
Module 4: Arousalregulatie, spanningsverminderingstechnieken

In de vorige modules hebben we onderzocht wat spanning en stress nu 

eigenlijk zijn en hoe die zich bij jou manifesteren. In deze module wil ik 

een aantal technieken bespreken die je gaan helpen je spanningsniveau 

te kunnen verminderen. Er worden 3 technieken besproken:

1. Ademhalingstechnieken

2. Progressieve spierrelaxatie

3. Geleide ontspanningsoefening

Buiten deze technieken om zijn een juiste focus, juiste doelen stellen, 

gedachtecontrole en het ontwikkelen van zelfvertrouwen zeer 

belangrijke elementen. Het voert voor nu te ver om op al deze 

elementen in te gaan, in deze cursus focussen we ons echt op de 

spanningsregulatie. 



Techniek 1: Ademhalingscontrole

Als wij gestresst raken komen er hormonen vrij die ons lijf klaarmaken 

om in actie te komen. Eén van de somatische gevolgen daarvan is dat 

we sneller en vaak ook hoger gaan ademen. Hierdoor gebeurt er van 

alles met je zuurstoftoevoer en gaat je bloed sneller stromen. Dit kan 

een ongemakkelijk gevoel geven en onze paarden en honden zullen 

direct reageren omdat zij stresssignalen oppikken bij ons die weer een 

reactie bij hen veroorzaken. Sommige honden zullen willen verdedigen 

en voor de baas willen zorgen, anderen zullen angstig worden, paarden 

zullen willen vluchten of de regie over willen nemen, en zo zijn er veel 

meer reacties denkbaar. 

Ademhalingstechnieken zijn ideaal omdat ze zeer effectief zijn en je 

hebt je adem altijd bij je ;-)

#Oefening 1: Allereerst wil ik je vragen om even te gaan staan en je 

hand op je borst te leggen. Probeer nu naar die hand toe te ademen: 

probeer je hand bij elke inademing omhoog te duwen. Hou dit even vol. 



Goed, wat zijn je bevindingen?

Waarschijnlijk was dit niet heel prettig en misschien ben je zelfs 

duizelig, voel je je opgejaagd of heb je een naar gevoel. Dit is vaak de 

ademhaling die we onbewust aannemen als we stress ervaren. Maar dat 

kan anders.

Nu wil ik je vragen je hand of handen op je buik te leggen, onder je 

navel. Je kunt je een punt voorstellen net achter je navel, wat we ons 

‘centrum’ zouden kunnen noemen. Van hieruit kunnen we werken aan 

balans en aan rust. Probeer nu eens naar je buik te ademen. Bij elke 

inademing merk je dat je handen omhoog komen, bij elke uitademing 

dat je handen weer naar beneden zakken. Hou dit eens een poosje vol. 

En nu? Wat zijn nu je bevindingen? De buikademhaling helpt je om 

rustig te worden en zorgt voor afleiding en focus

We maken dus onderscheid tussen de borstademhaling en de 

buikademhaling. Dikke kans dat je onbewust in de borstademhaling  



Vervalt bij stress. Bewustwording is een eerste stap. Bij belangrijke 

en/of spannende situaties of als je voelt dat je gespannen raakt en 

afgeleid bent kan het helpen om bewust de buikademhaling op te 

roepen. 

#Oefening 2 Wat er vaak gebeurt is dat we wel inademen: dat gaat 

automatisch, maar dat we vergeten uit te ademen. We ademen bij 

stress vaak sterk in en heel kort weer uit. Hierdoor hebben afvalstoffen 

niet de gelegenheid om afgevoerd te worden en er ontstaat een korte 

ademhaling. Te vaak in- en uitademen kost ons onnodig energie. En het 

zorgt voor een verhoging van onrust. In de volgende oefening, die 

online wordt aangeboden door Vital-EQ, kun je oefenen met bewust 

langzaam uitademen. Voer de oefening uit en schrijf op wat je 

bevindingen zijn. Hoe is deze oefening toepasbaar voor jou? Ik kan me 

voorstellen dat 6 keer per minuut wat langzaam is, maar wat je dus 

echt kan helpen is bewust langzamer te ademen. Let er wel op dat dit 

dan een lage ademhaling is en geen borstademhaling. 

https://www.youtube.com/watch?v=9Rxn0RroigA
https://www.youtube.com/watch?v=9Rxn0RroigA


#Oefening 3: Inademen gaat automatisch en onbewust, maar wat we 

vaak vergeten, en zeker als we stress ervaren, is uitademen. Het nadeel 

is dat er vaak een korte ademhaling ontstaat en dat afvalstoffen niet 

goed afgevoerd kunnen worden. De volgende oefening zou je kunnen 

helpen:

Adem in, hou je adem een paar seconde vast, en adem daarna bewust 

weer uit. Probeer de uitademing 2 keer zo lang te maken dan je 

inademing. Als je door de stalgang loopt of met je hond loopt zou je 

bijvoorbeeld 2 passen kunnen inademen, en 3 passen kunnen 

uitademen, gevolgd door 2 passen inademen, 4 passen uitademen en zo 

verder totdat het ongemakkelijk begint te voelen. 

Wat levert deze oefening je op? Hoe zou je hem kunnen toepassen? 



Techniek 2: progressieve spierrelaxatie

Voordat ik uitleg wat dit is en waarvoor het helpt, wil ik je eerst vragen 

de volgende opdracht uit te voeren. Ga tegen muur staan en zorg dat 

als je je armen recht vooruit steekt, je vingertoppen net de muur raken. 

Nu wil ik je vragen je armen te buigen en spierballen te maken. Verder 

verander je niets aan je positie, je moet straks hetzelfde staan als aan 

het begin van de oefening, maar voor nu maak je HEEL stevige 

spierballen. Als je denkt dat je al stevige spierballen hebt gemaakt span 

je je spieren nog even meer aan. Oke, steek nu je armen weer naar 

voren. Wat valt je op? Waarschijnlijk kun je nu de muur niet meer raken 

zonder voorover te buigen. Dit komt omdat onze spieren krimpen als we 

ze langdurig of krachtig aanspannen. Als we stress ervaren spannen we 

vaak onze spieren aan waardoor ze korter worden. Je kunt je 

voorstellen dat je letterlijk anders beweegt als je spieren korter zijn. 

Dus we geven letterlijk andere hulpen geven aan ons paard (sommige 

ruiters moeten hun beugels op wedstrijd wel 2 gaten korter maken!), en 

andere  lichaamssignalen af aan onze hond, en onze dieren zullen daar



dan ook op reageren. Dat is vaak een van de redenen dat onze honden 

in belangrijke situaties anders reageren op onze commando’s dan in een 

relaxte trainingssituatie. Onze hulpen en commando’s zijn vaak ook 

anders! Veel mensen denken bijvoorbeeld dat onze honden op het 

verbale commando reageren, maar feitelijk geven wij (vaak onbewust) 

lichamelijk veel meer signalen door. Een voorbeeld: als onze hond af ligt 

en moet voorkomen, ademen we vaak onbewust heel duidelijk in 

voordat we het verbale commando geven. Onze honden koppelen snel 

en zijn nu eenmaal in hondentaal gewens om op lichaamstaal te 

reageren, en zullen snel op ons lichaamsignaal (onze ademhaling) naar 

ons toekomen. We kunnen hier boos om worden of gefrustreerd om 

raken, of we kunnen beseffen dat we onze hond zonder dat we het 

doorhadden een commando hebben gegeven wat we hem zelf hebben 

aangeleerd. Het is dan de kunst om je hond te leren dat hij pas mag 

komen als het verbale commando wordt gegeven. Je kunt je bij paarden 

natuurlijk vergelijkbare situaties voorstellen, en voor de ruiters geldt 

het misschien nog wel meer omdat communicatie door middel van heel



subtiele hulpen gaat, en die zijn op wedstrijd dus vaak niet zo subtiel 

heel erg anders! Goed, even een afdwaling, terug naar de oefening…

Bij progressieve spierrelaxatie spannen we eerst heel bewust onze 

spieren aan, om ze vervolgens weer los te laten en te ervaren dat we 

onze spieren ook kunnen ontspannen. Voer nu de volgende oefening uit.

Wat zijn je bevindingen? Bedenk eens voor jezelf: op de schaal van 1-

10 arousalregulatie, waar zit je nu? En denk je dat je nu een 

topprestatie kunt leveren? Waarschijnlijk niet… Deze oefening moet je 

dan ook niet vlak voor een belangrijk moment doen. Je kunt hem wel 

deels toepassen. Als je bijvoorbeeld merkt dat je stramme schouders 

hebt, kun je je schouders bewust optrekken en aanspannen, om ze 

vervolgens weer los te laten.

Deze oefening wordt ook vaak gebruikt om in slaap te kunnen komen. 

Zorg er wel voor dat je niet tijdens de oefening in slaap valt, want dan 

werkt hij niet zo goed ;-) 

https://www.youtube.com/watch?v=vD-66hiSu_Y


Deze techniek is echt een kwestie van oefenen. Als je eenmaal geleerd 

hebt je spieren op ‘commando’ te kunnen aan- en ontspannen kun je 

ook een korte versie doen of spiergroepen aan- en ontspannen. Je kunt 

er zelfs een triggerword aan koppelen. Als je dit serieus oefent en er   

gewoonte van maakt, zal je lijf uiteindelijk ook op het triggerwoord 

reageren en ontspannen. Dit vergt wel training! 

Techniek 3: geleide ontspanningsoefening

Bij een geleide ontspanningsoefening laat je je op instructie van iemand 

die de oefening voorleest meevoeren naar ontspanning. Vaak visualiseer 

je dat je op een mooie, rustige plek bent waar je je helemaal kunt 

ontspannen. Je ademt bij aanvang van de oefening een paar keer diep 

in en uit, maar focust daarna op de geleide fantasie. Soms wordt je 

gevraagd alle negatieve energie los te laten en weg te laten vloeien, 

door bijvoorbeeld te visualiseren dat je een bezem door je gedachten 

haalt en alle zooi op een hoop veegt. Deze zooi kun je vervolgens in een 

pakketje stoppen en aan een ballon vastmaken. 



De ballon laat je vervolgens de lucht inzweven, met alle negatieve 

gedachten erbij.

Sommige mensen vinden de geleide fantasieoefeningen geweldig, 

anderen vinden het een beetje zweverig. Probeer vooral uit 

wat voor jou goed werkt en doe daar meer van. De oefening vind je 

HIER.

Ik raad je wel aan het een paar keer te proberen zodat je de oefeningen 

eigen kunt maken en het een eerlijke kans kunt geven.

De hierboven beschreven oefeningen maak je eigen in een situatie 

waarin er nog niet zoveel spanning aanwezig is. Op deze manier kun je 

ze later ook inzetten op momenten dat de spanning hoger wordt. 

Verwacht misschien niet meteen grote wonderen, maar train jezelf en 

zie wat het met je doet. 

Nogmaals: luister, vooral bij de ademhalingsoefeningen, goed naar je lijf 

en forceer niets! Als iets niet prettig voelt, ga er dan vooral niet mee 

verder. Veel succes met de oefeningen, en op je ontspanning.

https://youtu.be/ZNrAX_dx8tI

