
Als we ademhalen kan ons hart een regelmatig ritme hebben of een 

onregelmatig ritme. Bij het in kaart brengen van hartcoherentie 

brengen we het hartritme in kaart en maken we dat zichtbaar via de 

computer. De intervallen tussen de hartslagen worden in kaart gebracht. 

Mensen die gestresst zijn hebben een onregelmatig patroon. Mensen die 

hartcoherent ademen laten een regelmatig patroon zien. Verschillende 

hartritme patronen hebben invloed op ons cognitieve en emotionele 

functioneren. Als we gestresst zijn en een chaotisch hartritme hebben, 

kunnen we minder helder denken, minder goed beslissingen nemen en 

het versterkt onze emotionele ervaring van stress. Terwijl een 

regelmatig patroon zou leiden tot een beter concentratievermogen, 

verhoogde vitaliteit, toename van productiviteit, zelfvertrouwen en 

beter kunnen ontspannen. Bij een onregelmatig patroon kan dus stress 

ontstaan en kan ons oerbrein geactiveerd worden vanwege een vecht-

en vlucht reactie. Het emotionele brein is actief en blokkeert het 



rationele brein. Je lijf maakt zich klaar voor onmiddelijke actie, je bloed 

stroomt naar je spieren waardoor er minder overblijft voor je brein en 

je niet meer helder kunt denken, het is een dierlijk mechanisme dat nu 

contraproductief werkt. 

Door te leren hoe je hartcoherent kunt ademen, zorg je ervoor dat er 

een regelmatig patroon ontstaat waardoor je hersenen het signaal ‘sein 

meester’ krijgen. Hierdoor kan je rationele brein weer functioneren en 

samenwerken met je emotionele brein. 

Belangrijk om te weten is dat hartcoherentie niet alleen een kwestie is 

van ademen. Een gedachte kan er al voor zorgen dat je hartslag 

onregelmatig wordt. Positieve gedachten kunnen er daarentegen weer 

voor zorgen dat je ademhaling regelmatig wordt. Onze hersenen maken 

namelijk geen onderscheid tussen een echte en ingebeelde situatie. 

Denk maar eens aan die keer dat je het water in je mond voelde 

stromen bij het denken aan iets heel lekkers te eten. Je hoofd maakt 

ook geen onderscheid tussen een ingebeelde en echte 

levensbedreigende situatie. En stress kan dus al ontstaan door 

negatieve



negatieve gedachten. Het is daarom heel belangrijk dat je leert hoe om 

te gaan met negatieve, disfunctionele gedachten en hoe deze om te 

zetten naar positieve, functionele gedachten en zelfspraak. 

In de E-cursussen ‘Tem je Gremlin’ en ‘Mindset Matters’, leer je hoe je 

dit kunt doen. 

Terug naar hartcoherentie. 

Stap 1: Ga ontspannen zitten met beide voeten op de grond en neem 

een open houding aan. Een gesloten houding geeft het signaal ‘troubles’ 

aan je hersenen. Zorg dus dat je je armen en/of benen niet over elkaar 

hebt.

Stap 2: Je hebt heel wat ademhalingstechnieken voorbij zien komen in 

deze cursus. Die gaan je helpen. Adem in alsof je iets heel lekker ruikt. 

Stap 3: Probeer een positieve gemoedstoestand op te roepen door aan 

iets positiefs te denken. Stel je een plek voor waar je je op je gemak 

voelt, bijvoorbeeld een plek in de natuur. Zet je zintuigen open en wek 

een OKE-gevoel op.  



Daarnaast is het belangrijk om goed voor jezelf te zorgen. Zorg voor 

voldoende slaap en zorg dat je gezond eet, eet zoveel mogelijk 

natuurlijke, onbewerkte, zuivere producten Ook kun je 

ontspanningsoefeningen doen. In deze cursus heb er een aantal 

aangereikt gekregen. Een ontspanningsmassage helpt eveneens om 

meer ontspannen te raken. 

Mocht je geïntereseerd zijn in jouw eigen hartcoherentie, dan zouden 

we in een VIP-dag met de coherentiemeter aan de slag kunnen.


