arousal ontladen en ingezet kan worden voor een actie, die 

leidt tot een nieuwe evenwichtssituatie (approachtoestand), kan de stressrespons gestopt 

worden en wordt de nieuwe actie omschreven als een positieve aanpassings-of 
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overlevingsstrategie met een vaak constructief en creatief karakter. Als de arousal ontladen en 

ingezet wordt voor een actie, die niet resulteert in evenwicht (avoidancetoestand), gaat de 

stressrespons door en wordt de actie omschreven als een negatieve overlevingsstrategie met 

een vaak destructief karakter. Problemen met de spijsvertering, de ademhaling, het hart, de 

huid en spierspanningen zijn veel gehoorde klachten bij langdurig aanhoudende stressrespons. 

Door de verhoogde staat van arousal treden ook vaak vermoeidheid, hoofdpijn en 

slaapproblemen op. (Van den Haspel, 2009) 

 

Door zeer hoge gehalten aan cortisol bij extreme stress wordt de activiteit van de prefrontale 

cortex verzwakt. Het controlecentrum wordt als het ware geblokkeerd en daardoor vermindert 

onder andere de zelfreflectie, de moraal en de mogelijkheid om een evenwichtige afstemming 

te vinden, met als gevolg onaangepast gedrag en impulsief gedrag. (Van den Haspel, 2010) 

 

Voorts kan chronische elevatie van cortisol door negatieve emotionele responsen het 

immuunsysteem verzwakken, de glucose-opname verminderen, osteoporosis uitlokken, de 

spiermassa verminderen en vetopstapeling vermeerderen. DHEA, de natuurlijke antagonist 

voor glucocorticoïden, kan het immuunsysteem verhogen, de beenaanwas stimuleren, het 

cholesterol gehalte verminderen en de spiermassa verhogen. Verder zou DHEA ook een 

antidepressief effect hebben, het geheugen en de cognitie verbeteren en anti- carcinogene 

effecten hebben.  (McCraty & Barrios-Choplin 1998) 

 

 

1.10 Besluit 
Het begrip stress hoeft niet altijd een negatieve lading te hebben. Wanneer men een normale 

stressrespons aan de dag legt, zal men beter in staat zijn zich aan te passen aan een 

veranderende omgeving en te vechten of te vluchten. Wanneer de stressrespons blijft 

aanhouden en niet omgezet wordt in een evenwicht, spreekt men van een gestoorde 

stressrespons. Om het begrip stress nog beter te begrijpen zullen in een volgend hoofdstuk de 

fysiologische aspecten die bij stress naar voren treden, worden besproken.. 
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2.  Fysiologische aspecten bij stress 
 
2.1 Inleiding 
Centraal in deze bachelorproef staat het hart, stress en de coherentietraining van het hart. In 

een vorig deel werd uitgelegd dat één van de gevolgen van de stressrespons de versnelling van 

ons hartritme en onze ademhaling is. Dit heeft als doel voedingsstoffen en zuurstof aan te 

voeren voor het spierstelsel om in actie te komen. Vandaar dat in dit hoofdstuk dieper 

ingegaan wordt op de bouw en de werking van het hart en het ademhalingsstelsel. Ook in het 

zenuwstelsel zijn er verschillende aspecten die veranderen wanneer we onderhevig worden 

aan stress. Wat zijn de fysiologische verschijnselen in het lichaam bij stress? Hoe werken het 

hart, het ademhalingsstelsel en het zenuwstelsel wanneer zij reageren op stress? 

 

  
2.2 Het hart 
Het hart is een vitaal orgaan dat veranderingen ondergaat wanneer men zich aanpast aan een 

veranderende omgeving. Ook bij stress kan het zijn dat het hart sneller gaat kloppen. De 

volgende bladzijden gaan over het hart, hoe het werkt en hoe het geïnnerveerd is.  

 

 

2.2.1  Bouw van het hart 
Het hart ligt in de borstkas tussen de longen, bovenop het diafragma. Het hart wordt door een 

tussenschot (septum) verdeeld in een linkerhelft en een rechterhelft. Tussen deze beide 

harthelften is geen verbinding. Het septum is een ondoorboord tussenschot. Het zuurstofrijke 

bloed (linker harthelft) is daardoor volkomen gescheiden van het zuurstofarme bloed (rechter 

harthelft).  

 

Beide harthelften worden door een doorboord tussenschot verdeeld in een boezem of atrium 

en een kamer of ventrikel. Het hart bestaat dus uit vier delen: 

 

- een linker boezem of linker atrium 

- een linker kamer of linker ventrikel 

- een rechter boezem of rechter atrium 

- een rechter kamer of rechter ventrikel 

 

De boezems zijn boven en de kamers onder in het hart gelegen.  

 

De slagaders voeren het bloed van het hart af. De grootste slagaders ontspringen uit de kamers 

van het hart. Uit de rechter kamer ontspringt de longslagader of a. pulmonalis . Uit de linker 

kamer ontspringt de aorta.  

 

Aders voeren het bloed naar het hart toe. De grootste aders monden uit in de boezems van het 

hart. In de linkerboezem monden vier longaders (venae pulmonales) uit en wel twee van elke 

long. In de rechter boezem monden drie aders uit: 

- de bovenste holle ader (vena cava superior), die het bloed van het hoofd, hals en 

armen terugvoert naar het hart 

- de onderste holle ader of vena cava inferior, die het bloed van de rest van het lichaam 

naar het hart terugvoert 
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- de kransader of vena coronaria, die het bloed van het hartweefsel zelf naar het hart 

terugvoert. (Van der Straten, 1996) 

 

Via de longslagader stroomt zuurstofarm en koolzuurrijk bloed, afkomstig uit de rest van het 

lichaam, naar de longen. In de haarvaten geeft het bloed zijn overmaat aan koolzuur af aan de 

lucht in de longblaasjes en neemt daaruit zuurstof op. 

 

 

Via de longaders komt dit zuurstofrijke en koolzuurarme bloed terecht in de linker boezem, 

van daaruit in de linker kamer en dan via de aorta en haar vertakkingen, in de rest van het 

lichaam. (De Groote, 2004) 

 
De wand van de linker kamer van het hart is ongeveer vier maal zo dik als die van de rechter 

harthelft, omdat de kracht die nodig is om het bloed via de aorta door het gehele lichaam te 

persen, groter is dan de kracht die nodig is om het bloed via de longslagader naar de longen te 

persen. 

 

Om ervoor te zorgen dat het bloed steeds in de goede richting stroomt, bevinden zich op 

verschillende plaatsen in en bij het hart afsluitingen: 

 

- De openingen tussen de boezems en de kamers kunnen worden afgesloten door 

klepvliezen. De klepvliezen zorgen ervoor dat het bloed in het hart alleen van de 

boezems naar de kamers kan stromen en niet omgekeerd. 

- Waar de slagaders uit de kamers ontspringen, vindt men drie halvemaanvormige 

kleppen, die zich alleen in de richting van de slagaders kunnen openen. Bij 

ontspanning van de hartspier verhinderen ze dat het bloed van de slagaders 

terugstroomt in de kamers. (Van der Straten, 1996) 

 

 

2.2.2 De werking van het hart 
Het hart is een pomp met een dubbele werking: 

 

- het hart zuigt het bloed op uit de aders als de hartspier zich ontspant: diastole 

- het hart perst het bloed in de slagaders als de hartspier samentrekt : systole 



 

15 

 

 

De verschillende delen van het hart trekken zich niet gelijktijdig samen. Eerst trekken zich de 

boezems samen (systole van de boezems). Het bloed stroomt in de richting van de kamers. 

Daarna volgt de samentrekking van de kamers (systole van de kamers). Hierbij zijn de 

klepvliezen tussen de kamers en de boezems gesloten, zodat het bloed alleen in de richting 

van de slagaders wordt geperst. Dit gebeurt met grote kracht. 

Gelijktijdig met de samentrekking van de kamers ontspannen zich de boezems (diastole van 

de boezems). Bloed uit de aders wordt in de boezems opgezogen. Er volgt  een korte pauze 

waarin het gehele hart verslapt en de hartspier kan uitrusten, de hartpauze. Hierbij zijn alleen 

de halvemaanvormige kleppen tussen de kamers en de slagaders gesloten. Gedurende de 

hartpauze stroomt het bloed uit de aders naar de boezems en van de boezems via de geopende 

kleppen naar de kamers. (Van der Straten, 1996) 

 

De hartcontractie wordt opgewekt door een prikkel die in het hart zelf ontstaat. Dit heet de 

automatie van het hart. Dit gebeurt in speciale spiercellen die we het nodale weefsel noemen. 

Deze cellen zorgen ook voor de verspreiding van de prikkel naar alle delen van het hart.  

 

De prikkel ontstaat in de sinusknoop, die in de wand van de rechter boezem ligt. De prikkel 

verspreidt zich van hieruit via het geleidingssyteem over de beide boezems, waardoor deze 

gaan samentrekken. 

 

In de rechter boezem, op de overgang van de voorkamers naar de kamers, ligt de 

atrioventriculaire knoop. Door deze knoop wordt de prikkel voortgeleid naar de bundel van 

His. Deze bundel doorboort de anulus fibrosus en splitst zich in de rechter en de linker 

bundeltak. Elke bundeltak vervoert de prikkel naar één van de ventrikels. Elke bundeltak 

splitst zich in kleine takjes, de vezels van Purkinje, die in contact staan met de hartspiercellen. 

Als de prikkel de hartspiercellen van de ventrikels bereikt, gaan deze op hun beurt 

samentrekken.  

 

Het overbrengen van de prikkel van de atria naar de ventrikels doorheen de anulus fibrosus 

brengt een kleine vertraging mee zodat de ventrikels een fractie van een seconde later 

samentrekken dan de atria. (De Groote, 2004) 

 

 
2.2.3 De innervatie van het hart 
Het myocardium is het eigenlijke hartspierweefsel. Het is opgebouwd uit dwarsgestreept 

spierweefsel. Toch trekt het hartspierweefsel zich buiten de wil samen. De impuls die nodig is 

voor de samentrekking van de hartspier, ontstaat in het hart zelf. (zie hiervoor) Meer dan enig 

ander orgaan is het hart een autonoom functionerend orgaan. 

 

De werking van het autonoom functionerende hart wordt slechts gedoseerd (dat wil zeggen 

geregeld naar de behoeften van het lichaam) door zenuwen, behorende tot het autonome 

zenuwstelsel. De centra van dit zenuwstelsel zijn gelegen in het centrale zenuwstelsel. Vanaf 

deze autonome zenuwcentra kan de hartfunctie via autonome zenuwen vertraagd en versneld 

worden.  

 

De impulsen ter vertraging van de hartfunctie ontvangt het hart van de 10
de

 hersenzenuw (dit 

is de nervus parasympathicus, of nervus vagus), die ontspringt uit het verlengde merg, waarin 

het hartcentrum is gelegen. Het verlengde merg is een onderdeel van de hersenstam. 
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De impulsen ter versnelling van de hartfunctie ontvangt het hart van de nervus sympathicus , 

zoals de zogenaamde grensstrengen ook wel worden aangeduid. De nervus sympathicus doet 

de sinusknoop sneller werken. (Van der Straten, 1996). 

 
 
2.2.4 De invloed van het hart op de hersenen 
Het hart heeft een eigen neuraal netwerk. Zo zouden er bijvoorbeeld meer verbindingen zijn 

van het hart naar de hersenen dan andersom. (De Jong, 2010)  Het neuraal netwerk van het 

hart wordt ook wel het minibrein genoemd. Het communiceert met de hersenen en kan zelfs 

onafhankelijk van de hersenen autonome besluiten nemen. Het heeft invloed op het 

emotionele brein (het limbisch systeem) en  op het rationele brein (de neocortex). Het is ook 

zelfstandig in staat om bepaalde hormonen af te scheiden (zoals adrenaline en oxytocine). 

(Bremer & Van Elst, 2008) 

 

Bij een coherent hartritme worden geordende signalen doorgegeven aan de grote hersenen, 

waar het bewuste denken plaatsvindt.  De coördinatie tussen de verschillende delen van de 

hersenen wordt versterkt, wat corticale facilitatie wordt genoemd. Met andere woorden: je 

vermogen problemen op te lossen, beslissingen te nemen en creatief te zijn, wordt 

gefaciliteerd en denken en handelen worden positief beïnvloed. (De Jong, 2010) 
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2.3 Het ademhalingsstelsel 
Zoals eerder in dit deze bachelorproef aangehaald verhoogt de ademhaling bij de blootstelling 

van het lichaam aan stress. Vandaar wordt in dit hoofdstuk verder ingegaan op de werking 

van het ademhalingsstelsel. Twee belangrijke onderdelen van dit thema zijn de anatomie van 

de luchtwegen en de ademmusculatuur. 

 

Het doel van het ademhalingsstelsel is in de eerste plaats gaswisseling. Het zorgt voor het 

transport van zuurstofbevattende lucht uit de buitenwereld naar de diepte van de longen. Eens 

in de longen worden zuurstof en koolstofdioxide uitgewisseld doorheen de membranen van de 

longblaasjes naar de haarvaatjes. (De Groote, 2004) Het bloed transporteert de zuurstof naar 

de weefsels en daar wordt de zuurstof door de cellen opgenomen. Voor de opname, het 

vervoer naar en de afgifte van zuurstof in de weefsels, dienen de rode bloedcellen. (Van der 

Straten, 1990) Vervolgens wordt koolstofdioxide - bevattende lucht (uit de diepte van de 

longen) naar de buitenwereld getransporteerd bij de uitademing.  

 

 
2.3.1 De anatomie van de luchtwegen (De Groote, 2004) 
De organen die bij de uitwendige ademhaling betrokken zijn, noemt men samen de 

luchtwegen. (Van der Straten, 1996) 

 
afbeelding  

(Gezondheidsweb, de ademhaling, 2011) 
 

. 
1) De neusholte 

De neusholte heeft als functie de ingeademde lucht te zuiveren, te bevochtigen en te 

verwarmen. Dit gebeurt door de neusmuscosa met de vele trilharen, slijmvormende 

kliertjes en haarvaatjes.  

 

2) De keelholte (pharynx) 

De keelholte is een soort tussenruimte waarin de ingeademde lucht vanuit de neus naar 
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het strottenhoofd stroomt en omgekeerd waarin de uitgeademde lucht via het 

strottenhoofd naar de neusholte stroomt.  

 

3) Het strottenhoofd (larynx) 

Het strottenhoofd maakt de verbinding van de keelholte met de luchtpijp. De larynx 

heeft bovenaan een klepje dat voorkomt dat bij het slikken voedsel in de luchtpijp 

terecht komt.  

In het midden van de larynx liggen de stembanden. Zij worden in trilling gebracht 

door de aangeblazen lucht uit de longen en zorgen voor het stemgeluid.  

 

4) De luchtpijp (trachea) 

De luchtpijp loopt vanaf het onderste deel van de larynx verticaal naar beneden door 

de borstkas. De luchtpijp is voor de slokdarm gelegen. Ze splitst zich op in twee 

luchtpijptakken of hoofdbronchi, die elk een long binnenlopen. De trachea is langs 

buiten opgebouwd uit hoefijzervormige kraakbeenringen. De binnenzijde is bekleed 

met trilhaarepiteel.  

 

5) De longen 

De longen bestaan uit een aantal lobi of kwabben. Deze kwabben zijn dan nog eens 

onderverdeeld in segmenten. In elk van deze delen zijn er vertakkingen van de 

hoofdbronchus. De eerste vertakkingen zijn nog van kraakbeenringen voorzien, maar 

de kleinste vertakkingen (bronchioli) niet meer. De wanden bestaan uit stevig elastisch 

weefsel met gladde spiercellen.  

 
 
2.3.2 Ademmusculatuur 
Bij de rustademhaling neemt het volume van de borstkas en de buik op grond van een 

gecoördineerde contractie van drie spiergroepen, het diafragma, de parasternale 

intercostaalspieren en de Mm. scaleni afwisselend toe en af. 

Bij een toename van de ventilatiebehoefte worden niet alleen meerdere inspiratoire spieren  

(o.a. M. sternocleidomastoideus, M. trapezius) maar ook expiratoire spieren (vooral de M. 

transversus abdominus) geactiveerd. Een overzicht wordt gegeven in volgende tabel. (Van 

Den Berg, 2001) 

 
SPIER(GROEP) INNERVATIE FUNCTIE 

Diafragma 
N. phrenicus  (C 3-5) 

Nn. intercostales (Th 6-12) 
Inspiratoir (pirmair) 

Mm. scaleni Plexus cervicale (C 2-8) Inspiratoir (primair) 

Mm. intercostales Nn. intercostales (Th 1-11) 
Parasternale : inspiratoir 

Interossale : stabiliserend 

M. levator costalis Nn. intercostales (Th 1-11) Inspiratoir (primair) 

M . rectus abdominus Rami ventralis (Th 5-12) 
Expiratoire/inspiratoire 

hulpspier 

M. transversus abdominis N. ilioinguinalis Expiratoire/inspiratoire 

M. obliquus internus 

M. obliquus externus 
N. iliohypogastricus Hulpspieren 
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M. quadratus lumborum Plexus lumbalis (Th12, L1-3) Expiratoire hulpspier 

M. erector trunci Rami dorsalis  (Th 1-12, L1-5) Inspiratoire stabilisatie-en hulpspier 

M. latissimus dorsi N. thoracodorsalis (C 7-8) Expiratoire hulpspier 

M. trapezius descendus N. accessorius Inspiratoire hulpspier 

M. serrator posterior Rami ventrales (Th 2-5) 
Pars superior : expiratoire hulpspier 

Pars inferior : inspiratoire hulpspier 

M.serratus anterior N. thoracicus longus (C 5-7) Inspiratoire hulpspier 

M. transversus thoracis Nn. intercostales (Th 4-7) Expiratoire hulpsier 

M. sternocleidomastoideus N. accessorius Inspiratoire hulpspier 

Mm. pectorales N. pectoralis (C 5, Th 1) Inspiratoire hulpspier 

 

 

Het diafragma 

Het diafragma, het middenrif, is de belangrijkste inademingsspier. Ze is onscheidbaar met de 

longen verbonden. Als ze zich bij de inspiratie als een zuiger naar caudaal beweegt, wordt de 

lucht in de longen gezogen. Op basis van haar verkleving met de ribben komt het hier tot een 

‘bucket-handle’-beweging. De buikholte wordt samengeperst en de buikwand wordt in 

ventrale richting bewogen. 

 

Mm. intercostales 

De intercostale musculatuur die zich in het benige deel van de ribben bevindt, namelijk de 

Mm. intercostales interni en externi, is vooral bij de lichaamshouding en beweging van de 

romp actief. De intercostale musculatuur in het kraakbenige deel van de ribben veroorzaakt de 

‘bucket-handle’-beweging en behoort tot de primaire ademhalingsspieren. 

 

Mm. scaleni 

De Mm. scaleni stabiliseren de borstkas craniaal tegen de zuigkracht van het diafragma en 

veroorzaken de ‘pump-handle’-beweging van de craniale ribben. 

 

Ademhulpmusculatuur 

Tot de inspiratoire ademhulpmusculatuur rekent men de M. sternocleidomastoideus en de 

Mm. pectorales.  

De expiratoire hulpmusculatuur is op de eerste plaats de buikmusculatuur. Hiertoe worden 

gerekend: de M. rectus abdominus, de M. transversus abdominus. (Van Den Berg, 2001) 
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2.4 Het autonome zenuwstelsel 
Het werd reeds vermeld in deze bachelorproef dat zowel de werking van het hart alsook de 

werking van het ademhalingsstelsel geregeld worden door het autonome zenuwstelsel. In dit 

hoofdstuk wordt daarom dieper ingegaan op de werking van dit autonome zenuwstelsel op het 

hart en het ademhalingsstelsel. 

 

Het autonome zenuwstelsel bestuurt in samenwerking met het hormonale systeem van het 

lichaam de vegetatieve levensverrichtingen van het organisme. Het autonome zenuwweefsel 

innerveert het gladde spierweefsel, de hartspier en de ademhalingsspieren. Het regelt de tonus 

van alle spieren in rust. (Van der Straten, 1996). 

 

Omdat het autonome zenuwstelsel alle onwillekeurige orgaanfuncties in het lichaam bestuurt, 

zullen er binnen dit stelsel twee tegengestelde systemen nodig zijn, waarbij het ene systeem 

een orgaanfunctie activeert of aanzet, terwijl het andere systeem deze orgaanfunctie weer kan 

afremmen.  Aldus verdeelt men het autonome zenuwstelsel in twee systemen: 

 

- het sympathische systeem  

- het parasympathische systeem 

 

In het algemeen kan worden gezegd dat het sympathische de dissimilatie bevordert. Het zorgt 

ervoor dat energie wordt vrijgemaakt, waarbij stoffen in het lichaam worden afgebroken. De 

actiefase van het lichaam wordt gestimuleerd, zodat het lichaam wordt klaargemaakt voor 

vluchten of vechten. Het sympathische autonome zenuwstelsel wordt in zijn werking 

ondersteund door adrenaline uit het bijniermerg.  

 

Eveneens in het algemeen gezegd, staat het parasympathische systeem ten dienste van 

assimilatie. Dit systeem bevordert de opbouw van lichaamseigen stoffen, waarbij 

voedingsstoffen dienen voor de aanvoer van het noodzakelijke materiaal. De rustfase van het 

lichaam wordt bevorderd. (Van der Straten, 1996)  

 

 

 
ORGANEN  SYMPATHISCH SYSTEEM PARASYMPATHISHC SYSTEEM 

hart activerend remmend 

ademhalingsorganen, longen 
activerend door een verwijdend effect 

op de kleine luchtpijptakjes 

remmend door een vernauwend effect 

op de kleine luchtpijptakjes 
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2.5  De centra van het autonome zenuwstelsel (ademhaling en hartfunctie) 
De centra van het autonome zenuwstelsel, van waaruit de onwillekeurige functies worden 

bestuurd, zijn gelegen op verschillende plaatsen in het zenuwstelsel. In het verlengde merg 

bevinden zich de centra voor de ademhaling en de hartfunctie.  

 

Het verlengde merg is een deel van de hersenstam. Deze hersenstam bestaat uit drie delen: het 

verlengde ruggenmerg (medulla oblongata), de brug (pons) en de middenhersenen 

(mesencephalon). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

afbeelding 

(hypothalamus en hypofyse, 2011) 

 

Het verlengde merg zet het ruggenmerg verder over ongeveer 3 cm tot aan de pons. Het wordt 

uiterlijk gekenmerkt door verhevenheden: vooraan de linker en rechter pyramis, lateraal 

hiervan de olivae, achteraan het linker en rechter tuberculum gracile (slank) en cuneatum 

(wigvormig). Dit alles wordt gescheiden door groeven. (Vermassen, 2004) 

 

De hersenstam bevat binnenin voornamelijk kernen en banen. In tegenstelling tot het 

ruggenmerg kan men in de hersenstam geen duidelijke afgrenzing waarnemen tussen de grijze 

en witte stof. Beide substanties zijn opgesplitst in een aantal afzonderlijke zones die door 

elkaar liggen. De grijze stof vormt kerngebieden, duidelijk afgebakend of verspreid 

netwerkvormig. De witte stof vormt banen. De kerngebieden van de hersenzenuwen, die 

overeenstemmen met de grijze stof van het ruggenmerg, liggen voornamelijk aan de dorsale 
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zijde van de hersenstam, terwijl de vezelbanen, die een voortzetting zijn van de witte stof in 

het ruggenmerg overwegend aan de ventrale zijde zijn gelegen. 

  

Tussen deze beide zones liggen 80 % van alle neuronen van de hersenstam verspreid, 

verenigd in een netwerk, de reticulaire formatie (formaitio reticularis). Deze formatie zet zich 

door verder dan de stam naar onderen (bovenste deel van het ruggenmerg) als naar boven 

(tussenhersenen). 

 

Veel voor het leven belangrijke  functies worden door de reticulaire formatie geregeld, 

namelijk de regulatie van ademhaling - en hartfunctie (het ademhalingscentrum en het 

cardiovasculaire centrum), het instellen van het activiteitsniveau van de grote hersenen, het 

reguleren van het slaap – waak ritme, de controle van het bewustzijnsniveau. (Vermassen, 

2004) 

 

Ook de kernen van de hypothalamus regelen de vegetatieve functies.  

 

 

Centra van het sympathische systeem 

- Bij het sympatische zenuwstelsel worden impulsen vanuit het ruggenmerg via de 

grensstrengen naar de organen geleid. Grensstrengen zijn twee reeksen van ganglia 

links en rechts van de wervelkolom. Vanuit deze ganglia lopen zenuwen naar de 

organen. (Wikipedia, Orthosympathisch  zenuwstelsel, 2011) De twee grensstrengen 

worden ook wel de n. sympathicus genoemd. 

 

Centra van het parasympathische systeem 

- gedeelten van de hersenstam, voornamelijk in het verlengde merg en in de 

middenhersenen gelegen 

- het heiligbeengedeelte van het ruggenmerg 

- de tiende hersenzenuw, de nervus vagus, ook wel de nervus parasympathicus 

genoemd. (Van der Straten, 1996)  

 

 
2.6 Besluit 
Het hart en het ademhalingsstelsel zijn twee belangrijke organen(stelsels) die een rol spelen 

wanneer het organisme zich moet aanpassen of een stressreactie heeft. Zowel het hart als de 

longen zijn geïnnerveerd en hebben dalende en opstijgende banen van en naar de hersenen. 

Het hart blijkt zelfs over een minibrein te beschikken dat signalen kan doorgeven naar de 

hersenen. In een volgend hoofdstuk zullen we hartcoherentie bespreken. 
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3.  Hartcoherentie 
 
3.1 Inleiding 
Deze bachelorproef gaat over het gebruik van hartcoherentie bij de ergotherapie. Er is de 

laatste tijd steeds meer belangstelling voor het gebruik van hartcoherentietraining als 

behandelmethode voor psychische klachten. Er zijn aanwijzingen voor een gunstig effect bij 

angst, depressie en stressgerelateerde klachten. (Hartogs, 2009) 

 

 
3.2 Wat is hartcoherentie(training)? 
 Hartcoherentietraining is een emotoinele zelfregulatietechniek die bestaat uit 

aandachtsmanipulatie (richten van de aandacht op de hartstreek), ademhalingstechnieken en 

het oproepen van positieve emoties met behulp van biofeedback..  

 

Hartcoherentie is de regelmatige afwisseling in versnelling en vertraging van het hartritme, 

die ontstaat door samenwerking van het sympathische en parasympathische zenuwstelsel. 

(Hartogs, 2009) 

 

 

3.3 Het sympathische en parasympathische zenuwstelsel 
Zowel het sympathische als het parasympathische deel van het zenuwstelsel behoren tot het 

autonome zenuwstelsel (werkend buiten de wil). Dit zenuwstelsel innerveert o.a. de 

inwendige organen en ingewanden, de huid, de bloedvaten, de klieren enz. De voornaamste 

functie van het autonome zenuwstelsel is het constant houden van het inwendige milieu van 

het organisme en de regulering van de functies van de organen overeenkomstig de wisselende 

eisen van het milieu. Deze regulering komt tot stand door de samenwerking van beide 

antagonistisch (tegenstellend) werkende delen van het autonome systeem, dus van de 

sympathicus en de parasympathicus.  

 

Prikkeling van de sympathicus ontstaat bij verhoging van lichamelijke inspanning. Er ontstaat 

verhoging van de bloeddruk, versnelling van de hartslag- en ademfrequentie, verwijding van 

de pupillen, overeind staan van de haren en vermeerdere zweetafscheiding. Tegelijkertijd 

wordt de beweeglijkheid van maag en darmen verminderd, net als secretie van hun klieren.  

Heeft de parasympathicus de overhand, dan wordt juist dit laatste versterkt, evenals de 

defaecatie en urinelozing. Hartslag  en ademfrequentie nemen af en de pupillen worden 

vernauwd. (Vermassen, 2004)
 
 

 

Regulerende centra van het autonoom zenuwstelsel zijn hypothalamus en medulla oblongata. 

(Vermassen, 2004)  

 

Op die manier zouden we kunnen stellen dat sympathische activiteit correspondeert met 

inademen en staat voor stimulatie, paraatheid en versnelling. Parasympathische activiteit gaat 

samen met uitademen en staat voor kalmering, vertraging en rust. Een toename van de 

hartcoherentie hangt samen met een toename van de parasympathische activiteit en dit kan de 

verstoorde balans tussen de sympathische en parasympathische activiteit van het autonome 

zenuwstelsel herstellen. (Hartogs, 2009) 
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3.4 Hartritmevariabiliteit (HRV) 
Het hart pompt een bepaald aantal keren per minuut bloed door het lichaam door een 

contractie van de hartspier. De regelmaat tussen twee hartslagen is echter vaak minder groot 

dan deze op het eerste gezicht wellicht lijkt; het interval tussen twee hartslagen is vrijwel 

nooit gelijk. Het varieert constant. Dan is het 0,859 sec, dan weer 0,793 sec, dan weer, 0,726 

sec. Dit komt door sympathische en parasympathische activiteit. Sympathische activiteit zorgt 

ervoor dat de hartritmefrequentie toeneemt, waardoor het interval tussen twee hartslagen dus 

korter wordt. Parasympathische remt het hartritmefrequentie juist af, waardoor het interval 

tussen twee hartslagen groter wordt. De variatie in duur tussen een serie achtereenvolgende 

hartslagen wordt de hartritmevariabiliteit (HRV) genoemd. Wanneer de hartritmefrequentie 

op regelmatige manier versnelling en vertraging afwisselt, creëert het een vloeiende 

harmonieuze golflijn in de HRV grafiek, een patroon met de vorm van een sinusgolf dat 

coherentie wordt genoemd (appreciation). Wanneer versnelling en vertraging van de 

hartritmefrequentie elkaar juist niet op een regelmatige manier afwisselen wordt dit chaos 

genoemd en uit zich dit in een onregelmatig verloop van de HRV grafiek (frustration). (De 

Vries, 2008) 

 

 
 
Deze hartritmevariabiliteit kan enkel grafisch vastgesteld worden door specifieke software, 

die van het hart een directe weergave geeft van het moment.  

 

Hartritmevariabiliteit is sterk verbonden met veranderingen van de emotionele staat van 

iemand. Zo kunnen positieve en negatieve emoties direct van elkaar worden onderscheiden 

door veranderingen in het hartritmepatroon. Negatieve emoties (kwaadheid, frustratie, 

angst…) verstoren het hartritme waardoor het minder coherent wordt. Positieve emoties 

(appreciatie, liefde, medelijden…) ordenen het hartritme beter waardoor het coherent wordt. 

(McCraty & Tomasino, 2004) 
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3.5 Hoe werkt hartcoherentietraining? 
De kern van de training bestaat uit het verbeteren van de hartcoherentie door 

aandachtsmanipulatie. In plaats van op de klacht wordt de aandacht gericht op de hartstreek, 

ademhaling en positieve emoties. De cliënt concentreert zich op zijn hartstreek en oefent met 

de zogenaamde ‘0,1-Herz-ademhaling’, wat overeenkomt met 4 seconden inademen en 6 

seconden uitademen. Dit ademhalingsritme brengt het autonome zenuwstelsel in balans. Ook 

5 seconden in en 5 seconden uitademen is goed. Maat 4-6 veroorzaakt iets meer 

parasympathische werking, wat meer rust en minder stress geeft.Vervolgens wordt een 

positieve emotie opgeroepen. Het gedurende langere tijd ervaren van positieve emoties blijkt 

samen te gaan met een coherent hartritmepatroon. Door biofeedback (oorsensor aangesloten 

op pc) leert de cliënt wat de invloed van zijn ademhaling en het oproepen van positieve 

emoties zijn op hartcoherentie.Thuis oefenen is mogelijk met een draagbare versie van 

biofeedbackapparatuur. Zodra de cliënt voldoende coherent kan blijven, worden stressvolle 

situaties vanuit die toestand aangepakt.  (Hartogs, 2009) 

 

Het is zo dat men dit drie keer per dag moet oefenen gedurende minimum drie minuten. Vanaf 

-/+ 15 dagen zou men  bij 90 % van de mensen die oefenen een effect hebben. Om het effect 

te blijven ondervinden moet men echter blijven oefenen. De basisstappen om hartcoherentie 

in te oefenen gaan als volgt: 

 

 

3.5.1 Ritmische buikademhaling 
Adem langzaam en diep in vanuit de buik. Doe alsof zich daar een ballonnetje bevindt. 

Volg de ritme-coach (video of audio). De ritme-coach is een ofwel een filmpje ofwel een 

audiobestand dat op de computer wordt afgespeeld terwijl men oefent. Op het filmpje zien we 

bijvoorbeeld een balletje dat om de 5 seconden op en neer gaat. Op de audio horen we 

bijvoorbeeld een fluittoon die om de 5 seconden wisselt. 

 

 

3.5.2 Ritmische buik – hartademhaling 
Voer 3.5.1 uit. 

Doe alsof inademen door en uitademen via je hart gebeurt. Alsof je mond verplaatst. 

Volg de ritme-coach (video of audio). 
 
 
3.5.3 Hart-gevoel 
Blijf ademhalen via de hartstreek en herinner en positief gevoel. Tracht het te herbeleven 

(bijvoorbeeld: waardering, zorg voor iemand, prettig gevoel.) Hou dit gevoel vast door je te 

blijven focussen op je hart, je hartademhaling, je hartgevoel. (Willemyns, 2011) 

 

 
3.6 Waarvoor is hartcoherentietraining bedoeld? 
Algemeen gesteld wordt hartritmevariabiliteit–feedback gebruikt voor stress–reductie, 

rehabilitatie en prestatieverhoging. Hartcoherentietraining kan gebruikt worden om cliënten te 

leren om de fysiologische effecten van stress en emoties op het lichaam beter onder controle 

te krijgen. Cliënten kunnen door het toepassen van hartcoherentietraining kalmeren en de 

werking van hun zenuwstelsel stabiliseren. Als dit gebeurt vóór therapiesessies leidt dit 
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meestal tot kortere en meer effectieve therapiesessies. Er is ook duidelijk effectiviteit 

aangeduid bij pijn - management en HCT wordt dan ook gebruikt in brandwondencentra. 

Daarnaast wordt HCT eveneens gebruikt bij cardiale rehabilitatie. Dit voornamelijk om stress 

te doen afnemen. (McCraty & Tomasino, 2004) 

 

Hartcoherentietraining wordt steeds vaker toegepast bij mensen met psychische problematiek. 

Inmiddels zijn positieve effecten aangetoond bij depressie, fibromyalgie en sociale angst. Een 

verbetering van de levenskwaliteit is gerapporteerd bij diabetespatiënten die de techniek 

gedurende zes maanden toepasten. HCT is zowel curatief als preventief in te zetten en leidt 

respectievelijk tot klachtverlichting en het voorkomen van stress of klachten.  (Hartogs, 2009) 

 

Voorts zijn er verbeteringen bij cliënten met angststoornis, paniekstoornis, post - traumatische 

stresstoornis en ADHD. Ook psychologen gebruiken hartritmevariabiliteit als een soort van 

‘camera op de emoties’. Door de zeer grote gevoeligheid voor veranderingen van de HRV 

door de psychofysiologische staat van het individu, heeft de psycholoog een direct inzicht in 

de cliënt zijn emoties (en misschien onderbewuste gevoelens). (Hofstra, 2008) 

 

Ook in de pijnrevalidatie kan hartcoherentietraining gebruikt worden. Pijn kan een belangrijke 

onderhoudende rol spelen in het ervaren van innerlijke onrust, het onvermogen om tot rust te 

komen en het feit dat mensen overactief blijven. Door HCT worden mensen zich bewust van 

hun verzet –en compensatiegedrag jegens pijn. Het kan dus een aanvulling zijn op de fysieke 

training, waarin cliënten ervaren wat belastende activiteiten met hun doen en hoe ze er op een 

adequate manier mee kunnen omgaan. (Hofstra, 2008) 

 

Hartcoherentietraining kan tenslotte ook gebruikt worden om prestaties te verbeteren. Dit 

komt omdat de fysieke en de emotionele gezondheid verbetert doordat het zenuwstelsel 

stabiel wordt en doordat angst vermindert. Ook sportprestaties kunnen op deze manier 

verbeterd worden. Top – prestaties gaan er op vooruit doorat er meer emotionele stabiliteit is, 

er een grotere focus is, er een betere concentratie  en fysieke coördinatie is. (McCraty & 

Tomasino, 2004) 

 

Hartritmefeedbackapparatuur is zeer gebruiksvriendelijk en heeft een aanvaardbare kostprijs. 

Enkel de software en een pulse-sensor moeten worden aangeschaft. Een setje met een 

vingersensor en een oorsensor kost om en bij de 150 €. De software moet apart worden 

aangeschaft. Het softwarepakket kost rond de 245 €. Daardoor is hartcoherentietraining 

eveneens makkelijk toe te passen buiten klinische situaties, bijvoorbeeld thuis, op school, op 

reis, op de werkplek…(McCraty & Tomasino, 2004) 

 

 

3.7 Effecten van hartcoherentietraining  
Er zijn verschillende positieve effecten aangetoond bij hartcoherentietraining. Deze kunnen 

o.a. zijn:  

- in de eerste plaats stressmanagement 

- concentratie en helderheid verbeteren 

- geheugen verbeteren en studeervermogen verbeteren 

- positiever denken 

- weerbaarheid verbeteren  / minder kans op depressie 

- cortisol (stresshormoon) vermindert 

- DHEA – hormoon stijgt 
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- Gunstig effect op serotonine / dopamine 

- Lichaamsvet vermindert 

- Bloeddruk daling 

- Oxytocine (knuffelhormoon) komt ook vrij bij hartcoherentietraining 

(Willemyns, 2011, uiteenzetting) 

 

 

3.8 Praktische tips voor dagelijkse toepassing 
- download de ritmecoach 

- oefen iedere dag 3 keer 3 tot 5 minuten 

- de ogen hoeven niet gesloten te worden, maar dit is wel beter (omwille van de alfa-

golven die op de EEG stijgen, dat het geheugen begunstigd) 

- hoe meer dat je oefent, hoe hoger het coherentieniveau 

- koppel het oefenen aan iets wat je niet vergeet, bijvoorbeeld tanden poetsen, de 

computer aanzetten, net na een pauze… 

- het is ook mogelijk om HCT in te bouwen op momenten dat je stil staat (in de file, aan 

de kassa…) 

- rechtzitten is noodzakelijk (omwille van de druk op de longen) 

 

 

3.9 Het programma van Heartmath 
In deze bachelorproef zal het biofeedbackprogramma van de firma HeartMath gebruikt 

worden. HeartMath biedt een uniek programma dat bij toepassing leidt tot hogere prestaties, 

betere gezondheid en een toegenomen gevoel van welbevinden. Het programma is bestemd 

voor zowel individuen als voor organisaties. Uniek is de solide wetenschappelijke basis; 

gedurende circa 15 jaar is de methode en het effect wetenschappelijk onderzocht in 

uiteenlopende settings. De methode is ontwikkeld door het non-profit HeartMath Institute dat 

in 1991 is opgericht door Doc Childre in Californie, USA. 

 

Wanneer men het programma van Heartmath opstart zijn er een aantal zaken die om 

verduidelijking vragen.  Eerst en vooral zijn er de verschillende levels waarop men kan 

trainen. In het menu kan men kiezen tussen ‘low’ (Level 1), medium (Level 2), high (Level 3) 

en highest (Level 4). Als men het programma aanschaft en ermee begint te oefenen, start men 

op Level 1 (low). Wanneer men in deze level goed wordt, kan men overschakelen naar de 

volgende level. Elke volgende, hogere level vergt echter een grotere innerlijke rust, focus en 

self-management. (Rustema, 2012) 

 

Wanneer mag men overschakelen naar een volgende level? Men mag overschakelen naar een 

volgende level wanneer men voor 80 % van de tijd in hoge coherentie kan blijven bij vorige 

oefenbeurten. De hoge coherentie wordt kenbaar gemaakt door de groene balk rechts 

onderaan het scherm. Er zijn ook twee andere balken: de rode balk (lage coherentie) en de 

blauwe balk (medium coherentie). (Rustema, 2012) Zie ook afbeelding hieronder:  

http://www.heartmathbenelux.com/doc/Heartbasedliving.pdf
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Wanneer men oefent en coherent is, laat het programma een mooi golvende lijn zien. Men ziet 

dan ook een grafiek die continu stijgt. Wanneer men coherent blijft, zal deze lineaire grafiek 

ook tussen twee lijnen blijven: ‘de coherentiezone’ 

 

Het programma is dusdanig opgebouwd dat alle sessies worden opgeslagen. Men kan steeds 

de voorafgaande sessie terug oproepen, openen, bekijken en vergelijken met alle vorige en 

latere sessies.  

 

3.10 Besluit 
In de wetenschappelijke literatuur zijn verschillende bronnen terug te vinden die zeggen dat 

hartcoherentie-training een positief effect heeft bij stress-reductie. Het wordt ook in de 

geestelijke gezondheidszorg gebruikt, in de pijnrevalidatie en bij prestatieverhoging bij 

sportmensen. Andere positieve gevolgen zijn een verbetering van de concentratie, een 

verbeterd geheugen, minder kans op depressie, bloeddrukdaling enz. Deze bachelorproef zal 

trachten een antwoord te vinden of hartcoherentie ook kan toegepast worden bij mensen met 

een niet – aangeboren hersenletsel. Vandaar dat volgend hoofdstuk zal gaan over de 

theoretische achtergrond van een niet – aangeboren hersenletsel.  
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4. Het niet - aangeboren hersenletsel 
 
4.1 Inleiding 
Deze bachelorproef is gekoppeld aan een stage. Deze stage vindt plaats in het UZ Gent en de 

doelgroep van deze stage is mensen met een niet-aangeboren hersenletsel. Het is de bedoeling 

om hartcoherentie als therapie bij deze mensen te geven. Een niet-aangeboren hersenletsel is 

een beschadiging van het hersenweefsel door een hersenaandoening die na de geboorte is 

ontstaan en die niet samenhangt met de zwangerschap en de bevalling. Bij NAH ziet men heel 

vaak neurologische, cognitieve, emotionele en psychiatrische dysfuncties, al dan niet in 

combinatie met elkaar en met stoornissen in het motorisch functioneren. NAH kan door een 

traumatisch letsel veroorzaakt worden, of door een niet – traumatisch letsel. (Uvijn, 2005)  

 

 
4.2 Niet-traumatisch letsel 
Bij een niet traumatisch hersenletsel ligt de oorzaak in een proces dat zich in het lichaam 

afspeelt. Voorbeelden hiervan zijn: bloedvatstoornissen, infecties, tumoren, intoxicatie, 

zuurstofgebrek, degeneratieve aandoeningen. 

 

Een herseninfarct, ook wel CVA genoemd (cerebro - vasculair – accident) kan twee oorzaken 

hebben: 

 

1) het stagneren van de bloedstroom (door het dichtslibben van vaatwanden of het 

verstopt raken door een bloedpropje) 

2) een bloeding: kan ontstaan door ouderdom, aanleg en ook door ongeval  (zie verder) 

 

Een hersen(vlies)ontsteking kan door verschillende virussen en bacteriën veroorzaakt worden. 

 

Een tumor vormt doordat hij groeit een bedreiging voor de omliggende hersencellen. Deze 

worden door de toenemende omvang van de tumor platgedrukt. 

 

Vergiftiging kan plots gebeuren, bijvoorbeeld door verkeerd medicijnen-gebruik. De oorzaak 

kan echter ook geleidelijk plaatsvinden door alcoholgebruik, roken, het onveilig werken met 

gevaarlijke stoffen en het gebruik van drugs. (Zanen, 2002)  

 

 
4.3 Traumatisch letsel 
De traumatische hersenletsels kan men verder indelen in letsels met schedelfractuur en zonder 

schedelfractuur. Bij letsels zonder schedelfractuur ontstaat het hersenletsel als een kracht van 

buitenaf tegen het hoofd wordt uitgeoefend. Daarnaast kan er ook een letsel ontstaan wanneer 

voorwerpen van buitenaf de hersenen binnendringen. Hierbij is altijd sprake van een 

schedelletsel. (Zanen, 2002) 

 

Gevolgen 

Ten gevolge van een hersenletsel kunnen de hersenen beschadigd worden door: 

- compressie: de weefsels worden samengedrukt 

- spanning: de weefsels worden gerekt 

- scheuring: de weefseldelen glijden over andere 
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Verder onderscheidt men gesloten en open hoofdletsels (Eng.: closed and open head injury). 

Bij een gesloten hoofdletsel blijft de inhoud van het hoofd (de hersenen) verborgen. Bij een 

open letsels is er contact tussen de inhoud van het hoofd (de hersenen) en de buitenwereld. 

(Van Cranenburgh, 1999) 

 

 
4.4 Ernst van het letsel 
De ernst van het letsel tracht men af te leiden van het al dan niet aanwezig zijn van een aantal 

symptomen. Heel concreet gaat men de bewustzijnstoestand evalueren en observeren. Heel 

dikwijls is er bij hersenletsels sprake van coma. Coma wordt als volgt gedefinieerd: 

 

Diepe bewusteloosheid; afwezigheid van bewustzijn en van de mogelijkheid gewekt te worden 

bij behoud van de voor het lichamelijk bestaan onontbeerlijke functies; de zgn. vitale functies, 

veroorzaakt door tekortschieten van de stofwisseling der hersencellen t.g.v. zuurstof – of 

glucosegebrek, intoxicatie (bijv. acidose, alkalose, alcohol), circulatiestoornissen in de 

hersenen of beschadiging van het hersenweefsel door verhoogde intracraniële druk 

(hersentumor, subdurale of andere bloeding en dergelijke) (Jochems & Joosten, 2009) 

 

 
4.5 De Glasgow Coma Scale (GCS) 
Deze assessmentmethode bevat drie delen. Men doet onderzoek naar het bewustzijn op het 

gebied van visueel functioneren, motorisch functioneren en verbaal functioneren. 

 

Ogen open 

Nooit 

Als antwoord op pijnstimuli 

Als antwoord op verbale stimuli 

Spontaan 

O 

1 

2 

3 

4 

Beste verbale respons 

Geen respons 

Onverstaanbare klanken 

Zinloze woorden 

Converseert maar gedesoriënteerd 

Converseert en is georiënteerd 

V 

1 

2 

3 

4 

5 

Beste motorische respons 

Geen respons 

Extensie (decerebratie) 

Flexie, abnormaal (decorticatie) 

Flexie, terugtrekken bij pijnprikkel 

Lokaliseert pijn 

Voert opdracht uit 

M 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

 
De scores op de Glasgow Coma Scale binnen de 24 uur zijn vaak indicatief voor de ernst van 

het primair letsel. Scores tussen 3 en 8 zijn indicatief voor een ernstig letsel, scores tussen 9 

en 12 voor een middelmatig hersenletsel, scores tussen 12 en 15 voor een mild letsel. (Uvijn, 

2005) 
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Ernst Score GCS 

Ernstig 

Middelmatig 

Mild 

Tussen 3 en 8 

Tussen 9 en 12 

Tussen 12 en 15 

 
 
4.6 Min – en plus – symptomen  (Van Cranenburgh, 1999) 
Men kan het beschadigde brein het beste beschouwen als een orgaan dat op een fundamenteel 

andere manier ageert en reageert. Er zijn dus niet alleen defecten of tekorten, maar ook 

versterkte functies. Men spreekt van min – en plus – symptomen, ook wel uitvals – en 

ontremmingsverschijnselen. Lang niet alle verschijnselen kunnen onder ‘min’ of ‘plus’ 

worden gerangschikt (bijvoorbeeld ‘onaangepast gedrag’, ‘veranderde sensibiliteit’); een extra 

categorie ‘diversen’ is dus veilig. In de praktijk blijkt echter dat men de meeste symptomen 

wel onder ‘min’ of ‘plus’ kan onderbrengen.  

 

Voorbeelden van min – en plus – symptomen: 

 

 Min – symptomen  Plus - symptomen 

motoriek parese hyperreflexie 

spasticiteit 

geassocieerde reacties 

sensibiliteit anesthesie hypertensie 

pijn 

visueel systeem hemi-anopsie visuele hallucinaties 

taal afasie logorroe 

handelen apraxie dwanghandelingen 

perseveratie 

bewustzijn coma 

suf 

delier 

onrust 

gedrag initiatiefloos impulsief 

expressie mimiekarm dwanghuilen / lachen 

stemming vlak hyperemotioneel 

 

Het bestaan van plus - en min – symptomen wordt vooral duidelijk wanneer het hiërarchische 

model wordt toegepast. In geval van een laesie op neoniveau (cortex) gaan aantal functies of 

vaardigheden die gekoppeld zijn aan het neo-niveau verloren, met als gevolg bijvoorbeeld 

paralyse, anesthesie, afasie. De lagere niveaus raken ontremd (‘release’) doordat de 

remmende invloeden van het hogere niveau geheel of gedeeltelijk wegvallen, met als gevolg 

bijvoorbeeld spasticiteit, hyperesthesie, vraatzucht, dwanghuilen en – lachen. Het is daarom 

goed zich bij ieder functiegebied steeds af te vragen: ‘wat is meer geworden?’ en ‘wat is 

minder geworden? 
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De drie hiërarchische niveaus (Uvijn, 2004) 

1. Archi – niveau 

Tot het archi – niveau behoort de grijze stof van het ruggenmerg, de formatio reticularis en 

het deel van het cerebellum dat overwegend de evenwichtsinformatie verwerkt. 

Het archi – niveau staat in voor de ‘meest – automatische’ functies waartoe men de meeste 

reflexen kan rekenen (spierspoelreflex, terugtrekreflex, ATNR, STNR, labirinth reflexen). 

Ook onze arousal (alertheid) wordt hierdoor gestuurd. 

 

2. Paleo – niveau 

Tot het paleo – niveau behoort de thalamus, het limbisch systeem, de basale kernen en het 

deel van het cerebellum dat de propriosensorische en exterosensorische informatie verwerkt. 

Het paleo –niveau  heeft te maken met de meer complexe automatische functies en 

houdingsregulaties. Dit niveau staat eveneens in voor de emotionele component van de 

sensoriek (bv. pijn) en de expressieve component van de motoriek (‘au’ zeggen). 

 

3. Neo – niveau 

Tot het neo – niveau behoort de neo – cortex, het neo – cerebellum en de 

verbindingssystemen tussen deze structuren (corpus callosum, thalamuskernen, pontine 

kernen…). 

Het neo – niveau is van belang voor de cognitieve processen, meest willekeurige 

vaardigheden en voor nauwkeurige waarnemingen. Op vlak van perceptie staat het neo – 

niveau in voor herkenningsprocessen (wat iets is), de lagere niveaus hebben een signalerende 

functie (dat er iets is). Op het vlak van expressie staat het neo – niveau in voor handelingen 

die een interactie met objecten of personen uit de buitenwereld tot stand brengen (doelgerichte 

handelingen).  

 

De meeste min – en plus – symptomen zijn hinderlijk en vormen een belasting voor de patiënt 

en zijn omgeving, maar dat is niet per definitie zo. Het is denkbaar, en meerdere malen 

beschreven dat een patiënt na een hersenbeschadiging ‘opknapt’. Bijvoorbeeld: een introverte 

vrouw blijkt na een kleine beroerte veel extraverter geworden te zijn waardoor de 

communicatie en relatie met de partner aanzienlijk verbeterd zijn, of een zeer wilde ‘macho’ – 

man is na een hersentrauma wat rustiger geworden.   

 
 
4.7 Pragmatische indeling in drie stoornisgroepen (Van Cranenburgh, 1999) 
Men kan de stoornissen die volgen uit een cerebro – vasculair – accident (CVA) of een 

hersentrauma (NAH) onderverdelen in drie stoornisgroepen. Hiertoe behoren: 

 

- de neurologische stoornissen 

- de neuropsychologische (of cognitieve stoornissen) 

- de psychologische veranderingen 

 

4.7.1. Primair neurologische stoornissen 

Behalve de hemiparese (gelaat, arm, been) zijn belangrijk de stoornissen van de sensibiliteit 

(hemi-anesthesie, tast, pijn, temperatuur, kinesthesie) en van de gezichtsvelden (hemi-

anopsie). Deze stoornissen kunnen voor de patiënt een ernstige handicap vormen bij de 

dagelijkse handelingen, lezen enzovoort. De beperkingen waardoor de patiënt handicaps 

ondervindt hangen echter sterk af van de mate waarin de patiënt zélf adaptaties / compensaties 

vindt, en van de mogelijke aanpassingen van de omgeving. 
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4.7.2. Neuropsychologische functiestoornissen 

Deze worden ook wel ‘cognitieve’ stoornissen genoemd. De bekendste is afasie, die in allerlei 

vormen en gradaties voorkomt. Daarnaast kan sprake zijn van agnosie (herkenningsstoornis), 

apraxie (stoornis van het doelmatig handelen), amnesie (geheugenstoornis), ruimtelijke 

oriëntatiestoornissen of neglect (halfzijdige aandachtstoornis). Veel van deze stoornissen zijn 

niet zo direct en duidelijk waarneembaar. Ze komen vaak indirect aan het licht door allerlei 

incidenten of misverstanden (bijvoorbeeld neglect, agnosie). Voor het vaststellen van deze 

stoornissen is daarom vaak een neuro – psychologisch onderzoek nodig. 

 

4.7.3. Psychologische veranderingen 

Persoonlijkheid, gedrag en stemming kunnen veranderen. Daarbij gaat het in eerste instantie 

om veranderingen die het directe gevolg zijn van het hersenletsel. Bij CVA – patiënten komen 

relatief vaak depressies voor. Ook ziet men vaak enerzijds apathie, negativisme en sufheid, en 

anderzijds impulsiviteit en agressiviteit. Ondoordacht gedrag heeft soms te maken met een 

verminderd ziekte – inzicht (noso – agnosie). Onaangepast gedrag kan een gevolg zijn van 

een frontaal letsel. Daarnaast zijn er gedrags – en emotionele veranderingen die berusten op 

de verwerking van het hersenletsel (bijvoorbeeld verdriet), of die men kan opvatten als een 

logische reactie op een stoornis (bijvoorbeeld woede als iets mislukt). 

 

Zoals bij iedere indeling is ook hier sprake van een zekere vaagheid: er is een ‘grijze band’ 

tussen de categorieën. Waarbij hoort ‘ondoordacht gedrag’ ten gevolge van ‘noso – agnosie’? 

Hoort het ‘frontale syndroom’ bij de tweede of de derde categorie? De indeling moet worden 

gezien als een soort kapstok die ervoor moet zorgen dat er een evenwichtige, reële 

beschrijving van de problemen van de patiënt kan worden gegeven.  

 

 
4.8 Motoriek en tonus 
 
4.8.1 Hemiparese 
Een frequent en in het oog springend verschijnsel na hersenbeschadiging is de hemiparese of 

hemiplegie, een gehele of gedeeltelijke verlamming van één lichaamshelft. Een verlamming 

houdt in dat door de wil gestuurde bewegingen (voluntary movements) niet of beperkt 

mogelijk zijn. Dat betekent dus niet dat er helemaal geen bewegingen mogelijk zijn. Allerlei 

reflex – en automatische bewegingen blijken namelijk wel op te kunnen treden.  

 

Bij een hemiparese kunnen reflexbewegingen wél optreden. Ze kunnen zelfs ontremd zijn. 

Ook sterk geautomatiseerde bewegingen (routines) kunnen mogelijk zijn. Dit kan verklaard 

worden vanuit het hiërarchisch model: de laesie is gelokaliseerd in het neo – niveau, terwijl 

het paleoniveau (emoties, expressie, automatismen) en het archiniveau (reflexen) nog intact 

zijn en zelfs versterkt worden door het wegvallen van de modulerende (remmende) invloed 

vanuit het neoniveau.  

 

De karakteristieke combinatie van flexiespasme aan de armen, met extensiespasme aan de 

benen is kenmerkend voor corticale laesies. Bij een eenzijdige laesie komt dit verschijnsel 

halfzijdig voor. Dit is de kenmerkende hemiplegische houding. Door het extensiespasme van 

het been sleept de voetpunt over de grond. In de zwaaifase kan het been niet of moeilijk 

worden opgetild. De patiënt beweegt het been daarom in een halve cirkel naar voren: 

circumductie.  
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Bij lagere laesies, bijvoorbeeld in het mesencephalon, ziet men de ‘viervoetershouding’ 

terugkomen. De klassieke decerebratie snede (midden door het mesencephalon) veroorzaakt 

bij de mens een extensiestijfheid van alle vier de ledematen.  Het optreden van deze 

decerebratiestijfheid wijst bij de mens op een ernstige functiestoornis van de hersenstam. 

 

 
4.8.2 Spasticiteit 
Enige tijd (soms direct) na het CVA of trauma ontstaat het kenmerkende syndroom van de 

‘spastische parese’. De term ‘parese’ slaat op het onvermogen ‘gewilde’ bewegingen te 

maken. Het begrip ‘spasticiteit’ geeft een kenmerkende tonusverandering aan.  

Spasticiteit is een kenmerkende vorm van hypertonie waarbij de spieren een zekere weerstand 

bieden tegen passieve rek. Bij een bepaalde rekkingsgraad geven de spieren echter plotseling 

mee: het knipmesfenomeen.  

Eerder is reeds besproken dat bij corticale laesies de verhoogde tonus en reactiviteit van de 

spieren een typisch patroon over het lichaam volgen: aan de armen overheerst de flexietonus, 

aan de benen de extensietonus. De parese is vooral in omgekeerde richting merkbaar: 

extensiezwakte aan de armen en flexiezwakte aan de benen. Dit alles veroorzaakt de 

karakteristieke hemiplegische houding. 

 

De karakteristieke hemiplegische houding: 

 
Afbeelding (http://www.kinder-kranker-eltern.de, 2012)  

 
 
. 
 

 

4.9 Sensibiliteit 
Wanneer de hersenlaesie een beschadiging veroorzaakt van de gyrus postcentralis (primaire 

somatosensorische schors) of van de banen die daarop projecteren, ontstaat een uitval of 

vermindering van de sensibiliteit: anesthesie respectievelijk hypesthesie. Door de somatotopie 

in de gyrus postcentralis kan de lokalisatie van de anesthesie verschillen: bij mediale laesies is 

vooral het (contralaterale) been aangedaan. Bij meer laterale laesies zijn de arm, het hand of 

het gelaat aangedaan. 
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Uitval of vermindering van de sensibiliteit is vooral om twee redenen hinderlijk: 

 

1. De patiënt merkt aanrakingen niet, krijgt ongelukjes en kan verwondingen oplopen: 

een stuk glas in de voetzool wordt niet gevoeld, verbranding door leunen tegen een 

hete radiator en langdurige druk worden te laat gevoeld (decubitus), verbranding van 

de mond door hete soep of bevriezing van een hand wordt niet gemerkt, enzovoort. 

 

2. De motoriek raakt gestoord. Bij de benen uit zich dat doordat de voet over de grond 

sleept, de patiënt struikelt over randen en heeft problemen bij lopen in donker. Wat 

betreft de motoriek van armen en handen merkt men dat de patiënt ‘onhandig’ wordt, 

van alles laat vallen, voorwerpen omgooit, moeite heeft met manipulaties (geldstuk uit 

portemonnee nemen, aardappels schillen). Uit de praktijk blijkt dat een ‘niet – 

voelende hand’ nauwelijks gebruikt kan worden voor handelingen. Soms is het 

mogelijk door goed te kijken (visuele compensatie) toch nog enige handigheid te 

ontwikkelen. Dit moet echter geoefend worden (knoopje dichtknopen, brood snijden). 

 

Een belangrijk, maar vaak niet onderkend probleem na hersenbeschadiging, is pijn. Pijn in de 

hemiparetische lichaamshelft wordt bij CVA – patiënten vaak toegeschreven aan perifere 

factoren, zoals spasticiteit, contracturen en veranderde krachten op gewrichten (bijvoorbeeld 

de schouder). Hoewel perifere factoren soms een rol kunnen spelen, moet men er rekening 

mee houden dat ook centrale verstoringen (door de hersenlaesie) pijn kunnen veroorzaken. 

Men spreekt van central post – stroke pain (CPSP). Uit onderzoek blijkt dat deze ‘central post 

– stroke pain’ wordt veroorzaakt door beschadiging van het spino – thalamo – corticale 

systeem. Deze pijn is dus neurogeen van aard. Een belangrijk kenmerk van deze neurogene 

pijn is het samengaan van pijn met sensibele stoornissen in (globaal) hetzelfde gebied. 

 

 

4.10 Gezichtsveld 
Stoornissen van de gezichtsvelden zijn het gevolg van een beschadiging van de visuele banen 

die wordt veroorzaakt door een hersenlaesie.Voor het begrip van deze gezichtsveldstoornissen 

is kennis van de neuroanatomie van de visuele banen noodzakelijk.  

De rechter retinahelften van beide ogen (behorend bij de linker gezichtshelften) zijn 

verbonden met de primaire visuele schors in de rechter lobus occipitalis. De beide 

gezichtshelften overlappen voor bijna 90 %. Dit kan men bij zichzelf nagaan door naar buiten 

te kijken en met de hand één oog af te dekken: voor het verte – zien maakt het nauwelijks uit 

of men met het linker - of het rechteroog kijkt. Bij laesies in de hersenen wordt het visuele 

systeem achter het chiasma beschadigd. Het gevolg is een homonieme hemi - anopsie. Dat wil 

zeggen dat beide linker of beide rechter gezichtsvelden uitvallen. Patiënten met een 

rechtszijdige hemi – anopsie zeggen vaak: ‘Mijn rechteroog doet het niet’. Maar dat klopt dus 

niet. Door achtereenvolgens het linker – en het rechteroog af te dekken merkt de patiënt dat 

van elk oog de helft is uitgevallen. In de meeste gevallen van hemi – anopsie is het centrale 

zien (gele vlek) gespaard. Dat betekent dat de patiënt niet alles waar hij naar kijkt half ziet. De 

beperking van de gezichtshoek veroorzaakt echter vaak allerlei handicaps, bijvoorbeeld bij het 

lezen en in het verkeer. 
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Voorbeelden van anopsiën 

 

 
Afbeelding (hemianopsie, 2012) 

 

Voor een patiënt met een hemi - anopsie zijn twee compensatiestrategieën van groot belang: 

 

1. De ogen worden iets naast de objecten gericht. Een goed compenserende hemi – 

anopsiepatiënt kijkt je dus niet aan. Bij een linkszijdige hemi – anopsie kijkt de patiënt 

links langs de objecten. Dus als hij je aankijkt, kijkt hij naar je rechteroor. 

2. Via intensievere exploratiebewegingen van ogen en hoofd (scanning) kan toch een 

compleet beeld van de omgeving worden verkregen. Onverwachte visuele stimuli 

blijven uiteraard een probleem.  

 

 

4.11 Neuropsychologische (cognitieve) functies 
Uit onderzoek blijkt dat neuropsychologische stoornissen zeer bepalend kunnen zijn voor de 

kwaliteit van het leven na een hersenbeschadiging. Zo lijkt het logisch bij vermindering van 

spierkracht spierversterkende oefeningen te doen. Toch heeft het herstel van spierkracht 

weinig zin wanneer je extreem onhandig bent. Kunnen lopen heeft nauwelijks zin als je niet 

weet waarheen of als je voortdurend verdwaalt. Wat is de kwaliteit van het leven van de 

patiënt die na een lang verblijf in het verpleeghuis, naar huis gaat, waar vervolgens ernstige 

relatieproblemen ontstaan omdat de partner het veranderende karakter van de patiënt niet kan 

verdragen? Bij veel mensen met een NAH komen ook neuropsychologische 

functiestoornissen voor. De belangrijkste hiervan worden hieronder kort aangestipt. 
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- afasie:  stoornis van taalbegrip of - gebruik 

- alexie en agrafiel: lees – en schrijfstoornis 

- acalculie: rekenstoornis 

- neglect: verloren aandacht voor één zijde 

- apraxie: stoornis in het doelmatig handelen 

- agnosie: stoornis in het herkennen (visueel, akoestisch, tactiel) 

- amnesie: stoornis van het geheugen 

- attentiestoornis: stoornis van aandacht en concentratie 

- noso - agnosie: stoornis in het ziekte – inzicht 

- frontaalsyndroom: stoornis van executieve functies 

 

 
4.12 Stemming, gedrag en persoonlijkheid 
De veranderingen van stemming, gedrag en persoonlijkheid worden in het acute stadium na 

een hersenbeschadiging meestal gemaskeerd door de acute neurologische symptomen.In het 

ziekenhuis is natuurlijk meestal niet bekend wat voor type mens de patiënt was. Deze 

veranderingen worden daarom in de medische setting niet gemakkelijk herkend. Wanneer de 

eerste schrik voorbij is en de toestand van de patiënt zich heeft gestabiliseerd komen de 

veranderingen aan het licht. De patiënt is ontslagen, maar de partner zegt: ‘Ik heb mijn man 

niet meer terug’, ‘Hij is zo veranderd’, ‘Hij wil niks meer’, enzovoort. Sommige stoornissen 

zijn het directe gevolg van de laesie, bijvoorbeeld dwanghuilen en – en lachen, of vraatzucht. 

Bij andere problemen, zoals depressie, is het nauwelijks vast te stellen of die nu met de 

hersenbeschadiging te maken hebben, of dat men ze moet opvatten als een reactie op de 

betreurenswaardige toestand waarin de patiënt terechtgekomen is. Hartcoherentietraining kan 

hier helpen om het hartritme onder controle te krijgen en om positieve emoties op te roepen. 

Ook de omgeving kan de stemming en het gedrag beïnvloeden. Sommige mensen moeten 

bijvoorbeeld niks hebben van ziekenhuizen. De familie kan eveneens een rol spelen. Zoals 

een partner die zijn partner met afasie als een persoon met dementie behandelt. Tenslotte had 

de patiënt ook al voor de hersenbeschadiging een kenmerkend karakter. Het afwijkende 

gedrag kan dus preëxistent zijn. 

 

 
4.13 Cerebellumstoornissen 
Bloedingen, infarcten, en trauma’s kunnen ook het cerebellum treffen. De motorische 

stoornissen zijn opvallend en worden samengevat onder de term ‘cerebellaire ataxie’: een 

coördinatiestoornis van de motoriek. Het is een zekere stuurloosheid die lijkt op de 

dronkenmansmotoriek. De dosering, richting en afmeting van de bewegingen is gestoord 

(dysmetrie). Vaak schieten de bewegingen door (hypermetrie). Typisch is de intentietremor: 

bij het naderen van het doel (hand naar kopje) begint de hand te schudden. Dit verschijnsel 

heeft te maken met een gestoorde bewegingscorrectie. Ook in de spraak komen cerebellaire 

stoornissen tot uiting, bijvoorbeeld cerebellaire dysartrie. Cerebellumpatiënten worden soms 

ten onrechte verdacht van alcoholgebruik.  
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4.14 Subjectieve klachten 
Veel patiënten die medisch gezien ‘hersteld’ zijn houden allerlei subjectieve klachten. Soms 

kunnen deze verklaard worden vanuit de hersenbeschadiging, maar vaak is dat zeer moeilijk. 

Een aantal van deze klachten zijn: 

- moeite met concentreren 

- mentaal trager 

- moeite met meer dingen tegelijk te doen 

- eerder prikkelbaar 

- niet goed kunnen denken 

- minder flexibel 

- emotioneel labieler 

- niks willen 

- eerder moe 

- vaker hoofdpijn 

- meer slaap nodig 

- eerder duizelig 

- overgevoelig voor licht, lawaai en drukte 

 

 
4.15 Stoornissen in relatie tot plaats van de laesie 

- linkerhemisfeer: rechtszijdige hemiparese, afasie 

- rechterhemisfeer:  linkszijdige hemiparese, linkszijdig neglect, stoornissen in 

lichaamsschema en ruimtelijke oriëntatie 

 

- voorzijde hersenen: accent op stoornissen van gedrag en handelen, veranderde 

persoonlijkheid, initiatiefloosheid, desorganisatie van gedrag 

- achterzijde hersenen: accent op stoornissen in waarneming en oriëntatie 

 

- primaire schors: uitval primaire functie, conform somatopie 

- secundaire schors: hogere corticale functiestoornissen (unimodaal), eventueel 

gekoppeld aan lichaamsdeel 

- tertiaire schors: hogere corticale functiestoornissen (plurimodaal) niet gekoppeld aan 

lichaamsdeel 

 

 

4.16 Besluit 
Afhankelijk van waar zich de stoornis in de hersenen voordoet, kunnen er verschillende 

beperkingen en handicaps optreden. Mensen met een NAH hebben bovendien meer kans om 

verschillende subjectieve klachten te vertonen zoals daar zijn: moeite met concentratie, 

prikkelbaar zijn, moe zijn, hoofdpijn hebben en gestresseerd zijn. Hartcoherentie kan hierbij 

een nuttige aanvulling zijn op hun therapieprogramma, de neurorevalidatie die besproken 

wordt in een volgend hoofdstuk.  
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Deel 5: Neurorevalidatie  
 
5.1 Inleiding  
Een persoon met een niet – aangeboren hersenletsel (NAH) moet dikwijls een hele weg 

afleggen voordat er zich verbetering voordoet zodat de handicap tot een minimum beperkt 

blijft. Belangrijk om te weten is dat het brein plastisch is en dus kan veranderen en 

revalideren. De therapeut kan bovendien een heel aantal leerstrategieën aanbieden aan de 

persoon met een NAH. Deze materie, de neurorevalidatie,  wordt in het volgende hoofdstuk 

besproken.  

 

 
5.2 Het negen – cellen model  
Wanneer men het ICF – model (International Classification of Functioning) combineert met 

de pragmatische indeling in drie stoornisgroepen (zie 4.7), bekomt men het negen – 

cellenmodel van Van Cranenburgh. Om een goed beeld te krijgen van de problematiek na 

hersenbeschadiging, kan men proberen al deze cellen evenwichtig aandacht te geven. Dus niet 

alleen zeggen dat een patiënt een expressieve afasie heeft, maar ook aangeven of en hoe de 

patiënt kan communiceren, en wat de impact hiervan is op het maatschappelijk leven. 

 

 Neurologisch Neuropsychologisch Psychologisch 

Stoornis parese afasie depressie 

Beperking lopen communicatie omgang 

Handicap winkelen cafébezoek gezinsleven 

 

Onder neurorevalidatie verstaan we het proces waarbij we proberen bij patiënten met 

hersenbeschadiging de stoornissen en de gevolgen daarvan te minimaliseren (STOORNIS), 

het activiteitenniveau te optimaliseren (BEPERKING) en ervoor te zorgen dat de patiënt en zo 

bevredigend mogelijke sociale rol blijft vervullen (HANDICAP).
 
 

(Van Cranenburgh, 2008 / 1) 

 

 
5.3 Het plastische brein 
Neurale plasticiteit wil zeggen dat structuur en functie van zenuwweefsel aan voortdurende 

verandering onderhevig zijn. Door beeldvormend onderzoek is nu bewezen dat functies zich 

kunnen verplaatsen in het brein, en dat oefenen hierop invloed heeft. Het is van belang om de 

patiënt een realistisch idee te geven over wat wel en niet mogelijk is. Er kunnen na 

hersenbeschadiging in principe vier herstel-mechanismen in gang gezet  worden:  

 

1. neurale reorganisatie 

a. een ander hersengebied neemt de functie over (naastbijzijnd of in andere 

hemisfeer) 

b. een andere baan neemt de functie over: rerouting 

Oefenen heeft een sterke invloed op deze mechanismen. 
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2. neurale reactivatie 

Door de plotselinge laesie raken andere hersengebieden in een soort shock (diaschisis). 

Door stimulatie kan deze inactiviteit soms worden opgeheven. 

 

3. functionele reorganisatie (compensatie) 

Een andere strategie wordt aangeleerd. Zoals leren schrijven met de linkerarm (bij 

rechtszijdige parese), kijken naar een gevoelloos been tijdens lopen, een lijstje maken 

bij geheugenstoornis.  

Het doel van therapie kan zijn om voor de individuele patiënt de meest geschikte 

compensatiestrategie te vinden en deze vervolgens te oefenen, tot dat dit een nieuwe 

automatische routine is geworden. 

 

4. Omgevingsaanpassing 

Als alle andere herstelmechanismen falen kan men altijd nog hulpmiddelen 

verschaffen of de omgeving aanpassen: schrijven via toetsenbord, verplaatsen via 

rolstoel, verzorgingstehuis, traplift, et cetera. 

(Van Cranenburgh, 2008 / 1) 

 

 
5.4 Leren ondanks een hersenbeschadiging 
Het is belangrijk dat de patiënt, de partner en de familie beseffen dat revalidatie een 

leerproces is. Dit leren stopt niet als de medische fase van de revalidatie is afgerond 

(uitgerevalideerd), maar gaat door wanneer de patiënt weer thuis is en zich dus voor nieuwe 

problemen geplaatst ziet. Het leerproces kan ondersteund worden door hartcoherentietraining 

(HCT). Door HCT en dus de stimulatie van het parasympathische zenuwstelsel, wordt de 

patiënt rustiger, komt er een evenwicht in het autonome zenuwstelsel, wordt het hartritme 

coherent en kan de patiënt zich beter toespitsen op de therapie en op leren. 

 

Waarop berust leren? Twee fundamentele processen zijn ‘sensitisatie’ en ‘habituatie’. 

Sensitisatie wil zeggen dat neuronen of synapsen gevoeliger worden, dat wil zeggen eerder of 

sterker reageren. (bijvoorbeeld tijdens het fietsen alert zijn op het geluid van auto’s) 

Habituatie wil zeggen dat bepaalde reacties juist verminderen of afstompen. (bijvoorbeeld 

wennen aan het geluid van overkomende vliegtuigen) Door sensitisatie en habituatie ontstaan 

in de hersenen nieuwe activatienetwerken, die specifiek zijn voor de geleerde vaardigheid. 

Geheugen kan men opvatten als een min of meer permanente vastlegging van dergelijke 

patronen. 

 

Geheugen is een verzamelterm voor vele vormen.  

1) Declaratief geheugen is geheugen waarover we bewust kunnen beschikken: 

a. kennis (semantisch geheugen) en 

b. belevenissen (episodisch geheugen) 

 

2) Daarnaast hebben we een procedureel geheugen: 

een geheugen dat geheel automatisch werkt, dat ontsnapt aan onze bewuste controle, 

zoals het leren van motorische vaardigheden en het (her)kennen van gezichten. 

 

Bij amnesie ten gevolge van een hersenbeschadiging is meestal vooral het episodische 

geheugen gestoord. De patiënt is vergeten wat hij gisteren heeft meegemaakt. Het 

semantische geheugen kan relatief ongestoord zijn, bijvoorbeeld weetjes, namen van mensen, 



 

41 

 

adressen, jaartallen enz. Het langst intact blijft het procedurele geheugen, bijvoorbeeld 

vaardigheden, gezichten, conditionerings-processen. Dit betekent dus dat er ondanks een 

amnesie, toch allerlei vormen van leren en onthouden mogelijk zijn. Bij therapie kan de 

patiënt een vaste strategie aangeleerd worden om een transfer van rolstoel naar bed te maken. 

Hoewel de patiënt ontkent dit ooit geoefend te hebben, blijkt hij toch de strategie te 

beheersen.  

 

Bij fysiotherapie of ergotherapie kunnen verschillende leertechnieken gebruikt worden. Er 

worden hier drie opgesomd, die vaak nog goed werken ondanks amnesie. Het zijn 

leerstrategieën die via het procedurele geheugen tot stand komen, en zijn daarom relatief 

ongevoelig voor amnesie. 

 

1) chaining: dit wil zeggen dat zich ketens vormen van vaste handelingsreeksen, zoals bij 

aankleden of koffie zetten. Soms begint de patiënt aan de handeling, maar verzandt 

ergens onderweg (hij kan de filters niet vinden). Een effectieve strategie is dan 

‘achterwaartse ketenvorming’ (backward chaining). Men laat de patiënt alleen de 

laatste fase van de handeling verrichten, en bouwt dan geleidelijk terug. Bij deze 

methode wordt het uiteindelijke doel altijd bereikt (succeservaring, reinforcement).  

 

2) foutloze leren: sommige patiënten leren nauwelijks van hun fouten, bijvoorbeeld 

omdat ze vergeten wat er de vorige keer misging. Bij het foutloze leren verhindert men 

het maken van fouten. De therapeut laat de patiënt dus niet van alles uitproberen, maar 

zorgt ervoor dar er één juiste handelwijze wordt ingeslepen (opstaan uit stoel, jas 

aantrekken, oversteken). 

 

3) imitatieleren: de therapeut doet voor, de patiënt doet na. Er zijn patiënten met een 

ernstige geheugenstoornis die alles vergeten wat ze gedaan of beleefd hebben. Ze 

kunnen echter een beweging of handeling leren door te kijken en te imiteren. Recent is 

aangetoond dat de hersenen zogenaamde spiegelneuronen bevatten. Deze worden 

geactiveerd bij het zien van een beweging, maar ook bij het verrichten van diezelfde 

beweging: ze vertalen als het ware visuele en motorische informatie.  

 

Naast deze leerstrategieën zijn er nog een negental andere strategieën die ook kunnen gebruikt 

worden bij therapie. Deze zijn (Van Cranenburgh & Nieuwstraten, 2008):  

 

1) mental practice: dit wil zeggen puur mentaal oefenen. De patiënt stelt zich de te 

maken beweging voor en maakt die beweging in gedachten. Hierdoor worden 

grotendeels dezelfde hersengebieden geactiveerd (en getraind) als bij werkelijk fysiek 

oefenen. Een combinatie van fysiek oefenen en mentaal oefenen heeft daarom een 

meerwaarde. Men spreekt niet voor niets van ‘de kracht der verbeelding. 

 

2)  automatiseren: een sluitsteen van ieder leerproces is de automatisering. Het 

aangeleerde wordt een routine, een tweede natuur. Wanneer de patiënt steeds maar 

bewust bezig blijft met de bewegingen, en niet met de doelen ervan, verhindert men 

deze automatisering. Een geautomatiseerde handeling verloopt vlotter, vloeiender, is 

veiliger en doeltreffender. Het voordeel van routinevorming is dat men zijn aandacht 

op andere (interessantere) dingen kan richten: lopen wordt wandelen, tijdens het 

aankleden naar nieuwsberichten luisteren. 
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3) dubbeltaken: door de patiënt twee dingen tegelijk laat doen, kan men enerzijds 

vaststellen of de betreffende activiteit al geautomatiseerd is: de patiënt stopt met lopen 

als men een gesprekje begint. Anderzijds kan men automatisering afdwingen door 

bewust en gedoseerd een tweede taak toe te voegen. Tijdens het lopen kan men 

beginnen met iets eenvoudigs, zoals iets vertellen of alleen ja – nee vragen. Later kan 

men in toenemende mate ook de patiënt aan het woord laten komen, bijvoorbeeld door 

te vragen ‘Wat heeft u in het weekend allemaal gedaan?’. Soms blijkt een taak beter te 

lukken wanneer de aandacht juist niet bij de taak is (voetafwikkeling, veters 

vastmaken). 

 

4) forced use: dit is gedwongen gebruik. Het bekendste voorbeeld is het afdekken van het 

goede oog om een lui oog te trainen. Zo ook kan men de gezonde arm vastbinden 

(gedwongen gebruik van de paretische arm), geblinddoekt lopen (gedwongen op 

gevoel te lopen). Het effect van gedwongen gebruik bij een centrale parese van een 

arm is bewezen. Ook jaren na het CVA kan dit nog een kracht en / of 

mobiliteitstoename geven. Helaas blijkt ook dat patiënten de toegenomen functie vaak 

niet toepassen in het dagelijks leven. Dit zal wel te maken hebben met het feit dat het 

gebruik van de paretische arm meer moeite kost (mental effort). 

 

5) verbale zelfsturing: hardop meepraten om het gedrag te structureren. Dit kan vooral 

nuttig zijn voor mensen die zich gemakkelijk laten afleiden, het doel uit het oog 

verliezen of apraxie hebben. Eerst spreekt de therapeut hardop, daarna therapeut en 

cliënt tezamen. Dan trekt de therapeut zich geleidelijk terug. Ten slotte gaat de patiënt 

steeds zachter meepraten, totdat het ‘inwendige taal’ geworden is. Verbale zelfsturing 

kan ook worden ingezet om gedrag onder controle te houden, bijvoorbeeld bij 

impulsiviteit. Uiteraard is deze methode minder geschikt voor patiënten met 

taalstoornissen.  

 

6) de spiegel van Ramachandran: dit is een eenvoudig middel om de hersenen (illusoire) 

visuele informatie te geven over bewegingen van een verlamd of spastisch ledemaat. 

Via een sagittaal geplaatste spiegel ziet de patiënt zijn spastische arm bewegen 

(illusoir, want het is het spiegelbeeld van de bewegende gezonde arm). Uit onderzoek 

blijkt dat hierdoor de actieve mobiliteit vergroot wordt.  

 

7) stimulatie en facilitatie: door het geven van prikkels kunnen neuronen gevoeliger 

worden (zoals de motoneuronen in het ruggenmerg) of kunnen geïnactiveerde 

hersengebieden tot leven gewekt worden (opheffen van diaschisis / shock). Sommige 

patiënten ontdekken dit zelf: na krachtig wrijven van een paretische hand neemt de 

bewuste controle toe. Prikkels kunnen ook kinesthetisch zijn (passief bewegen), 

akoestisch (voorzeggen bij logopedie) of visueel (bewegings-demonstratie). 

 

8) feedback: op allerlei manieren kan de therapeut feedback geven of manipuleren. Op de 

eerste plaats is de keuze van de zintuiglijke modaliteit van belang. Uitgebreide verbale 

feedback is minder geschikt voor patiënten met taalstoornissen. Soms is visuele 

feedback (in de vorm van een video – opname) een ‘eye – opener’. Ineens ziet de 

patiënt duidelijk wat fout is of mis gaat. Ten tweede moet men bepalen waarop het 

accent ligt: KP of KR. Knowledge of performance (KP) is informatie over de 

bewegingsuitvoering (voetafwikkeling, symmetrie et cetera). Knowledge of results 

(KR) is informatie over het bewegingsresultaat (zoals veilig lopen, doel bereikt). 
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Kunstmatige feedback kan soms helpen om bewegingen onder controle te krijgen. De 

keuze van het type feedback kan beslissend zijn voor het therapie – effect. Wanneer 

men bijvoorbeeld allen maar feedback geeft over voetafwikkeling of symmetrie van 

bewegen (KP), is het allesbehalve vanzelfsprekend dat de patiënt daardoor sneller en 

veiliger leert lopen.  

 

9) operant leren met behulp van reinforcement (bekrachtiging): operant leren wil zeggen 

dat men leert doordat men een relatie legt tussen het gedrag en de consequenties ervan. 

Zijn er positieve consequenties, dan wordt dit gedrag onthouden en eventueel 

herhaald. Bij dit principe is het dus belangrijk dat de oefening een voor de patiënt 

gewenst doel heeft, bijvoorbeeld bij de looptraining niet steeds heen en weer lopen in 

het therapielokaal, maar lopen naar de koffieautomaat, en vervolgens koffie drinken. 

De ‘oefening’ leidt tot iets. Intrinsieke reinforcement betekent dat de bekrachtiging 

inherent verboden is met de handeling of oefening: het gelukt zijn van de handeling 

werkt dan belonend (zelf aankleden gelukt, route gevonden, thee gezet enzovoort).  Bij 

extrinsieke reinforcement voegt men kunstmatig iets toe. Een patiënt die steeds maar 

vloekt krijgt bijvoorbeeld een fiche voor ieder kwartier dat hij niet vloekt. De 

verzamelde fiches leveren dan iets op (iets kopen, krijgen). Maar al te vaak wordt er 

zomaar geoefend omdat er toch geoefend moet worden. Het leereffect kan dan 

nodeloos gering zijn. Wanneer men een oefening tot operant leerproces wil maken, 

moet men ervoor zorgen dat de oefening voor de patiënt iets oplevert wat zinvol of 

gewenst is. Operant leren kan heel effectief zijn bij het aan – of afleren van gewenst 

dan wel ongewenst gedrag (vloeken, jammeren, niets doen enzovoort).  

(Van Cranenburgh, 2008 / 1) 
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5.5 De therapeutische situatie 
Globaal gezien worden de leerstrategieën omvat door vier kernpunten in de therapeutische 

situatie:  

 
 

 

 

Figuur X: Van Cranenburgh, B. & Nieuwstraten, W. (2008). Neurorevalidatie in de eerste lijn (2). Neuropraxis, nr 2, pp. 58 – 

68. 

 

1. de cliënt: motivatie, sterke en zwakke punten, karakter, familie en vrienden 

(cirkeltjes), woonomgeving 

2. de therapeut: maakt probleemanalyse, beheerst methodes, bedenkt een nuttige 

oefening, geeft uitleg aan de patiënt, heeft collega’s zorgverleners (cirkeltjes) 

3. de oefeningen: hoe vaak?, op welk gebied?, op welk niveau (SBH)? 

4. de omgeving: therapielokaal, op straat, thuis, op het werk… 

 

 

De drie verbindingslijnen geven de interactiewegen aan: 

- de relatie tussen therapeut en cliënt (vertrouwen, gesprek…) 

- de cliënt doet oefeningen / de oefeningen zijn aangepast aan de cliënt 

- de therapeut bedenkt oefeningen, observeert de uitvoering ervan en geeft feedback 

 

 

5.6 Besluit 
Zoals in dit hoofdstuk beschreven staat, zijn er zeer veel manieren om een persoon met een 

NAH te behandelen en te benaderen bij therapie. Maar om welke persoon gaat het nu juist? 

Binnen de ergotherapie kan men gebruik maken van verschillende modellen om een status 

praesens op te maken van een cliënt. Een tamelijk nieuw model is het Kawa – river  model. 

Dit wordt besproken in een volgend hoofdstuk. Dit model zal ook gebruikt worden in het 

praktisch gedeelte van deze bachelorproef, om de volgcliënten te analyseren.  

therapeut 

(team) 

oefeningen 

programma 

cliënt 

omgeving 
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6. Het Kawa-model 
 
6.1 Inleiding 
Het Kawa-model is een nieuw conceptueel praktijkmodel binnen de ergotherapie. Het model 

vertrekt vanuit het principe dat de rivier de symbolische voorstelling is van het leven van de 

mens. Deze rivier ontspringt als een klein bronnetje hoog in de bergen. Hij kan stoppen door 

opdroging, door afgedamd te worden of door in een meer of een zee te vloeien. Dit zijn dan 

metaforen voor het einde van het leven. 

 

De gemakkelijk te begrijpen metafoor, zowel voor therapeut als voor cliënt, en het gemak 

waarmee het referentiekader doorgrond en toegepast kan worden, maken van dit model een 

effectief en hoogst relevant instrument voor een alsmaar groter wordende diversiteit aan 

clientèle.  Dit model is ook bruikbaar in de fysieke revalidatie, bijvoorbeeld bij mensen met 

NAH. Ik heb voor dit model gekozen omdat het makkelijk te begrijpen is, omdat de cliënt 

maximaal betrokken wordt bij het opmaken van zijn status praesens en omdat een 

hersentrauma en de gevolgen ervan makkelijk kunnen voorgesteld worden in het model.  

 

Een optimale staat van de rivier kan metaforisch geschetst worden door een sterke, diepe, 

onbelemmerde stroom. Aspecten van de omgeving en bepaalde structuren gevonden in de 

rivier kunnen een invloed hebben op de stroming. Zo zijn er bijvoorbeeld de oevers en de 

bodem van de rivier, rotsen en drijfhout. ‘Occupation’ kan worden vergeleken met de 

stroming van het water en het doel van de ergotherapie ligt hem in het bevorderen en het 

verbeteren van deze levensstroom. Men zou dus kunnen zeggen dat hartcoherentietraining als 

doel heeft het bevorderen en verbeteren van de levensstroom. 

 

Het element water staat dus voor levensenergie of levensstroom. Het is puur, geestrijk, 

vullend, reinigend, verjongend… Wanneer de levensenergie of de stroom verzwakt kan het 

individu omschreven worden als onwel of in een toestand van disharmonie. Wanneer de 

stroom helemaal stopt (bv. hij vloeit in zee) is het levenseinde bereikt. 

 

 

6.2 De verschillende delen van het Kawa – model 
(Iwama, 2010) 

 
6.2.1  De zijwanden en de bodem van de rivier 
De zijwanden en de bodem van de rivier zijn structuren van de riviermetafoor die staan voor 

de omgeving van de cliënt. Ze zijn wellicht de belangrijkste bepalende factoren voor iemands 

persoonlijke levensstroom. De omgeving bestaat zowel uit sociale alsook uit fysieke 

elementen.  

 

De sociale context zijn bijvoorbeeld mensen met een rechtstreekse relatie met het subject. Dit 

kunnen familieleden, collega’s, vrienden, klasgenoten, overledenen … zijn. Aspecten van het 

sociale kader kunnen een effect hebben op de algemene stroming (volume, debiet). 

Harmonieuze relaties kunnen de levensstroom vervolledigen en versterken.  
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6.2.2 Rotsen 
In een rivier kunnen obstructies voorkomen. Zo heb je bijvoorbeeld rotsen en drijfhout. Ze 

zorgen ervoor dat de wanden en de bodem van de rivier dichtslibben en dat de stroom van de 

rivier sterk wordt belemmerd. 

 

Rotsen zijn levensomstandigheden die door de cliënt als problematisch en als moeilijk te 

verwijderen worden ervaren. Grote rotsen kunnen de doorstroming ernstig verhinderen of 

blokkeren. Rotsen kunnen er van meet af aan zijn, spontaan optreden of van voorbijgaande 

aard zijn.  

 

Ook kan het belemmerende effect van rotsen vergroten als ze tegen de rivierwanden 

(omgeving) stoten. Als de omgeving zelf een belemmering is, kan de levensomstandigheid 

nog problematischer worden. Bijvoorbeeld iemand met auditieve hallucinaties die in een 

chaotische omgeving is. 

 

 
6.2.3 Drijfhout 
Drijfhout vertegenwoordigt de persoonlijke kenmerken en bronnen zoals  

- waarden (bv. eerlijkheid) 

- karakter (bv. optimisme) 

- persoonlijkheid (bv. extravert) 

- speciale vaardigheden (bv. houtbewerking) 

- immateriële voordelen 

- materiële voordelen 

- levenssituaties 

 

Drijfhout is van voorbijgaande aard en draagt een zekere mate van lotsbeschikking of 

toevalligheid met zich mee.  Drijfhout kan tegen andere structuren botsen en kan obstructies 

wegduwen. Het kan ook zijn dat drijfhout zich vastzet tussen rotsen en wanden.  

 

Voorbeelden: 

 

 Positieve uitkomst Negatieve uitkomst 

Toekomstverwachtingen Doelen Stress, zorgen 

Middelengebruik Sociaal netwerk in de kroeg Afgenomen motivatie 

Bipolaire stemmingsstoornis Gevoel van welzijn Gevoel van wanhoop 

 

 
6.2.4 De ruimte tussen hindernissen 
Met de ruimte tussen hindernissen wordt bedoeld de ruimte tussen rotsen, drijfhout, wanden 

en bodem. Dit zijn de ruimtes waardoor de levensenergie (water) van de cliënt op een 

evidente manier stroomt. Zo kan bijvoorbeeld de ruimte tussen een rots (artritis) en de 

rivierwanden (de sociale groep) een bepaalde sociale rol met zich meedragen, bijvoorbeeld 

een ouderlijke rol.  

 

De ruimtes tussen de hindernissen zijn de ruimtes waardoor de levensstroom doorheen vloeit, 

het handelend bezig zijn. Water dat op natuurlijke wijze tussen deze ruimtes vloeit, kan de 
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rotsen en de rivierwanden doen eroderen en ze na verloop van tijd transformeren tot een 

groter kanaal voor de levensstroom.  

 

Ruimtes zijn voor de stroom van de cliënt potentiële kanalen die het voor de cliënt en de 

therapeut mogelijk maken meerder interventiepunten en niveaus te bepalen. (Iwama, 2010) 

 

 

6.3 Het gebruik van het Kawa-model 
Het efficiënt gebruik van het Kawa-model verloopt in 6 verschillende stappen. Deze worden 

hieronder toegelicht. 

 

6.3.1 Stap 1: wie is de cliënt? 
De eerste stap is het bepalen of de Kawa metafoor overeenstemt met de betekenis voor de 

cliënt. Als de cliënt de mogelijkheid heeft, moet hij of zij uitgenodigd worden om een 

tekening te maken van een rivier om zijn huidige toestand of omstandigheden weer te geven. 

Dit proces is een gelegenheid om een dialoog te ontwikkelen tussen cliënt en therapeut. De 

therapeut krijgt hierdoor een beter beeld op de levensomstandigheden en de context van de 

cliënt. (bv. waandenkbeelden van patiënten met schizofrenie worden beter begrepen) 

 

Door middel van dialoog kunnen aanwezige structuren bediscussieerd worden in termen van 

belangrijkheid en relevantie voor de cliënt. Men kan ook vragen of er iets ontbreekt in de 

tekening van de rivier en op dat moment de componenten van het model (rotsen, drijfhout, 

wanden) ter sprake te brengen. (bv. rotsen zijn problemen, wanden zijn de sociale omgeving 

zoals familieleden). In plaats van drijfhout kan de cliënt ook andere soorten puin of 

vervuilingen gebruiken om voorbijgaande, doch belangrijke vervormers van de waterstroom 

te benoemen. ( bv een oude band of een fiets) 

 

De therapeut kan ook beslissen om andere leden van iemands sociaal netwerk te betrekken in 

het tekenen van de rivier. Met het Kawa-model is het dus mogelijk om in relatief korte tijd tot 

een rijke en uitgebreide beoordeling van de cliënt in zijn of haar levenscontext te komen.  

 

Men kan ook verschillende Kawa-modellen gebruiken: nl. een model met de vroegere 

toestand, één met de huidige toestand en één  met de gewenste toestand in de toekomst.  

 

6.3.2 Stap 2: de context verhelderen 
Deze stap houdt het verklaren en begrijpen van de metaforische voorstellingen in. Het is de 

dialoog in het therapeutische proces gefocust op de kwaliteit van de symbolische 

voorstellingen. Dit leidt tot vragen over de grootte, de relatieve locaties en de relaties tussen 

de objecten die de rivier van de cliënt uitmaken. Bijvoorbeeld: ‘Wat betekent deze rots hier?’, 

‘Waarom is die zo groot?’ . De complexe context over het handelend bezig zijn van de cliënt 

wordt in beeld gebracht. De onderlinge verbondenheid van alle verschillende objecten en 

fenomenen wordt expliciet gemaakt.  

 

6.3.3 Stap 3: voorrang geven aan zaken volgens het perspectief van de cliënt 
Bij deze stap is er een toevoeging van een nieuwe dimensie, namelijk ergotherapie. Tussen 

rotsen, wanden en drijfhout, waar het water nog steeds vloeit, ligt potentieel voor de cliënt. 

Dit potentieel kan bijvoorbeeld een positieve ontwikkeling of een verandering zijn.  
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Al deze potentiële ruimtes worden gelokaliseerd en geïdentificeerd. De grenzen van deze 

ruimtes (vorm en grootte) worden vastgesteld door verdergaande dialoog tussen cliënt en 

therapeut.  

 

De therapeut mag zich niet beperken tot ruimtes en lacunes tussen rotsen, drijfhout en 

wanden. Ook de ‘zwakke plekken’ moeten besproken worden. Dit zijn plekken waar gaten 

KUNNEN ontstaan. Bijvoorbeeld:  

 

- een volledig gesloten voeg (afhankelijkheid) tussen  

- een rots (een aangeboren handicap) en  

- de rivierbodem (de onwil van de ouders om met iemand naar buiten te komen),  

 

kan gemakkelijk geopend worden door: 

 

- de rots te verminderen in grootte (vaardigheden aanleren) 

- de rivier te baggeren (de wens om naar buiten te komen met de ouders te bespreken). 

 

6.3.4 Stap 4: vastleggen van de focuspunten van de ergotherapeutische 
interventie 
Deze interventiepunten zijn: 

 

- reëel  

- benoemd in de taal van de cliënt 

- fundamenteel betekenisvol 

- en doen rechtstreeks beroep op een actieve participatie van de cliënt 

 

6.3.5 Stap 5: interventie 
De actie kan eruit bestaan het oppervlak van een rots of een rivierwand te bewerken, rotsen uit 

de weg te duwen, rotsen of andere structuren te breken door de kracht van het water of  

drijfhout te verschuiven. 

 

Bijvoorbeeld: de deelname aan het gemeenschapsleven is verminderd door: 

 

- een verminderd vermogen om recht te staan (rots) 

- een verminderd vertrouwen en zelfbeeld (drijfhout) 

- een ontoegankelijk café (rivierwand) 

- een overbeschermende echtgenote (bodem) 

 

Interventies kunnen dan zijn: 

 

- activiteiten om het rechtopstaan te bevorderen 

- activiteiten die het gevoel van bekwaamheid en resultaat bereiken bevorderen 

- onderhandelen met de cafébaas over een betere toegankelijkheid van de cliënt 

- bespreking met de familieleden om deze belangrijke activiteit te bespreken 

 

 

Afhankelijk van de prioriteiten kunnen cliënt en therapeut gelijktijdig werken aan activiteiten 

die verschillende geïdentificeerde problemen aanpakken. Een verandering in de bredere 
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context komt nooit geïsoleerd voor. Wanneer om het even welk punt in de context wordt 

veranderd, heeft dat effect op alle andere delen van het geheel. 

 

6.3.6 Stap 6: evaluatie 
Het Kawa-model begint met de introspectieve blik van de cliënt op zijn eigen ‘bezige’ situatie 

en eindigt daar ook mee. Dit doet men door tekeningen en verklaringen van iemands rivier 

chronologisch te vergelijken. Bijvoorbeeld: toen we startten zag jouw rivier er nogal druk uit 

en werd de waterstroom in ernstige mate geblokkeerd op een aantal plaatsen. Wat is er 

verschillend tussen de eerste tekening en de meest recente tekening van jouw rivier? 

 

Op die manier ontstaat er een dialoog tussen cliënt en therapeut, en dit over: 

 

- zaken die beter gaan 

- wat niet veranderde  

- wat erger werd 

 

Er is gelegenheid om onderling de redenen voor vooruitgang of achteruitgang te onderzoeken 

en wat er allemaal gebeurd is sinds de laatste tekening van de rivier. 

 

Net zoals bij echte rivieren in de natuur en reële leefomstandigheden in de menselijke 

ervaringen, is het niet altijd zo dat alle hindernissen uit te levensstroom weggewerkt zijn. 

Sommige problemen of persoonlijke kenmerken van de cliënt blijven onveranderd en 

onverminderd.
 
(Iwama, 2010) 

 

6.4 Besluit 
Het Kawa-model is een duidelijk en in de praktijk makkelijk toepasbaar model om bij 

ergotherapeutische dienstverlening met cliënten te werken. Het zal daarom gebruikt worden in 

het volgende hoofdstuk om de verschillende aspecten van de volgcliënten in kaart te brengen.  
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7. Het praktijkgedeelte 
 
7.1 Inleiding 
Deze bachelorproef gaat over hartcoherentie. Een praktisch gedeelte daarvan wordt 

uitgewerkt in het Centrum voor Locomotorische en Neurologische Revalidatie van het 

Universitair Ziekenhuis van Gent. De techniek van hartcoherentietraining zal daar aan een 

proefstuk onderworpen worden.  

 

 

7.2 Doelstellingen 
Het is de bedoeling om hartcoherentietraining aan te bieden aan cliënten met een Niet – 

Aangeboren Hersenletsel (NAH). De hoofddoelstelling van deze test is of hartcoherentie te 

integreren is in een revalidatiecentrum. Er zal ook onderzocht worden of de techniek al dan 

niet aan te leren is aan mensen met een NAH. Het zou kunnen dat door de omstandigheden 

(zich niet goed kunnen concentreren, verminderde cognitieve vermogens, motorisch niet in 

staat zijn om te buikademhalen…) de techniek bij deze doelgroep praktisch niet uitvoerbaar 

en dus niet aangewezen is. Of dat door praktische redenen de techniek van hartcoherentie niet 

in een ziekenhuis zoals het Centrum voor Locomotorische en Neurologische Revalidatie 

moeilijk uit te voeren is. 

 

Voorts zal er gebruik worden gemaakt van de ‘hartcoherentie onderzoek vragenlijst’ om 

bepaalde psychische en lichamelijke toestanden te meten. De eerste metingen worden gedaan 

vóór de techniek van hartcoherentie aangeleerd en uitgevoerd wordt. Deze metingen zullen 

dan gebruikt worden als baseline en kunnen vergeleken worden met andere metingen die na 

de training zullen gebeuren. Volgende items zullen gescoord worden in het 

hartcoherentieformulier: depressie, stress, prikkelbaarheid, angst, vermoeidheid, 

slapeloosheid, hoofdpijn, gevoelens van eenzaamheid. De proefpersonen moeten op een 

visuele schaal (een lineaire balk van 10 cm) aanduiden in hoeverre ze een bepaalde toestand 

ervaren.  

 

 

7.3 Aanpak 
Er zullen verschillende sessies gegeven worden. De eerste sessie is de sessie waarbij 

hartcoherentietraining en het onderzoek nader werd toegelicht. Het is de bedoeling dat de 

cliënt de techniek aanleert en zelfstandig kan uitvoeren. Zo zal er van hem verwacht worden 

dat hij 3 keer per dag 3 tot 5 minuten oefent. Wanneer hij niet op de revalidatieafdeling is, kan 

hij hiervoor gebruik maken van een CD-rom waarop enkele ritmecoachen te vinden zijn. 

Wanneer hij wel op de afdeling is, kan hij gebruik maken van de biofeedbackapparatuur van 

HeartMath en zijn gegevens (vooruitgang – achteruitgang) opslaan. Op verschillende 

momenten zal de therapeut met de cliënt samen zitten om bepaalde zaken nader toe te lichten, 

om informatie te verkrijgen of om bepaalde zaken te bespreken. 

 

 

Deze sessies zijn de volgende: 

 

1) Sessie 1: 

Tijdens deze sessie wordt door middel van een Power-Point de techniek van 
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hartcoherentietraining en het onderzoek voorgesteld en uitgelegd aan de cliënt. Dit 

zijn individuele sessies. Er is mogelijkheid tot directe feed-back en vraagstelling aan 

de ergotherapeut.  

 

2) Sessie 2: 

Tijdens deze sessie wordt het ‘hartcoherentieformulier’ ingevuld. Dit formulier wordt 

gebruikt als baseline en wordt ook ingevuld door een andere therapeut en een 

familielid of kennis van de cliënt. Volgende items worden gescoord op een Visuele 

Analoge Schaal (een lineaire balk waarop een streep getrokken wordt): depressie, 

stress, prikkelbaarheid, angst, vermoeidheid, slapeloosheid, hoofdpijn, gevoelens van 

eenzaamheid. 

Er wordt ook gepolst naar de eventueel in het verleden toegepaste stressoplossingen 

van de cliënt. Heeft de cliënt al bepaalde therapieën of bijvoorbeeld Yoga gevolgd? 

Deze aanzetten tot stressreductie worden geïnventariseerd door de therapeut.  

Verder worden er ook persoonlijke doelen opgesteld. De ene persoon wil er 

bijvoorbeeld aan werken om zijn angst te verminderen. De andere wil de techniek 

gebruiken om  zijn bloeddruk te verlagen. In beide gevallen wordt er bij de metingen 

speciaal gelet en dieper ingegaan op deze zaken.  

Als laatste wordt er bij de tweede sessie de techniek van ritmisch buikademhalen 

uitgelegd en wordt er al een keer geoefend. 

 

3) Sessie 3: 

Tijdens deze sessie wordt er een korte voorstelling gemaakt van de cliënt aan de hand 

van het Kawa-model. Dit is een praktijkmodel binnen de ergotherapie, waarbij men 

gebruik maakt van de metafoor van een rivier om het leven van een mens voor te 

stellen. We maken hierbij een ‘status praesens’ op, door gebruik te maken van 

metaforen als zijwanden, rotsen en drijfhout. 

 Tijdens deze sessie wordt de 0,1 Hertz-ademhaling verder aangeleerd en door middel 

van biofeedbackapparatuur de coherentie in beeld gebracht en bijgestuurd.  

 

4) Sessie 4: 

Tijdens deze sessie wordt er een korte psycho-educatie gegeven over de invloed van 

positieve emoties op het psychisch en lichamelijk welbevinden. Er wordt in kaart 

gebracht welke situaties, personen of gebeurtenissen deze emoties opwekken. Er 

wordt met biofeedbackapparatuur geoefend om met behulp van deze emoties coherent 

te worden. 

 

5) Sessie 5: 

Tijdens deze sessie wordt er getracht coherent te worden door middel van 

a. 0,1 Hertz – ademhaling 

b. het oproepen van een positieve emotie 

c. de aandacht te richten op de hartstreek 

 

6) Sessie 6: 

Tijdens deze sessie worden de voordelen van de aangeleerde technieken besproken. Er 

wordt eveneens een ‘hartcoherentieformulier’ ingevuld en dat wordt vergeleken met 

het voorgaande formulier. Er wordt ook een plan gemaakt om hetgeen wat aangeleerd 

is  eventueel toe te passen in de toekomst.  
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7.4 De verschillende cliënten 
In totaal werden er 4 cliënten betrokken in dit korte onderzoek naar hartcoherentie. Het waren 

allemaal mensen die opgenomen waren in  of ambulant op therapie kwamen naar het Centrum 

voor Locomotorische en Neurologische Revalidatie van het UZ Gent. Aan deze mensen werd 

gevraagd om een toestemmingsformulier in te vullen waarin zij zich akkoord verklaarden dat 

persoonlijke gegevens over hen en in verband met het onderzoek mogen gepubliceerd worden 

in deze bachelorproef. Er werd wel voor gezorgd dat deze mensen een andere naam kregen in 

deze bachelorproef en in feite dus anoniem zijn. De namen die ik koos voor deze mensen zijn: 

Kristof, Mark, Sofie en Marie. 

 

7.4.1 Kristof 
 
7.4.1.1 Voorstelling 
 

 

Kristof is een jongeman van 20 jaar. Hij heeft een hersenletsel opgelopen na een val van 5 

meter. De exacte omstandigheden  van de val zijn niet bekend, maar hij heeft een subdurale 

bloeding (bloeding tussen het harde hersenvlies en de hersenen) gehad fronto – pariëtaal. 

Overige afwijkingen na deze val waren: cerebraal oedeem (vochtophoping in de hersenen), 

een bloeding ter hoogte van het laterale ventrikel rechts (productie hersenvocht) en een 

orbitadakfractuur (oogkas).  

Volgens het Kawa-model is Kristof z’n huidige toestand als gevolg van het ongeval de 

grootste rots in zijn rivier. Hij is momenteel opgenomen in het Centrum voor Locomotorische 

en Neurologische Revalidatie en heeft verschillende beperkingen. Voorbeelden hiervan zijn: 

zich niet zonder hulpmiddel (rolstoel of rollator)  kunnen verplaatsen en ongecontroleerd 
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beven van armen tijdens bewegingen. Kristof is niet in staat tot fijne motoriek en gaat meer 

zijn rechter arm en hand gebruiken, hoewel hij linkshandig is. Kristof kan bijvoorbeeld geen 

schaakpionnen verplaatsen met links of rechts, en dit ten gevolge van die enorm sterke tremor 

die uitgelokt wordt bij bewegingen. Een ander rots in Kristofs rivier is het feit dat hij 3 jaar is 

‘blijven zitten’ in het secundair, door te weinig te doen. Hij zou na z’n opname z’n studies 

willen hervatten.  

Positieve persoonlijke kenmerken (drijfhout) van Kristof zijn dat hij zeer optimistisch is, 

doorzettingsvermogen heeft en een positieve toekomstverwachting heeft (in de zin van huisje, 

tuintje kindje). 

Een ander belangrijk iets om hier te vermelden is Kristofs medische voorgeschiedenis. Kristof 

heeft een bicuspide aortaklep (de klep bestaat uit 2 in plaats van 3 klepblaadjes) van bij de 

geboorte, waarvoor hij ballondilatatie gekregen heeft op 6 maanden. Hij heeft ook een 

afwijkende mitralisklep (gemengd stenose en insufficiëntie). Dit is belangrijke informatie 

omdat Kristof hartcoherentietraining volgt. Hartkleppen gaan hun werk minder goed doen als 

ze vernauwd zijn of als ze lekken. Een vernauwing ontstaat als een klep hard en stug wordt 

door verkalking. Dat noem je stenose. Een lekkage kan ontstaan als de slippen van een 

hartklep niet meer volledig op elkaar aansluiten. Je spreekt dan van insufficiëntie van een 

hartklep (www.hartwijzer.nl) Kristofs hartproblemen staan niet in het Kawa-model, omdat hij 

dit zelf niet aangeduid heeft als zijnde een probleem. Het zou wel kunnen dat deze stenose en 

insufficiëntie de hartcoherentie gaan beïnvloeden.  

Kristof is opgenomen en volgt in het Centrum  voor Locomotorische en Neurologische 

Revalidatie een therapieprogramma met dagelijks logopedie, kinesitherapie, neurologische 

training, ergotherapie en onderwijs. Tijdens de weekends gaat hij naar huis bij z’n familie. Hij 

spreekt dan af met vrienden om bijvoorbeeld naar de cinema te gaan of om te barbecueën.  

Bij Kristof werd, zoals bij alle andere cliënten, een introductie gegeven over wat 

hartcoherentie precies is, wat de voordelen ervan zijn en hoe de oefensessies precies zouden 

verlopen. De techniek van buikademhalen werd uitgelegd. Er werd ook een 

toestemmingsformulier ingevuld, waarbij Kristof zich akkoord verklaarde dat de resultaten 

van dit onderzoek in deze bachelorproef kunnen verwerkt worden. Er werd ook een cd-rom 

meegegeven met ritmecoachen zodat Kristof thuis en op andere momenten kon oefenen.  

 

 

7.4.1.2 Situatie voor de hartcoherentietraining 

Bij iedere cliënt werd voor de hartcoherentie een onderzoek gedaan (zie 7.2, blz 50 / 51). Er 

werd een vragenlijst aan de cliënt zelf, aan een familielid en aan de therapeut gegeven. Deze 

vragenlijst werkte met een visueel analoge schaal. Er werd gepeild naar depressiviteit, stress, 

frustratie, angst, vermoeidheid, slapeloosheid, hoofdpijn en gevoelens van eenzaamheid. Alle 

partijen moesten op een balk van 10 centimeter aanstrepen in hoeverre de cliënt zelf een 

bepaalde toestand ervaart. De resultaten hiervan werden telkens uitgetekend in grafieken.  
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Volgens de vragenlijst die aan Kristof, zijn ouders en aan de therapeut gegeven werd, valt op 

te maken dat Kristof bij zichzelf weinig problemen ziet. Enkel neerslachtigheid en 

depressiviteit en vermoeidheid zijn dingen die hij wel blijkt te ervaren. Wat verder opvalt is 

dat de therapeut tijdens de ergotherapie (bijvoorbeeld oefeningen op handcoördinatie) 

prikkelbaarheid, frustratie, boosheid en vermoeidheid opmerkt. De scores van het familielid 

werden niet opgenomen in de grafiek. Ondanks herhaaldelijk vragen werden de formulieren 

mij nooit bezorgd. De reden hiervoor is mij niet bekend.  

 

7.4.1.3 De training 

Eerst en vooral moet vermeld worden dat Kristof de enige van mijn vier volgcliënten is die 

gehospitaliseerd was. Hij bevond zich op dat moment dus in een vrij vroeg stadium van 

revalidatie. Dat Kristof opgenomen was, heeft zo zijn voordelen voor het verloop van de 

training. Een voorbeeld is dat Kristof zeer regelmatig kon deelnemen aan de sessies, omdat hij 

steeds aanwezig was in het revalidatiecentrum. Dit is dan ook de reden waarom er bij Kristof 

de meeste grafieken konden worden opgemaakt: hij is het best en het meest kunnen 

opgevolgd worden.  De hartcoherentietraining bij Kristof verliep zeer goed. Kristof is de 

enige van de vier cliënten die zo goede resultaten boekte. Van meet af aan werden er bij 

Kristof zeer  hoge coherentiewaarden gemeten. Bij Kristof werd snel besloten om over te gaan 

naar een hogere challenge. Vanaf de tweede week van de training zijn we overgeschakeld 

naar medium. De laatste week van de training werd op het high – niveau geoefend. Volgens 

Heartmath Benelux vereist iedere hogere level een diepere staat van rust, focus en self-

management. (Rustema, 2012) 

Bij deze goede resultaten moet worden opgemerkt dat Kristof in feite hartproblemen heeft. Zo 

zou Kristof een afwijkende mitralisklep hebben. De mitralisklep is de hartklep tussen 
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linkerboezem en linkerkamer. Ze is dus één van de twee atrio-ventriculaire kleppen. De klep 

sluit tijdens de systole om te voorkomen dat het bloed weer teruggepompt wordt, de longaders 

in. (Mitralisklep, Wikipedia 2012)  Deze klep zou zowel stenose als insufficiëntie 

(vernauwing en lekkage) vertonen. Van deze afwijkingen werd op de biofeedbackapparatuur 

geen enkel  teken gegeven. In tegendeel, Kristof zijn resultaten waren op elk niveau goed.  
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Tijdens de eerste week werd er bij Kristof op challenge ‘Low’ geoefend. Onmiddellijk werd 

duidelijk dat de resultaten bij Kristof zeer goed waren. Hij scoorde maar liefst 3 keer 100 % 

(groen). Voor de rest waren zijn resultaten bijna altijd boven de 80 %. De grafiekbalkjes van 

de coherentieverhoudingen laten zien hoeveel tijd er tijdens een sessie wordt doorgebracht op 

een laag (low), gemiddeld (medium) of hoog (high) coherentieniveau. Dit zijn de 

aanduidingen in de legenda van de grafiek. Het doel van een sessie is het verhogen van het 

coherentieniveau. (Rustema, 2012) 

 Omdat Kristof zo goed scoorde in de eerste week werd er vanaf de tweede week 

overgeschakeld naar challenge ‘medium’. Dit is dus een niveau waarbij er van de cliënt een 

diepere staat van rust, focus en self-management vereist wordt.  
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Tijdens week 2 en week 3 waren de resultaten op ‘medium’ redelijk goed. Kristof scoort bijna 

altijd boven de 70 %. Behalve één keer, waar hij onder de 60 % scoort. Niet iedereen is altijd 

in staat coherent te zijn. Dit vergt concentratie en wanneer de cliënt gespannen is, is het niet 

makkelijk om dit op drie minuten te veranderen. 
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Vanaf week vier is het op level ‘medium’ echt goed beginnen gaan voor Kristof. Hij scoort 

twee keer 100 % en twee keer boven de 90 %. Dit wil zeggen dat hij dit niveau gewoon begint 

te geraken. 

 

Tijdens de vijfde week werd het resultaat van Kristof nog beter. Hij scoort bijna altijd 100 %. 
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Tijdens de laatste week werd de proef op de som genomen en werd er geoefend op level 

‘high’. Deze level vereist absolute rust, focus en self-management. Kristof heeft op dit niveau 

ook weer goed gescoord met een gemiddelde dat een heel stuk boven de 80 % ligt. 
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7.4.1.4 Situatie na de hartcoherentietraining 

 

Dezelfde vragenlijst als diegene die vóór de hartcoherentietraining werd afgenomen, werd 

ook in de zesde week tijdens de training afgenomen. Wanneer we deze beide grafieken gaan 

vergelijken, kunnen we volgende zaken constateren: 

Volgens de therapeuten is de situatie van Kristof dezelfde gebleven. Ze hebben mij expliciet 

gevraagd om dezelfde resultaten als in de voorafgaande vragenlijst te behouden. Wat het 

meeste opvalt is dat volgens de therapeuten Kristof nog steeds last blijkt te hebben van 

prikkelbaarheid, frustratie en boosheid, en dit voor een percentage van 50 %. Deze gevoelens 

komen voor tijdens therapieën en zijn een gevolg van zijn beperkingen die hij als gevolg van 

het hersenletsel heeft. Ook vermoeidheid is nog steeds aanwezig. 

Bij deze bevraging hebben ook de ouders van Kristof deelgenomen. We kunnen zien, maar 

niet vergelijken dat de ouders ook gevoelens van prikkelbaarhied, frustratie en boosheid zien 

bij Kristof. Ook vermoeidhied nemen de ouders duidelijk waar.  

In vergelijking met de vorige grafiek kan men zien dat Kristof zelf minder gevoelens van 

neerslachtigheid en depressiviteit blijkt waar te nemen. Maar of dit werkelijk een gevolg is 

van de hartcoherentietraining is niet zeker. De therapeuten zijn alleszins overtuigd dat 

Kristofs toestand op deze gebieden niet veranderd is. Wat alleszins vaststaat is dat Kristof 

zeer goed geëvolueerd is in hartcoherentietraining. Misschien zullen de resultaten voor de 

omgeving wel merkbaar zijn als Kristof verder oefent. 
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7.4.2 Mark 

7.4.2.1 Voorstelling 

 

Mark is een man van 47 jaar. Hij heeft een intracerebrale bloeding  gehad frontaal rechts door 

een aneurysma.  Hierna heeft hij een operatieve ingreep ondergaan. De dag erna was hij 

wakker, maar verward. Verder heeft hij 1 week op intensieve zorgen gelegen en daarna een 

opname van 8 weken.  Nadien is hij doorverwezen naar het CLNR, waar hij aanvankelijk 

ambulant op therapie kwam op maandag, woensdag en vrijdag. Hij volgde dan ergotherapie, 

neurorevalidatie en kinesitherapie. Tijdens de training is het therapieprogramma van Mark 

veranderd. Tijdens de laatste 3 weken kwam Mark enkel op donderdag en vrijdag. De rest van 

de dagen van de week ging Mark terug gaan werken. Dit is een verandering van situatie, en 

kan dus gevolgen hebben voor de hartcoherentietraining.  

 

Zijn huidig functioneren als gevolg van het plotse hersenletsel vormt voor Mark nog steeds 

een belemmering in z’n levensstroom. Hij heeft bijvoorbeeld nog last van 

geheugenstoornissen. Fysiek heeft hij niet veel problemen meer, enkel een beetje minder 

kracht in linker hand. Verder is Mark nogal nerveus van aard. Hij heeft een hoge bloeddruk, 

waarvoor hij reeds 12 jaar medicatie neemt.  

 

Voorts kan men uit het model afleiden dat Mark 2 kinderen heeft (zonen), dat Mark vroeger 

ging voetballen als hobby (maar dat is nu weggevallen) en dat Mark het gezelschap heeft van 

huisdieren. Het onderhoud van zijn huis is voor Mark iets wat nogal kan doorwegen en is 

voorgesteld in de rivier als drijfhout, maar dan in de negatieve zin. 
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De grootste rots in Mark z’n rivier is echter de gezondheidstoestand van z’n vrouw. Z’n 

vrouw heeft reeds jaren lang last van depressies en is daarvoor momenteel opgenomen in een 

ziekenhuis. Voor Mark is dit een last die hij meedraagt doorheen z’n leven. Zelf blijkt hij wel 

optimistisch te zijn, en dat is dan ook een belangrijk persoonlijk kenmerk (drijfhout in de 

rivier). 

 

Tijdens de training is Mark terug gaan werken. Hij is productieplanner in een bedrijf dat 

voedingssupplementen maakt. Tijdens de training is Mark reeds gaan werken. 

 

Omwille van het beperkt aantal keren dat Mark aanwezig kon zijn in het ziekenhuis (hij kwam 

de laatste weken ambulant enkel op donderdag en vrijdag), zijn er bij Mark weinig 

contactmomenten geweest.  

 

Bij Mark werd zoals bij alle cliënten een introductie gegeven over hartcoherentie. De techniek 

van buikademhalen werd uitgelegd en er werd een cd-rom meegegeven met ritmecoachen. 

 

7.4.2.2 Situatie voor de hartcoherentietraining 

Ook bij Mark werden dezelfde vragenlijsten afgenomen. De resultaten worden voorgesteld in 

volgende grafiek: 
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Uit de vragenlijst die Mark, een familielid en de therapeut hebben meegekregen, blijkt dat 

zowel de therapeut als Mark ongeveer 30 % depressieve gevoelens waarnemen. Ook 

vermoeidheid speelt Mark parten.  Er werd herhaaldelijk gevraagd naar de vragenlijst van het 

familielid, maar telkens had Mark deze vergeten. 
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7.4.2.3 De training 

 

Zoals reeds vermeld is Mark niet in dezelfde mate kunnen opgevolgd worden als bijvoorbeeld 

Kristof. Dit komt omdat Mark ambulant kwam en tijdens de laatste drie weken terug gaan 

werken is. Mark vertelde wel dat hij thuis dagelijks oefende met de ritmecoachen. 

Wat betreft de scores van Mark, zien we een verbetering naar het einde toe. Hij scoorde de 

laatste oefensessies 100 % van de tijd op het hoge coherentiegehalte (groene balk grafiek). 
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7.4.2.4 Situatie na de hartcoherentietraining 

In de zesde week van de training werd ook bij Mark de vragenlijst voor de tweede keer 

gescoord. De resultaten zijn zichtbaar in onderstaande grafiek. Opnieuw is Mark er niet toe 

gekomen om de vragenlijst te laten invullen door een familielid en deze mee te brengen. 

 

Wat opvalt uit de grafiek van Mark is dat de scores die Mark zelf geeft, ongeveer dezelfde 

zijn (depressiviteit rond de 30 %, stress rond de 35 %, frustratie rond de 30 %). Enkel 

vermoeidheid is wat gedaald: van 38 % naar 24 %. 

In tegenstelling tot de vorige grafiek gaat in deze bevraging de therapeut bij Mark hoog 

scoren op depressiviteit (61 %) , frustratie  (56 %) en gevoelens van eenzaamheid (49 %). Het 

is zo dat de vorige vragenlijsten niet ter beschikking waren voor de mensen die de tweede 

vragenlijst moesten invullen. Het zijn inderdaad subjectieve waarnemingen, maar toch zijn dit 

opvallende veranderingen in Marks grafiek. Misschien zou men deze veranderingen kunnen 

toeschrijven aan het feit dat Mark zijn werk terug opgenomen heeft en door deze druk 

veranderingen in zijn gevoelsleven ondervindt. Men zou kunnen zeggen dat Mark minder 

eenzaam zou moeten zijn wanneer hij terug gaat werken, maar het is de therapeut die deze 

score gegeven heeft. Misschien toont Mark meer gevoelens van eenzaamheid in een 

therapeutische setting. 
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7.4.3 Sofie 

7.4.3.1 Voorstelling 

 

Sofie is een jonge vrouw van 35 jaar. Ze heeft aneurysma (spoelvormige verwijding van een 

slagader) rechts frontaal gehad, waarna een bloeding op dezelfde plaats. Ze heeft hierdoor 4 

weken in coma gelegen. Het kind dat ze toen droeg is moeten geboren worden en is 

gestorven. Dit is voor Sofie een rots in haar rivier. Ze draagt dit psychisch nog steeds mee. 

Sofie zegt wel een realistische kijk te hebben en dit helpt bij de verwerking. 

Sofie heeft een hoger diploma van het lange type. Ze heeft werk gevonden in de medische 

sector. Ze heeft als hobby’s lopen, tennis en uitgaan met vrienden. Sofie woont op een hoeve 

op de buiten. 

Na haar hersenletsel en haar coma had Sofie vooral last van schouderpijn links, 

evenwichtsproblemen en een zwarte vlek in haar rechter oog. Cognitief gezien had ze vooral 

veel moeite met mentale inspanning. Ze kon ook niet goed tegen de drukte (te veel bezoek). 

Sofie had veel behoefte aan rust en slaap. Emotioneel had ze het moeilijk omdat ze steeds 

dingen moest vragen omwille van haar korte termijngeheugen dat verminderd was. 

Verder ondervindt Sofie hinder in haar levensstroom door de afhankelijkheid die ze door het 

hersenletsel heeft. Ze kan bijvoorbeeld niet meer autorijden. Ook vermoeidheid is een 

belangrijke rots in haar rivier. Een belangrijk motiverende factor bij Sofie is de 

toekomstverwachting van een gezin te hebben. Zoals men kan zien in de rivierwand is Sofie 
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momenteel getrouwd. Verder kan men nog vaststellen dat Sofie angst heeft, bijvoorbeeld om 

nog eens een hersenbloeding te krijgen.  

Sofie zegt ook last te hebben van een hoge bloeddruk. Hiervoor neemt ze reeds enkele jaren 

medicatie. Sofie is zeer geïnteresseerd in hartcoherentietraining en hoopt hierdoor haar 

bloeddruk mee te kunnen beïnvloeden. Na haar revalidatie zal Sofie haar werk terug 

opnemen. Ze is vertegenwoordiger in een bedrijf dat laboratoriumapparatuur verkoopt. 

Sofie komt momenteel ambulant op therapie. Ze komt naar het Centrum voor Locomotorische 

en Neurologische Revalidatie op maandag, woensdag en vrijdag en ze doet aan zwemmen, 

ergotherapie, kinesitherapie en neurorevalidatie.  

Ik heb de presentatie over hartcoherentie ook aan Sofie getoond, haar buikademhaling 

uitgelegd en haar de ritmecoachen meegegeven voor het oefenen thuis. 

 

7.4.3.2 Situatie voor de hartcoherentietraining 

Net zoals bij de andere vier kandidaten, werd bij Sofie, een familielid van haar en bij de 

begeleidende therapeut een vragenlijst afgenomen die peilt naar bepaalde gevoelens die in 

verband kunnen staan met het begrip stress. De resultaten zijn hieronder weergegeven.  

 

De vragenlijst die door Sofie, haar man en een therapeut is ingevuld, kent hoge pieken. Wat 

duidelijk door alle drie de partijen naar voren geschoven wordt als een probleem is haar 

vermoeidheid. Dit is dan ook een rots in Sofie haar rivier. Voorts komen depressiviteit, stress, 

angstgevoelens en prikkelbaarheid, frustratie en boosheid voor in de grafiek. Deze 

angstgevoelens worden ook in het kawa-model door drijfhout gesymboliseerd en zijn 

gekoppeld aan de gedachte ooit nog een hersenbloeding te krijgen. 
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7.4.3.3 De training 

Sofie is ook iemand die ambulant op therapie komt. Ze komt op maandag, woensdag en 

vrijdag. De hartcoherentie bij Sofie werd zo veel als mogelijk 2 keer per dag afgenomen. 

Vanaf week 5 is Sofie overgeschakeld naar het ‘medium’-niveau. Het is gebleken dat Sofie 

een afwisselende kandidaat is, die op sommige dagen hoog scoort, maar op andere dagen dan 

weer niet coherent blijkt te zijn.  
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De eerste weken was het voor Sofie wat wennen. Volgens de grafieken heeft ze minstens rond 

de 10 % van haar tijd doorgebracht op een laag coherentieniveau.  

 



 

67 

 

Tijdens week 3 waren de resultaten iets beter. Ze scoort 2 keer boven de 90 % van haar tijd 
op hoog coherentieniveau en slechts één keer  10 % van haar tijd op laag coherentieniveau. 

 

Zoals reeds gezegd is Sofie een afwisselende kandidaat. Zo blijkt ook uit deze grafiek, 

waarbij ze tijdens één oefensessie 52 % van haar tijd doorgebracht heeft op laag 

coherentieniveau. Deze meting werd gedaan nadat Sofie gezwommen heeft. De andere keren 

scoort ze dan wel boven de 80 % .  
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Tijdens de vijfde week werd enkel de maandag nog geoefend op laag coherentieniveau met 

als resultaten twee keer 100 %. Vandaar dat vanaf woensdag op medium niveau werd 

geoefend, met op woensdag goede resultaten en op vrijdag minder goede resultaten (57 en 70 

% op medium). 

 

Tijdens de zesde week werd er ook op medium geoefend. De resultaten waren gematigd: 
twee keer 70 % en één keer boven de 90 % op hoog coherentieniveau.  
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7.4.3.4 Situatie na de hartcoherentietraining 

Dezelfde grafiek als voor alle andere cliënten werd ook afgenomen bij Sofie in de zesde week 

van de training. De resultaten zie je hieronder: 

  

De begeleidende therapeuten van Sofie zeggen dat ze opmerken dat Sofie de laatste tijd 

rustiger is geworden. Het zou dus kunnen dat dit te maken heeft met de hartcoherentie. Op de 

tweede grafiek, gebaseerd op de VAS-schaal, scoren de therapeuten Sofie echter hoger op 

gebied van vermoeidheid (eerst 62 % en nu 73 %), angstgevoelens (eerst 40 % en nu 51 %) en 

stress en nervositeit (eerst 14 % en nu 51 %), dit in schril contrast met hun bewering dat Sofie 

rustiger zou geworden zijn.  

Wat vooral opvalt wanneer men deze grafiek vergelijkt met de vorige, is dat het familielid 

(haar man) veel lager scoort op stress, frustratie, angstgevoelens en vermoeidheid. In de eerste 

grafiek schommelen deze resultaten steeds rond de 70 %. Nu kan men een daling opmerken 

van rond de 40 %  bij stress en nervositeit en rond de 60 % bij angstgevoelens.  

Dit zijn tegenstrijdige gegevens. Het zou misschien kunnen komen doordat het blad met de 

eerste scores niet werd meegegeven aan de betrokken partijen. Zij moesten scoren zonder het 

voorgaande formulier te kunnen raadplegen. 
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7.4.4 Marie 

7.4.4.1 Voorstelling 

 

Marie is een vrouw van 60 jaar. Ze is momenteel op pensioen. Ze heeft twee zonen, waarvan 

er één reeds zelfstandig leeft. Haar andere zoon heeft een mentale handicap en woont nog bij 

haar. 

 

Marie heeft vorig jaar een cerebro vasculair accident meegemaakt. Hierdoor heeft ze 9 dagen 

op neuro gelegen, waar ze een volledige verlamming links had. Na  drie dagen dag kon ze 

echter terug stappen 

 

Ze komt ongeveer een half jaar  ambulant op therapie. Ze heeft nog steeds tintelingen aan de 

mond. Haar arm evolueert goed maar toch heeft ze nog weinig grijpkracht in de vingers en 

ondervindt ze een  onevenwicht in spieren van de vingers (buigers en strekkers). De 

voornaamste rots die haar levensstroom belemmert, zijn de gevolgen van het C.V.A. Verder 

heeft ze nog een aantal lichamelijke letsels en een hoge bloeddruk die haar parten speelt.  

 

Belangrijke positieve vormen van drijfhout zijn dat ze optimistisch is, punctueel is en een 

doorzetter is. Ze ondervindt wel wat ongerustheid, bijvoorbeeld over nog een C.V.A. te 

kunnen krijgen. 
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Marie komt alle dagen naar het CLNR om te zwemmen, voor kinesitherapie en voor 

ergotherapie. Ze is geïnteresseerd in hartcoherentietraining. Marie is momenteel op pensioen. 

Daarvoor was ze ergotherapeute en heeft ze vele jaren les gegeven – vandaar haar interesse in 

deze moderne techniek. 

 

Ook aan Marie werd een theoretische uiteenzetting gegeven over hartcoherentie en de 

voordelen. Marie werd ook uitgelegd hoe ze moest buikademhalen en er werd een cd-rom 

meegegeven met de ritmecoachen om thuis te oefenen. 



 

72 

 

7.4.4.2 Situatie voor de hartcoherentietraining 
 

 

Uit de vragenlijst blijkt dat het familielid (man) meestal hogere waarden aanduidt dan de 

cliënt zelf. Uit deze gegevens blijkt dat vermoeidheid en slapeloosheid door beide partijen 

worden aangegeven als problematische factoren. 

De therapeut scoort Marie eveneens  hoog op gegevens zoals frustratie, vermoeidheid en 

slapeloosheid. 
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7.4.4.3 De training 

 

 

Bij Marie werd er geen duidelijke vooruitgang geconstateerd, in tegendeel. Naar het einde toe 

was er een duidelijke achteruitgang van haar resultaten. Wanneer men de grafieken bekijkt, 

ziet men naar het midden toe een verbetering van de waarden, met als uitschieters twee keer 

meer dan 90 % van haar tijd op hoog niveau. Naar het einde van haar training toe zijn haar 

resultaten weer drastisch gezakt, met  op 27 /3 en op 29 /3 respectievelijk 74 % en 85 % van 

haar tijd op laag coherentieniveau. Omwille van deze schommelende resultaten is er bij Marie 

ook nooit de overgang geweest naar een hoger coherentieniveau. Het moet wel gezegd zijn 

dat Marie tijdens de laatste week een felle verkoudheid had. Ze voelde zich zeer slecht 

daardoor en door de irritatie heeft ze waarschijnlijk stress gekregen.  Dit speelde dus parten 

bij haar coherentietraining. 
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7.4.4.4 Situatie na de hartcoherentietraining 

Dezelfde grafiek als voor alle andere cliënten werd ook afgenomen bij Marie  in de zesde 

week van de training. De resultaten zie je hieronder: 

 

Wat duidelijk opvalt is dat het familielid (haar man) minder scoort op alle items. Ook de 

scores wat betreft vermoeidheid en slapeloosheid zijn gezakt ten opzichte van de vorige score. 

De therapeut is diegene die overal het hoogste op scoort. Deze scores zijn echter dubieus 

omdat Marie eigenlijk geen vooruitgang geboekt heeft qua coherentie. Het feit dat bepaalde 

scores hier gezakt zijn, heeft niks met een verbetering qua hartcoherentie te maken.  

 

7.5 Besluit 

Hartcoherentietraining valt bij de meeste mensen aan te leren. Sommige cliënten, zoals 

Kristof, hebben zelfs zeer goede resultaten en evolueren zeer snel. Bij andere mensen lukt het 

minder goed. Marie bijvoorbeeld evolueerde eerst redelijk goed, maar had naar het einde toe 

een terugval op gebied van coherentie. Veel factoren kunnen hier aan de basis van liggen, 

bijvoorbeeld een verkoudheid waardoor men zich niet goed voelt. In een revalidatiecentrum 

kan hartcoherentietraining een goede aanvulling zijn op het normale therapieprogramma dat 

een cliënt volgt. Wat het meeste opvalt is dat cliënten rustiger worden hierdoor. 
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8. Conclusie 
 
8. Conclusie 

Globaal genomen heb ik het schrijven van deze bachelorproef een zeer aangename ervaring 

gevonden. Zowel de intellectuele verdieping in het theoretisch gedeelte alsook de uitwerking 

van het praktische luik, hebben mij sterk aangesproken en mij met veel ijver doen werken aan 

deze proef. Vooral uit mijn praktische ervaring met hartcoherentie wil ik een aantal 

bevindingen naar voren schuiven, die ik belangrijk vind. 

De eerste bevinding gaat over de integratie van deze nieuwe techniek in het 

revalidatiecentrum UZ-Gent. In het begin waren er een aantal praktische zaken die in orde 

moesten gebracht worden, voor ik aan de effectieve training kon beginnen. Hierbij denk ik 

vooral het selecteren van cliënten en het opstellen en invullen van een toelatingsformulier om 

informatie van cliënten in deze bachelorproef te gebruiken.  

Bij de cliënten die uiteindelijk geselecteerd werden, merkte ik meestal een zeer grote 

interesse, toewijding en een groot doorzettingsvermogen om te blijven oefenen. Ook het 

personeel van het revalidatiecentrum was enerzijds geïnteresseerd in de techniek. Anderzijds 

gaven zij mij ook voldoende ruimte om dit kleine onderzoek op een goede manier af te 

ronden.  

De tweede bedenking heeft te maken met de praktische organisatie van hartcoherentiesessies. 

Het is veel makkelijker om mensen op te volgen die opgenomen zijn in het 

revalidatiecentrum. Dit komt omdat deze mensen voltijds aanwezig zijn. Enerzijds kunnen zij 

makkelijker meerdere keren aan bod komen om te oefenen. Anderzijds zijn er ook meer 

mogelijkheden om ze in te passen in het schema dat moet opgesteld worden. Mensen die 

ambulant komen zijn hoe dan ook beperkt in de mogelijheden tot contact en het aantal keren 

dat ze per dag aan bod kunnen komen. 

Voorts zou men kunnen zeggen dat er  voor de praktische organisatie van 

hartcoherentietraining best 1 personeelslid voor een bepaald percentage van de tijd zou 

worden aangesteld. Dit kan bijvoorbeeld een therapeut zijn die de Heartmath opleiding 

gevolgd heeft. Uit ondervinding kan ik zeggen dat het als ergotherapeut zeer moeilijk is om, 

tijdens therapieën door, mensen te ontvangen voor de training. Men moet dan het 

therapiegebeuren achterlaten en dit is niet aangenaam voor de cliënt waarmee je op dat 

moment aan het werk bent. Wanneer men als personeelslid meer ruimte krijgt om met 

hartcoherentie bezig te zijn, is het ook makkelijker om meer mensen te ontvangen en beter de 

resultaten op te volgen. 

Over de hartcoherentie zelf, zijn er ook een aantal bevindingen. De eerste bevinding is dat het 

niet altijd bij iedereen even goed lukt. In mijn geval heb ik het geluk gehad om één cliënt te 

hebben (Kristof) bij wie de uitvoering, de opvolging en de resultaten heel goed waren.  Hij 

was opgenomen en bereikte in zes weken tijd het ‘hoge’ coherentieniveau. Opvallend hierbij 

is dat Kristof in feite van bij de geboorte hartproblemen heeft. De mitralisklep heeft bij 

Kristof te lijden onder stenose en insufficiëntie. 
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Ik heb ook de ervaring gehad om iemand te hebben waarbij de techniek niet bleek te werken. 

De laatste resultaten van Marie waren bijzonder negatief. Misschien moet hierbij de 

bedenking gemaakt worden dat ze tijdens de laatste week een verkoudheid had.  

De bedoeling van deze bachelorproef was ook om verschillen vast te stellen tussen bepaalde 

gevoelstoestanden van de cliënten. Zo werden er vragenlijsten meegegeven aan cliënten, hun 

familieleden en therapeuten om vast te stellen in hoeverre cliënten hinder ondervinden voor 

wat betreft depressiviteit, stress, frustratie, angstgevoelens, vermoeidheid, slapeloosheid, 

hoofdpijn en gevoelens van eenzaamheid. Deze vragenlijsten werden voor de training 

afgenomen en dezelfde lijsten in de zesde week van de training. De bedoeling was om 

eventuele veranderingen te zien en deze dan te linken met hun training. 

De resultaten hievan zijn zeer uiteenlopend en het is niet mogelijk om daar één lijn in te zien. 

Bij Kristof werden er door de therapeut geen verschillen gezien vóór of na de training. Kristof 

zelf bleek wel minder depressieve gevoelens waar te nemen. Bij Mark werden er juist méér 

gevoelens van depressiviteit, frustratie, en gevoelens van eenzaamheid door de therapeut 

vastgesteld. Dit konden we misschien linken aan het feit dat Mark terug is gaan werken. Bij 

Sofie waren er tegenstrijdige resultaten: de therapeut die hoog scoort op bepaalde gevoelens 

en het familielid dat juist lager scoort op alles. De gegevens van Marie zijn dubieus omdat ze 

eigenlijk geen vooruitgang geboekt heeft op het gebied van hartcoherentie. 

Het zou kunnen dat de oorzaak van tegenstrijdige gegevens ligt aan het feit dat de eerste 

vragenlijst ter vergelijking niet meegegeven werd aan de betrokken partijen. De ondervraagde 

moest de gegevens invullen zonder de voorafgaande vragenlijst te kunnen raadplegen. Er was 

veel kans dus dat hij deze gegevens niet meer voor de geest kon halen.  

Mijn visie over hartcoherentietraining bij de doelgroep NAH is dat het weldegelijk positieve 

effecten heeft. Ook de therapeuten van het centrum merkten dat de techniek mensen rustiger 

maakte. In de toekomst zou ik zeker nog met de software van HeartMath werken. Het is een 

zeer gebruiksvriendelijk en duidelijk programma. Het is bovendien mogelijk om meerdere 

mensen op te volgen met een programma dat op één pc aangesloten is. Een voorwaarde is dat 

mensen over voldoende cognitieve vermogens en een goede concentratie en focus moeten 

beschikken om te begrijpen waarvoor het programma juist dient en om aan te leren hoe 

ritmische buikademhaling aan te leren,  maar dat was in dit geval geen enkel probleem. 

Een samenvattende bevinding kan dus zijn dat de techniek zeker te integreren is in een 

revalidatiecentrum waar mensen met een NAH komen. Men werkt wel best met  cliënten die 

opgenomen zijn, om ze beter te kunnen opvolgen. Er zou best één therapeut worden 

aangesteld om de training te volgen. Hartcoherentie werkt niet bij iedereen en voor 

zogenaamde positieve effecten te meten meer tijd nodig is dan zes weken – de duur van dit 

onderzoek. 

Dit werk kan beschouwd worden als een eerste aanzet voor een verdere optimalisering van de 

integratie van de techniek in een medische setting. Ondanks de verschillende 

wetenschappelijke bronnen die de effectiviteit bevestigen, heeft dit zeer kleinschalig 

onderzoek geen eensluidend antwoord, wat uiteraard niets afdoet aan de degelijkheid van de 

techniek.  



 

77 

 

 

9. Referentielijst 
 

Bremer, R., Van Elst, C. (2008). Hartcoherentie: het hart als coach bij emotiemanagement? 
Supervisie en Coaching, volume 25, nummer 3, pp. 207 – 215. 
 
De Boer, J.A. (2003). Neurofilosofie – Hersenen, bewustzijn, vrije wil. Amsterdam: Uitgeverij 
Boom. 
 
De Groote, D. (2004). Algemene Fysiologie [syllabus]. Hogeschool Gent, Departement 
Gezondheidszorg Vesalius. 
 
De Jong, A., (2010, september). Tussen hart en brein: hartcoherentie. Tijdschrift voor 
Coaching, nr. 3, pp. 53-56. 
 
Derre, R., (2004). Algemene begrippen ergo [syllabus], Hogeschool Gent, Departement 
Gezondheidszorg Vesalius. 
 
De Vries, H.  (2008). Is hartcoherentietraining volgens de module van HeartMath bruikbaar in 
het vakgebied fysiotherapie?  [afstudeerwerk]. Hanzehogeschool Groningen. 
 
Gezondheidsweb, de ademhaling. (2011). Geraadpleegd op 2 september 2011 via 
http://gezondheidsweb.blogspot.com/2010/04/de-ademhaling.html 
 
Hartogs, B., Wessemius, H., Van Der Meulen, E., Apello, M. (2008).  Hartcoherentietraining: 
een nieuwe aanpak om zelfcontrole bij mensen met een psychotische stoornis te vergroten? 
Ggzet Wetenschappelijk, jaargang 12, nr. 2, pp. 1- 15. 
 
Hartogs, B. (2009). Hartcoherentie en het geluk van motorrijden. Directieve therapie, 29, nr. 
3, pp. 161-169. 
 
Hemianopsie . In Wikipedia. Geraadpleegd op 21 april 2012 via  
http://nl.wikipedia.org/wiki/Hemianopsie. 
 
Hofstra, B. (2008, december). Nieuwe behandelmethode in de pijnrevalidatie. REVISIE 
(Centrum voor Revalidatie – UMCG), pp. 6-7. 
 
hypothalamus en hypofyse. (2011). Geraadpleegd op 2 september 2011via 
http://www.stamcel.org/html/hypo.htm 
 
Iwama, M.K. (2010). Het Kawa-model, Cultureel relevante ergotherapie. Antwerpen: 
Standaard Uitgeverij nv. 
 
Jochems, A.A.F & Joosten, F.W.M.G. (2009). Coëlho Zakwoordenboek der Geneeskunde. 
(29ste druk) Doetinchem:  Elsevier.  
 
McCraty, R., Barrios-Choplin, B., ea. (1998). The impact of a new emotional self-
management programm on stress, emotions, heart rate variability, DHEA and Cortisol. 
Integrative Physiological and Behavioral Science, vol. 33, no. 2, pp. 151-170. 
 



 

78 

 

McCraty, R. & Tomasino, D. (2004). Heart Rhythm Coherence Feedback: a new tool for 
stress reduction, rehabilitation, and performance enhancement. Proceedings of the first 
Baltic forum on neuronal regulation and biofeedback,  2-5,  pp. 1 – 6. 
Mitralisklep. In Wikipedia. Geraadpleegd op 21 april 2012 via 
http://nl.wikipedia.org/wiki/Mitralisklep. 
 
Meike, M. (2009) Een interventie gebaseerd op ademhalingsfrequentie en hartslagvariabiliteit 
bij depressieve klachten. [masterthesis]. Universiteit Utrecht. 
 
Rustema, H. (firma Heartmath). (de verschillende levels en de grafieken van het programma 
heartmath). Persoonlijke communicatie [e-mail] op 12 april 2012. 
 
Sanders, M. (2006) De effecten van gevoelens op har en hersenen. [masterthesis]. 
Universiteit Groningen.  
 
Uvijn, K. (2004) Basisfunctie en bewegingsleer. [syllabus]. Hogeschool Gent, Departement 
Gezondheidszorg Vesalius. 
 
Uvijn, K. (2005). Ergotherapie in de fysieke revalidatie: aandoeningen perifeer en centraal 
zenuwstelsel [syllabus]. Hogeschool Gent, Departement Gezondheidszorg Vesalius. 
 
Van Cranenburgh, B. (1999) Neuropsychologie, over de gevolgen van hersenbeschadiging. 
(deel 2). Maarssen: Elsevier / De Tijdstroom. 
 
Van Cranenburgh, B. & Nieuwstraten, W. (2008). Neurorevalidatie in de eerste lijn (1). 
Neuropraxis, nr 1, pp. 19 – 25. 
 
Van Cranenburgh, B. & Nieuwstraten, W. (2008). Neurorevalidatie in de eerste lijn (2). 
Neuropraxis, nr 2, pp. 58 – 68. 
 
Van Den Berg, F. (2001). Toegepaste fysiologie. Utrecht: Uitgeverij Lemma. 
 
Van Den Haspel, J. (2009). Kan stress verminderen door het toepassen van hartcoherentie? 
[masterthesis]. Rijksuniversiteit Groningen Psychologie. 
 
Van Den Haspel, J.M., Mulder, L.J.M. (2009). Stressreductie. Tijdschrift voor 
Neuropsychiatrie en Gedragsneurologie, nr. 8,  pp. 171-174. 
 
Van Den Haspel, J.M. (2010). Stressreductie opent de weg naar ouder-power. Tijdschrift 
Ouderschap & Ouderbegeleiding, 13 (1), pp. 61-70. 
 
Van Der Meulen, W. (2007) Hartcoherentie. [literatuurscriptie]. Rijksuniversiteit Groningen 
Afdeling Psychologie. 
 

Van Der Straten, W. (1996). Fysiologie. (7de dr.) Houten / Diegem: Bohn Stafleu Van 
Loghum. 
 
Van Houdenhove, B.  (2007). Stress, het lijf, en het brein, Ziekten op de grens tussen psyche 
en soma. Leuven: LannooCampus. 
 
Vermassen, A. (2004). Neuroanatomie [syllabus]. Hogeschool Gent, Departement 
Gezondheidszorg Vesalius. 
 
Wikipedia, Orthosympathisch  zenuwstelsel. (2011). Geraadpleegd op 5 september 2011 via 



 

79 

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Orthosympatisch_zenuwstelsel 
 
Willemyns, V. (2011) infobrochure hartcoherentietraining [infobrochure]. Hogeschool Gent, 
Departement Gezondheidszorg Vesalius. 
 
Willemeyns, V. (08-12-2011). Uiteenzetting hartcoherentietraining, UZ Gent. 
 
Zanen, L. (2002). Mensen met niet-aangeboren hersenletsel. Houten / Diegem: Bohn Stafleu 
Van Loghum. 
 
http://www.kinder-kranker-eltern.de/images/Hemiplegie.jpg, geraadpleegd op 21 april 2012. 
 
http://www.hartwijzer.nl/Klepgebrek.php, geraadpleegd op 21 april 2012. 


