
Werkdruk, relatieproblemen en veel afspraken: stress en spanning 
is overal. Maar als die spanning te lang duurt, krijg je er ook nog 

hoofdpijn en een slecht humeur bij. Laat het niet zover komen en 
kom op tijd in actie.
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In actie komen, is precies wat je moet doen 
om spanning en stress te lijf te gaan, stelt 
bewegingswetenschapper Eric van der 

Veen. “We bewegen steeds minder en zitten 
steeds langer: in de auto, op het werk, op de 
bank. De bewegingsarmoede neemt snel toe. En 
tegelijkertijd het risico op stress en welvaartsziek-
ten.” Van der Veen werkt bij Sport & Zaken, een 
stichting die onder andere bedrijven en medewer-
kers stimuleert meer te gaan bewegen en sporten. 
“Als je te maken krijgt met spanning, gaan twee 
hormonen in je lijf aan het werk: adrenaline en 
cortisol. Deze stresshormonen hebben een posi-
tieve en negatieve werking. Cortisol zorgt ervoor 
dat je beter kunt presteren, maar als het te lang in 
een te hoge dosis in je lichaam blijft hangen, kan 
het schadelijk zijn”, aldus Van der Veen. Hoewel 
het per persoon verschilt, kun je te maken krijgen 
met concentratieproblemen, geheugenstoornis-
sen en onrustige gevoelens. Het kan ook licha-
melijke effecten hebben: hoge bloeddruk, hogere 
spierspanning, vage klachten en het lichaam kan 
extra buikvet gaan aanmaken. Je kunt van stress 
dus nog dik worden ook. 

VERGROOT JE WEERBAARHEID
“Het is belangrijk dat je iets doet met de spanning 
in je lijf. De beste remedie is bewegen en ont-
spannen. Uit onderzoek is gebleken dat mensen 
die voldoende sporten en ontspannen minder 
tekenen van stress vertonen. Bewegen maakt je 
weerbaarder”, legt Van der Veen uit. Toch sport 
nog niet de helft van de beroepsbevolking: 47 
procent sport één keer in de week of meer. De 
meerderheid sport minder of helemaal niet. Nu 
houdt natuurlijk niet iedereen van sport, maar 
om spanning te lijf te gaan, is er ook voor de 
niet-sporters een oplossing. “Ga wandelen, pak 
de fiets in plaats van de auto, neem de trap en 
niet de lift, zorg voor voldoende ontspanning in je 
leven. Ga staand vergaderen, doe het overleg met 
je collega eens lopend. Je bent zowel op je werk 

‘Bewegen is goed voor je  
lichaam, je geest en je herse-
nen. Het maakt je weerbaar-

der tegen stress en spanning’
ERIC VAN DER VEEN, BEWEGINGSWETENSCHAPPER
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als in je privéleven veel productiever als 
je regelmatig in beweging komt. Boven-
dien blijkt uit onderzoek dat regelmatig 
bewegen een stimulans is voor je denkende 
vermogen. Je hersenen verouderen minder 
snel en je hebt dus minder kans op een 
ziekte als alzheimer. Bewegen is goed voor 
je lichaam, je geest en je hersenen”, vat Van 
der Veen samen. 

ZO ONTSPAN JE HET BEST 
Tot zover het belang van inspanning. Zoals 
Van der Veen al zei, is het belangrijk om 
naast inspanning voldoende te ontspan-
nen. Yoga is daarvoor heel geschikt. “Yoga 
combineert evenwicht, balans, coördinatie 
en flexibiliteit en is zowel fysiek als mentaal 
waardevol”, licht yogadocent Matthias 
Krankemann toe. Je hebt yogavormen die 
zich richten op het fysieke, de kracht, spier-
spanning en ademhaling: de Yang-yoga, 
zoals Ashtanga en Poweryoga. De Yin-yoga 
focust zich daarentegen meer op ontspan-
ning, het loslaten van zowel spieren als je 
gedachten. Hier komt de meditatieve kant 
meer naar voren. “Juist naar deze yoga-
vorm is de laatste tijd veel meer vraag, mijn 
groepslessen zitten bijna altijd vol”, vertelt 
Krankemann. “Ontspanning van lichaam en 
geest, dát zoeken mensen tegenwoordig. Ze 
willen leren omgaan met de onrust in het 
hoofd en de spanning in het lijf.”  
Ontspannings- en ademhalingstechnieken 
zijn pas goed aan te leren als je jezelf goed 
kunt observeren en ervoor zorgt dat je niet 
ingaat op niet-relevante prikkels, zoals 
gedachten. Krankemann: “Het is accepteren 
en loslaten, dan kun je je goed op je adem 
focussen en je gedachten verplaatsen. Dat 

‘Als je jezelf kunt aanleren om spanning 
te ontladen, raak je nooit overspannen’ 

ARJAN VAN DER HOORN, BEWEGINGSWETENSCHAPPER EN TACOYO-TRAINER

zorgt voor de ontspanning. Je leert heel 
goed naar je eigen lichaam luisteren.” Cur-
sisten zijn na de lessen ontspannen, tot rust 
gekomen en vol positieve energie. Er zijn 
ook mensen die denken dat yoga niets voor 
ze is. “Juist voor hen is yoga heel geschikt”, 
stelt Krankemann. “Yoga is voor iedereen, 
fysiek zijn er misschien belemmeringen, 
maar mentaal niet.” 
Yoga is een onderdeel van een lifestyle, een 
bewuste manier van leven. Krankemann: 
“Het is belangrijk je bewust te zijn van wat 
je doet en wat je eet. Bij een gezond lijf 
en een gezonde geest hoort ook bewust 
ademen en gezond eten. Slechte voedings-
middelen zoals industriële koolhydraten 
kosten energie, je wordt er niet blij van. Ge-
zond, eiwitrijk en vezelrijk eten levert juist 
energie op, voor lichaam en geest. Ik pleit 
niet voor een dieet, maar voor een gezond 
levenspatroon dat in balans is. En daar past 
yoga heel goed in.”

GEEN MOEILIJKE PASJES 
Voor de een is een pittige hardlooptraining 
een manier van ontspannen, de ander 
zoekt juist de rust van yoga op. Maar wat 
als je beide leuk vindt, of juist niet, of nog 
helemaal niet weet wat je wilt gaan doen 
aan sport en bewegen? Dan is Tacoyo wel-
licht een optie. Tacoyo staat voor Training, 
Ademhaling, Conditie, Ontspanning, Yoga 
en Omgaan met Stress. “Het combineert 
inspanning met ontspanning”, vertelt Arjan 
van der Hoorn, bewegingswetenschapper, 
Tacoyo-trainer en bestuurslid van Tacoyo 
Nederland. “Toen ik met deze vorm van 
sport in aanraking kwam, was ik meteen 
overtuigd van het nut en de kracht ervan. 
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Ontspanningstip van  
Krankemann

“Mediteer op je ademhaling. 
Iedereen haalt adem, dus 

iedereen kan het. Tijdens het 
mediteren concentreer je je op 
je ademhaling. Wees je bewust 
van het stromen van de lucht in 
je longen en laat de lucht weer 
los. Verander niets aan je adem, 

neem het gewoon waar.  
Leg constant de focus op je 

ademhaling. Doe dit vijf  
minuten per dag.” 

Ontspanningstip van  
Van der Veen

“Als je last hebt van veel span-
ning en stress, heb je ook veel 
cortisol in je lijf. Als je vervol-
gens heel hard gaat trainen, 

loop je het risico dat je te veel 
cortisol in je bloed krijgt, omdat 

dit stress hormoon ook wordt 
aangemaakt als je gaat sporten. 
Je krijgt het tegenover gestelde 
effect van wat je wilde bereiken 

met je training. Je kunt dus 
ook te véél sporten. Ga bij veel 

spanning rustig trainen, met 
lage hartslagfrequentie en lage 
intensiteit. Wandelen, fietsen  

of een rustig duurloopje  
bijvoorbeeld.”

Ontspanningstip van  
Van der Hoorn

“Ga in situaties waarin je stress 
en spanning ervaart met je 

aandacht naar je ademhaling. 
Adem duidelijk vanuit je buik. 

Haal diep adem, voel dat je buik 
iets uitzet en blaas iets langer 

uit, zodat je de longen optimaal 
tijd geeft om afvalstoffen uit 
te ademen. Je voelt je al snel 
rustiger en meer ontspannen. 
Je lichaam wordt gezonder 

en energieker van een rustige 
buikademhaling.”

Het is een laagdrempelige manier van 
trainen met een mooie combinatie van 
cardio- en krachttraining, ontspanning 
en oosterse en westerse technieken. 
Daarnaast is er afwisseling in intensiteit 
en muziek.” Tacoyo wordt op zo’n zestig 
locaties in Nederland aangeboden. Er 
wordt gewerkt met een intervaltrai-
ning: viereneenhalve minuut inspan-
ning, anderhalve minuut ontspanning. 
“Interval heb je nodig om je prestaties te 
verhogen”, legt Van der Hoorn uit. “Bij 
Tacoyo werk je je af en toe in het zweet, 
maar er zijn ook rust en ontspannings-
momenten. Je bent dus niet uitgeput 
na een uurtje training. Onze cursisten 
leren beter ontspannen. Ze hebben baat 
bij de ademhalingsoefeningen tijdens 
de les, maar ook als ze in de file staan 
of zitten te stressen op het werk. Span-
ning is één grote chemische fabriek. Als 
je ‘slechte’ hormonen leert afbouwen en 
‘goede’ kunt opbouwen, dan ben je al een 
stap op weg naar balans in je leven. Bij 
Tacoyo gaat het erom stress, spanning 
en belasting met elkaar in evenwicht te 
brengen. Als je jezelf kunt aanleren om 
de spanning te ontladen, dan raak je 
nooit overspannen.” 

De Tacoyolessen worden gegeven op 
muziek, maar er zijn geen moeilijke 
pasjes. Iedereen kan op zijn eigen niveau 
meedoen. Je werkt aan conditie, kracht 
en mentale weerbaarheid, je verlegt je 
mentale en fysieke grenzen op een pret-
tige manier. Of zoals een cursist tegen 
Van der Hoorn zei: ‘Dankzij jou haal ik nu 
elke ochtend wél de trein’.   
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