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Inleiding
Van	  18	  oktober	  t/m	  18	  
november	  voert	  Stichting	  Pink	  
Ribbon	  een	  campagne.	  Gebleken	  
is	  dat	  1	  op	  de	  8	  vrouwen	  
borstkanker	  krijgt	  in	  haar	  leven.	  
Pink	  Ribbon	  vraagt	  mensen	  mee	  
te	  doen	  aan	  een	  actie	  om	  hun	  
stichting	  @inancieel	  te	  steunen.	  

Graag	  doe	  ik	  hier	  aan	  mee.	  Ik	  
draag	  1/8	  van	  mijn	  fee	  mbt	  	  
mijn	  behandelingen	  aan	  
vrouwen	  met	  borstkanker	  af	  
aan	  deze	  organisatie.

Zelf	  ben	  ik	  een	  man	  van	  53	  jaar	  
die	  lijdt	  aan	  een	  chronische	  vorm	  
van	  kanker,	  vandaar	  dat	  dit	  
onderwerp	  mij	  aangrijpt.

Vrouwen	  met	  borstkanker	  
krijgen	  te	  maken	  met	  talrijke	  
fysieke	  en	  psychosociale	  
problemen	  tijdens	  en	  na	  de	  
behandeling	  van	  kanker.	  Dit	  kan	  
vele	  gevolgen	  hebben	  zoals	  het	  
afnemen	  van	  hun	  functioneren	  

en	  vermindering	  van	  hun	  
algehele	  welzijn.	  Interventies	  zijn	  
nodig	  die	  de	  mogelijkheden	  
mogelijk	  maken	  om	  negatieve	  
levenservaringen	  te	  overstijgen,	  
maar	  hierin	  wordt	  vaak	  niet	  
voorzien	  wegens	  gebrek	  aan	  
nabehandeling	  door	  instanties	  in	  
de	  gezondheidszorg.	  Vaak	  eindigt	  
de	  zorg	  nadat	  je	  ontslagen	  bent	  
in	  het	  ziekenhuis,	  na	  a@loop	  van	  
de	  behandelingen.	  Uiteraard	  
vinden	  nog	  wel	  de	  periodieke	  
controles	  plaats.

Wetenschappelijk	  onderzoek	  
USA.
HeartMath	  ®	  en	  andere	  vormen	  
van	  biofeedback	  bieden	  
doeltreffende	  interventies	  die	  
door	  opgeleide	  therapeuten	  
gemakkelijk	  kan	  worden	  
toegediend.	  Deze	  tools	  bieden	  
een	  veelbelovende	  manier	  om	  
copingvaardigheden	  
(ontstressers)	  te	  verhogen,	  stress	  
doet	  verminderen	  en	  het	  
immuunsysteem	  beter	  te	  laten	  
functioneren	  door	  het	  verhogen	  

van	  de	  hartslag	  coherentie	  
(HRV).	  Uit	  een	  ingesteld	  
onderzoek	  onder	  vrouwelijke	  
overlevenden	  van	  borstkanker	  en	  
daarnaast	  een	  steekproef	  t-‐test	  is	  
een	  signi@icante	  toename	  in	  hoge	  
HRV	  vanaf	  de	  start	  tot	  de	  
nameting	  aangetoond.	  Deze	  
aanzienlijke	  stijging	  werd	  al	  
bereikt	  na	  de	  eerste	  HeartMath	  
®	  sessie	  en	  de	  continuering	  
hiervan.	  In	  totaal	  heeft	  deze	  
behandeling	  6	  weken	  geduurd.

Resultaten

Kwantitatieve resultaten 
Zoals hiervoor omschreven werd 
een aanzienlijke verhoging van het 
HRV bereikt. 

Kwalitatieve resultaten 
De onderzoekers melden een 
aantal thema's 
- 1) gevoel in controle 
- 2) de integratie van processen in 

het dagelijks leven 
- 3) emotionele transformatie.
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Tools
De tools die de deelnemers 
tijdens de studie hebben gebruikt 
zijn te omschrijven als: “een 
veelbelovende manier om 
copingvaardigheden verhogen, 
stress te verminderenen en het 
verbeteren van het functioneren 
van het immuunsysteem”. Het 
gevolg hiervan is dat je het HRV 
kan verhogen.

De deelnemers aan de studie 
hebben gebruik genaakt van de 
Quick Coherence techniek van 
HeartMath ®. Deze techniek legt 
de nadruk om positieve emoties 
zoals liefde en waardering tot 
stand te brengen, waardoor 
coherentie (samenhang) kan 
worden bereikt. De Heart Lock-In 
® techniek is om deze coherentie 
gedurende langere tijd vast te 
houden.

Studies hebben aangetoond dat 
dit leidt tot mentale, emotionele 
en fysieke verbeteringen, 
waaronder grotere cognitieve 
vaardigheden zoals 
besluitvorming, versterking van 
het immuunsysteem. Dit laatste 
kan op haar beurt een betere 
weerstand betekenen.

HRV
HRV dat is afgeleid van het 
elektrocardiogram (ECG), verwijst 
naar de natuurlijk voorkomende 
beat-to-beat veranderingen in de 
hartslag. 

Onderzoekers gebruiken HRV, 
zoals gemeten door een 
elektrocardiogram (ECG) of een 
pulse wave-opname, om de 
toestand van het autonome 
zenuwstelsel (AZS), dat ons hart 
en ademhaling, maag-darmkanaal 

bewegingen en klieren secretie 
onder andere interne 
lichaamsfuncties controles te 
beoordelen controleert. 
HeartMath heeft HRV-analyse vele 
jaren gebruikt om de invloed van 
positieve en negatieve emoties op 
het AZS te onderzoeken. 

Coherentie
Coherentie wordt ook wel 
samenhang genoemd. Met 
toepassing van de HeartMath 
tools bereik je het volgende:

Fysiologische coherentie 
Dit heeft betrekking op de mate 
van orde, harmonie of stabiliteit in 
de golfvormen die de ritmische 
activiteit van een bepaald 
fysiologisch systeem gedurende 
een bepaalde periode weergeven. 
Interessant genoeg is ontdekt dat 
wanneer mensen emotioneel 
coherent zijn, er meestal een 
hogere mate van coherentie 
weerspiegelt in het patroon van 
de hartritme golfvorm, die de 
neiging heeft de coherentie te 
vergroten tussen de ritmische 
patronen die door verschillende 
fysiologische oscillerende 
systemen zoals synchronisatie en 
meetrekken onder invloed van 
het hartritme, de ademhaling 
ritmes en bloeddruk 
schommelingen. Hiermee kun je 
een efficiënte en harmonieuze 
werking van de cardiovasculaire, 
zenuwstelsel, hormonaal en het 
immuunsysteem bereiken.
Je kwaliteit van leven zal beter 
worden!

HeartMath 
Het HeartMath® Instituut bestaat 
inmiddels 20 jaar en heeft zeer 
veel wetenschappelijk onderzoek 
gedaan naar de werking van ons 

brein en de invloed op ons 
lichaam/geest en daardoor ons 
welbevinden.

Resultaten
Enkele praktische resultaten van 
de methode HeartMath:
- meer energie en vitaliteit
- minder stress (en lagere 
bloeddruk)

- meer emotionele balans
- beter slapen
- betere concentratie
- betere weerstand
- helderder kunnen denken
- gewichtsbeheersing
- positiever in het leven staan

Informatie
In dit artikel heb ik termen 
gebruikt als HRV en Coherentie. 
Voor een uitgebreide toelichting 
hiervan verwijs ik naar mijn 
webisite.

U kunt bij ons ook terecht voor:
- Stress Reductie Programma
- Stop Emotioneel Eten 
  Programma
- Stoppen met roken
- Relatie problemen

Bezoek mijn website:
http://www.highcoaching.nl

stuur een mail naar:
hooglugt@highcoaching.nl

volg mij op Twitter:
HooglugtJohan

of bel naar 06-39 55 81 09
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