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V eel (stressgerelateerde) psychische klachten 
gaan gepaard met verandering van je onbe-
wuste lichaamsfuncties. Denk hierbij aan 
bijvoorbeeld je ademhaling, het ritme van 

je hart, je spierspanning en je bloeddruk. Het lichaam 
bevindt zich continu in een gespannen toestand en 
ontspannen wordt dan steeds moeilijker. De balans in 
het zenuwstelsel tussen spanning en ontspanning is 
verstoord. De nieuwe behandelmethode hartritme bio-
feedback  is direct gericht op het reguleren van deze 

lichaamsfunctie; hierbij wordt gesproken van neuro-
science, neuro betekent: zenuwen. Door  te meten en 
direct zichtbaar te maken (hartritme biofeedback) krijgt 
de betreffende persoon inzicht in de manier waarop 
het lichaam reageert op spanning, omgevingsfactoren, 
en het effect van ademtraining  . Vervolgens is het 
mogelijk deze functie door middel van training te leren 
beheersen. 
Het gaat hier om aanvulling op de bestaande behandel-
wijzen, die naar uit onderzoek blijkt,  een  verkorting van 

Rustig blijven ademen
In 2016 is in het Tijdschrift voor Psychiatrie een literatuurstudie verschenen 
over een relatief nieuwe manier om stressgerelateerde stoornissen aan te 
pakken, hartritme biofeedback. Stichting Tabijn, een schoolbestuur in Noord-
Holland, deed ervaring op met deze werkwijze.
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de behandelperiode oplevert, en een krachtiger effect. 
Voor scholen die met stress en burn-out van leerkrach-
ten te maken hebben, kan dit zeer relevant zijn, en voor 
de betrokken docenten uiteraard nog meer.

Presentatie
Stichting Tabijn (22 basisscholen in Noord-Holland) 
kwam al in een vroegtijdig stadium in aanraking met 
de nieuwste inzichten met betrekking tot het behan-
delen van stress en burn out. De start van een project 
om deze klachten te verminderen, lag in een presen-
tatie voor de schoolleiders en docenten uit de perso-
neelsraad van het bestuur. Eén van de pijlers van het 
project was om neuro-science te integreren in de reeds 
bestaande aanpak. Hoe kan je een gestrest lichaam met 
een overactief zenuwstelsel weer in de veilige modus 
krijgen? Tijdens de presentatie deden de deelnemers 
praktijkoefeningen, waarbij zij konden ervaren hoe het 
hartritme verandert bij stress en weer rustig kan worden 
met adembegeleiding. Daarvoor werd gebruik gemaakt 
van een instrumentje waarmee het hartritme is af te 
lezen. Door de aandacht te richten op de ademha-
ling en mee te ademen met het hartritme ontstaat een 
zogenaamde resonans. Het ademritme en hartritme 
gaan met elkaar synchroniseren, waardoor ontspanning 
plaats vindt. 
De schoolleiders van Tabijn zochten in hun teams 
docenten die belangstelling hadden voor het leren 
omgaan met werkdruk. Dit leverde 24 deelnemers op, 
waarvan er uiteindelijk 22 aan het evaluatieonderzoek 
hebben meegedaan. 

Onderzoek
Iedere deelnemer kreeg het apparaatje mee, waarmee 
het hartritme zichtbaar gemaakt kan worden – de ‘stress 
eraser’. Men oefende dagelijks thuis met het synchroni-
seren van ademritme en hartritme. Daarnaast waren er 
de reguliere oefeningen in emotieregulatie, positief her-
kaderen en leren grenzen stellen. Bovendien werd een 
inventarisatie gemaakt van de bronnen van werkdruk 
en stress. Het geven van informatie en instructie werd 
afgewisseld met praktische oefeningen.

De schoolleiding die zich bewust is 
van het gevaar van burn-out, kan 
veel leed voorkomen

Na zes weken gaf 75 procent van de deelnemers aan 
beter te slapen. Ook ervoer men minder te piekeren, 
beter grenzen te kunnen stellen, zich beter te kunnen 
concentreren en dichter bij zichzelf te blijven. 

De hoge successcores kunnen deels worden verklaard, 
doordat de deelnemers gemotiveerd waren om hun 
eigen werkdruk aan te pakken. Een ander deel van de 
verklaring is, dat het ontregelde zenuwstelsel weer tot 
rust is gebracht. Men kwam weer toe aan goede nacht-
rust, aan het verwerken van emoties en wist efficiënter 
met de tijd om te gaan. 

Evaluatie
Onlangs is, drie jaar na de cursus, nogmaals een evalu-
atie uitgevoerd. De respondenten gaven aan nog steeds 
beter te slapen, minder te piekeren en zich beter te kun-
nen concentreren. Ook op andere punten (beter grenzen 
aangeven, dichter bij jezelf komen en emoties een plaats 
kunnen geven) werden verbeteringen gevoeld. Terwijl 
iedereen aangaf dat de werkdruk in die drie jaar tijd 
verder is toegenomen. 
Tot slot
Het aantal leerkrachten, dat risico loopt van een burn-
out is nog steeds groot. Ook hier geldt dat voorkomen 
beter is dan genezen. De schoolleiding die zich hiervan 
bewust is, kan veel leed voorkomen. Proactief handelen 
is geboden.

Ervaringen van  
deelnemers
“Ik voel me een stuk minder opgejaagd, de druk is 
van de ketel” 

“De kijk op anderen en op mijzelf is veranderd, ik 
kan nu meer relativeren.” 

“Ik ben mij bewuster geworden dat ik af en toe 
een rustmoment moet inbouwen. Ik ga in het 
komende schooljaar minder werk thuis doen.” 

“Ik heb geleerd wat ‘naar je gevoel luisteren 
’inhoudt. Ik kan beter mijn hoofd koel houden als 
ik me opgejaagd voel.”

“Je moet wel dagelijks oefenen met de stress 
eraser; momenten van rust vinden om het adem-
ritme en hartritme op elkaar af te stemmen. Ik 
merkte al na een paar dagen een verandering bij 
mezelf. Ik voel mij veel helderder.” 
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