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Inleiding 
 

Dit eindwerk gaat over ons stresssysteem. Het is specifiek geschreven voor de bewoners en 

personeelsleden van De Meidoorn maar kan mogelijk van dienst zijn voor iedereen die meer 

wil weten over stress. Ik ben steeds uitgegaan van een oplossingsgerichte visie waardoor de 

oorspronkelijk titel van dit eindwerk (Stress) vervangen is door “Draagkracht”. 

 

Onze interne biologie is erg complex en zit nog boordevol raadsels. In het theoretisch 

gedeelte van dit eindwerk tracht ik verklaringen te vinden waarom bepaalde methodieken 

tegen stress kunnen werken. Op basis van de beschikbare literatuur heb ik algemene 

definities afgeleid en moeilijke theorieën zo eenvoudig mogelijk weergegeven. Daarbij heb ik 

getracht om ons stresssysteem vanuit verschillende invalshoeken te belichten.  

 

Naast een theoretisch onderzoek over verschillende facetten van ons stresssysteem is aan 

dit eindwerk een praktijkonderzoek verbonden. In dit praktijkgedeelte ben ik enkele 

methodieken gaan uittesten om stress te verminderen bij bewoners van De Meidoorn.  

 

In het eindwerk worden methodieken aangeboden richting positieve emoties met als doel 

een zo positief mogelijke connectie te maken met het gewone leven. 

 

Veel leesplezier! 

 

Jonas  
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1 Probleemstelling 
 

Er zijn momenten in ons leven waarbij wij als mens het gevoel hebben de touwtjes in handen 

te houden. Helaas zijn er ook veel momenten waarbij wij als een tol door het leven spinnen 

zonder enig gevoel van controle. In onze strijd naar een zo gelukkig mogelijk leven willen wij 

juist wel die controle. Helaas verloopt die strijd meestal nooit zonder spanningen. 

 

Ieder mens ervaart lichamelijke en psychologische spanningen in zijn leven. Wanneer 

deze spanningen te hoog oplopen voelen wij ons onaangenaam. Wij spreken dan van stress. 

Iedereen hanteert zijn eigen technieken om daarmee om te gaan. Bijvoorbeeld eens goed 

gaan sporten, het probleem aanpakken, anders over het probleem denken, enz. ... Helaas 

heeft niet iedereen toegang tot deze technieken en/of de lichamelijke capaciteiten om deze 

uit te voeren. Copingtechnieken vragen mentale inzichten en lichamelijke 

ontspanningsactiviteiten vereisen steeds lichaamsgebonden vaardigheden. Dergelijke 

persoonlijke vermogens om met stress om te gaan vormen onderdeel van onze draagkracht. 

 

In de Meidoorn wonen mensen met fysieke- en bijkomende verstandelijke beperkingen. Door 

hun beperkingen leven zij in een grotere afhankelijkheid als wijzelf. Het spreekt voor zich dat 

zij nog minder controle over hun omgeving kunnen uitoefenen ten opzichte van mensen 

zonder deze beperkingen. Hierdoor hebben zij minder controle over hun levensverloop en 

minder mogelijkheden om spanningen van zich af te zetten. 

 

O zijn grootvader ligt op sterven in het buitenland en zijn familie wil daar bij zijn. 

Deze man kan wegens zijn fysieke beperkingen niet mee. Hierdoor wordt hij naar 

De Meidoorn gebracht voor een kortverblijf. Zijn fysieke beperkingen bepalen een 

stuk van zijn leven en er is niet veel wat hij daaraan kan doen. Hij vraagt 

verschillende malen wanneer ze hem komen halen. 

 

S heeft veel ondersteuning nodig tijdens de eetsituaties. Hij is op die momenten 

sterk afhankelijk van de begeleiding. Wanneer hij in de late avond nog iets te eten 

vraagt en de begeleiding dit weigert door tijdsgebrek, geraakt hij gefrustreerd en 

wordt hij boos. 

 

Na het avondeten komt J terug van een verjaardagsfeestje. Ik help hem naar zijn 

kamer. Een half uurtje later gaat het oproepsysteem af. Er heeft iemand hulp 

gevraagd vanuit de living. Wanneer ik in de living aankom, zie ik J zitten. Hij ademt 

zwaar en zegt met een luidere stem dat hij nog niet gegeten heeft. Het heeft hem 

zichtbaar veel moeite gekost om met zijn manuele rolwagen in de living te geraken. 

Daarbij interpreteer ik dat hij geïrriteerd is. 

 

Bovenstaande voorbeelden tonen aan dat mensen met een fysieke beperking, meer als 

anderen, spanningen kunnen ervaren door hun afhankelijkheden. Wanneer zij hun 

beperkingen niet hadden gehad, deden bovenstaande situaties zich niet voor of konden ze 

die zelf oplossen. O kon mee zijn grootvader bezoeken. J en S konden dan voor zichzelf 

zorgen.  

 

Indien de bewoners hun problemen zelf konden aanpakken zouden zij minder snel boos en 

gefrustreerd geraken. Daar emoties zoals boosheid en frustratie steeds gepaard gaan met 

negatieve gevoelens wordt het emotioneel welbevinden van de bewoners op bovenstaande 

momenten lager ingeschat.  
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In de Meidoorn wordt er zoveel mogelijk gedaan om de bewoners te ondersteunen. Enerzijds 

om hun afhankelijkheden zo klein mogelijk te maken, door hen hulpmiddelen aan te bieden.  

Anderzijds wordt er zoveel mogelijk geholpen om de problemen zo zelfstandig mogelijk aan 

te pakken. 

 

Bij de eetsituatie maakt K gebruik van het eetapparaat “My Spoon”. Dit is een 

robotarm die d.m.v. een joystick wordt aangestuurd. Dankzij dit hulpmiddel hoeft zij 

tijdens de eetsituatie niet voortdurend geholpen te worden. Op deze manier kan K 

haar zelfstandigheid behouden en kan ze haar eigen eettempo bepalen.  

 

Tevens wordt er in De Meidoorn veel humor gebruikt, hierdoor worden situaties die leiden tot 

boosheid en frustraties snel vergeten. Toch kunnen nooit alle problemen volledig worden 

weggewerkt en komen nu en dan frustraties naar boven.  
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2 De onderzoeksvraag 
 

Doordat de mogelijkheden bij de bewoners van De Meidoorn om met problemen om te gaan 

beperkter zijn dan bij mensen zonder beperking lijkt het zinvol om bestaande mogelijkheden 

tegen stress zo goed mogelijk te exploreren en aan te bieden. In dit eindwerk heb ik de taak 

op mij genomen om enkele bestaande methodieken zoals ademhalingsoefeningen, positieve 

dialoog, enz… uit te proberen bij enkele bewoners van De Meidoorn. 

 

Voordat ik bij het onderwerp stress uitkwam werd mij het idee gegeven om te werken rond 

agressie. Uit een klein vooronderzoek bleek dat stressbeheersing een belangrijke bijdrage 

kan leveren aan agressievermindering. Volgens de medewerkers van Icoba zullen mensen 

met een grotere stressbestendigheid minder snel agressief reageren (Icoba, 2013). 

Daarnaast bevestigen Maaike Kempers en Paul Albers met hun artikel “Agressie in de hand” 

de gelijke biologische basis van stress en agressie (Kempers & Albers, 2012).  

 

Door stress en frustratie te verminderen wordt er dus ook preventief gewerkt tegen agressie. 

Hoewel in De Meidoorn gevallen van agressie voorkomen zijn deze eerder zeldzaam. 

Daarnaast bereik ik een veel grotere doelgroep door te werken rond stress i.p.v. agressie. 

Om bovenstaande redenen besloot ik dit eindwerk enkel te zien als een onderzoek tegen 

stress. Wanneer het aantal agressie-incidenten zou afnemen is dat uiteraard mooi 

meegenomen maar gezien de lage frequentie van voorkomen moeilijk meetbaar. 

 

Dit eindwerk gaat niet alleen over stress, het is tevens een zoektocht om de weerstand van 

ons intern leven te verhogen en zo meer uitdagingen in het leven aan te kunnen. Deze 

interne weerstand valt onder de noemer van draagkracht. Ik neem u als lezer graag mee in 

een avontuur om ieders draagkracht te verhogen, in het bijzonder deze van de bewoners van 

De Meidoorn.  

 

Mensen met een fysieke beperking, zoals de bewoners van De Meidoorn, kunnen hun 

lichamelijke toestand maar moeilijk controleren. Zij hebben niet zelf de keuze gemaakt om 

met deze beperkingen door het leven te gaan en hun omstandigheden zijn dikwijls moeilijk te 

veranderen. Het leek mij dan ook een interessante uitdaging om op zoek te gaan naar 

technieken om hun draagkracht te verhogen. 

 

Spinoza een filosoof uit de 17de eeuw wist het al: Een emotie met negatieve gevoelens kan 

alleen bevochten worden door een andere, sterkere emotie (Damasio,2014). Het is dan ook 

niet verwonderlijk dat mensen met een grote draagkracht in stresssituaties veel positieve 

emoties en humor gebruiken (Burken, 2015). Als onderdeel van dit eindwerk ga ik op zoek 

naar methodieken om positieve emoties op te wekken en hieraan vast te houden. 

 

Tevens speelt ook de factor geluk een grote rol bij de keuze van de onderzoeksvraag voor 

dit eindwerk. Toevallig had mijn broer recentelijk aangehaald dat ademhalingstechnieken 

een bijdrage kunnen leveren tegen de beheersing van stress. Vervolgens had ik deze 

techniek opgenomen in een lijstje met verschillende optionele onderzoeksvragen. En tevens 

toevallig had ergotherapeute Jennifer Ribeiro dit idee opgevangen terwijl ik samen met 

stagebegeleidster Karen Nijs het lijstje overliep. Op haar beurt had zij dit idee positief 

bekrachtigd.  
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Vanuit het eeuwenoude idee van Spinoza en de suggestie van mijn broer kom ik tot de 

onderzoeksvraag: 

 

In welke mate kunnen 

 ademhalingsoefeningen  

in combinatie met methodieken voor het  

opwekken van positieve gevoelens  

de draagkracht  

van de bewoners van De Meidoorn met fysieke en bijkomende verstandelijke beperkingen 

verhogen? 

 

 

Het doel van dit eindwerk is om spanningen met negatieve emoties, die de bewoners van De 

Meidoorn ervaren, om te buigen naar draagkracht om sterker in het leven te staan. In 

volgend hoofdstuk 3 ‘Praktijktheoretische achtergrond’, leg ik verder uit wat ik daar juist mee 

bedoel en hoe dat dit theoretisch gerealiseerd kan worden. In het daarop volgende hoofdstuk 

beschrijf ik een praktisch onderzoek waarin ik verschillende methodieken uittest om meer 

draagkracht voor de bewoners te realiseren. De resultaten van dit onderzoek zullen worden 

opgenomen in hoofdstuk 5, waarvan u een evaluatie kan terugvinden in hoofdstuk 6. 

Tenslotte vindt u in hoofdstuk 7 een algemeen besluit. 
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3 Praktijktheoretische achtergrond 
3.1 De stageplaats 

Voordat wij ons theoretisch gaan verdiepen in het onderwerp stress stel ik u trots mijn 

stageplaats voor:  

 

3.1.1 Dienstencentrum Intesa 
 

Gedurende 10 maanden doe ik mijn stage bij Dienstencentrum Intesa. Dit dienstencentrum 

bestaat uit 9 wooncentra, 6 dagcentra en ambulante diensten. De diensten van het centrum 

richten zich op zorg bieden aan volwassenen met een verstandelijke en/of fysieke beperking 

(Intesa, 2015).  

 

Van de 9 wooncentra is enkel de Meidoorn gelegen in Kuringen, de andere zijn gevestigd in 

Borgloon. Het is in dit wooncentrum dat ik mijn 3de stagejaar mag uitvoeren. Vanuit De 

Meidoorn vertrekken de bewoners naar 3 dagcentra van het Dienstencentrum. Een deel van 

de bewoners gaat naar dagcentra art-ID en Elkon die beiden gevestigd zijn in Kuringen. 

Andere bewoners van De Meidoorn trekken wat verder om hun dagbesteding in te vullen en 

gaan naar dagcentrum Selko-Art in Berbroek (Intesa, 2015). 

 

De andere 3 dagcentra van Intesa zijn gelegen in Borgloon en Sint-Truiden. Deze dagcentra 

zijn net als de 8 woonvormen in Borgloon gericht op mensen met een verstandelijke 

beperking. De Meidoorn en de 3 Dagcentra nabij Kuringen verwelkomen hoofdzakelijk 

mensen met een fysieke beperking (Intesa, 2015). 

 
De missie van Intesa 

 

In de missie van Intesa lijkt de nadruk te liggen op ondersteuning. Hierin staat geschreven 

dat Intesa ondersteuning wil bieden in alle mogelijke vormen. Dat wil dus ook zeggen dat 

deze organisatie de bewoners wil ondersteunen in het verhogen van hun draagkracht.  

 

Richting bovenstaand doel wil Intesa haar handelen laten kenmerken door wederzijds 

respect, emancipatorisch denken, onderlinge dialoog en maatschappelijke integratie. 

 

De visie van Intesa 

 

De visie van Intesa, die het welzijn van de gebruikers centraal stelt, is een motivator voor de 

realisatie van dit eindwerk. Wanneer mijn eigen visie, waarden, overtuigingen, 

mogelijkheden, gedrag en omgeving (in dit geval Intesa), allen op één lijn liggen kunnen 

deze alleen maar ondersteunend en bekrachtigend werken (YourCoach, 2014). 
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3.1.2 Wooncentrum de Meidoorn. 
 

Zelf vond ik mijn weg naar deze stageplaats na een kritische selectie. De Meidoorn is 

gelegen in de Meidoornlaan 24 te Kuringen. Hier wonen op moment van schrijven 26 

volwassen mannen en vrouwen. In de Meidoorn kunnen maximaal 27 mensen verblijven 

(Intesa, 2014).  

 

Deze bewoners krijgen hoofdzakelijk ondersteuning omwille van hun fysieke beperking. 

Naast deze fysieke beperking vertonen deze mensen bijkomende beperkingen zoals een 

verstandelijke of visuele beperking (Intesa, 2014). Deze beperkingen kunnen zowel voor als 

na de geboorte zijn opgetreden. 

 

In de Meidoorn heeft iedere bewoner zijn eigen kamer. Deze kamers worden ingericht met 

zoveel mogelijk inspraak van de gebruiker. Verder vinden wij in de Meidoorn brede gangen 

die gemakkelijk doorgang verlenen naar de gemeenschappelijke livings, badkamers en 

WC’s. De 4 livings doen dienst als eet- tot ontspanningsruimten. Door het 

gemeenschappelijk gebruik van die infrastructuur worden de sociale contacten gestimuleerd 

(Intesa, 2014). 

 

Wanneer je even door De Meidoorn wandelt ontdek je heel wat mechanische en 

technologische hulpmiddelen. De meeste hulpmiddelen zijn op maat van de bewoners 

gemaakt. Daarnaast zijn er voor gemeenschappelijk gebruik toiletten met steunen, tilliften en 

hoog-laag baden aanwezig. 

 

Als dagbesteding gaan de meeste bewoners door de week naar één van de dagcentra van 

Intesa. Wanneer er bewoners aanwezig zijn zal je er ook begeleiding kunnen terugvinden. 

De bewoners kunnen hierdoor op elk moment om hulp vragen. Wanneer de begeleiding niet 

in directe aanwezigheid is van de bewoner kan deze om hulp vragen via een centraal 

oproepsysteem. 

 

3.1.3 De ortho(ped)agogische vraag van de doelgroep 
 

Alle bewoners van De Meidoorn stellen een vraag naar ondersteuning door hun 

lichamelijke beperkingen. Zij hebben ondersteuning nodig bij verschillende alledaagse 

levensverrichtingen (ADL).  

 

Door hun fysieke beperking leven zij in een afhankelijkheid van anderen. Daar zij hun 

volwassen leeftijd reeds hebben bereikt kan dit voor hen een vorm van schaamte teweeg 

brengen. 

 

De eerste week vraagt H om haar nog even niet op het toilet te helpen. Ze zegt dat 

ze haar maandstonden heeft. 

 

De afhankelijkheid van anderen stelt ook het geduld van de bewoners op de proef. 

 

In living 3 en 4 van de Meidoorn eten de bewoners soms met 7 personen tegelijk. 

Daar slechts één van hen zijn boterhammen zelf smeert, zijn er steeds bewoners 

die moeten wachten.  
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Het gebeurt vaak dat er meerdere bewoners van De Meidoorn tegelijk gebruik 

maken van het oproepsysteem. Het gebeurt dan ook regelmatig dat er niet genoeg 

personeelsleden aanwezig zijn om deze tegelijk af te handelen waardoor een 

wachtrij ontstaat. 

 

Vaak hebben de bewoners ook problemen met spraak wat communicatie moeilijk maakt. 

Daar komt nog eens bij dat zij vaak verstandelijk te laag worden ingeschat. Daar men 

zichzelf leert kennen door de ogen van de buitenwereld kan dit het zelfbeeld van de 

bewoners verlagen of tot frustraties leiden. 

 

Lange wachtrijen, moeilijke communicatie en schaamte kunnen vormen van frustraties 

oproepen waardoor de bewoners naast ondersteuning ook een bijkomende vraag naar 

welbevinden kunnen stellen.  

 

Verschillende bewoners hebben ook een bijkomende verstandelijke beperking. Deze 

personen hebben extra nood aan duidelijkheid en structuur. 

  

Er is een afspraak dat M op vaste momenten naar het toilet wordt geholpen. Deze 

afspraak draagt net zoals de vaste eet- en slaapmomenten bij tot een gestructureerd 

leven voor M. Door aan deze rituelen vast te houden worden de dagen bevattelijker 

voor M, waardoor zij meer het gevoel van veiligheid krijgt. 

 

Tenslotte kan worden gesteld dat iedere bewoner zijn eigen ortho(ped)agogische vragen 

stelt. De begeleiding van De Meidoorn probeert zo goed mogelijk aan elke vraag tegemoet te 

komen. 

 

3.1.4 De ortho(ped)agogisch antwoorden van de begeleiding 
 

De begeleiders van De Meidoorn doen hun uiterste best om alle bewoners zo goed mogelijk 

te ondersteunen. Toch probeert men deze ondersteuning tot een minimum te beperken om 

zo de zelfstandigheid en de bijhorende privacy zo hoog mogelijk te houden. 

 

V kan zelfstandig naar het toilet. Toch maakt ze daarbij regelmatig gebruik van het 

oproepsysteem om hulp te vragen. Wanneer wij als begeleiding worden 

geconfronteerd met deze situatie laten we V alsnog alles zelf doen. Wij kijken enkel 

toe of de situatie veilig voor haar blijft. 

 

Daarnaast wordt er veel gewerkt aan het welbevinden van de bewoners. Dit eindwerk kan 

hier maar een bescheiden onderdeel van vormen. Er wordt bijvoorbeeld veel met de 

bewoners in een positieve dialoog gegaan. Humor speelt daarin een grote rol, maar er wordt 

tevens veel aandacht besteed aan hun gevoelsleven. Er wordt getracht om een thuis te 

creëren voor iedere bewoner.  

 

Elke avond komen er verschillend bewoners samen in de living om samen TV te 

kijken. Ook de personeelsleden zorgen dat zij op dat moment zo veel mogelijk in de 

living aanwezig zijn. De begeleiding kan dan rustig in dialoog gaan met de bewoners. 

Op vraag van de bewoners wordt er regelmatig een hapje of drankje aangeboden.  

 

De begeleiders accepteren de bewoners zoals ze zijn. Dit respect wordt wederzijds 

verwacht. Op die manier kunnen zowel de begeleiders optimaal zichzelf zijn en zich goed 

voelen. 
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3.2 Leefgroep Het Linske 

De Meidoorn bestaat uit 2 leefgroepen: Het Linske en De Laer. Mijn stage gaat hoofdzakelijk 

door in leefgroep Het Linske waardoor ik dit onderzoek hoofdzakelijk richt op bewoners uit 

deze leefgroep. 

 

13 van de 14 bewoners van Het Linske bewegen zich voort in een rolwagen. 5 bewoners 

kunnen dat nog op armkracht, 7 anderen maken gebruik van een elektronische bediening. 

Enkel K kan zich niet zelfstandig verplaatsen gezien haar visuele beperking. G, een bewoner 

met MS, kan vermoedelijk dankzij medicatie nog zonder rolstoel door het leven. 

 

Bij 4 bewoners ontstond er een breuk in hun leven omwille van een ongeval. Deze bewoners 

liepen daarbij een hersenbeschadiging op met fysieke en bijkomende beperkingen tot 

gevolg. Bij de andere bewoners zijn de beperkingen al vanaf de geboorte aanwezig of 

ontstaan uit een chronische ziekte zoals MS. 

 

3.2.1 De partners in mijn onderzoek 
 

Om bepaalde methodieken uit te testen voor dit onderzoek ben ik op zoek gegaan naar 

enkele bewoners die bereid waren vrijwillig mee te werken. Voordat ik de bewoners 

bevraagd had tot medewerking hebben wij eerst enkele afwegingen gemaakt.  

 

Wij weten bijvoorbeeld dat J soms agressief gedrag vertoont en ademhalingsoefeningen 

kunnen op eerste zicht een meerwaarde voor hem zijn. Zo zou hij zijn emoties beter kunnen 

beheersen waardoor zijn agressie afneemt. Langs de andere kant heeft J COPD (een 

chronische longaandoening) wat de ademhalingsoefeningen onaangenaam kunnen maken. 

De oefeningen veroorzaken mogelijk meer frustratie terwijl wij dat juist willen verminderen. 

 

Uiteindelijk ben ik uitgekomen bij G & H. Daar deze mensen een grote bereidheid toonden 

om mee te werken aan mijn onderzoek beschouw ik hen als mijn persoonlijke helden. 

Hieronder geef ik alvast een korte beschrijving van deze personen. Gaandeweg met mijn 

onderzoek heb ik deze mensen beter leren kennen. Hierdoor zal u meer informatie over deze 

bewoners kunnen terugvinden in hoofdstuk ‘5 Resultaten actieonderzoek’. 

 

De held in mijn onderzoek: 

 

G is een man van 52. Hij ging tot 1985 naar school in het Sint-Gerardusinstituut. Wanneer G 

niet thuis is in De Meidoorn is de kans groot dat je hem treft in één van de dagcentra Elkon 

of Selko-Art. G wordt beschreven als een vriendelijke en opgewekte man. Hij legt vlot 

contacten met iedereen.  

 

Tijdens zijn geboorte had G een zuurstoftekort met een hersenbloeding tot gevolg. Deze 

bloeding heeft voornamelijk zijn linkerhersenhelft aangetast. Hierdoor heeft G ernstige 

spanningsathetose en spasticiteit. Bijkomend heeft hij een matig verstandelijke beperking en 

epilepsie. 

 

Op vlak van ledematen is G zijn linkerarm en -hand het meest functioneel. Hier is sprake van 

een matige tot grove motoriek. Hierdoor kan hij zelfstandig eten, drinken en zijn rolwagen 

besturen. 
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Op zintuigelijk vlak kan G zijn omgeving goed waarnemen, hij draagt enkel een bril. Hij 

spreekt vrij stil maar redelijk verstaanbaar. Wanneer G vermoeid is gaat dit wat moeilijker. Hij 

gebruikt een eerder beperkte woordenschat en heeft moeite met begrijpen van abstracte 

taal. 

 

Volgens zijn dossier heeft G moeite om zijn gevoelens onder woorden te brengen. Vanuit 

eigen standpunt ervaar ik eerder een open houding. Mogelijk is hij hierin gegroeid. G is erg 

trots op zijn vriendin. Door onzekere reacties had ik reeds ondervonden dat G moeilijk 

onderscheid kan maken tussen plagen en ernstige opmerkingen. Als begeleiding moeten wij 

goed opletten hierin op tijd duidelijkheid te bieden. 

 

In de Meidoorn kijkt G vaak TV op zijn kamer. Regelmatig kijkt hij ook mee naar Familie in de 

living. Hij drinkt dan wel eens een pintje. Af en toe neemt hij wel eens deel aan een 

groepsactiviteit. Vooral Rummicub speelt hij graag. Tevens luistert hij wel eens graag naar 

de radio en belt nu en dan eens naar zijn mama of vriendin. Verder doet G graag aan G–

karate, schilderen, rolstoeldansen en zwemmen.  

 

De heldin in mijn onderzoek. 

 

H is een vrouw van 43 jaar. Ze is goedlachs en houdt van humor! H heeft contact met 

iedereen binnen De Meidoorn. Ze past goed binnen de groep. 

 

H is geboren tijdens de 7de maand van de zwangerschap. Ze heeft daarop 8 weken in de 

couveuse gelegen. 8 maanden later heeft ze een schedeloperatie ondergaan. Die was naar 

eigen zeggen zinloos: “Ik heb hier enkel een lelijk litteken aan overgehouden”.  

 

H ging van haar 6de tot 14de levensjaar naar Sint-Gerardus in Diepenbeek. Zij vervolgde 

haar studentenleven tot haar 21ste in het Sint-Lodewijkinstituut in Kwatrecht (Oost 

Vlaanderen) op een Simi-internaat. Na haar studentenperiode vulde H haar dagen in 

dagcentrum Elkon en dat doet ze nog steeds.  

 

H heeft een hersenverlamming met verstoorde motoriek, tastzin en groei. Ze hoort minder 

goed aan haar linkerzijde. H ervaart een grote spasticiteit in al haar ledematen en ook haar 

vingers en tenen maken onwillekeurige buig en strekbewegingen. H heeft ook problemen 

met haar spraak maar de communicatie kan nog erg vlot verlopen. H beantwoordt 

bijvoorbeeld heel snel ja-nee vragen. Bij een ja klakt ze met haar tong bij een nee tikt ze 

verschillende malen met haar tong tegen haar gehemelte (tttt). 

 

H is erg gelovig. "Het geloof houdt mij sterk", zegt ze. H houdt van reizen. Ze is zelfs tot in 

Zuid- Amerika geweest! H filosofeert graag, ze durft haar standpunt te geven maar kan ook 

haar mening herzien. Verder houdt H van schilderen, haar computer, paardrijden, uitstapjes 

maken en naar de sauna gaan. 

 

H stuurt haar rolwagen, computer en tv aan met haar tong! Aan haar bril is een 

infraroodsensor bevestigd die ze met haar tong aantikt. Op een schermpje worden steeds 

verschillende mogelijkheden overlopen die ze dan kan selecteren. Wanneer zij met het 

dagcentrum scholen bezoekt kan ze erg trots dit unieke talent laten zien. 
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3.3 Wat is stress 

Nu mijn stageplaats is voorgesteld is het tijd om enkele begrippen te verklaren die in verband 

staan met stress. 

 

3.3.1 Stress in ons taalgebruik 

 
Dit eindwerk gaat over stress. Iedereen heeft wel een idee over wat stress is. Wanneer wij 

spreken over stress hebben wij het meestal over de negatieve aspecten ervan. Wij 

beschouwen stress als ons intern mechanisme dat ervoor zorgt dat wij niet kunnen slapen, 

niet helder kunnen denken en ons niet goed in ons vel voelen. Kort gezegd, wanneer wij 

spreken over stress hebben wij het over de dingen die ons ongelukkig maken. Hoewel ons 

stressmechanisme ook heel wat positieve eigenschappen heeft hebben wij het meestal over 

de negatieve kant. In de wandelgangen hebben wij het dus meestal over negatieve stress.  

 

3.3.2 Stress als een ruimer begrip. 

 
Stress betekent letterlijk spanning of druk. Het gaat steeds over een kracht die wordt 
uitgeoefend op een voorwerp. Stress in dit eindwerk is steeds de belasting die wij onszelf 
opleggen of opgelegd krijgen (Hoogland, 2016).  
 
Volgens een definitie van Selye is stress een niet-specifieke reactie van het lichaam op elke 
vorm van aanspraak die erop gedaan wordt (Linden, 2006).  
 
Indien wij zintuigelijk een verandering waarnemen in de fysieke wereld dan zal ook ons 
mentaal beeld van die wereld veranderen. Gelijkaardig zal bij een verandering van een 
fysisch proces in ons lichaam ons mentaal beeld van het eigen lichaam veranderen. De 
fysieke wereld wordt steeds vertaald naar onze mentale wereld. 
 
Onze mentale beelden van de fysieke wereld worden steeds vergeleken met al dan niet 
onbewuste (toekomst) verwachtingen. Onder deze verwachtingen versta ik onze eigen visie, 
wil, verlangens, behoeften, enz,..  Deze verwachtingen worden volgens bepaalde prioriteiten 
(denk aan Maslow) omgezet in gedrag. Alle mentale processen die invloed hebben op ons 
menselijk gedrag kan je beschouwen als een vorm van stress. Zonder enige vorm van 
geestelijke spanning zetten wij onszelf niet in beweging. 
 
Verwachtingen zoals “er moet eten zijn”, “ik moet drinken” zijn reeds in ons brein 

voorgeprogrammeerd en worden op basis van mentale lichaamskaarten1 omgezet in 

gevoelens zoals bijvoorbeeld honger en dorst. Hoe dringender of hoe kleiner de kans wordt 
ingeschat (wij zijn hier niet goed in) dat verwachtingen worden ingelost hoe groter een 
bijkomend gevoel van druk ontstaat. 
 
 
  

                                                
1 mentale lichaamskaarten:  In gedachten kan je de weg naar je bakker, werk, enz… overlopen. Ook 
kan je met gesloten ogen vertellen waar de verschillende delen van jouw eigen lichaam zich bevinden. 
Je hersenen hebben jouw lichaam en omgeving in kaart gebracht. Zo worden er ook heel wat 
lichamelijk processen in kaart gebracht waarvan wij ze niet bewust kunnen oproepen, zoals ons 
honger en dorst systeem. Daar dit mentale representaties zijn in onze hersenen worden dit ook wel 
mentale kaarten genoemd. Volgens Damasio zijn onze gevoelens op deze kaarten gebaseerd 
(Damasio, Het gelijk van Spinoza Vreugde, verdriet en het voelende brein, 2014). 
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Mentale stress ontstaat na een cognitieve vertaling van de fysische wereld. Stress is dus 
steeds psychologisch van aard. Daar het gevoel van druk tijdens een voordracht gelijkaardig 
aanvoelt als een zwaar blok hout dat op je lichaam drukt, valt te verklaren dat beide 
gevoelens ontstaan vanuit het mentale beeld van ons lichaam en niet vanuit ons fysische 
zelf. 
 
De menselijke geest kan je beschouwen als centrum van ons stresssysteem. Vanuit stress 
die wij ervaren zal ons brein (al dan niet bewust) ons lichaam aansturen. Hoe deze 
aansturing werkt wordt voor een stukje uitgelegd in hoofdstuk 3.15: De biologie van stress. 
 
Volgens de definitie kan stress zowel positief als negatief zijn. Zelf kunnen wij gemakkelijk 
een onderscheid maken tussen deze positieve en negatieve kant. Negatieve stress is de 
mentale spanning die steeds beleefd wordt in combinatie met onaangename gevoelens. Bij 
positieve stress zijn deze gevoelens steeds aangenaam.  

 
Na een jarenlange liefdesrelatie heeft E zijn relatie met bewoonster A beëindigd. 
Wanneer E in haar buurt komt merken wij dat A erg gespannen wordt. Die 
spanningen zijn mogelijk het resultaat van de mentale verwachtingen die A ooit 
mentaal heeft gevormd ten opzichte van E. 

 
 

3.3.3 Draaglast 

 
In de context van negatieve stress spreekt men ook wel van draaglast. Het verschil tussen 

onze mentale verwachtingen en ons mentaal heden vormt onze draaglast. Hiermee wil ik 

zeggen dat draaglast steeds een verschil is tussen wat je hoopt, verlangt, enz. en wat is. Een 

steen is iets wat is, maar het wordt pas een last als je deze op een andere plaats wil zien.  

 

De draaglast van een individu is het geheel van alles wat deze moet. Dit kan opgedeeld 

worden in de eigen behoeften die hij moet voorzien, de verwachtingen en bedreigingen uit 

zijn omgeving tot de doelstellingen die hij zichzelf oplegt. 

 

H gaat solliciteren voor een functie binnen de dagbesteding. Deze job zou zij zeer 

graag willen uitvoeren. H heeft in haar gedachten een aangenaam toekomstbeeld 

van deze opportuniteit gecreëerd. Toch weet ze dat ze door haar beperkingen 

weinig kans maakt voor deze functie. Hierdoor vormen de verwachtingen die zij in 

haar gedachten gecreëerd heeft een zware last. 
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3.4 Wat is draagkracht 

Stress heeft ook een heel positieve zijde. Meer nog, ons lichaam heeft zelfs stress nodig! 

Zonder ons biologisch stressmechanisme zouden onze voorouders het nooit hebben 

overleefd en zouden wij geen enkele van onze doelstellingen behalen. Ons stresssysteem 

zorgt ervoor dat wij wakker worden en dat wij onze energie inzetten op de juiste momenten.  

 

Stress is een middel om de beschikbare energie in ons lichaam efficiënt te kunnen inzetten 

in functie van wat wij in deze wereld gedaan willen krijgen. Hoe efficiënter wij onze energie 

kunnen inzetten tegen lichamelijke en geestelijke lasten (zie draaglast) hoe groter onze 

draagkracht. 

 
In dit eindwerk beschouw ik draagkracht als: 

 
De hoeveelheid van lichamelijke en geestelijke mogelijkheden 

en de wijze waarop deze efficiënt kunnen worden ingezet om  

in de eigen behoeften te voorzien, 

de eigen problemen te overwinnen, 

 en de eigen doelstellingen te behalen. 

 
 
Naast de persoonlijke mogelijkheden van de bewoners valt ook hun netwerk, zoals het 
begeleidend personeel, onder de noemer van draagkracht. Zo kom ik even terug op de 
relatiebreuk tussen A en E. De begeleiding van De Meidoorn tracht om A zo goed mogelijk 
op te vangen. Wij wenden veel van ons menselijk vermogen aan om een verbondenheid met 
haar te creëren. Vanuit deze verbondenheid kan A nieuwe belangrijke doelen in haar leven 
opbouwen. Hoewel A liever niet deelnam aan de anti-stresssessies hoop ik toch dat ik enige 
vorm van betekenis  aan haar leven heb kunnen geven. Hieronder volgt een klein fragment 
dat voortvloeit vanuit onze verbondenheid: 
 

Wanneer ik A naar het toilet help geeft ze moeizaam (ze heeft opnieuw veel 

spanningen) aan dat er een probleempje is met haar rolwagen. Ik zeg: “Oh A, dat 

zal ik eens snel oplossen”. Ik zie dat A nog meer spanningen beleeft maar zij toont 

mij daarbij een brede glimlach. Terwijl A nog op het toilet zit haal ik snel de juiste 

inbussleutel en even later was haar rolwagen gemaakt. Haar bovenlichaam maakt 

grote bewegingen maar aan haar lach zie ik dat ze positieve gevoelens ervaart. Ik 

bekrachtig haar positiviteit en zeg dat ik haar bewonder om zo hard te genieten van 

de kleine dingen. 
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3.5 De negatieve kant van stress 

Negatieve stress wordt beleefd door emoties die wij beschrijven als onaangenaam. Er zijn 

heel wat negatieve emoties die ontstaan vanuit ons stresssysteem.  

 

Wanneer wij negatieve emoties ervaren komt onze beleving in een negatieve spiraal terecht. 

De “broaden and build” theorie beschrijft dat negatieve emoties onze aandachtsfocus 

versmalt. Tegelijkertijd versmallen deze emoties ons venster van mogelijke gedachten en 

acties tot bijvoorbeeld vecht- en vluchtgedrag (Burken, 2015). 

 

Volgens van der Linden is er fysiologisch geen verschil in de processen die 

betrokken zijn bij positieve of negatieve stress. Volgens hem heeft negatieve 

stress echter wel een veel grotere impact op onze gezondheid (Linden, 2006).  

 

 

Frustraties 

 

Stress wordt negatief ervaren als onze draaglast te groot wordt t.o.v. onze draagkracht. Wij 

putten ons dan uit (chronische stress) en/of geraken gefrustreerd. 

 

A laat zijn vork vallen. Door zijn fysieke beperkingen gaat dit hem veel moeite 

kosten om deze op te rapen. A mompelt wat op wisselende toon en maakt subtiele 

onregelmatige bewegingen. Aan zijn reactie leid ik af dat hij gefrustreerd geraakt. A 

weet dat het voor een begeleider weinig moeite kost om de vork op te rapen maar 

hij wil zoveel mogelijk zijn zelfstandigheid behouden. 

 

 

Verveling 

 

Een andere mogelijkheid wanneer stress als negatief wordt ervaren is wanneer de 

uitdagingen uit de buitenwereld veel lager liggen als wij werkelijk aankunnen. Onze 

draagkracht is dan veel hoger dan onze draaglast. In dat geval kunnen wij spreken van 

verveling en zijn wij weinig gemotiveerd om iets te doen. Het is alsof onze draagkracht 

(waaronder motivatie valt) voor een stukje in elkaar stort. 

 

M weet niet goed wat doen en zit in haar rolwagen op de gang. Ze lijkt verder weinig 

te ondernemen. Zelf vindt M te weinig motivatie om iets te ondernemen. Gelukkig 

kan de externe overtuigingskracht van een begeleidster haar ervan overtuigen om 

een activiteit te ondernemen: M gaat typen.  

 

De bewoners van De Meidoorn hebben hoofdzakelijk een fysieke beperking. 

Hierdoor hebben zij minder vlot toegang tot informatie. Door hun fysieke beperking 

is niet alleen een gewone school minder toegankelijk, zij hebben ook minder 

gemakkelijk toegang tot internet of boeken. Hierdoor zijn de mentale mogelijkheden 

van enkele bewoners langdurig minder optimaal belast geweest. Dit kan gedeeltelijk 

de verstandelijke achterstand van enkele bewoners verklaren. 
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Angst 

 

Wanneer er destructie van het eigen lichaam dreigt of bij nakend gevaar voor de dood 

krijgen wij gevoelens van angst. Angstgevoelens kunnen er o.a. preventief voor zorgen dat 

wij het gevaar zo veel mogelijk gaan ontlopen. Gevoelens van angst kunnen op verschillende 

gebeurtenissen in ons leven worden geconditioneerd of aangeleerd door observationeel 

leren. 

 

H heeft weinig controle over haar eigen bewegingen. Wanneer H naar huis gaat in 

het weekend neemt haar mama veel verzorgende taken op zich. H geeft aan dat 

haar mama ouder wordt en steeds moeilijker voor haar kan zorgen. Dit leidt bij haar 

tot mentale en fysieke spanningen. H kijkt dikwijls angstig naar de toekomst. 

 

 

De angst van apen voor slagen zou aangeboren zijn. Toch is een éénmalige 

confrontatie met die slang vereist in combinatie met een angstige expressie van de 

moeder. Zonder die ene keer wordt de angst voor slangen niet getriggerd (Damasio, 

2014). 

  

 

Boosheid: 

 

Wanneer de frustraties te hoog oplopen of wanneer wij denken bedrogen te worden door 

anderen is er een automatisch systeem in ons lichaam dat geactiveerd wordt wat wij 

boosheid of woede noemen. 

  

V komt wat omhoog uit haar rolstoel en zegt op een luidere toon: “H maakt altijd 

veel lawaai als ze iets zegt”. Daarbij zwaait ze haar arm snel naar boven. Ik 

antwoord met luide stem: “Je weet best dat H daar niets aan kan doen”. Ik vul aan 

met: “Ga nu maar rustig zitten”.  

 

 

Het lichamelijk systeem in ons lichaam dat boosheid veroorzaakt lijkt niet optimaal 

aangepast aan onze hedendaagse maatschappij. In onze cultuur wordt boosheid 

weinig aanvaard. We worden er meer en meer van bewust dat er diplomatische 

alternatieven zijn. 

 

 

 

 

 

Negatieve emoties kunnen het verouderingsproces versnellen, laat het emotionele 

drijfvermogen leeglopen en verminderd de fysieke vitaliteit (Bijl, 2016).  

 

Het is soms duidelijk te merken aan het gedrag van L hoe zij zich voelt. Wanneer zij 

zich niet goed voelt is ze erg stil en geeft dikwijls aan te willen rusten. Maar als L 

zich goed voelt zie je ze veel rondrijden, van de éne living naar de andere. Ze is dan 

meer ondernemend. 
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3.6 Van negatieve naar positieve stress 

Het doel van dit eindwerk is om de negatieve stress te verminderen. Dit kunnen wij doen 

door onze draagkracht te verhogen, waardoor wij mentaal en fysiek meer aankunnen.  

 

“De sleutel tot het verlichten van een depressie ligt niet in het ontwarren van de gordiaanse 

knoop van het verleden, maar in het aanvaarden en plannen van de onzekere toekomst 

(Zimbardo & Boyd, 2009)”. 

 
Volgens Kelly McGonical bewijst een studie bij 30 000 mensen uit de Verenigde Staten dat 

het sterftecijfer lager is bij mensen die geloven dat stress zinvol is t.o.v. mensen die 

evenveel stress ervaren maar juist denken dat stress schadelijk is. Diens sterftecijfer zou 

zelfs lager liggen dan bij mensen die weinig stress ervaren! Positieve gedachten over stress 

zou de menselijke biologie veranderen van een staat van angst naar moed (McGonigal, 

2013)! 

 

Natuurlijk kan men ieder onderzoek op verschillende wijze interpreteren. Zelf vermoed ik dat 

personen die denken dat stress zinvol is, over het algemeen positiever ingesteld zijn. Zij 

hebben dan bijvoorbeeld een positiever beeld van de toekomst. 

 

Het gaat er dus vooral om, om positief over het heden en de toekomst te denken. Positieve 

gedachten activeren, net als de negatieve, ons lichamelijke stresssysteem maar zijn 

biologisch gezonder en worden prettiger ervaren. Ons lichaam blijft energie produceren en 

die wordt niet opgebrand in frustratie maar omgezet naar efficiënt gedrag gericht op positieve 

doelen. 

 

Een grote draagkracht komt overeen met optimaal presteren. Wanneer je een belangrijke 

prestatie moet leveren zou iemand je kunnen adviseren om jezelf op te peppen. Iemand 

anders zou totaal het tegenovergestelde aanraden: “Probeer u te ontspannen”. Volgens Alan 

Watkins draait een optimale prestatie niet om energie of ontspanning, zoals je kan zien op de 

verticale as in afbeelding 2. Waar het wel om draait is om in een optimale zone te komen van 

positieve gevoelens, zoals weergegeven op de horizontale as in afbeelding 1. Volgens 

Watkins worden bij positieve emoties het anabole hormoon DHEA aangemaakt. Dit is een 

vitaliteitshormoon (Watkins, 2014)! DHEA heeft een positieve werking op het humeur 

(Wikipedia, 2015)! 

 

 

 
Afbeelding 1: Van negatieve naar positieve emoties 
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Wij moeten dus een manier vinden om positieve emoties te ontwikkelen. En wat kan er nu 

positiever zijn dan op zoek te gaan naar geluk? In afbeelding 2 heb ik de doelen voor dit 

eindwerk in kaart gebracht en hoe ik deze wil bereiken. Bovenaan staat het doel waar dit 

eindwerk is op gericht: Het bereiken van een hogere draagkracht. Die hoge draagkracht 

staat direct in verband met positieve gevoelens en geluk.  

 

De methodieken zoals positieve gedachten (zie hiervoor ‘punt 3.10.1 Een positieve mindset’) 

en ademhalingsoefeningen (zie hiervoor ‘3.10.2 Ademhalingsoefeningen’) zouden moeten 

bijdragen aan de positief gestelde doelen en worden verder meer uitgebreid besproken. 

 

De gebruikte technieken vertrekken steeds vanuit een verbondenheid met anderen. Dit 

concept zal ik in hoofdstuk ‘3.8 Verbondenheid met anderen’ verder toelichten. 

 

 

 
Afbeelding 2: De doelen in kaart 
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3.7 Een weg naar geluk.. 

Wij kunnen onze draagkracht verhogen door onze gedachten zo veel mogelijk te richten op 

wat ons gelukkig maakt. Geluk staat immers in een direct verband met positieve emoties en 

een hoog welbevinden. Als wij ons goed voelen kunnen wij moeilijke situaties langer 

volhouden, onze draagkracht is dan hoger.  

 

Volgens de positieve psychologie wordt geluk gekenmerkt door positieve relaties, positieve 

emoties, betrokkenheid, zingeving en succes (Bannink, 2013). Deze aspecten zal ik tijdens 

mijn praktijkonderzoek benutten om positieve emoties op te wekken. In dit theoretisch 

gedeelte ga ik wat dieper in op enkele van deze domeinen. Ik start met: 

3.8 Verbondenheid met anderen 

Vanaf mijn proefdag in De Meidoorn ervoer ik reeds positieve connecties met enkele 

bewoners. Ik voelde mijzelf enthousiast en ik zag dat de bewoners enthousiast 

reageren op mijn aanwezigheid. Op mijn eerste stagedag was het voor de bewoners 

duidelijk dat ik voor De Meidoorn had gekozen en het enthousiasme was nog steeds 

prominent aanwezig. Het eerste moment dat ik met H contact maakte had zij haar 

spieren nog minder onder controle maar haar mondhoeken gingen omhoog. Ik 

interpreteerde onmiddellijk: Dit kan maar een emotie zijn, ze is enthousiast. 

 

Als basis van mijn sessies tracht ik verder verbondenheid te creëren met de deelnemers. 

Vanuit een positieve relatie met de ander kan ik gebruik maken van complimentjes, humor 

en suggesties om positieve gedachten op te wekken. 

 

De verbondenheid met anderen heeft niet alleen een psychologische maar ook een 

fysiologische basis. Deze basis vinden wij o.a. terug bij het hormoon oxytocine. 

 

3.8.1 Oxytocine 
 

Oxytocine wordt o.a. aangemaakt bij huid op huid contact. Bijvoorbeeld wanneer wij als kind 

werden geknuffeld. Maar ook in later stadium in ons leven, wanneer wij seks hebben, komt 

dit hormoon in grotere mate vrij. Dit hormoon krijgt daarom ook wel de meer romantische 

naam liefdeshormoon (Portzky, 2015) (Wikipedia, 2015). Daarnaast komt dit hormoon ook 

vrij als onderdeel van onze stressreactie (McGonigal, 2013)! 

 

Oxytocine beschermt ons lichaam tegen de schadelijke effecten van een stressreactie. Ons 

hart heeft bijvoorbeeld receptoren voor dit hormoon. Oxytocine triggert op die manier ons 

hart om nieuwe hartcellen te regenereren. Het liefdeshormoon maakt ons hart sterker 

(McGonigal, 2013)!  

 

Oxytocine functioneert ook als een neurotransmitter (McGonigal, 2013) (Wikipedia, 2015). 

Wanneer wij in een stressvolle situatie komen zorgt dit stresshormoon ervoor dat de sociale 

functies in ons brein optimaler gaan functioneren (McGonigal, 2013). Op die manier zorgt dit 

hormoon voor een hogere bereidheid om juist die mensen te helpen waar om wij geven! 

Daarnaast motiveert dit hormoon ons om hulp te zoeken (McGonigal, 2013)! 

 

Tegelijkertijd zorgt oxytocine ervoor dat mensen zich agressiever gedragen ten opzichte van 

mensen uit een concurrerende groep (ANP, 2010) (Nelissen, 2013). 
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Oxytocine ondersteunt ons om hulp te vragen en te geven in stresssituaties. Wanneer wij 

dan vervolgens hulp bieden of krijgen wordt er meer oxytocine vrijgegeven! Hierdoor wordt 

onze stressreactie nog gezonder en zullen wij sneller herstellen van een stressreactie. Het 

liefdeshormoon versterkt onze draagkracht! Volgens McGonigal zorgt een menselijke binding 

dan ook voor een hogere weerstand tegen de negatieve effecten van stress (McGonigal, 

2013)!  

Knuffelen is erg positief zelfs vanuit biologisch oogpunt. Zelf geloof ik dat dit hormoon een 

belangrijke rol speelt in De Meidoorn.  

 

A die bezig is met het verwerken van een relatiebreuk krijgt heel wat aandacht van 

het personeel. Er wordt veel begrip naar haar getoond en ze wordt regelmatig 

geknuffeld! Hierdoor neemt ze een meer ontspannen houding aan en tovert zij een 

glimlach op haar gezicht 

 

3.8.2 Echt contact maken - rapport 
 

Rapport maken wil niet meer zeggen dan de ander leren kennen om tot op dezelfde 

golflengte te komen. Het is de bedoeling dat ik de bewoners in die mate leer kennen zodanig 

dat ik mijn eigen gedachten en gevoelens op hen kan afstemmen. Op die manier kan ik op 

hun golflengte komen wat door elk van ons als positief wordt ervaren. Het is een techniek 

afkomstig uit NLP. NLP staat voluit voor NeuroLinguïstisch Programmeren en gaat over 

technieken om uzelf gedrag aan te leren om sterker in het leven te staan. NLP is ontstaan 

door het gedrag van succesvolle mensen te bestuderen. Rapport is slecht één van de vele 

technieken die NLP beschrijft maar zeker niet de minst belangrijke (Ready & Burton, 2015). 

 

Bij verschillende bewoners loopt de communicatie soms erg moeizaam. Hoe meer je over 

een bewoner weet, hoe vlotter je een gesprek kan laten verlopen. A communiceert 

bijvoorbeeld dikwijls enkel met een lach. Toch kan er soms erg vlot met haar gecommuni-

ceerd worden. Dit komt omdat wij A erg goed en steeds beter leren kennen. Hoe beter wij de 

gewoonten, de wensen en de huidige situatie van A kennen hoe beter wij onze vraagstelling 

op haar kunnen richten.  

 

Op school leren wij dat het grootste deel van de communicatie non – verbaal gebeurt. Bij A is 

dat in sommige gesprekken voor 100% het geval. Toch kan ik beter dan bij anderen zien wat 

zij wil en hoe zij zich daarbij voelt!  

 

Ik weet dat A na het eten steeds naar het toilet gaat en zij weet dat ik dat weet. Ik 

kijk naar haar en hef mijn hoofd lichtjes op, mijn wenkbrauwen net iets hoger. A 

lacht en ik weet dat ze niet enkel lacht om mijn subtiele vraag te bevestigen. A 

lacht omdat ze zich begrepen voelt en omdat wij ons op elkaar hebben 

afgestemd. Ik lach terug, zij nog wat breder. Wij voelen ons beiden goed, we 

weten het van elkaar maar hebben geen woord gezegd. 
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Voordat ik bepaalde methodieken tegen stress ga uittesten, waarbij ik situaties met H en G 

ga leiden, is het belangrijk om eerst rapport met hen te maken. Dit wil zeggen dat ik mij op 

hen moet afstemmen, afstemmen en nog eens afstemmen. Ik zal mijn flexibiliteit moeten 

aanwenden om hun gedrag met respect te observeren en mij hierop aan te passen (Ready & 

Burton, 2015).  

 

3.8.3 Doe iets voor de ander 
 

Volgens Bannink blijkt iets aardigs doen voor een ander voor de meest betrouwbare tijdelijke 

verhoging van welbevinden (Bannink, 2013). Om die reden heb ik getracht mijn deelnemers 

het gevoel te geven dat zij mij hielpen. Dat was niet moeilijk want dat deden ze ook. Mijn 

taak bestond erin dit regelmatig te bevestigen. 

 

3.8.4 Geef een compliment 

 
"Was je een sanseveria, ik vergat je nooit water te geven.", "Jij bent de ola in Coca-Cola!", 

"Je bent belangrijker dan de komma in 'Schiet op, oma.' " (Jobat, 2016). Complimenten 

hoeven niet zo inventief te zijn als in bovenstaande voorbeelden om te werken. We weten 

allemaal dat complimenteren werkt maar geven ze te weinig. 

 

Complimentjes dragen bij tot een hogere draagkracht. Door complimentjes te ontvangen 

wordt het brein gestimuleerd om de uitgevoerde taken te verbeteren (DiSalvo, 2012). Ons 

beloningssysteem wordt geactiveerd waarbij dopamine vrijkomt. Dopamine draagt bij aan 

een positief gevoel (Fonds psychische gezondheid, 2013)! Daarom zal ik ook trachten veel 

complimenten te geven gedurende mijn onderzoek naar een hogere draagkracht.  

 

Stevens wijst erop dat complimenten ook complimenten moeten blijven. Zeg dus niet “De 

soep is heerlijk maar misschien wat zout”. Er blijft dat niet veel meer van het compliment 

over. Laat zien dat je het compliment echt meent maar overdrijf niet (Stevens, 2015).  

 

3.8.5 Gebruik humor 
 

In de Meidoorn wordt er veel humor gebruikt. Het werkt erg aanstekelijk, het is als een 

superlijm die de groep bij elkaar houdt (Nelissen, 2013). Door humor kunnen sociale relaties 

worden aangeknoopt of versterkt. Daarbij helpt humor om agressie tussen mensen te 

verminderen (Bannink, 2013). 

 

Volgens Mark Nelisson is wetenschappelijk aangetoond dat tijdens het lachen endorfine en 

oxytosine wordt aangemaakt. Beide stofjes zorgen voor een goed gevoel en oxytosine helpt 

ons onze verbondenheid te vergroten (Nelissen, 2013). Volgens Fredrike Bannink heeft 

humor een positief effect op ons immuunsysteem en verlaagt het de bloedspiegel van 

bepaalde stresshormonen (Bannink, 2014). 

 

 

Bovenstaande technieken bestonden eruit om vooral positieve emoties op te wekken. In het 

volgende hoofdstuk ga ik daar nog een stukje verder op in. 
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3.9 Positieve emoties 

Wanneer Alan Watkins een keuze moest maken wanneer hij slecht één idee mocht leren aan 

anderen dan was dat het volgende: Wordt eigenaar van uw eigen emoties. Hij verklaart dat 

niet het gedrag van de anderen je boos en bang maakt, maar je eigen gedachten. Jij bent 

zelf de eigenaar van jouw gedachten die jouw emoties veroorzaken (Watkins, 2014). 

 

De bedoeling van dit eindwerk is om met behulp van ademhalingsoefeningen en door 

bewustwording van het moment naar een toestand van mindfullness te gaan. Vanuit deze 

basisrust, in combinatie met positieve dialoog en suggesties naar positieve gedachten, hoop 

ik werkelijke positieve emoties op te wekken bij de bewoners. Het ervaren van positieve 

emoties maakt de bewoners voor een stukje gelukkiger, het verhoogt hun algemeen 

welbevinden en verhoogt hun draagkracht. 

 

We moeten in de eerste plaats iedereen ervan overtuigen dat stress heel positief kan zijn! 

Het zorgt ervoor dat wij de dingen kunnen doen die wij moeten doen om te overleven en 

willen doen om gelukkig te zijn. Het is als het ware onze drijfveer! Het efficiënt kunnen 

inzetten van onze vermogens gaan hand in hand met het ervaren van positieve gevoelens.   

 

De “broaden and build” theorie geeft aan dat bij positieve emoties onze vensters van 

aandacht- en gedragsmogelijkheden breder worden. Een gevolg hiervan is dat wij 

vindingrijker met een bedreigende situatie kunnen omgaan (Burken, 2015). 

Volgens Peter Van Burken blijkt zelfs uit experimenten dat het uitlokken van positieve 

emoties, bijvoorbeeld door te glimlachen, de fysiologische werking van negatieve emoties 

(tijdelijk) verminderen (Burken, 2015). 

 

 

3.9.1 Hart in balans – hartcoherentie 
 

Met behulp van technologische hulpmiddelen krijgen wij informatie over ons lichaam. Dit 

mechanisme wordt ook wel biofeedback genoemd. 

 

Volgens Heartmath© Benelux  kunnen wij onze positieve emoties in kaart brengen door het 

meten van onze hartslag. Onderzoek van Heartmath© zou hebben aangetoond dat positieve 

gevoelens zorgen voor een mooi sinusoïdaal ritme in de verandering van onze hartslag (zie 

afbeelding 3: waardering/appreciation). Dit wil zeggen dat het hartritme in een regelmatige 

afwisseling vertraagt en versnelt (Hartogs, 2009). Dit wordt door Heartmath© hartcoherentie 

genoemd.  

 

 
Afbeelding 3: Waardering 
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Zoals eerder vermeld geraken wij gefrustreerd wanneer onze draaglast veel groter is als 

onze draagkracht. In dat geval zou volgens Heartmath© ons hartritmevariatie verlopen zoals 

in afbeelding 4: 

  

 
Afbeelding 4: Frustratie 

 

In functie van het onderzoek heb ik zelf een programma van Heartmath© aangeschaft om de 

hartritmevariatie in kaart te brengen bij de deelnemers van mijn onderzoek. 

Volgens Heartmath© zou onderzoek hebben aangetoond dat positieve emoties leiden tot 

betere prestaties, grotere creativiteit, een beter geheugen, enz… (Gijzen, 2012). 

 

 

3.9.1.1 Kritiek op hartcoherentie 

 

Het gevaar van biofeedback is dat mensen hun aandacht onnodig veel op hun hartslag en/of 

ademhaling richten, wat ten koste gaat van aandacht voor andere (psychosociale) 

mechanismen. Behandelingen die zich hier wel primair op richten (zoals cognitieve 

gedragstherapie), worden daarmee onthouden (Houtveen, Hornsveld, & Doornen, 2012). 

 

In punt ‘3.10.2 Ademhalingsoefeningen’ belicht ik enkele meer concrete punten van kritiek op 

hartcoherentie. Ondanks deze kritiek denk ik wel dat ik Hartcoherentie mag zien als een 

voorzichtige indicator of stress als positief of negatief wordt ervaren. 

 

3.10 Zelfcontrole 

Zoals Watkins aangeeft dienen wij eigenaar te worden van ons eigen gedrag, gedachten en 

emoties (Watkins, 2014). Ik neem aan dat, indien wij volledige controle hadden over onze 

eigen emoties, iedereen resoluut zou kiezen voor de meest aangename. Helaas heb ik nog 

geen enkele techniek gevonden die de volledige controle over onze emoties kan 

waarmaken. Toch zijn er wel wat technieken beschikbaar die enige mate van controle 

bieden. Hieronder zal enkele van deze technieken toelichten. 

 
Zoals in figuur 2 is weergegeven wil ik eerst vanuit een ondersteuningspositie of anders 

gezegd via een verbondenheid met anderen, de bewoners zo veel mogelijk positieve 

gedachten en een gecontroleerde ademhaling laten ervaren. Vandaaruit wil ik via 

ervaringsleren H en G stimuleren om zoveel mogelijk zelfstandig en gecontroleerd adem te 

halen en positief te denken. Op die manier is het de bedoeling dat G en H meer zelfcontrole 

krijgen over hun eigen gevoelens. 
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3.10.1 Een positieve mindset 
 

Volgens Sonja Lyubomirsky wordt 50% van ons geluk genetisch bepaald, slechts 10% door 

onze omgeving en maar liefst 40% door onze mindset (Imbo, 2016)! 

 

Ons stresssysteem wordt aangestuurd door onze hersenen. Om zo weinig mogelijk stress 

als negatief te ervaren hebben wij een sterk positief gerichte mindset nodig. Een positieve 

mindset is volgens mij een geest die zo veel mogelijk: 

 De prikkels uit zijn omgeving positief benadert. 

 Een positief oordeel geeft aan eigen gedachten. 

 Positieve doelen voorop stelt. 

 

Hoe sterker de mindset, hoe zwaarder de tegenslag mag zijn om deze positief te kunnen 

benaderen. Hoe sneller men een tegenslag kan omdraaien naar positieve gedachten en 

gevoelens (zie hieronder OMdenken®) hoe groter onze draagkracht zal zijn.  

 

Een positief gerichte mindset kunnen wij realiseren door positieve doelen te stellen en deze 

te visualiseren. Als voorbeeld van een dergelijke visualisatie verwijs ik naar afbeelding 2. 

Hierin heb ik positieve doelen geschetst zoals: de draagkracht verhogen. 

 

 

Omdenken 

De techniek van het Omdenken (stressor positief maken (gepatenteerd)) is gelijkaardig aan 

een denkbeeld van Friedrich Nietzsche. Volgens een gast in een aflevering van de 

filosofische reeks “Het voordeel van de twijfel” is één van de denkbeelden van Friederich 

Nietzsche als volgt: “De Uber-mench is een wezen dat in staat is tegenslag te 

transformeren waardoor het lust wordt” (Splunteren & Brabandt, 2015). 

Volgens Berthold Gunster, de bedenker van Omdenken hangt het er vanaf of iets al dan niet 

een probleem is van het perspectief. Kijk bijvoorbeeld maar naar de gezichten van mensen 

als het begint te regenen. Kunnen wij dan niet het perspectief kiezen van een kind dat graag 

in de plassen springt, of van de boer die zijn gewassen wil zien groeien? (Gunster, 2015) 

Algemeen toont L zich het minst open naar de begeleiding. L geeft aan dat ze zich 

niet goed voelt. Ze denkt aan haar mama die bijna zou verjaren en ze vertelt ook 

dat haar papa en zus zijn overleden. Ik probeer aandachtig te luisteren en geef 

aan dat dit wel heel moeilijk voor haar moet zijn. Ik heb haar gezegd: “je kan 

proberen om aan de positieve momenten met je ouders en zus te denken, Ik 

weet zeker dat die er zijn, anders zou jij je niet zo negatief voelen”. 

Het heeft voor mij even geduurd voordat ik positieve gedachten aan een overlijden kan 

koppelen. De emotionele pijn bij de gedachte aan een overleden ouder lijkt nog steeds erg 

zwaar. Gelukkig is het is steeds mogelijk om alles van een positieve zijde te belichten, hoe 

moeilijk dat ook is. In de conversatie hierboven probeer ik een stukje om te denken. Ik kan 

niet verwachten dat bewoners zelf gaan omdenken, maar wij kunnen dat wel voor hen doen. 

Achteraf gaf Lut aan dat ze meer moet babbelen en dat dat met mij wel goed lukt. 

De techniek van OM – denken lijkt eenvoudig maar hoe sterker een negatieve emotie is 

gekoppeld aan het probleem, hoe moeilijker toepasbaar.  
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3.10.2 Ademhalingsoefeningen 
 

In stresssituaties gaat onze hartslag, ademhaling en onze bloeddruk automatisch omhoog. 

Daarnaast worden activiteiten die dienen voor lichamelijk herstel, zoals onze spijsvertering 

en ons immuunsysteem, onderdrukt (Baalen, 2015). Grotendeels hebben wij hier geen 

bewuste controle over. Het emotionele gedeelte van ons brein (zie ook hoofdstuk 3.15 De 

biologie van stress) zal ervoor zorgen dat ons lichaam in een hoger energetische staat wordt 

gebracht om acties te ondernemen. Wij kunnen echter geen bewuste controle nemen over 

onze hartslag en bloeddruk maar wel over onze ademhaling. 

 

In welke mate kunnen ademhalingsoefeningen stress verminderen? 

 

Een vraag die wij kunnen stellen is in welke mate ademhalingsoefeningen bijdragen aan het 

verminderen van stress. Ademhalingsoefeningen nemen zeker niet de oorzaak van een 

stressreactie weg. Het helpt ons niet om een deadline te verleggen of kritiek van anderen 

ongedaan te maken. Uiteraard kunnen deze oefeningen net zoals bij een sportactiviteit de 

aandacht afleiden van negatieve gedachten. Maar waar ligt dan het verschil tussen 

ademhalingsoefeningen en een andere afleidende activiteit zoals televisie kijken? 

 

Met een bewuste ademhaling kunnen wij ook een stukje van onze lichamelijke processen 

beïnvloeden. Ik kan o.a. zelf aantonen dat met ademhalingsoefeningen (eenvoudiger dan 

met positieve gedachten) hartcoherentie bereikt kan worden in overeenstemming met 

afbeelding 3. Daarnaast is er aangetoond dat een hogere leeftijd, roken, koffie- en 

medicatiegebruik, diabetes en hart- en vaatziekten inderdaad samen gaan met een lagere 

hartcoherentie. Toch wordt bij een trage ademhaling hartcoherentie op een meer 

kunstmatige wijze bereikt en kunnen wij de impact van die bewuste ademhaling (zoals 

Heartmath© beweert) op onze fysische en geestelijke gezondheid in twijfel trekken. Houtveen 

en collega’s denken dat het autonome zenuwstelsel waarschijnlijk niet direct wordt beïnvloed 

door een bewust langzame ademhaling. Daarmee lijkt een toename van hartcoherentie door 

een tragere ademhaling los te staan van de autonome regulatie van het hart (Houtveen, 

Hornsveld, & Doornen, 2012).  

 

De invloed van onze ademhaling op hartcoherentie valt snel aan te tonen. Heartmath© 

beweert, vermoedelijk om hun methodieken te promoten, dat het hart het centrum is van 

onze emotionele beleving. Deze bewering wordt gestaafd met argumenten zoals “Er gaat 

meer informatie van het hart naar de hersenen”. Dit argument klopt misschien wel maar dat 

maakt niet dat ons hart mag gezien worden als het centrum van onze emoties. Er gaat 

immers ook heel wat informatie van onze voeten naar onze hersenen waardoor wij pijn 

voelen, wat uiteraard niet zeggen dat onze voeten de volledige controle hebben over onze 

hersenen. Daarbij bevatten de hersenen 86 000 000 000 neuronen en ons hart slechts 

14 000. Welke invloed deze 14 000 neuronen juist hebben op ons emotioneel welbevinden 

dient verder onderzocht te worden (Alexander, 2014). 

 

Ook zou hartcoherentie via bloeddrukreceptoren de hersenen kunnen bereiken en potentieel 

het functioneren van het brein kunnen beïnvloeden. Maar het effect daarvan op onze 

emotionele stabiliteit is volgens Houtveen en collega’s nog erg speculatief. Daarbij zouden zij 

met een pilotonderzoek hebben aangetoond dat een behandeleffect niet noodzakelijk dient 

samen te hangen met een hogere hartcoherentie (Houtveen, Hornsveld, & Doornen, 2012). 
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Toch denken Houtveen en collega’s dat ademhalingsoefeningen en het biofeedback-

mechanisme een gunstige invloed kunnen hebben met onder andere een placebo effect. 

Belangrijke factoren daarbij zijn de verwachtingen dat een methode zal werken en een wens 

tot verandering. Het gebruik van vernieuwende technologie zoals biofeedbackapparatuur en 

een ogenschijnlijk sluitend wetenschappelijk-fysiologisch verhaal leiden daarbij tot hogere 

verwachtingen (Houtveen, Hornsveld, & Doornen, 2012).  

 

Zelf begon ik meer en meer te twijfelen aan het “wetenschappelijk” verhaal van Heartmath©. 

Dit is één van de redenen waarom ik tijdens mijn onderzoek de focus meer en meer begon te 

leggen op het andere aspect van de onderzoeksvraag: het opwekken van positieve 

gedachten. Het succes van de ademhalingsoefeningen hangt dus (mogelijk) in grote mate af 

in welke mate de deelnemers geloven dat deze oefeningen werken. Daar de deelnemers 

zelfs steeds aangaven dat de oefeningen werkten ben ik deze steeds blijven uitvoeren 

tijdens het praktijkonderzoek. 

 

Tevens bevatten ademhalingsoefeningen ook elementen van relaxatie waarvan is 

aangetoond dat zij de mentale en fysieke gezondheid kunnen verbeteren (Houtveen, 

Hornsveld, & Doornen, 2012). 

 

Ondanks de kritiek op enkele beweringen van Heartmath© denk ik wel dat de oefeningen die 

zij voorschrijven een zekere invloed kunnen uitoefenen op onze emotionele beleving. De 

ademhalingsoefeningen van Heartmath© zijn immers gebaseerd op oefeningen van yoga en 

andere vormen van meditatie (Alexander, 2014).  

 

Belangrijke aspecten van de ademhaling 

 

Bij de aanvang van het praktijkonderzoek hechtte ik nog veel geloof aan de beweringen van  

Heartmath© waardoor ik de deelnemers van het onderzoek een trage ademhaling van 

6/minuut zou laten uitvoeren. Bij dergelijke trage ademhaling kan immers een mooie 

hartcoherentie verkregen worden. Tevens laat ik tijdens het onderzoek de deelnemers een 

buikademhaling uitvoeren. Buikademhalingsoefeningen worden in het oosten al meer dan 

2500 jaar gebruikt (Frisque, 2011). Bij een buikademhaling moet je minder snel ademen, je 

gebruikt dan immers je volledige longcapaciteit.  

 

Volgens Alan Watkins is het ritme en de gelijkmatigheid van de ademhaling de belangrijkste 

factoren om richting positieve emoties en een hogere draagkracht te gaan (Watkins, 2014). 

Meer details over hoe ik de ademhalingsoefeningen zal trachten uit te voeren tijdens het 

praktijk onderzoek kan je terugvinden onder punt ‘3.10.3 STAP 4 Uitvoeren van de 

ademhalingssessies’.  

 

Ademhalingsoefeningen bezorgen ons geen positieve emoties maar zorgen wel dat focus op 

de negatieve wordt verminderd. Ademhalingsoefeningen halen immers onze gedachten naar 

het moment zelf. Daar de omgeving meestal veilig is zorgt dit voor een basisrust. Hierdoor 

dragen ademhalingsoefeningen bij tot een vorm van mindfullness.  
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3.11 Mindfullness 

Volgens Bannink is mindfullness een techniek om zonder oordeel aandacht te geven aan het 

heden. Volgens Siegel kan deze techniek ervoor zorgen dat je je eigen beste vriend wordt. 

mindfullness kan beoefend worden in de vorm van meditaties maar ook in vormen van de 

aandacht richten op de dagelijkse dingen die wij doen (Bannink, 2014). Volgens Judson 

Brewer gaat mindfullness over: “Met echte interesse van dichtbij vertrouwd geraken met wat 

er in ons lichaam en geest gebeurt”. Met Mindfullness ga je dus je aandacht richten op je 

eigen lichaam, waarbij nieuwsgierigheid als een positieve emotie wordt ervaren (Brewer, 

2016). 

In dit onderzoek zal ik de deelnemers ook regelmatig vragen om zich enkel te concentreren 

op hun ademhaling, zonder deze te beïnvloeden. Door aandacht te geven aan de 

ademhaling breng ik de gedachten van de deelnemers terug naar het hier en het nu. Dit is 

een vorm van mindfullness. Daar ik de sessies zal organiseren in een voor hun veilige 

omgeving acht ik de kans klein dat zij daarbij negatieve emoties ervaren. Het enkel 

concentreren op de ademhaling is daarbij een “failure free” (Carpentier, 2016) activiteit. 

Mindfullness is een techniek om automatische reacties te verminderen en dus meer controle 

te krijgen over gedachten, gevoelens en het eigen gedrag (Bannink, 2014). Wetenschappe-

lijk onderzoek zou hebben aangetoond dat mindfullnesstraining een blijvende impact heeft 

op de hersenen: De activiteiten in de hersenverbindingen die verbonden zijn met negativiteit 

worden verminderd en de activiteit van verbindingen met positiviteit wordt verhoogd 

(Bannink, 2014).  

3.12 Zingeving 

In Intesa wordt gewerkt rond zingeving. Onlangs konden de bewoners nog 

solliciteren voor een interne functie voor Maak en Smaak. Dit is een winkelproject 

waar soep en zelfgemaakte Intesa producten verkocht gaan worden. 

Ik ben ik ervan overtuigd dat wanneer ik mijn twee vrijwillige bewoners beschouw als mijn 

onderzoekpartners dit zal leiden tot een win-win situatie. Op de eerste plaats tot zingeving 

als onderdeel van een intrinsiek menselijk streven dat wij ook wel geluk noemen. 

3.12.1 Positieve doelen 

Wanneer wij emoties, direct verbonden met ons stresssysteem opkroppen zal er veel 

energie verloren gaan. Maar wanneer wij erin slagen om emoties en de energie die daaruit 

vrijkomt in een positieve zin te polariseren naar een gewenst resultaat (=doelstelling) kunnen 

wij spreken van een hoge draagkracht. 
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3.13 Kijk naar de sterktes 

Ik weet uit vooronderzoek, dat bewoners bepaalde copingtechnieken hanteren zoals 

relativeren of een palliatieve reactie (richten op andere zaken). Of onze bewoners een 

mentale beperking hebben speelt in mijn opinie geen rol. Ondanks hun beperkingen hebben 

zij een hoge bijdrage geleverd aan mijn eindwerk. Daarbij heb ik besloten om mij vooral te 

richten op de sterke kanten (daar draait de positieve psychologie om!) van deze mensen. 

 

Nieuwe manieren om sterktes toe te passen geeft een boost in positiviteit (Bannink, 2013). 

 

Motivatie 

 

Verschillende bewoners van de Meidoorn houden een eigen blog bij. Zij typen de 

informatie die zij willen weergeven zelf in met verschillende technologische 

hulpmiddelen die zij tot hun beschikking hebben. Hoewel het hen veel moeite kost 

om een kort stukje tekst weer te geven, blijven zij werken aan hun blog. Hun 

motivatie om een bijdrage te leveren aan de buitenwereld is een belangrijk aspect 

om hun interne energie om te zetten in nuttig gedrag. Deze motivatie vormt een 

belangrijk onderdeel van hun draagkracht. 

 

Aanvaarding 

 

Een belangrijk element van draagkracht is het kunnen aanvaarden van de situatie. 
Aanvaarding heeft te maken met een flexibele mindset. Hoe sneller wij onze eigen mindset 
kunnen her-programmeren van een verlies naar een (nieuwe) positieve richting, hoe groter 
onze draagkracht zal zijn. 
 

De bewoners van de meidoorn hebben allen te maken met verlies van functionaliteit 

van eigen lichaam. Er zijn echter grote verschillen merkbaar in welke mate de 

bewoners hiermee kunnen omgaan.  

 

A kan er nu mee lachen dat hij wat trager eet. In een eerder situatie had hij een 

opmerking daarover hard aangetrokken. Hij heeft geleerd hier op een positieve 

manier over te denken. De snelheid waarmee A deze situatie kan aanvaarden geeft 

een indicatie over zijn draagkracht. 

 

 

 

 

Bovenstaande theorieën komen hoofdzakelijk voort vanuit een hedendaags perspectief op 

ons stresssysteem. Onder de volgende titel zal ik ditzelfde stresssysteem belichten vanuit 

een historisch perspectief om vervolgens over te gaan naar een meer biologisch perspectief 

. 
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3.14 Waar komt stress vandaan? 

Om te kijken waar stress vandaan komt nemen wij een diepe duik in de geschiedenis van 

ons bestaan.  

 

De drager van erfelijke informatie DNA toont aan dat wij op gelijkaardige wijze als planten en 

dieren informatie verkrijgen van onze ouders. Dit wijst erop dat alle levende organismes op 

aarde, ergens in onze ontstaansgeschiedenis, zijn voortgekomen uit gelijke voorouders. Hoe 

meer verwant wij zijn met een soort, hoe later in de geschiedenis wij onze 

gemeenschappelijke voorouders zullen aantreffen.  

 

De mens heeft gemeenschappelijk voorouders met apen, reptielen, amfibieën, vissen en 

eencellige organismen (Adriaens, 2008). Dankzij Darwin gaan wij meer en meer aanvaarden 

dat wij zijn ontstaan door evolutie. Wanneer wij onze interne biologie en gedrag gaan 

vergelijken met andere levende mechanismen kunnen wij daar heel wat uit leren.    

 

De evolutie heeft geen enkel vooropgesteld doel. Zij stelt wel voorwaarden. Een van deze 

voorwaarden is dat het evoluerend organisme blijft leven totdat het zich heeft voortgeplant 

(Nelissen, 2013). Vandaag kan u deze tekst lezen daar er miljoenen generaties van leven, 

uw voorouders, hebben voldaan aan deze voorwaarde.  

 

Onze voorouders hebben aan de voorwaarde van overleven kunnen voldoen doordat ze zich 

steeds beter konden aanpassen aan hun omgeving. De lichamen van onze voorouders 

werden steeds geavanceerder. In de biologie van onze voorouders ontstonden 

verschillende automatische processen die de voorwaarden van de evolutie dienden. Deze 

automatische processen zijn geëvolueerd tot complex samenwerkende lichamelijke 

mechanismen zoals wij die vandaag kennen.  

 

Eén van die automatische processen die in ons lichaam is ingebouwd noemen wij ons 

stresssysteem. 

 

 

 
Afbeelding 5 (Bron: http://i.imgur.com/szwdyNs.png) 

 

 

  

http://i.imgur.com/szwdyNs.png
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3.15 De biologie van stress 

 Gebaseerd op ideeën van Portzky, Frisque, Linden en Nieuland.  

 
Tijdens een vergadering van team Het Linske geeft een collega het volgende aan:  
“Wanneer ik A iets vraag, antwoordt ze niet maar staart ze mij enkel aan. Dit vind 
ik erg vervelend”.  
Hierop geef ik de volgende verklaring: Het is bekend dat A moeilijk kan spreken. 
Ze heeft zelf bij mij aangegeven dat zij “dichtklapt” wanneer iemand haar iets 
vraagt. Daar A moeilijk kan spreken is zij soms angstig voor vragen. Bij angst 
neemt het emotionele brein het voor een groot stuk over. A gaat mogelijk in de 
“verstar”- modus van haar emotionele brein (Mandala VZW, 2011). Het is bekend 
dat iemand in die modus zijn/haar zintuigen automatisch openzet voor verder 
gevaar. Wat het aanstaren kan verklaren.  
 

Ik hoop dat er nu meer begrip kan getoond worden voor A haar gedrag tijdens dergelijke 

situaties. Het is ook bekend dat wanneer mensen haar aanraken ze minder spanningen 

vertoont en beter verstaanbaar is (zie ook ‘hoofdstuk 3.7.1 Oxytocine’). Zonder een beetje 

inzicht in ons biologisch stresssysteem had ik bovenstaande verklaring niet kunnen geven. In 

dit gedeelte zal ik proberen meer duidelijkheid te geven over de werking van ons stress-

systeem. 

 

3.15.1 De emotionele routes in de hersenen. 
 

De thalamus kan gezien worden als de receptionist van het brein. Alle zintuigelijke prikkels 

komen eerst aan bij deze balie van onze hersenen. De receptionist stuurt deze prikkels dan 

over 2 verschillende routes in ons brein. Joseph LeDoux heeft deze twee routes voor 

verwerking van emotionele prikkels (stimuli) in kaart gebracht (Linden, 2006).  

 

Via verschillende routes, een snelle en een trage weg bereiken de emotionele prikkels onze 

amygdala. De amygdala kunnen wij een beetje vergelijken met een bibliothecaris. Onze 

interne bibliothecaris kan binnenkomende informatie bijzonder snel vergelijken met 

informatie uit onze interne boekenrekken vol met emotionele informatie: ons emotioneel 

geheugen. Bijvoorbeeld: “scherpe tanden =  gevaarlijk”. 

 

 

 

 
Afbeelding 6 
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3.15.2 De emotionele snelweg 
 

Via de emotioneel snelle weg gaan de binnengekomen prikkels rechtstreeks van de 

receptionist (thalamus) naar onze bibliothecaris (amygdala).  

 

 
Afbeelding 7 

 

De geur vormt een uitzondering, die gaat rechtstreeks naar onze bibliothecaris (Amygdala). 

De geur kan dan ook een sterke invloed hebben op onze emoties (Gijzen, 2012). Tijdens 

mijn trainingssessies kan ik dan bijvoorbeeld ook werken met geuren om positieve emoties 

op te wekken. 

 

Bij onze bibliothecaris die onderdeel maakt van ons emotioneel brein (limbisch systeem) 

blijkt een handleiding te liggen voor de perfecte vecht, vlucht of bevries actie. Wanneer onze 

bibliothecaris een prikkel van gevaar weet te mappen op een van zijn boeken, zal hij zich niet 

inhouden om een vecht, vlucht of bevries actie in gang te zetten. Het alarm gaat af en het 

emotionele brein neemt de controle van ons lichaam over. 

 

Wanneer wij een gevaarlijke leeuw op ons af zien komen zal, nog voordat wijzelf ervan 

bewust worden, ons vecht – vlucht systeem in werking worden gesteld. 

  

 

Bij alarm zet ons emotionele brein het sympatisch gedeelte van ons autonoom zenuwstelsel 

aan tot meer activiteit. Wij kunnen dit sympatische deel van ons zenuwstel, zoals 

weergegeven in afbeelding 8 hieronder, vergelijken met de gaspedaal van ons lichaam. 
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Afbeelding 8: Een schematische weergave van ons autonoom zenuwstelstel. Aan de 
rechterzijde van deze figuur is het sympatisch deel van dit zenuwstelsel afgebeeld. Dit 
deel van het zenuwstelsel maakt het lichaam klaar voor actie (vrouwenovergang, 2012). 

 

Wanneer ons gaspedaal wordt ingestampt gaat onze hartslag omhoog. De spijsvertering is 

op moment van gevaar geen prioriteit meer. Onze darmen willen zich dan wel eens 

leegmaken. Deze kilo’s zijn niet nodig op onze vlucht. Ons bloed wordt dikker, zo verliezen 

wij er minder van wanneer wij gewond zouden geraken (Portzky, 2015).  

 

Op dat moment worden er ook veel hormonen zoals adrenaline en insuline vrijgegeven. 

Deze hormonen zorgen ervoor dat onze spieren harder en langer kunnen vechten of 

vluchten (Portzky, 2015).  

 

Tevens worden in onze hersenen ook stresshormonen zoals glucocorticoïden aangemaakt. 

Door dit hormoon zullen wij de situatie gemakkelijker herinneren. Wat bedreigend is wordt 

maar beter onthouden! Daarbij gaan ook onze zintuigen zich openstellen voor de 

buitenwereld (Portzky, 2015).  

 

Wij hebben weinig bewuste controle over deze snelle emotionele weg. Toch kunnen wij hier 

soms invloed op uitoefen. Wij kunnen bijvoorbeeld ervoor kiezen om niet in een leeuwenkooi 

te springen.  

 

Wij als mensheid proberen onze maatschappij zo aan te passen dat deze snelle weg minder 

noodzakelijk is: door gevaarlijke dieren op afstand te houden of te temmen. Toch blijkt deze 

emotionele - snelweg in onze hedendaagse maatschappij bijzonder nuttig: Denk maar eens 

aan een auto die plots om de hoek komt gereden… 
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In De Meidoorn staat Karen Nijs verstopt achter het gordijn mij op te wachten. 

Wanneer zij plots tevoorschijn komt wordt mijn gaspedaal ingetrapt en gaat mijn 

hardslag omhoog. Karen heeft mijn interne mechanisme, dat mij moet beschermen 

tegen gevaar, geactiveerd nog voor dat ik de situatie kon analyseren met mijn 

bewuste brein. 

 

Buiten de context van humor kan ik op de werkvloer van De Meidoorn geen situaties 

bedenken waarbij dit snelle stressmechanisme noodzakelijk is. Toch heb ik ervoor gekozen 

om dit toe te lichten daar dit haast volledig deel uitmaakt van de emotioneel tragere weg. 

 

3.15.3 De emotionele omweg. 
 

De prikkels van de tragere weg gaan langs onze prefrontale cortex. Net als bij onze 

emotionele bibliothecaris huist hier heel wat informatie i.v.m. deze binnengekomen prikkels. 

De informatie die hier ligt opgeslagen kan echter een juister waardeoordeel geven aan de 

binnengekomen informatie. Het gaat hier over informatie die wij mee kregen uit onze 

opvoeding zoals: “Je neemt geen eten van je buurman ook al heb je honger”. Het gaat over 

een bibliotheek van waarden en normen die wij hebben gecreëerd uit ervaringen met de 

buitenwereld. Deze informatie lijkt beheerd te worden door ons bewuste zelf.  

  

Volgens Damasio kunnen wij onze emotionele respons veranderen. Damasio ziet de 

opvoeding als het toevoegen van een niet-automatische, evaluerende stap tussen de emotie 

opwekkende stimuli en de reacties hierop (Damasio, 2014). 

 

 

De prefrontale cortex wordt ook wel gezien als het systeem om onze emotionele impulsen te 

beheersen.  

 

 In de leefgroep zien wij V Haar gezicht rood worden. We interpreteren dat zij zich 

van binnen opjaagt wegens de drukte in de leefgroep. Haar emotionele brein kreeg 

heel wat prikkels te verwerken en ziet de situatie als een bedreiging. Het enige wat 

V nog tegenhoudt zijn haar aangeleerde normen en waarden die zijn opgeslagen in 

haar prefrontale cortex. In het verleden zou V veel sneller gereageerd hebben. 

Nadat zij op 8 jarige leeftijd een hersenletsel heeft opgelopen vertoonde zij meer 

ontremd gedrag. Dit gedrag wordt meestal toekend aan schade aan de prefrontale 

cortex. Bij V is dit meer onder controle door medicatie.  
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3.15.4 Onze hormonen 
 

Met dit eindwerk tracht ik een diploma te halen als graduaat in de orthopedagogie. Ik begrijp 

dat met bovenstaande titel dit werk meer en meer begint te lijken op een werkstuk in de 

biologie. Toch is er heel wat van ons menselijk gedrag te verklaren vanuit ons hormonaal 

stelsel. Een beter begrip van ons hormonaal stelsel geeft meer inzicht in ons eigen 

functioneren en hoe wij ons hiernaar kunnen gedragen. Zowel onze gedachten als ons 

gedrag hebben invloed op onze hormonen en visa versa. 

 

Er zijn heel wat hormonen die de titel stresshormoon met zich meedragen. Ik probeer mij hier 

te beperken tot de meest voorkomende in de literatuur. Het hormoon Oxytosine hoort 

hieronder thuis maar werd reeds eerder besproken onder de titel ‘3.8.1 Oxytosine’. 

 

Adrenaline 

 

Adrenaline wordt geproduceerd door de bijnieren. Deze bijnieren worden aangestuurd door 

het sympathisch zenuwstelsel (zie figuur 10). Wanneer onze gaspedaal wordt ingestampt 

komt veel adrenaline vrij in ons bloed. Dit hormoon wordt razendsnel geproduceerd. Het is 

dus een hormoon voor noodgevallen en ondersteunt in z'n werking het sympathische 

zenuwstelsel. Het doet de hartslag nog meer toenemen, zorgt voor een toename in het 

energieverbruik van alle cellen, enz.. (10voorBiologie, 2016) 

 

Adrenaline geeft een oppeppend gevoel maar brengt het energie niveau van ons lichaam uit 

balans! Het wordt aangemaakt in stresssituaties maar ook bij angst en woede (Wikipedia, 

2014). Volgens Robert Jan Hendriks zorgt dit hormoon ervoor dat er meer bloed naar ons 

spieren en ons hart gaan ten koste van onze huid en ingewanden(Hendriks, 2014).   

 

Cortisol 

 

Hoewel onze bewoners op vast tijdstippen gaan slapen geldt dat minder voor de begeleiding. 

In De Meidoorn wordt met een ploegensysteem gewerkt waarbij personeelsleden dikwijls de 

overschakeling dienen te maken van vroege naar late posten. Nochtans zijn er heel wat van 

onze interne biologische mechanismen afgesteld op een vast dag en nachtritme dat ook wel 

het circadiaans ritme wordt genoemd. Ons biologisch mechanisme dat dit ritme regelt wordt 

ook wel onze biologische klok genoemd. 

 

Gelukkig kan onze biologische klok bijgesteld worden. Nabij de plek waar onze oogzenuwen 

elkaar kruisen ligt een groepje van circa 10.000 lichtgevoelige neuronen. Deze kunnen ons 

circadiaans ritme, proefondervindelijk vastgesteld op 24 uur en 11 minuten, bijstellen aan de 

werkelijkheid (Zimbardo & Boyd, 2009).  

 

Ook het stresshormoon cortisol volgt het circadiaans ritme. Net als adrenaline wordt cortisol 

in de bijnieren aangemaakt. In Afbeelding 9 zie je dat het cortisol gehalte ‘s morgens het 

hoogst is. Het is dan ook niet verwonderlijk dat een vast slaappatroon bijdraagt om dit 

stresshormoon op een gezonde manier te reguleren. 
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Afbeelding 9: Verloop Cortisol en Melatonine 

 

Na een stressreactie of adrenaline opstoot zal het cortisol hormoon stijgen. Adrenaline 

brengt het energieniveau in het lichaam uit balans en cortisol zorgt voor een herstel in deze 

energiebalans. Cortisol zorgt voor meer glucose in het bloed en dus voor meer energie. Dit 

hormoon doet dat door o.a. de eiwitten in onze spieren af te breken. Verder zorgt cortisol 

ervoor dat onze bloeddruk niet te hoogt stijgt en ontstekingen afremt (Hendriks, 2014) 

(Severijnse, 2006). 

 

De negatieve effecten van cortisol. 

 

Buiten het afbreken van spieren heeft cortisol nog meer negatieve eigenschappen. Er zou 

zijn vastgesteld dat bij “gezonde” stress meer adrenaline en bij “ongezonde” stress meer 

cortisol in het bloed aanwezig is (Severijnse, 2006). Een verhoogd cortisolniveau doet het 

serotonine niveau dalen (Wilson, 2014). Serotonine speelt een belangrijke rol bij onze 

stemming en is o.a. minder aanwezig bij mensen met een depressie (Infonu, 2009). 

Serotonine is tevens een voorstof voor de productie van melatonine een hormoon dat helpt 

om te slapen (Wilson, 2014). Dus ook op hormonaal vlak kan aangetoond worden dat stress 

zorgt voor een verstoorde slaap. 

 

Te langdurige blootstellingen aan hoge dosissen cortisol is tevens schadelijk voor onze 

hersenen. Microscopisch onderzoek heeft aangetoond dat dit hormoon onze dendrieten doet 

verschrompelen. Hierdoor zal het aantal verbindingen tussen onze neuronen worden 

aangetast. Dat geldt voor alle gebieden in onze hersenen wat vele lichamelijk klachten 

veroorzaakt. Dit is o.a. een fenomeen bij klinische depressie (Portzky, 2015).  

 

Cortisol zorgt ook voor de stopzetting van het immuunsysteem. Het immuunsysteem 

verbruikt immers energie dat juist nodig is om terug in energiebalans te komen (Portzky, 

2015). 

 

Een zeker cortisolniveau is nodig om voldoende energie te behouden tijdens stresssituaties. 

Gezien de nadelige gevolgen is het belangrijk dat het cortisolniveau niet op een chronisch 

hoog niveau blijft. Maar het cortisolniveau mag ook niet te laag zijn wat bijvoorbeeld 

voorkomt na een te lange stressperiode. Er is dan langdurig, te veel cortisol geproduceerd 

waardoor de bijnieren zijn uitgeput (Wilson, 2014). Stress kan dus zorgen voor te hoge of te 

lage cortisolspiegels beiden met nadelige gevolgen voor ons lichaam.  
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Een cirkel van positiviteit vertrekt dikwijls vanuit het personeel. Personeel dat zich goed voelt 

kan de bewoners positiever benaderen. Vanuit de studies van hormonen komen enkele tips 

voort hoe begeleidend personeel hun stress niveau kan verlagen, om de positiviteit die ze 

uitstralen te behouden: 

 

Sporten 

 

Lichaamsbeweging stimuleert niet alleen de productie van serotonine en dopamine 

(Severijnse, 2006) maar ook van endorfines (Mark, 2014). Deze neurotransmitters worden in 

verband gebracht met een goed gevoel. Naast een goed gevoel kan je met behulp van 

sporten je gedachten verzetten (Verdanov, 2012). Tevens wordt ook aangenomen dat het 

verjongings- en gelukshormoon DHEA wordt aangemaakt tijdens het sporten (Fithacking, 

2014). 

 

Paradoxaal wordt bij intensief sporten het cortisol niveau verhoogd maar de negatieve 

werking wordt teniet gedaan door de aanmaak van anabole hormonen zoals testosteron en 

groeihormoon (Infonu, 2014). Maar sport best zonder te veel prestatiedrang daar dit het 

cortisolniveau te veel verhoogt. Ook bij sporten is het belangrijk een balans te vinden in de 

hormoonspiegels. Zorg dat je je niet overdrijft (Wilson, 2014) (Fithacking, 2014). 

Verschillende bronnen geven de voorkeur aan krachttraining t.o.v. duurtraining (Fithacking, 

2014). 

 

Iedere vorm van sport is aangeraden zodat je je hoofd kan leegmaken en stofjes aanmaakt 

die je een goed gevoel geven. Doe in de context van stressbeheersing eerder aan 

krachttraining dan aan duurtraining. Het grote verschil is dat bij krachttraining meer 

groeihormoon en testosteron dan cortisol vrijkomt (optimaalsporten.nl, 2015). 

 

Ga ook niet sporten voor slaaptijd. Zowel onze bewegingen als ons denken kan voor het 

slapen best op een lager pitje gezet worden (Gezondheidsweb, 2010). 

 

 

Slaappatroon 

 

Slaap is voor ons heel belangrijk. Tijdens onze slaap geeft ons lichaam hormonen vrij die 

ons lichaam herstellen (groeihormonen, IGF-1, melatonine en testosteron). Maar verhoogde 

cortisolspiegels verstoren de productie van deze hormonen (Wilson, 2014).  

 

Ook melatonine volgt normaal een circadiaans ritme, zoals je kan zien in afbeelding 9. Rond 

de tijd dat je normaal naar bed gaat geeft de pijnappelklier melatonine af. Melatonine is een 

stof die de slaap bevordert. Wanneer wij actief willen zijn kunnen wij best voldoende licht 

hebben daar dit het melatoninepijl onderdrukt (Velde, 2015).  

 

Het zonlicht bestaat ’s morgens uit meer blauw licht wat afneemt in de loop van de dag 

(Witsel, 2014). Volgens Witsel is onze melatonineproductie gevoelig aan dat verloop. Licht 

op tv-toestellen, computerschermen en mobile telefoons zouden veel blauw licht uitzenden 

en worden best vermeden voor het slapen (Etienne, 2012).  
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Slaap voldoende zodat uw lichaam tijd heeft voor herstel. Maar behoud ook een zo vast 

mogelijk slaappatroon, zodat je circadiaansritme zoveel mogelijk gevolgd wordt. Houd ook 

rekening dat licht uw biologische klok kan beïnvloeden en zorg voor een donkere 

slaapkamer. Maak een half uurtje voor je gaat slapen het even donker, sluit de gordijnen en 

doe eventueel een kaarsje aan (Meesters & Gordijn, 2015). 

 

Lukt het een keer niet om in te slapen dan kan je ook eens de omgekeerde psychologie 

proberen. Een studie aan de universiteit van Glasgow bij mensen met slaapproblemen zou 

hierover een positief resultaat laten zien. Deelnemers die werden aangeraden om proberen 

wakker te blijven door in bed te blijven liggen met open ogen, geraakten sneller in slaap dan 

de deelnemers die effectief probeerden te slapen (Pedro, 2016). 

 

Positiviteit 

 

Uit een onderzoek van de Concordia universiteit uit Canada blijkt dat het Cortisol stabieler is bij 

mensen met een positieve persoonlijkheid. Daarbij bleek dat pessimisten een hoger 

basisstressniveau hadden dan de optimisten en bij stresssituaties een veel hoger niveau 

bereikten dan bij de optimisten. Daarbij hadden de pessimisten meer problemen om hun 

cortisolniveaus terug te doen dalen (Velde, 2014). 
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DHEA 

 

DHEA is een hormoon dat in verband gebracht wordt met positieve emoties. Het is een 

vitaliteitshormoon (Watkins, 2014) en heeft een positieve werking op ons humeur (Wikipedia, 

2015)! Paul van Herzele zegt dat DHEA de negatieve effecten van cortisol neutraliseert 

(Herzele, 2016). Dit hormoon vergroot terug het immuun vermogen en bevordert de 

spieropbouw (PsychoConsult, 2016). 

 

Volgens Henk de Valk zou onder invloed van ademhalingsoefeningen het DHEA gehalte 

hoger en het cortisolgehalte lager worden (Valk, 2013). Dat wil zeggen dat onze biologie van 

ademhalingsoefeningen voor een stukje wordt gewijzigd om minder negatieve en meer 

positieve emoties te ervaren. 

 

3.16 Kwaliteit van leven 

Om het onderwerp stress terug te situeren in een pedagogisch model is het concept 

“kwaliteit van leven” een interessant uitgangspunt. Volgens Petra Carpentier is kwaliteit van 

leven één van de pijlers voor een vernieuwende kijk op kwaliteit van zorg (Carpentier, 2016). 

Volgens Bea Maes is kwaliteit van leven een richtinggevend concept. Kwaliteit van leven 

heeft tot doel om de elementen die betekenisvol zijn voor iemands leven te optimaliseren 

(Maes, et al., 2013).  

 

Volgens Maes bestaan er enkele basisprincipes rond het concept kwaliteit van leven waar de 

meeste mensen zich in kunnen vinden. Eén van die principes is dat kwaliteit van leven 

gezien wordt als een multidimensionaal construct. Dit wil zeggen dat men vanuit verschillend 

oogpunten naar iemands kwaliteit van leven kan kijken. Meestal wordt ook het emotioneel 

welbevinden gezien als één van deze dimensies (Maes, et al., 2013). Gezien dit eindwerk 

zich concentreert op positieve emoties richt het zich uiteraard ook rechtstreeks op dit 

emotioneel welbevinden. Maar er is meer. 

 

Een ander principe waarover de meeste het eens zijn is dat kwaliteit van leven bestaat uit 

een objectieve en subjectieve kant. Verschillende onderzoekers zouden hebben aangetoond 

dat er slechts een beperkte samenhang bestaat tussen de objectieve en subjectieve meting 

van kwaliteit van leven. Volgens de cursustekst van Petra Carpentier heeft dat te maken met 

de manier waarop mensen over hun levensomstandigheden denken.  

 

De mate waarin iemand zijn leven kwalitatief hoog inschat hangt af van de wijze waarop 

verwachtingen worden gesteld, in welke mate men vergelijkt met anderen en van de 

manieren waarop mensen met hun belastingen van buitenaf omgaan (Carpentier, 2016). Het 

niveau waarop iemand zijn Kwaliteit van leven inschaalt hangt dus sterk af van zijn eigen 

perspectief of mindset. En het is die mindset die de basis vormt van ons stressysteem. Ons 

stresssysteem is op die manier verbonden aan elk domein van kwaliteit van leven. 

Het is nu de uitdaging om de mindset van de bewoners te polariseren in een positieve 

richting zodat zij hieruit meer positieve emoties ervaren en sterker in het leven staan! 
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4 Aanpak 
 

In dit hoofdstuk staan de verschillend stappen die ik voor het onderzoek heb vooropgesteld 

beschreven. Voor dit eindwerk heb ik gekozen voor een actieonderzoek. Ik begin met een 

korte uitleg van wat dat juist inhoud en waarom ik hiervoor koos. In een tweede deel van dit 

hoofdstuk schets ik de verschillende stappen zoals ik deze initieel had gepland. 

4.1 Een actieonderzoek. 

Voor dit eindwerk heb ik gekozen voor een actieonderzoek. Daar ik bij aanvang van dit 

onderzoek nog maar weinig kennis en ervaring had over/met ademhalingsoefeningen en de 

en methodieken om positieve gevoelens op te wekken leek het mij noodzakelijk om het 

onderzoek op ieder moment te kunnen bijsturen. Dit proces van continue bijsturing past 

volledig in het kader van een actieonderzoek. 

 

Bij een actieonderzoek wordt de probleemsituatie eerst beschreven waarna de gekozen 

aanpak wordt toegepast. Daarbij wordt er voortdurend en frequent gereflecteerd op basis 

van de tussentijdse resultaten. De aanpak wordt hierop regelmatig bijgestuurd (CVO STEP, 

2015). 

 

De keuze van een actie onderzoek lijkt mij vanzelfsprekend. Ik heb nog nooit iemand 

begeleid bij ademhalingssessies. Het is een nieuw concept en een zoektocht. Uiteraard blijf 

ik ondertussen studeren en zoeken naar technieken voor een juiste ademhaling te verkrijgen, 

om positieve emoties te bevorderen en stress te verminderen. Daarbij kunnen de toegepaste 

technieken tussentijds ook gepersonaliseerd worden. 

4.2 Het stappenplan 

Hier volgen de verschillende stappen zoals ik deze voor aanvang van het actieonderzoek 
had vooropgesteld. 

4.2.1 STAP 1: Het in kaart brengen van de beginsituatie 
 

Vanuit overleg met de vaste begeleiding worden eerst de bewoners geselecteerd die het 

meest in aanmerking komen voor dit onderzoek. Vervolgens ga ik om een beginsituatie te 

meten een korte vragenlijst afnemen bij deze bewoners. Gedurende dit interview zal ik ook 

de hartritmevariatie in kaart brengen d.m.v. de software van Heartmath©. Deze voormeting 

zal ik op verschillende avonden in januari 2016 afleggen bij de bewoners. 
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Het afnemen van een korte vragenlijst. 

 

Het is een logische eerste stap om een algemeen stressniveau bij de bewoners te bepalen 

met een algemene vragenlijst. Dit is een goed vertrekpunt en van hieruit kan ik informatie 

gebruiken voor de sessies. Daarbij kan ik meer inzicht krijgen waarom de bewoners stress 

ervaren en hoe zij hiermee omgaan. 

 

Eerst ga ik hun bevragen over hun stressniveau van dat moment. Is de bewoner gespannen 

of juist niet? Tevens ga ik vragen naar een algemeen gevoel. Staat de bewoner algemeen 

gelukkig in het leven of juist niet? Daarbij ga ik vragen of zij hierop een score willen geven 

van 0 tot 5. 

 

Om de beginsituatie te schetsen leek het mij ook nuttig om te vragen wanneer en waarom de 

bewoners spanningen ervaren in hun leven. Daarnaast ga ik hen ook bevragen over 

gedachten die hen blij maken. Tijdens de sessies kan ik dan vragen om hieraan terug te 

denken. 

 

Tenslotte ga ik ook vragen of ze enkele weken 20 minuten per dag vrij willen houden om  

een ademhalingssessie te doen. Ik leg uit dat deze sessies op lange termijn stress kunnen 

verminderen. Mogelijk moet ik hier zoeken naar een compromis richting de wensen van de 

bewoner. Bijvoorbeeld iedere dag behalve in het weekend. Tenslotte deel ik mee dat deze 

sessies bij een onderzoek horen in functie van mijn eindwerk.  

 

Meting van de hartritme - variatie. 

 

De onderzoekers van Heartmath beweren dat men in de hartritmevariatie (HRV) een 

onderscheid kan zien tussen frustratie en welbevinden. Het in kaart brengen van de HRV lijkt 

mij dan ook een meerwaarde bij de beginmeting. 

 

Voor het meten van de HRV zal ik het software programma emWave Pro gebruiken. Via een 

oor-sensor aangesloten op een computer kan dit programma iemands hartslag in kaart 

brengen. De emWave Pro berekent automatisch de variatie van het hartritme.  

 

In dit programma maak ik voor iedere bewoner een apart profiel aan. Bij ieder profiel kan ik 

dan verschillende meetsessies opslaan. Deze sessies kan ik tussentijds en achteraf met 

elkaar vergelijken. 

 

Tijdens het afnemen van de vragenlijst zal ik voor de eerste maal de hartritmevariatie in kaart 

brengen. 

 

Opmerking over de beginmeting:  
 
De bedoeling is om oplossingsgericht te werken. Ik ga mij steeds richten op het verhogen 

van de draagkracht van de bewoners. Dit wil zeggen dat ik mij steeds zal richten op het 

positieve bij de bewoners ongeacht welke problemen zij ervaren. Hierdoor gaan zij hopelijk 

meer positiviteit ervaren in hun leven (het kan altijd beter), waardoor hun emotioneel 

welbevinden zal stijgen. 
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4.2.2 STAP 2 De keuze van de bewoners. 
 

Uit de vragenlijsten van de beginmeting zal mogelijk blijken dat sommige bewoners niet 

bereid zijn om mee te werken of aangeven geen belang te hebben bij 

ademhalingsoefeningen. Toch hoop ik twee of drie geschikte kandidaten te vinden. Liefst ook 

niet meer dan 3 daar ik de oefeningen individueel en op regelmatige basis wil uitvoeren.  

 

4.2.3 STAP 3 Afspraken met de vaste begeleiding. 
 

Ik zal afspraken moeten maken om verschillende momenten individueel bezig te kunnen zijn 

met één bewoner:  

 

4.2.4 STAP 4 Uitvoeren van de ademhalingssessies. 
 

Ik ga gedurende een periode van 3 weken iedere dag ademhalingssessies uitvoeren met de 

geselecteerde deelnemers uit STAP 2.  

 

 Gedurende iedere sessie zal de hartritmevariëteit worden gemeten. Deze worden 

automatisch bijgehouden door de biofeedbackapparatuur. 

 Gedurende iedere sessie kan ik enkele bedenkingen noteren. Bijvoorbeeld of het de 

bewoner lukte om aan positieve zaken te denken. 

 Na iedere sessie ga ik de bewoner vragen voor een kleine feedback. Duurde de 

sessie niet te lang? Wat zijn de gevoelens over de sessie zelf? Heb je moeite met 

diep in- en uitademen (De duur van in- en uitademen kan worden aangepast). 

 Na iedere sessie ga ik een kleine evaluatie doen. Kan ik de gebruikte 

ademhalingstechniek verbeteren? Kan ik de deelnemer optimaal sturen naar 

positieve gedachten en hartcoherentie? 

 Daarbij zorg ik bij iedere sessie voor een gezellige sfeer. Ik steek een kaarsje aan en 

zet wat rustige muziek op. 

 

De oefeningen zal ik baseren op de De Quick Coherence® –Techniek van Heartmath® 

Benelux: 

 

Stap 1: focus op het gebied rond het hart 

Stap 2: Hart ademhaling: diepe in- en uitademing met concentratie op de hartstreek met een 

totale cyclus van 10 seconden. 

Stap 3: Het ophalen van positieve gevoelens. 

 

Ik zal gebruik maken van verschillende methodieken om positieve gevoelens op te wekken 

bij de deelnemers. Zo zal ik bijvoorbeeld een positieve dialoog voeren waarin ik 

complimentjes, humor en suggesties gebruik richting een positieve mindset. Het opwekken 

van deze gevoelens zal ik positiviteitstraining noemen.  

 

De bedoeling is om de ademhalingoefeningen en de positiviteitstraining eerst gescheiden 

aan te bieden. Wanneer deze goed verlopen kan ik deze in later stadium meer 

gecombineerd aanbieden. 
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4.2.5 STAP 4 Eindmeting 
 

Bij de eindmeting zal ik bevragen of de bewoners een meerwaarde hebben ondervonden bij 

de oefeningen en of zij hierdoor gelukkiger zijn geworden. Hierbij zal ik opnieuw gebruik 

maken met een vragenlijst.  

 

4.2.6 STAP5 Eindevaluatie. 
 

Ik zal door bevraging en observaties nagaan of de bewoners positiever in het leven staan, 

een hogere draagkracht hebben en aldus gelukkiger zijn. 

4.3 De randvoorwaarden 

 Het onderzoek naar een antwoord op de onderzoeksvraag hangt af van de 

bereidheid van de bewoners tot meewerken. Het gaat om volwassen mensen en ik 

ga hen niets verplichten. Als alternatief kan ik altijd mijn pijlen richten op 

stressvermindering bij de begeleiding van De Meidoorn. En in laatste instantie 

natuurlijk mijzelf. 

 Mijn biofeedback apparatuur kan altijd stuk gaan. Ik heb nog de garantievoorwaarden 

nog niet bestudeerd. 

 Tijdens de voor- en nameting kan het zijn dat ik de bewoners moeilijk kan verstaan. Ik 

moet daar zeker wat tijd voor nemen. 

 Hoewel ik zeer eenvoudige oefeningen ga aanbieden, kan dit voor sommige 

bewoners een hele opgave zijn. Wij gaan immers niet oefenen op een natuurlijke 

ademhaling. Je mag dit zien als een trainingssessie naar basisrust. Dit is eerder een 

emotionele rust dan een lichamelijk rust. Dit zijn niet zomaar ontspannings-

oefeningen! 

 De Quick Coherence® –Techniek van Heartmath® Benelux is geen erkende 

wetenschappelijke methode om stress te verminderen. Mogelijk is er enkel een 

placebo effect of zelfs geen. Theoretische verbanden klinken logisch maar harde 

bewijzen heb ik nog niet gevonden. 

 De houding bij de ademhalingstechniek is belangrijk en zal voor sommige bewoners 

een struikelblok kunnen zijn. 
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5 Resultaten actieonderzoek 
 

In dit hoofdstuk volgen de resultaten van het actieonderzoek. Daar de aanpak voortvloeit 

vanuit tussentijdse resultaten was het noodzakelijk om hier en daar wat meer details weer te 

geven over de werkwijze. In teken van een actieonderzoek heb ik heel wat veranderingen 

doorgevoerd in mijn aanpak. De motivatie achter deze koerswijzigingen leest u in dit 

hoofdstuk. 

 

Ik begin met de resultaten uit de beginsituatie gevolgd door enkele gemaakte afspraken met 

de begeleiding. Vervolgens beschrijf ik het effectieve verloop van de verschillende sessies 

waarbij ik steeds de tussentijdse resultaten weergeef. Ten slotte volgt er nog een besluit 

waar o.a. linken worden gelegd met het theoretisch gedeelte. 

 

5.1.1 Beginsituatie 
 

H en G zijn 2 bewoners van De Meidoorn met elk met hun eigen specifieke fysieke 

beperkingen. Door deze fysieke beperkingen leven zij in een grotere afhankelijkheid van 

anderen en hebben bijgevolg minder controle over hun leven. Daarnaast hebben zij minder 

fysieke mogelijkheden om met die spanningen om te gaan. 

 

H ervaart veel spanningen. Ze is dikwijls erg enthousiast wat haar een positief gevoel geeft. 

Toch brengt haar eigen enthousiasme zoveel spanningen met zich mee totdat zij zichzelf 

onaangenaam voelt. H ervaart veel angst voor de toekomst, vooral dat haar mama er niet 

meer voor haar kan zijn. H stelt zich erg afhankelijk op t.o.v. haar mama. 

 

G is dikwijls vrolijk en opgewekt. Toch kan hij wel eens boos worden wanneer anderen hem 

opjagen. G verschiet ook snel. Tevens geeft hij aan spanningen te ervaren wanneer mensen 

hem iets wijsmaken. G is dus erg afhankelijk van wat anderen tegen hem zeggen. Vroeger 

keek G minder positief naar het leven maar nu bekijkt hij alles veel positiever. 

 

In bijlage 1 en 2 kan u meer uitgebreide antwoorden vinden op vragen zoals wanneer H en G 

spanningen ervaren, hoe zij hiermee omgaan en wat zij juist als positief ervaren in hun leven. 

 

5.1.2 Afspraken met de begeleiding 
 

Nadat ik 2 bewoners had gevonden die bereid waren tot medewerking ben ik verdere 

afspraken gaan maken met de begeleiding. Ik heb met de begeleiding afgesproken dat ik 

vanaf 1 februari 2016 drie weken achter elkaar een late dienst zou doen. Zoals op het team 

van het Linske besproken, zal ik iedere dag sessies doen voor het slapen gaan. Concreet wil 

dit zeggen dat ik iedere dag om 21 uur met H een sessie zal doen. Uiteraard help ik haar 

hierna slapen leggen. Idem voor G om 21u30. Beide bewoners werden op de hoogte 

gebracht. 
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5.1.3 Aanpak 
 

De effectieve aanpak van dit eindwerk (exclusief het vooronderzoek) is gestart op maandag 

1 februari. De eerste 3 weken werden op regelmatige basis ingevuld met sessies. Deze 

sessies bestonden telkens uit ademhalingsoefeningen en een positiviteitstraining. Na deze 3 

weken heb ik bijkomend initiatief genomen om een klein magazine te maken over de 

positiviteit in De Meidoorn. Nu volgt er een gedetailleerde beschrijving van deze acties en de 

resultaten die hierop volgen. 

 

5.1.4 Week 1: Ademhalingsoefeningen en positieve dialoog. 
 

De eerste week ben ik gestart met dagelijkse sessies uit te voeren bij zowel H als G. Het 

eerste deel van deze sessies bestonden uit ademhalingsoefeningen en in het tweede 

gedeelte heb ik steeds een positieve dialoog gevoerd met de deelnemers. Hieronder 

beschrijf ik in twee aparte delen de sessies uit deze eerste week. 

 

5.1.4.1 Ademhalingsoefeningen 

 

Op de eerste dag, bij aanvang van de ademhalingsoefeningen, bleek dat zowel H als G 

moeite hadden met ademhalen. Al snel bleek dat zij de snelheid van het ademhalingsbalkje 

niet konden volgen.  

 

 H haalde zichtbaar snel adem: +/-2 seconden uit en +/- 2 seconden in. Ze leek haar 

ademhaling weinig te kunnen controleren. Zelf wees ze dit voor een stukje toe aan 

haar korset. 

 G had vooral moeite met diep inademen, dit verliep met schokjes. Behalve wanneer 

hij moest geeuwen leek dit vlot te gaan: zijn hartslag ging dan snel naar omhoog. 

 

Ondanks het moeilijkere ademhalen heb ik bij zowel H als G veel positieve feedback kunnen 

geven. Ik zag immers dat zij steeds hun best deden en elke (schijnbare) verbetering 

beloonde ik steeds verbaal.  
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De eerste koerswijzigingen voor de ademhalingssessies: 

 

Vanaf de eerste dag merkte ik dus dat de ademhalingsoefeningen geen groot succes zouden 

zijn. Maar gezien de deelnemers zelf geloof toonden in de oefeningen en deze oefeningen 

onlosmakelijk deel uitmaken van de onderzoeksvraag besloot ik deze toch verder te zetten. 

Toch leken enkele wijzigingen noodzakelijk: 

 

 Ik zou met H afspreken om haar, ter voorbereiding van de sessies, op bed te leggen. 

Bijgevolg kan ik steeds haar korset uitdoen. Hopelijk heeft ze dan meer controle over 

haar ademhaling. 

 Het bewust controleren van de ademhaling leek bij zowel H als G veel inspanningen 

te kosten. Het niet kunnen controleren zou mogelijk meer frustraties kunnen 

opleveren bij H en G. Daar de oefeningen juist bedoeld zijn om frustraties te 

verminderen is dat uiteraard niet wenselijk. Hieruit vloeit het idee om met momenten 

H en G enkel te laten concentreren op de ademhaling i.p.v. hen deze steeds bewust 

te beïnvloeden. Dit door hen bijvoorbeeld te laten focussen op hun hartstreek. 

Hierdoor controleren zij hun lichaam niet meer rechtstreeks. Maar daar concentratie 

op de ademhaling een vorm is van mindfullness brengen zij hun lichaam via het 

emotionele brein meer in balans. 

 

De 2de ademhaling sessies: 

 

 In de volgende sessie merk ik op dat G geoefend heeft. Ik zeg: Je hebt precies 

geoefend? “Ja, deze morgen in het zwembad”, zegt hij. “Heb jij dan ook tegen 

iemand verteld dat jij ademhalingsoefeningen deed?” “Ja, ik heb het ook aan Karen 

Nijs verteld” antwoordt hij. G ademt met momenten heel goed uit. Hij probeert dat ook 

regelmatig spontaan te doen zonder dat ik daar naar vraag. Ik zeg heel vaak dat hij 

goed bezig is. Af en toe geef ik korte instructies zoals: “Adem diep in, en diep uit”. Ik 

haal zijn rolstoeltafel bij hem vandaan en leg mijn hand op zijn buik. Ik voel dat hij 

goed met zijn buik ademhaalt en bekrachtig dit. 

 H lag nu op bed en leek gemakkelijker te kunnen ademhalen. Het leek voor haar wel 
erg vermoeiend. Ik heb haar dan ook even laten pauzeren na 6 minuten. Ik heb haar 
dan gevraagd om vooral te concentreren op de ademhaling. Nu ze op bed lag kon ik 
haar de biofeedback of het verloop van haar hartritmevariatie niet meer laten zien. Ik 
kon haar wel regelmatig positief bekrachtigen en zeggen dat ze heel goed bezig was.  

 

Ik vond het super dat G geoefend had voor de ademhalingsoefeningen. Ik had werkelijk de 

indruk dat het op enkele momenten al een stuk beter ging. Ook H leek iets meer controle 

over haar ademhaling te kunnen uitvoeren. Hierdoor kreeg ik terug wat meer vertrouwen dat 

de ademhalingssessies enige meerwaarde kunnen bieden. 

 

Helaas merk ik bij de volgende sessies van die week weinig vooruitgang bij G en H. Hoewel 

ik regelmatig vraag om slechts enkel op de ademhaling te concentreren merk ik wel dat 

zowel G als H deze willen blijven controleren. Zij lijken mij erg gedreven om de 

ademhalingsoefeningen te blijven uitvoeren. Zij bevestigen dat ook als ik daar naar vraag. 
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Praktische wijzigingen na week 1: 

 

 Ik haal G zijn tafel voor de sessie van zijn rolwagen. Op die manier kan ik steeds met 

mijn hand zijn buikademhaling begeleiden. 

 Ik hang een blad op ter informatie dat de sessies bezig zijn, zodat wij niet gestoord 

worden: “Sst.. hier wordt gewerkt aan positiviteit, staat erop. 

 

5.1.4.2 Positieve dialoog 
 

Door regelmatig over positieve zaken te praten hoopte ik ook aangename gevoelens op te 

wekken bij H en G. Hierom ben ik de eerste week gestart met iedere dag een positieve 

dialoog te voeren. 

 

 Ik start de eerste positieve dialoog bij H met: “Vandaag zullen wij het hebben over de 

toekomst”. H reageerde hierop snel dat ze schrik had voor de toekomst. Ik vond het 

daarbij erg moeilijk om terug op het positieve spoor te komen. Ik wilde immers 

aandacht hebben voor H haar angst voor de toekomst. Gelukkig is het gesprek terug 

omgebogen naar meer positieve zaken. Zo weet ik nu dat H bijvoorbeeld heel graag 

zeilt! 

 Bij G had ik mijn strategie al gewijzigd. Ik zei: “Laten wij even over positieve zaken 

praten”. G begon onmiddellijk positief over zijn dag te vertellen. Hij had over Friesland 

gesproken. Hij vertelt ook dat ze die dag Bocha hadden gespeeld en dat hij de 

kapitein mocht zijn. Hij mocht zeggen wie aan de beurt mocht. Ook was zijn vriendin 

daar. Hij bevestigt dat hij M graag ziet. G geeft ook aan dat ze de volgende dag gaan 

zwemmen. 

 

Voor de 2de sessie van de eerste week voelde ik mijzelf erg op mijn gemak. Ik stond niet in 

de werking en kon alles op mijn gemak uitvoeren. Ik start de positieve dialoog met een uiting 

van tevredenheid. Ik zeg dat ik al veel informatie heb kunnen halen uit de eerste sessies en 

dat ik hier al veel uit heb geleerd! 

 

 Ik sprak rustig op H in: “H, je mag je ogen sluiten”…“Denk eens rustig aan de 

positieve dingen van de dag” … “Je hoeft deze niets te zeggen”… “Je bent heel goed 

bezig H”. Na een tijdje vraag ik haar terug naar het moment te komen. Ik beschrijf 

een rustige kamer. Hierna vraag ik haar om even aan een zeilvakantie te denken. Ik 

zeg dat ze de wind hoort suizen, dat ze het water hoort klotsen. Ik zeg dat ze ook 

dolfijnen naar boven ziet springen. Ze zei dat ze dit inderdaad al eens in Tenerife had 

gezien. Zelf kreeg ik zelfvertrouwen om rustig te vertellen. Ik stelde me de dingen zelf 

voor.  

 Wanneer ik tegen G zeg: "Wij gaan het vandaag weer over positieve zaken hebben", 
begint hij weer spontaan te vertellen. "Ik ben vandaag gaan zwemmen”, zegt hij. Hij 
geeft aan dat hijzelf goed kan zwemmen. Hij heeft zelfs een zwembrevet behaald. Ik 
vraag ook om zijn ogen even te sluiten en terug te denken aan de fijne momenten 
van de dag. Daarna vraag ik hem rustig terug naar de kamer te komen en om te 
genieten van de gezelligheid. G had een aangenaam gevoel en hij vond het erg 
gezellig bij de kaarsen. Hij vertelt daarna nog veel over zijn vriendin. G lijkt meer als 
gisteren te genieten van deze sessie. 
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Voor de 3de sessie ben ik de positieve dialoog zowel voor G als H gestart met een 

compliment. Dit compliment ging steeds over één van hun sterktes: 

  

 H, volgens mij bij jij de beste tongrolstoelbestuurster ter wereld!  

 G, volgens mij kan jij al heel goed aangegeven wat jij zelf wil. (Dit is een werkpunt in 

zijn handelingsplan) 

 

Vanuit deze complimenten heb ik met hen gesproken over waar zij verder nog heel goed in 

zijn: 

 

 H kan naar eigen zeggen heel goed luisteren naar mensen. Ze kan heel goed op 

haar computer werken. Ze geeft ook met een figuurlijke knipoog aan dat ze haar 

ogen goed kan sluiten. 

 G geeft aan dat hij heel goed kan schilderen. Hij verzamelt ook postkaarten: “Je kan 

ze niet meer tellen!”  

 

5.1.4.3 Concrete cijfers over week 1 

 

H     Sessie 1*  Sessie 2  Sessie 3** 

Hartcoherentie ademh. oef.  0,6   0,5   0,5 

Hartcoherentie positieve dialoog 0,5   0,8   0,4 

Beginspanning   3   4   3,5 

Eindspanning    3   3   3 

 
*: H haar spanning is tussentijds wat hoger geworden, daar de ademhalingsoefeningen niet goed lukten. 

**: H geeft aan dat ze laat is gaan slapen en dat ze koffie heeft gedronken. 

 

 

G     Sessie 1*  Sessie 2  Sessie 3* 

Hartcoherentie ademh. Oef.  0,7   1   0,6 

Hartcoherentie positieve dialoog 1,1   1   0,7 

Beginspanning   weinig   matig   weinig 

Eindspanning    weinig   geen   weinig 

 
*G heeft kine gehad        

 

 

5.1.4.4 Besluiten na week 1 

De ademhalingsoefeningen hebben niet het gewenste effect op de hartslag zoals ik had 

gehoopt. Dit komt omdat beide bewoners (nog) minder controle hebben over hun 

ademhaling als ik initieel had gedacht.  

Zowel G en H hebben een zeer goede medewerking getoond en blijven bereid om het 

onderzoek mee verder te zetten. G gaf zelfs aan om geoefend te hebben op het ademhalen 

en leek hierin zelfs een stukje gegroeid. Beide bewoners tonen nog vertrouwen in de 

ademhalingsoefeningen. Ik blijf deze uitvoeren, hetzij in mindere mate.  

 

De positieve bekrachtigingen tijdens de ademhalingsoefeningen leken hun effect niet te 

missen. G gaf na enkele sessies aan dat het heel goed gegaan was. 
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Positieve gevoelens zouden de hartslag op een meer directe wijze harmonisch laten 

verlopen. Bij onze gesprekjes over positieve levensaspecten lijken de resultaten gunstiger 

dan bij de ademhalingsoefeningen. Terwijl ik mijn hartslag kan reguleren met bewuste 

ademhaling, kunnen H en G dat beter met positieve gedachten! In mijn theoretisch 

onderzoek ben ik mij dan ook vooral gaan richten op het ervaren van positieve gevoelens. 

Zelf ben ik heel wat positieve zaken te weten gekomen over H en G. Vooral G kan 

gemakkelijk over positieve zaken vertellen Dit speelt in het voordeel om een verdere 

vertrouwensrelatie op te bouwen, gedachten te sturen naar positiviteit (zonder in extase te 

gaan bij H?) en uiteindelijk nog meer positieve resultaten te behalen. 

Uit de eerste positieve dialogen bleek het enorm belangrijk welke woorden ik gebruikte. Mijn 

eerste woorden van de dialoog leken de richting sterk te bepalen. Ik heb dus ondervonden 

dat woorden een sterk sturende werking hebben op de gedachten en gevoelens van 

anderen. Mits enkele kleine sturingen kunnen zowel G als H gemakkelijk praten over 

positieve zaken in hun leven. Hierin zal ik mij gaandeweg meer theoretisch verdiepen en 

praktisch toepassen in dit onderzoek. 

Praktische wijzigingen: 

 Initieel was het de bedoeling om voor iedere bewoner iedere dag 1 sessie te 

organiseren. Daar de sessies de slaaptijd van de bewoners en de werking in gedrang 

brengen en ik te weinig tijd had om de sessie rustig op te bouwen en af te breken heb 

ik in overleg besloten om iedere dag slechts één sessie bij één bewoner uit te voeren. 

Op deze manier hoef ik mij niet te haasten tussen de sessies door en kan ik zelf meer 

ontspannen aan de sessies beginnen. Ik heb immers sterk de indruk dat wanneer ik 

mijzelf ontspannen voel, dit ook ervaren wordt door de bewoners. 

 Bijkomend zal ik de ademhalingsoefeningen inkorten van 10 naar 5 minuten en deze 

pas uitvoeren na de positiviteitstraining. Op deze manier wordt er meer nadruk 

gelegd op die positiviteitstraining. 

 De positieve dialoog zal ik stilaan ombuigen naar een aandachtsoefening gericht op 

positieve gedachten. (Dit is niet hetzelfde als autogene training maar begint daar wel 

op te lijken. De aandacht wordt gericht op positieve gevoelens en niet op relaxatie; 

Dit vloeit voort vanuit een tip van begeleider Pablo waarvoor ik hem heel dankbaar 

ben!). 

5.1.5 Week 2: Ademhalingsoefeningen en suggesties tot positiviteit. 
 

In de sessies voor deze week start ik steeds met een periode van suggesties naar positiviteit 

waarna ik steeds een korte periode van ademhalingsoefening laat uitvoeren. De volgorde 

hierin is dus omgekeerd ten opzichte van week 1. Dit komt omdat de focus nu meer gericht is 

op de positiviteitstraining. 
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5.1.5.1 Suggesties tot positiviteit: 

 

Om de bewoners minder te belasten tijdens de sessies besloot ik ook de positiviteitstraining 

wat anders aan te pakken: Ik had een idee om suggesties te geven naar positieve 

gedachten. Dit idee komt vanuit de hypnotherapie en lijkt een beetje op autogene training. 

Dit laatste werd aangeraden door een collega en heeft tot doel om vanuit herhalende 

suggesties het lichaam tot ontspanning te brengen: “Ik ben rustig, volkomen rustig”. Volgens 

die collega wordt de deelnemer daar vanzelf rustig van. Zelf heb ik een tekstje gemaakt om 

de deelnemers te sturen naar positieve gedachten met als doel positieve gevoelens te 

ervaren. Deze tekst kan u terugvinden in bijlage 4. Deze tekst is een beetje gepersonaliseerd 

per deelnemer en wordt steeds geüpdatet na iedere sessie.  

Ik geef bij iedere positiviteitstraining steeds de instructie om mijn stem vrijblijvend te volgen: 

 

 G geeft na de eerste sessie van deze week aan dat hij ergens op het strand was met 

zijn vriendin. Om privacy redenen heb ik niet doorgevraagd. Hij ervoer deze sessie 

naar eigen zeggen heel positief. 

 G was ziek en zijn tweede sessie met positieve suggesties was een week later 

doorgegaan. Om het overzicht te bewaren beschrijf ik deze sessie onder deze titel. G 

geeft aan dat die sessie heel goed gegaan is. “Ik was aan M aan het denken”, zegt 

hij. Hij had pijn aan zijn lip maar heeft hier niet aan gedacht tijdens de sessies. G 

geeft ook aan dat de muziek hem erg rustig maakt. 

 H geeft aan dat ze een mindere sessie heeft ervaren. De suggesties hebben haar 

niet geholpen om van negatieve gedachten af te komen. Ze kon de negatieve 

gedachten maar niet van zich afzetten. Ze heeft dan ook een dubbel gevoel bij de 

sessie. Ze geeft aan dat ze slecht geslapen heeft. 

 Tijdens H haar tweede sessie van deze week geeft ze aan dat ze zich juist wel heel 

positief heeft gevoeld! 

 

5.1.5.2 Ademhalingsoefeningen 

 

 Ik merk dat G op korte momenten wat beter kan ademhalen als anders. G geeft aan 

dat hij beter kan ademhalen als zijn neus helemaal open is.  

 H geeft aan dat ze de laatste dagen erg op haar ademhaling let! Ze geeft aan dat ze 

meer nadenkt over de sessies. Ze vult daarbij aan dat zij zich hierbij nog goed voelt. 
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5.1.5.3 Concrete cijfers over week 2 

 

H     Sessie 4  Sessie 5* 

Hartcoherentie ademh. oef.  0,3   0,4 

Hartcoherentie positieve dialoog 0,9   0,5 

Beginspanning   2   2,5  

Eindspanning    3   3 
 

*H scoort tussentijds haar spanning met een 2 op 5. 

   

G     Sessie 4   Sessie 5* 

Hartcoherentie ademh. oef.  0,7    0,6 

Hartcoherentie positieve dialoog 0,6    1,1 

Beginspanning   Tussenin   Ontspannen 

Eindspanning    Weinig    Ontspannen 

Extra     Geen kine   Kine   

 
*G was ziek en de sessie hier beschreven vond effectief een week later plaats. 

  

 

5.1.5.4 Besluiten week 2: 

 

 Zoals ik eerder al had aangevoeld heb ik een sterk vermoeden dat 

ademhalingsoefeningen te vermoeiend zijn voor H en G. Er is echter nog steeds een 

kleine positieve evolutie merkbaar. Ook H gaf nu aan zich buiten de sessies op haar 

ademhaling te hebben geconcentreerd. Toch vermoed ik dat de bewoners geen 

merkbaar effect op stress kunnen bereiken door ademhalingsoefeningen. Gelukkig 

krijg ik nog steeds het vertrouwen van de bewoners. Zij tonen nog steeds een grote 

bereidheid tot medewerking. 

 Ook bij de positieve sessies ondervind ik problemen. Niet direct met het opwekken 

van positieve gevoelens, eerder met meting ervan. Bij H ziet de hartcoherentie er 

zeer onregelmatig uit. O.a. haar bewegingen veroorzaken zichtbaar storingen. 

Hierdoor heb ik twijfels bij de positieve evolutie die het programma weergeeft. Bij G is 

een negatieve trend zichtbaar bij zowel de positieve sessies als de 

ademhalingssessies (sessie 5 buiten beschouwing gezien deze een week later was). 

Dit is (mogelijk) verklaarbaar doordat: 

 Hij ziek aan het worden was. Vrijdag is een dokter langs geweest wegens 

darmklachten (toevallig of niet verbonden aan het stresssysteem). 

 De eerste sessie het meest interessant voor hem was. Er werd immers een 

nieuw doel voor hem geformuleerd (meewerken aan een eindwerk).  Hij had 

toen de hoogste hartcoherentie tot nu toe van 1,2/8. En dat terwijl zijn 

gedachten niet bewust werden gestuurd in een positieve richting. (Ter 

vergelijking ik behaal (slechts) een 1,6/8 met zeer bewust oproepen van 

positieve gevoelens). 

 Zijn verwachtingen niet helemaal worden ingelost? 

 De vermoeidheid optrad. 

 Hij de laatste sessie (door ziekte de enige in week 2) geen kine op voorhand 

had gehad. 
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 De hartcoherentie onbetrouwbaar is (bij mensen met een fysieke beperking?). 

Er zijn verschillende artikels te vinden die de verbanden tussen hartcoherentie 

en de positieve menselijke eigenschappen zoals HeartMath die aangeeft in 

twijfel trekken. De wetenschappelijke basis lijkt alvast erg zwak. 

 Samengevat heel wat randfactoren, te veel om weg te filteren.  

 H heeft één heel positieve sessie achter de rug, waarbij ze zich heel goed heeft 

gevoeld. Bij een andere sessie had zij slecht geslapen en suggesties hielpen haar 

niet om van negatieve gedachten af te stappen. G zat door middel van positieve 

suggesties in een “trance” ergens aan zee op het strand met M. Om privacy reden 

heb ik niet doorgevraagd. 

 Daar ik bij de positiviteitstraining met suggesties geen onmiddellijke feedback kreeg 

kon ik hen moeilijker bijsturen. 

 Hoewel wij tijdens de sessies positieve ervaringen hebben ondervonden, heb ikzelf 

nog wat twijfels bij de toegepaste methodieken. Ik ben te zeer naar het 

therapeutische gegaan, waarin ik te weinig ervaring heb. Ik denk dat het verstandig is 

om terug in een meer pedagogische richting te varen. Een kleine nieuwe 

koerswijziging dringt zich op. Ik heb besloten niet enkel te werken rond zelfcontrole 

van lichaam en geest maar om meer naar de concrete werkelijkheid te gaan. 

Uiteraard met hetzelfde positieve doel om de draagkracht te verhogen.  

Praktische wijzigingen: 

 Voor de ademhalingssessies vraag ik steeds aan G of zijn neus helemaal open is, 

wanneer dat niet zo is vraag ik deze even te snuiten. 

 

5.1.6 Week 3: Ademhalingsoefeningen en positieve doelen. 
 

Zoals bekend had ik bij de voormeting aan zowel G als H gevraagd of zij wilden meewerken 

aan de sessies. Ik stelde hen dus de vraag of zij wilden meewerken aan een positief doel. 

Beiden wisten dat ik deze vraag ging stellen tijdens de voormeting en bij G had ik toen de 

hoogste hartcoherentie gemeten. Daarom vroeg ik mij af of het stellen van positieve doelen, 

extra positieve gevoelens bij G en H zou opleveren. Volgens de positieve psychologie draagt 

het stellen van positieve doelen bij tot meer geluk.  

 

Om bovenstaande redenen heb ik besloten om een nieuw positief doel te creëren voor de 

bewoners. Daarbij kwam ik op het idee om samen met de bewoners een magazine te maken 

over positiviteit in De Meidoorn. Het magazine zou “Positivia” gaan heten. Om een klein idee 

te geven over het resultaat is de voorpagina van dit magazine weergeven in bijlage 3. 

Tijdens de laatste positiviteitstrainingen besloot ik opnieuw positieve dialogen te voeren met 

H en G. Deze dialogen zullen gaan over de creatie van Positivia. 
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5.1.6.1 Dialoog met positieve doelen: 

 

Ik presenteerde aan H en G dat ik een magazine wilde maken over positiviteit en vroeg aan 

hen of zij hieraan wilden meewerken. Zowel H als G toonden opnieuw een grote bereidheid 

tot medewerking. 

 

 Wanneer wij het over foto’s hebben geeft H aan dat zij graag op foto’s staat. Zij stelt 

zelfs een fotoboek voor. H vraag ook waar ik de tekst ga halen. “Daar mag jij mee 

helpen,” antwoord ik. “Daar moet ik eens goed over nadenken”, vult H aan. Ze geeft 

verder nog verschillende interessante ideeën. Ze denkt goed mee en lijkt erg 

enthousiast. 

 G vraagt zelf wat hij kan doen. “Je kan bijvoorbeeld uitleggen waarom jij zo positief in 

het leven staat”, antwoord ik. G bevestigt dat hij meestal erg opgewekt is. Hij geeft 

daarbij wel aan dat hij zich vandaag iets minder voelt daar zijn zus in het ziekenhuis 

ligt. Ik vraag hoe hij daar positief mee om kan g 

 aan. G laat zien dat hij vooral aan de mooie dingen van het leven probeert te denken. 

Hij geeft aan dat in maart een opendeurdag is in het dagcentrum. Hij zegt dat het dan 

meestal mooi weer is. G zegt dat hij veel plezier kan maken ook als hij het soms 

moeilijk heeft.  

 

5.1.6.2 Concrete cijfers over week 3 

 

H     Sessie 6* 

Hartcoherentie ademh. Oef.   

Hartcoherentie positieve dialoog 0,4 

Beginspanning   2,2 

Eindspanning     

 
*Eindmeting en ademhalingsoefeningen niet gebeurt door een incident in de leefgroep.  

 

G     Sessie 6 

Hartcoherentie ademh. Oef.  1,1 

Hartcoherentie positieve dialoog 1,0 

Beginspanning   weinig 

Eindspanning    weinig  
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5.1.7 Eindmeting 
 

Nog voordat Positivia volledig gerealiseerd was had ik reeds een eindmeting uitgevoerd. De 

resultaten voor deze eindmeting worden hier weergegeven. Ik heb deze laten aanduiden op 

een visueel analoge schaal. De score is steeds op 10 waarbij 5 neutraal is. 

 

         G  H  

Ben je tevreden over de sessies?     8,6  7,9  

Waren de sessies voor jou een meerwaarde?   9,5  6,9 

In welke mate hebben de sessies uw spanning verminderd?  7,6  5,9 

Vond je de sessies aangenaam?     9,5  8,4  

Hebben de sessies jou gelukkiger gemaakt?   6,2*  9 

Hebben positieve gedachten jou geholpen?    9,4  7,4 

Hebben de ademhalingsoefeningen jou geholpen?   9.5  7,4  

 
*G geeft aan dat hij al erg gelukkig was. 

 

 Zowel H en G geven aan dat de sessies naar positieve gedachten en de 

ademhalingsoefeningen een gelijkaardig effect hadden. Ik vermoed dat de resultaten 

van de ademhalingsoefeningen nog erg positief zijn wegens het geloof dat zij hieraan 

hebben gehecht en het mindfullness effect dat hieraan verbonden is. 

 Vooral H geeft aan dat de sessies haar gelukkiger hebben gemaakt. 

 Paradoxaal genoeg is H erg positief voor de sessies maar schat zij de mate waarin 

deze geholpen hebben minder hoog in. Voor H was het dan ook belangrijk dat zij 

minder lichamelijke spanningen zou ervaren. Mogelijk heb ik volgens H te weinig de 

focus gelegd op de as spanning–ontspanning en mij te veel gefocust op de as 

richting positieve gevoelens, zoals weergegeven in afbeelding 1.  
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5.1.8 Een positief magazine - Positivia 
 

Om een meer concreet en tastbaar resultaat te hebben, om ook andere bewoners te 

betrekken en om terug wat meer afstand te nemen van de therapeutische richting heb ik 

besloten om het onderzoek aan te lengen met de creatie van een positief magazine.   

 

 A schrijft regelmatig artikels over de actualiteit op zijn blog. Ik hem gevraagd of hij het 

zag zitten om een artikel te schrijven voor het positief magazine. 

 Ik had eerder al opgemerkt dat K heel positief in het leven staat. Eerder had ik al 

eens aangegeven om haar hierover te interviewen. Daar ik nu een positief magazine 

wil maken was dit een mooie gelegenheid. 

 Er gebeuren heel wat positieve zaken in De Meidoorn, enkele hiervan zal ik opnemen 

in Positivia. 

 

De voorpagina van dit magazine kan je terugvinden in bijlage 3. 

 

5.1.9 Analyse van de resultaten 
 

Tijdens de sessies vroeg ik steeds hoeveel spanning de deelnemers ervoeren bij de sessies. 

Achteraf heb ik geleerd dat spanning geen duidelijk begrip is en dit zowel positief als negatief 

kan ervaren worden. Toch had ik de indruk dat de bewoners automatisch begrepen dat het 

hier om spanning met een negatieve emotie gaat. Pas in een later stadium tijdens het 

onderzoek ben ik ook gaan vragen of de gevoelens die zij ervoeren positief of negatief zijn.  

 

Algemeen scoort H haar spanningen hoger als G. Bij H is dit ook goed waarneembaar 

gezien zij haar spanningen ook lichamelijk goed te zien zijn. H maakt dan veel onwillekeurige 

bewegingen met haar ledematen en vingers.  

 

H scoort bij 2 sessies een hogere spanning na de sessies dan ervoor. In sessies 4 komt dit 

omdat zij haar gedachten niet kon blijven richten op het positieve. In sessies 5 ging het wel 

de positieve kant op bij de positiviteitstraining. 
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Resultaten van de hartcoherentie 

 

Hieronder heb ik het verloop van hartcoherentie van G en H in kaart gebracht. In de eerste 

grafiek hieronder zie je de hartcoherentie bij G voor zowel de ademhalingsoefeningen als de 

positiviteitstraining. Voor H zie je diezelfde gegevens in grafiek 2. 

 

 
Grafiek 1 

 

Mogelijke verklaringen voor de dalingen van de hartcoherentie bij G staan beschreven bij de 

besluiten van week 2. De stijging op het einde is mogelijk te verklaren doordat hij zich terug 

beter voelt. Naar eigen zeggen was hij terug genezen.  

 

 

 
 

Mogelijk zien wij een daling van de hartcoherentie bij de ademhalingsoefeningen bij H daar 

zowel zij als ikzelf steeds minder geloof hechten aan de voordelen van deze oefeningen.  

 

Bij de 4de positiviteitstraining is een piek van de hartcoherentie zichtbaar ondanks dat H 

aangaf dat zij minder positieve gedachten had. Dit is te verklaren door de hoge coherentie 

gemeten aan het begin van de sessie (zoals ik kan terugvinden in het software pakket van 

Heartmath©). Mogelijk voelde zij zich aan het begin van deze sessie wel nog goed in haar 

vel. 
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Zowel bij H als bij G zien wij dat de positiviteitstrainingen algemeen een gunstigere invloed 

hebben op de hartcoherentie dan de ademhalingsoefeningen. Dit kunnen wij gemakkelijk 

afleiden door het vergelijken van de berekende medianen weergegeven in onderstaande 

tabel: 

 

 
 

Bij G stel ik algemeen een hogere hartcoherentie vast dan bij H. Dit kan verschillende 

redenen hebben: 

 G heeft algemeen een positiever mindset dan H wat in overeenstemming is met mijn 

eigen observaties. G stond tegenover alles erg positief. 

 G zijn interne biologie is duidelijk rustiger als dat van H. Ook dat zie je uiterlijk bij H: 

zij maakt veel ongecontroleerde bewegingen.  

 

5.1.10 Besluit 

De basis van de oefeningen is steeds ongewijzigd gebleven: Ik heb steeds gewerkt vanuit 

een verbondenheid met de ander. Daarbij ben ik mijn aanpak steeds blijven richten op de 

positieve doelen uit afbeelding 2. Hoewel de doelen hetzelfde bleven ben ik regelmatig van 

strategie gewijzigd.  

Hoewel mijn geloof in de ademhalingsoefeningen tijdens de sessies was afgenomen ben ik 

blij dat ik deze tot het einde heb verdergezet. Uiteindelijk zijn er ook bij deze oefeningen 

positieve resultaten zichtbaar.  

De resultaten over de opgevraagde spanningen en de hartcoherentie lijken meer te zeggen 

over de levenssituatie van de bewoner dan over de impact van de sessies. Om hier 

daadwerkelijk een evolutie in te zien moesten de sessies over een langere periode, meer en 

bij een grotere groep worden uitgevoerd. 

Gelukkig is wat de bewoners zelf aangeven veel belangrijker dan wat de hartcoherentie 

aangeeft. Zij geven aan de sessies als positief ervaren te hebben. Ook zelf heb ik 

vastgesteld dat de bewoners meestal genoten van de sessies. Bij G is het gelukt om steeds 

in een positieve richting te blijven, bij H meestal.  
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6 Evaluatie 
6.1 Productevaluatie 

Daar zowel G als H aangaven gelukkiger te zijn geworden van de sessies (ook al was dat bij 

G maar een klein beetje) zou je kunnen stellen dat de draagkracht die daarmee in verband 

staat ook een stukje hoger is geworden. Ik hoop dat de bewoners inderdaad een stukje 

positiever in het leven staan. 

 

Hoewel de bewoners zelf geloven dat de ademhalingssessies een meerwaarde voor hen 

waren, heb ik zelf mijn twijfels. Dit komt omdat de initiële bedoeling, een hogere 

hartcoherentie bereiken door middel van deze oefeningen veel moeilijker was dan 

aangenomen. Toch kan ik inkomen dat de bewoners een meerwaarde ervoeren bij de 

ademhalingsoefeningen. Ademhalingsoefeningen zorgen immers niet alleen voor 

hartcoherentie maar tevens dat de aandacht van de bewoners naar het moment gaat wat 

een vorm van mindfullness is. Daarbij heb ik steeds bekrachtigd dat ze hierin heel hard hun 

best deden. Deze bekrachtigingen hebben gezorgd voor een grotere verbondenheid tussen 

mij en hen, meer positieve gedachten en mogelijk alsnog een hogere draagkracht. 

 

Gezien de beperkte mogelijkheden in tijd was ik genoodzaakt de sessies voor slaaptijd uit te 

voeren. Logisch gezien is dan de vermoeidheid en daarbij de draagkracht het laagst. Door 

een uitgestelde slaaptijd verlaag ik mogelijk juist de draagkracht. 

 

Uit dit eindwerk heb ik erg veel bijgeleerd. Zo ben ik automatisch meer oplossingsgericht 

gaan denken. Bijvoorbeeld kwam figuur 2 tot stand vanuit dit oplossingsgericht denken. Ik 

heb steeds gewerkt met die oplossingen in mijn gedachten. Ook ben ik beter geworden in 

het ontdekken van Win-Win situaties en de techniek van het Omdenken. Zo heb ik steeds 

mijzelf gezien als proefpersoon om verschillende methodieken toe te passen en zo proberen 

te achterhalen wat voor mij het beste werkt. Daarbij ben ik in verschillende opzichten veel 

positiever naar sommige zaken gaan kijken.  

 

Ik heb zelf ondervonden dat wanneer je jezelf als begeleider goed voelt dat dat tot betere 

resultaten leidt bij een positiviteitstraining. Je hebt immers een voorbeeldfunctie en non-

verbaal zend je heel wat signalen naar de ander. Daarbij voel je jezelf meer op je gemak, 

spreek je rustiger en aangenamer en kan bijgevolg de boodschap beter aankomen bij de 

ander. 

 

Zelf stelde ik een grote impact vast van de andere gebeurtenissen rond de sessies zoals de 

ziekte van G, de zus van G die in het ziekenhuis lag, een accidentje van H, een vriend die 

boos is op H, enz… Toch vond ik dat zowel H als G dikwijls erg positief omgingen met deze 

situaties of konden wij hen het positieve hiervan laten inzien.  

 

Met het team heb ik ondanks de moeilijkheden goede afspraken kunnen maken over de 

sessies. Het was niet evident om de sessies in de vaste dagstructuur van de bewoners in te 

plannen. Om een patroon te houden was het ook belangrijk dat de sessies op gelijkaardige 

tijdstippen werden uitgevoerd. In overleg heb ik dan ook 3 weken na elkaar de late dienst 

kunnen doen. Ik vermoed dat de sessies veel eenvoudiger konden gepland worden wanneer 

deze konden doorgaan in een dagwerking.  
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Ook op de werkvloer stel ik meer en meer vast dat er heel wat positiviteit heerst! Dit is te 

verklaren daar ik mijn eigen “mindset” hierop heb ingesteld. Toch ben ik ervan overtuigd dat 

dit alleen mogelijk was dankzij een positieve flow binnen het team naar elkaar en de 

bewoners. Tevens hoop ik met de realisatie van Positivia de positieve trend van bewoners 

en begeleiding te kunnen benadrukken. 

6.1.1 Antwoord op de onderzoeksvraag 

Uit de hartcoherentiemetingen is het moeilijk af te leiden of de draagkracht werkelijk 

verhoogd is daar het verband tussen hartcoherentie en draagkracht niet helemaal duidelijk 

bleek. Maar de bewoners gaven aan dat ze beiden gelukkiger zijn geworden van de sessies 

(ook al was dat bij G maar een klein beetje). Eén onoverkomelijk aspect van “gelukkig zijn” is 

het ervaren van positieve emoties. Daarbij blijkt uit het theoretisch onderzoek dat positieve 

emoties zorgen voor een breder spectrum van aandacht- en gedragsmogelijkheden. Vanuit 

de definitie van draagkracht zou je kunnen stellen dat deze daarbij verhoogd is. Daarnaast 

wordt het gevoel van een hoger welbevinden dat, net als geluk in verband staat met een 

hogere draagkracht, bevestigd door observaties in de leefgroep: 

Op donderdag 14 april 2016 vraag ik aan H hoe zij zich voelt. Ze antwoordt dat het 

wel goed gaat. "Je lijkt te twijfelen", zeg ik. "Heb je nog veel negatieve gedachten 

gehad?", voeg ik eraan toe. "Nee, ik voel mij veel positiever dankzij jouw 

complimenten”, antwoordt H. "Maar je stond toch al heel positief in het leven?", 

reageer ik. "Die complimenten hebben mij ook goed geholpen". "Ik meende die 

ook!" vervolg ik, "Dat weet ik, Jonge!", bevestigt H. Ik voelde dat wij op dezelfde 

golflengte zaten en ervoer positieve gevoelens! Ik wist daarbij dat H vertrouwen in 

mij had. 

Hoewel de bewoners zelf geloven dat de ademhalingssessies een meerwaarde voor hen 

waren, heb ik zelf mijn twijfels. Enerzijds komt dit omdat de initiële bedoeling, een hogere 

hartcoherentie bereiken door middel van deze oefeningen, voor de bewoners veel moeilijker 

was dan aangenomen. Anderzijds geloof ik na theoretische verdieping dat de aangeboden 

ademhalingsoefeningen slechts in mindere mate een meerwaarde kunnen betekenen zoals 

Heartmath© dit laat uitschijnen.  

 

Mogelijk hebben de positieve bekrachtigingen over dat H en G steeds goed bezig waren 

hetzelfde effect als het biofeedback mechanisme voor mij kan doen. Of het beïnvloeden van 

het hartritme door de ademhaling is mogelijk net doen alsof je gelukkig bent. Het is bekend 

dat lachen wanneer je niet blij bent een positief gevoel kan geven. Mogelijk hebben 

ademhalingsoefeningen in combinatie met Biofeedback een gelijkaardig effect. Of misschien 

moet je zoals bij zoveel zaken gewoon geloven dat het werkt… 

 

Als wij werkelijk geloven dat wij onze mentale verwachtingen kunnen inlossen, zal ook het 

emotioneel gedeelte van ons brein dat geloven. Zo zal ons stressniveau dalen en onze 

ademhaling en hartslag terugkeren naar een gewoon ritme. Geloven dat 

ademhalingsoefeningen helpen kan een begin zijn. Maar geloven in jezelf, geloven dat je de 

moeite waard bent en dat je het leven aankan, is een veel grote kracht. 
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Toch denk ik dat de bewoners een meerwaarde ervoeren bij de ademhalingsoefeningen. 

Ademhalingsoefeningen zorgen immers niet alleen voor hartcoherentie maar tevens dat de 

aandacht naar het moment gaat wat een vorm van mindfullness is. Daarbij heb ik steeds 

bekrachtigd dat ze hierin heel hard hun best deden. Deze bekrachtigingen hebben gezorgd 

voor een grotere verbondenheid tussen mij en hen, meer positieve gedachten en dus een 

hogere draagkracht. 

Tenslotte heb ik ook een sterke verbondenheid met de bewoners van De Meidoorn ervaren. 

Zo vroeg G bijvoorbeeld (hoewel dit geen opties was) of ik zijn persoonlijke begeleider (IB) 

wilde zijn. Bovendien heb ik ook mijn eigen lichamelijke en geestelijke mogelijkheden zo 

efficiënt mogelijk ingezet om de kwaliteit van leven van de bewoners te verhogen. Ook de 

mogelijkheden van de begeleiding dragen immers bij tot draagkracht in bredere zin.  

6.2 Procesevaluatie 

Ik heb steeds in mijn achterhoofd gehouden: Wanneer iets niet werkt moet ik dat veranderen. 

Hiervoor baseer ik mij op een uitspraak die wordt toegewezen aan Einstein: “Waanzin is 

altijd hetzelfde blijven doen en toch een ander resultaat verwachten (LikeWise Academy for 

NLP & Coaching, 2014)” 

 

In eerste instantie ben ik er te snel vanuit gegaan dat zowel H als G hun ademhaling goed 

kunnen controleren. Het wil dus niet zeggen wanneer je zonder ondersteuning ademhaalt dat 

je deze dan ook zelf kan controleren. Als ik de sessies opnieuw organiseer zou ik minstens 

eerst de deelnemers een paar keer goed laten ademhalen om te kijken hoeveel controle zij 

hierop kunnen uitoefenen. Mogelijk zou ik dan de ademhalingsoefeningen niet hebben 

toegepast en mij gefocust op andere technieken richting positiviteit of zou ik op zijn minst 

mijn verwachtingen hierin niet zo hoog hebben gelegd.  

 

Ademhalingsoefeningen waren echter het uitgangspunt om toe te passen bij de sessies. 

Daar Heartmath© daarbij zelf had aangeraden om hierbij positieve gedachten op te roepen 

ben ik met dit eindwerk automatisch in de richting gegaan van positieve emoties en geluk. 

Hierdoor ben ik meer gaan verdiepen in en dus meer gaan begrijpen over de positieve 

psychologie.  

 

Ik denk dat er nog veel onderzoek nodig is om aan te tonen op welke manier en in welke 

mate hartcoherentie een indicator is voor positieve gevoelens. Hiernaar ben ik alvast erg 

benieuwd.  

 

Initieel was het de bedoeling om uiteindelijk de positieve gedachten met de 

ademhalingsoefeningen te combineren. Gezien de ademhalingsoefeningen moeilijker te 

beoefen waren als initieel gedacht heb ik deze steeds gescheiden gehouden. 

 

De communicatie naar het team verliep erg vlot. Ik heb regelmatig toelichting gegeven op de 

teamvergaderingen en gemakkelijk afspraken kunnen maken over de tijdstippen van de 

sessies. Ik heb het team wekelijks een kort verslagje doorgestuurd over de resultaten van 

het onderzoek. Daarbij heb ik ook steeds aangemoedigd dat suggesties steeds welkom zijn. 

Hierdoor heb ik dan ook enkele tips mogen ontvangen.  

 

Tenslotte heb ik verschillende positieve reacties gekregen van collega’s voor de 

inspanningen die ik voor de bewoners heb gedaan. Deze reacties zorgden bij mijzelf voor 

meer passie bij mijn eindwerk en dus voor een hogere draagkracht. 
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7 Algemeen besluit 
 

Zelf ben ik de positieve psychologie gaan zien als een sterke tegenreactie tegen de huidige 

visies gericht op beperkingen zoals de problematische opvoedingssituatie (POS) en de DSM 

V. Door de sterktes te benadrukken en hier de focus op te leggen blijft er minder tijd over om 

zorgen te maken en negatieve gevoelens te ervaren bij de beperkingen. Door steeds de 

focus te leggen op de sterktes i.p.v. de beperkingen zou het algemeen welbevinden van 

ieder mens potentieel veel hoger kunnen liggen.  

 

De ademhalingsoefeningen bleken niet het gehoopte resultaat te geven zoals ik had 

verwacht. H en G konden veel minder als verwacht controle uitoefenen op hun ademhaling. 

Hierdoor konden zij niet de gewenste hartcoherentie bereiken waarop ik had gehoopt.  

 

Hoewel H en G geen volledig mooi verloop van hun hartritme konden realiseren m.b.v. de 

ademhalingsoefeningen kon ik hen wel regelmatig positieve feedback geven: “Amai G, je 

bent goed bezig, hier zie je een heel mooi verloop van je hartslag!" Hoewel het de bewoners 

zichtbaar veel moeite kost om hun ademhaling te controleren waren zij toch in staat om die 

op korte momenten voor een stukje te controleren. Ik geloof daarbij ook dat door hun eigen 

geloof in- en de aard van de oefeningen, deze een positief effect hebben gehad op hun 

welbevinden, wat zij dan ook zelf bevestigen in de eindmeting. 

 

Hoewel ik zelf kan aantonen dat ik met behulp van ademhalingsoefeningen hartcoherentie 

kan bereiken heb ik ook mijn twijfels bij de impact van hartcoherentie zoals Heartmath© die 

vooropstelt. Heartmath© beweert wetenschappelijk bewijs te hebben over de efficiëntie van 

de oefeningen maar hier is wel wat kritiek over terug te vinden. Of de ademhalings-

oefeningen iemands draagkracht kan verhogen (op biologisch vlak) blijft voor mij een 

onopgeloste vraag.  

 

Er was ook duidelijk een verschil op individuele basis. De grootste invloed is volgens mij de 

mate waarop de mindset van de bewoner meer of minder gemakkelijk naar het positieve kan 

gericht worden. Zo ervoer ik dat G in het algemeen veel gemakkelijker met zijn gedachten 

naar het positieve ging dan H. 

 

Op basis van persoonlijke observaties heb ik de indruk dat de mindset van de begeleiding in 

De Meidoorn op vele vlakken positief is ingesteld. Zo gaf Karen Nijs tijdens een eerste 

gesprek reeds aan dat je voor ieder negatief punt dat je iemand geeft er minstens 2 positieve 

moet bijgeven. Verder heb ik veel momenten beleefd waarbij de bewoners met humor 

werden benaderd. Soms worden de beperkingen van de bewoners gebruikt als onderwerp 

voor een humoristische opmerking. Hierbij wordt het effect nog eens versterkt wanneer de 

bewoners zelf grapjes maken over hun beperkingen. Zo was er bijvoorbeeld die opmerking 

van K: “Zij hebben mij vergeten te leren hoe je een bus melk moet nemen.” Tevens worden 

de talenten van de bewoners op veelvuldige wijze benadrukt en benut. Zo kan H die weinig 

lichamelijke controle heeft verbazingwekkend veel controle over haar leven uitvoeren dankzij 

aansturingen met haar tong!  
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Ik geloof dat wanneer mensen elkaar op positieve wijze benaderen, hoe moeilijk dat soms 

ook lijkt, dat dat een positieve impact heeft op ieders welbevinden. Daarbij geloof ik ook dat 

positiviteit de efficiëntie van de werking kan verhogen. Daarbij hoop ik dat ik met dit eindwerk 

een extra duwtje heb mogen geven in de richting van wat wij als mens universeel als positief 

beschouwen. Ik hoop dat wij als mens, zorgsector, maatschappij en wereld ooit in een 

positieve spiraal terecht komen van WIN-WIN- situaties zodanig dat het eigenlijk niet meer 

mogelijk is om hieruit te komen. 

 

Met dit eindwerk ben ik zelf meer en meer gaan geloven dat iedere uiting van positiviteit naar 

een ander het welbevinden van deze persoon voor een stukje verhoogt. Wij zijn immers 

wezens die enorm veel belang hechten aan het sociale aspect van ons mens zijn. Ik geloof 

dus niet zoals Watkins aanstuurt, dat je zelf volledige zelfcontrole moet uitoefenen op je 

eigen emoties. Daarentegen geloof ik wel dat iedereen positieve aanzetten kan geven naar 

anderen om zich te omringen met positief ingestelde mensen en zo heel wat positiviteit 

terugkrijgt. Wat je geeft, krijg je terug! (Door Jos burgers ook wel de wet van snuf genoemd 

. Hij verklaart dat zijn hond het meest enthousiast reageert bij zijn thuiskomst juist omdat 

deze ook de meeste knuffels krijgt). Dit lijkt tevens sterk op de boodschap waar bewoonster 

K, in het interview beschreven in Positivia, op aanstuurt. 

 

Laten wij samen de dingen mooier maken! 

 

Jonas 
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9 Bijlagen 

Bijlage 1: Voormeting bij H 

Is H gespannen tijdens de voormeting? 

 

H is een beetje bang voor het onbekende. Hierdoor is ze wat gespannen. 

Ze geeft deze spanning een score van 4/5 

 

Waarvan krijgt H soms spanning in haar leven? 

 

 H geeft aan dat ze spanning ervaart vanuit haar emoties, haar maandstonden en bij 

specifieke gebeurtenissen. 

 H heeft overwegend positieve emoties, maar die brengen ook lichamelijke 

spanningen met zich mee. Bijvoorbeeld wanneer er een nieuwe persoon langskomt 

of bij andere nieuwe gebeurtenissen. 

 H ervaart ook negatieve emoties wanneer zij bijvoorbeeld in discussie is met mama. 

 H is snel verliefd en dat vindt zij heel vervelend. Zij weet dat zij verder hier niets mee 

kan doen. Zij vindt dit vooral vervelend voor zichzelf, maar ook voor anderen.  

 H is door haar maandstonden automatisch meer lichamelijk gespannen. 

 

Zorgen H haar beperkingen voor spanningen?  

 

Af en toe. Bijvoorbeeld wanneer ze verliefd is vormen haar beperkingen een grote 

struikelblok. Wanneer zij haar maandstonden heeft kan zij moeilijk voor zichzelf zorgen. 

 

Hoe gaat H om met die spanningen?  

 

 Ze heeft geleerd om te praten wanneer ze verliefd is. Wanneer zij hierover heeft 

gesproken voelt zij zich beter. 

 Soms zoekt ze afleiding zoals TV kijken. 

 De Kine helpt haar om lichamelijk tot rust te komen. 

 Ze probeert positief over de situatie te denken. 

 Wanneer zij voelt dat ze positieve emoties ervaart zal zij proberen te relativeren. 

 

Hoe voelt H zich in het algemeen?  

Zij voelt zich heel positief. Zij geeft zichzelf een 4 op 5. 

 

Welke gedachten maken H vrolijk? 

 

Wanneer zij naar een optreden kan gaan.  Wanneer zij aan vakantie denkt. H denkt dan het 

liefst aan een zeilvakantie in Nederland met de CM. In de Meidoorn gaat ze graag in een 

bubbelbad. Verder houdt H ook van humor en grapjes. 

 

Ziet H het zitten om mee te werken aan dit eindwerk (nadat ik heb uitgelegd wat wij 

gaan doen) 

 

Ze lijkt weinig te twijfelen en zegt ja. 

 

Na het gesprek geeft H aan dat ze terug gerust gesteld was. 
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Bijlage 2: Voormeting bij G 

 

Is G gespannen tijdens de voormeting? 

G ervaart weinig spanning. Het klein beetje spanning komt vanuit angst voor 

eventueel moeilijke vragen die gaan komen. Wanneer ik vraag om een cijfer te geven 

tussen 1 en 5 gaat zijn hartslag erg omhoog. Hij geeft zichzelf een 2/5. 

 

Waarvan krijgt G soms spanning in zijn leven? 

 

 G geeft aan dat hij spanning ervaart als iemand hem opjaagt. Hij verklaart zich nader: 

Wanneer de pauze ‘s middags gedaan is gaan zij terug naar de ateliers. Hij geeft aan 

dat andere deelnemers hem dan kunnen opjagen. G zegt dan zelf kwaad te worden. 

Hij zegt dan ook: “Hou op met mij op te jagen”. Verder geeft hij aan zijn verhaal te 

doen aan Ann Putzeys. 

 G verschrikt ook heel snel. Hij geeft als voorbeeld wanneer iemand achter hem staat 

om hem te plagen. Maar hij bevestigt mijn vraag dat dat ook op andere momenten 

gebeurt. Maar die spanning is heel snel voorbij. 

 Hij bevestigt ook op mijn vraag dat hij soms spanning ervaart wanneer zij hem soms 

iets wijsmaken. 

 G geeft tenslotte ook aan zich niet gelukkig te voelen dat Annie weggaat. 

  

Zorgen G zijn beperkingen voor spanningen?  

Het eerst wat G zegt is: “Zij moeten mij nemen hoe “ik ben, anders hebben zij pech”. 

Hij bevestigt bij herhaling van de vraag dat dit geen spanningen veroorzaakt. G zijn 

mondhoeken gaan omhoog.. 

G vindt het soms wel vervelend dat sommige mensen denken dat hij anders is maar 

reageert: “Zij hebben dan dikke pech, ik heb mijzelf niet gemaakt”. 

 

Hoe gaat G om met die spanningen?  

G geeft aan hier vooral over te praten, met zijn IB of Ann Putzeys. 

G geeft aan iedere dag Kine te krijgen en dit helpt hem te ontspannen. 

 

Hoe voelt G zich in het algemeen? 

G geeft aan zichzelf positief te voelen.  

Hij geeft zichzelf een 3/5 in een positieve richting. 

 

Welke gedachten maken G vrolijk? 

Wat bedoel je vraagt hij eerst. Waaraan denk je als jij je blij voelt, vraag ik. 

Aan M is het antwoord en zijn mondhoeken gaan weer omhoog. 

Wanneer ik vraag of er nog andere zaken zijn zegt hij: “Omdat ik twee zussen heb”. 

Ook het feit dat hij morgen een digibox krijgt maakt G blij: “Ik kijk hier naar uit, zegt hij” 

 

Ziet G het zitten om mee te werken aan dit eindwerk (nadat ik heb uitgelegd wat wij 

gaan doen) 

Ook G ziet het zitten om mee te werken aan het eindwerk, nadat ik hem dit heb uitgelegd. 

“Ik heb altijd zin om mee te werken”, was zijn antwoord. 

 

Extra: 

Vroeger keek G minder positief naar het leven. Nu staat G naar eigen zeggen heel positief in 

het leven. 
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Bijlage 3: Voorpagina van een positief magazine:  
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Bijlage 4: Tekst met suggesties tot positiviteit 

(5SEC) G, Als je wilt mag jij je ogen sluiten. 

(20SEC) Trek een denkbeeldige cirkel rond uzelf. Het maakt niet uit hoe die cirkel eruit ziet.  

 (ENKELE SEC). Enkel positieve gedachten horen thuis in deze cirkel. 

(1MIN) Neem even de tijd op jezelf iets positiefs te herinneren.  

 Ga met uw gedachten naar iets positiefs. 

(1MIN30 Beeld je bijvoorbeeld in dat je de kapitein bij Botcha bent en dat M toekijkt 

 (1MIN45) Ga na hoe jij jezelf voelt. 

(2MIN) Probeer de positieve gevoelens vast te houden. 

(2MIN30) Zend minder positieve gevoelens buiten de cirkel. 

(3MIN) Probeer uw positieve gevoelens nog wat te versterken. 

(3MIN30) G, ga na of uw gevoelens bewegen of stil staan. 

(4MIN) Probeer na te gaan welke rol jouw hart speelt bij uw gevoelens. 

(4MIN30) Blijf u concentreren op uw positieve gevoelens.  

(5MIN) Volg nu uw positieve gevoelens naar andere positieve gedachten. 

(5MIN30) G, ga na of jouw gevoelens aangenaam zijn. Vind je deze niet aangenaam, stuur deze dan buiten de cirkel 

(ENKELE SEC) Zoek de positieve gedachten op.  

(6MIN) Zend minder positieve gevoelens buiten de cirkel. 

(6MIN30) Probeer uw positieve gevoelens nog eens te versterken. 

(7MIN) Ga na of uw gevoelens bewegen of stil staan. 

(7MIN30) G, richt nu uw aandacht op uw lichaam.  

(7MIN40) Richt eerst uw aandacht op uw hoofd.  

(7MIN50) Ga verder met uw aandacht naar uw hals. 

(8MIN) Verplaats uw gedachten stillaan naar uw borst. 

(8MIN10) Ga verder met uw gedacht naar uw buik. 

(8MIN20) En ga nu stillaan met uw aandacht naar uw voeten. 

(8MIN30) G, Probeer nu al uw positieve gevoelens te verzamelen rond uw hart. 

(9MIN) Probeer nu al uw positieve gevoelens te zenden naar iemand die je graag ziet. 

(9MIN30) Straal jouw gevoelens naar buiten. 


