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Louis
   Van Nieuland

Ik ben onderweg naar de praktijk van Louis van Nieuland en geniet. Niet 
alleen van de stralende zon op deze stille Hemelvaartsdag, maar ook omdat 
ik zo dadelijk een gesprek zal hebben met een hartelijke man in elke beteke-
nis van het woord. Zijn passie is hartcoherentie. Hij verspreidt het als een 
virus en ik geraak stilaan ernstig besmet …  Een half jaar geleden heb ik 
de opleiding tot hartcoherentiecoach gevolgd en het laat me niet meer los. 
Ondertussen heeft hij samen met Katrien Geeraerts een boek uitgebracht, 
‘Blijven ademen’ en daarvan wordt al een herdruk voorzien. Benieuwd hoe 
hij dit allemaal beleeft.

Louis heeft al heel wat interviews achter de rug, voor mij is het de eerste 
keer. Hoe dichter ik mijn bestemming nader, hoe sneller mijn hart klopt. Toch 
maar even focussen en coherent ademen. Handig toch, die adem, altijd bij 
de hand. Ik voel me rustiger worden, parkeer mijn auto en wandel naar zijn 
praktijk in een stille woonwijk in Edegem. Hij opent de deur wagenwijd en 
schudt me hartelijk de hand. Het is een fijn weerzien. Hij heeft een uur de 
tijd. Een drukke agenda op een vrije dag.

Ik begin maar meteen met de vraag ‘Wat is hartcoherentie?’ voor 
wie het nog niet zou kennen.
"Hartcoherentie is een wetenschappelijk gefundeerde methode waarbij 
mensen een ademtechniek aanleren die het hart in een bijzondere toestand 
brengt, in een zodanig veilige modus dat het hart het brein gunstig gaat 
beïnvloeden. Door het feit dat cliënten dit regelmatig trainen, bouwen ze 
een vaardigheid op in het creëren van balans in hun brein. En het is net die 
vaardigheid die veerkracht geeft."

Het is dus vooral het trainen van een vaardigheid, een ademha-
lingstechniek, om je veerkracht te vergroten.  
"Ja, je moet systematisch oefenen om die vaardigheid op te bouwen, maar 
hartcoherentie vraagt echt niet veel tijd: 3 x 6 minuten of 2 x 10 minuten per 
dag is voldoende. Daarnaast kan het ook extra ingezet worden op een heftig 
stressmoment, of preventief als er iets voor je ligt wat je benauwt. Maar 3 x 6
of 2 x 10 is voldoende om aan stressbeheersing te doen."

Mag ik hartcoherentie vergelijken met een korte, dagelijkse 
meditatie? 
"Er zijn zeker links, omdat we bij meditatie onze aandacht ook naar onze 
ademhaling brengen. Verliezen we deze focus, dan vermindert de graad 
van balans, van coherentie. Dat kan je duidelijk zien bij het meten. In onze 
Westerse wereld willen we resultaten zien. We zijn ongelovige Thomassen. 
Stel, er komt een burgerlijk ingenieur met een burn-out in je praktijk en je 
zegt: 'Je moet elke dag 3 x 6 minuten ademen', dan gaat hij met opgetrok-
ken wenkbrauwen je praktijk verlaten. Maar als je hem kan meten en kan 
laten zien dat er door de ademhaling een balans ontstaat in het autonoom 
zenuwstelsel, dan is de kans veel groter dat hij gemotiveerd is om te trainen 
omdat hij onmiddellijk het effect kan zien."  

Dit meten gebeurt d.m.v. biofeedbackapparatuur. Maar wat wordt 
er juist gemeten?
"Vooral de hartritmevariabiliteit. We denken allemaal dat we een regelmatige 
polsslag hebben, maar dat is niet zo. Als je gaat meten met apparatuur zoals 
onze biofeedback, met precisie van een duizendste van een seconde, dan 

Anne Van Sluijs verdiepte zich in hartcoherentie: een ademtechniek om veerkracht te verhogen en herstel te bevorderen door hart, brein 
en autonoom zenuwstelsel in balans te brengen. Doen, voelen en denken wordt ook op deze manier in balans gebracht. Ze ging praten met 
hartcoherentiecoach en auteur van ‘Blijven ademen’, Louis van Nieuland.
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merk je dat de tijd tussen de polsslagen variabel is. Wie een hoge variabiliteit 
heeft, heeft een flexibel hart. Hiermee bedoel ik dat het hart heel snel zijn 
ritme kan aanpassen aan stress of emotionele omstandigheden. Het hart 
en dus ook het lichaam passen zich dan vlot aan aan de context waarin het 
zich bevindt. Mensen met een lage hartritmevariabiliteit zijn vatbaarder 
voor burnout, zware stressklachten, chronische ziekten, depressies, enz ...

Eigenlijk is dit een maat om te zien hoe het zit met onze veerkracht?
"Inderdaad. En die we kunnen verhogen door hartcoherentie toe te passen. 
Daarnaast kunnen we via biofeedback de bewegingen volgen van het auto-
noom zenuwstelsel. We spreken altijd van rem- en gaspedaal als metafoor 
voor de twee zenuwstelsels. Hartcoherentie heeft invloed op allebei. We 
gaan uiteraard het rempedaal activeren omdat we in ons leven altijd op de 
gas hebben geduwd, maar het is niet de bedoeling om deze dominant te 
laten zijn in de training. In het hartcoherentiegebied zijn beide evenwaardig 
aanwezig. Dan pas krijg je balans." 

Deze meetbare effecten zijn het gevolg van de beïnvloeding van 
het hart op het brein, hoe verloopt dit?
"Wetenschappelijk onderzoek heeft vastgesteld dat het hart veel meer 
signalen naar het brein zendt dan omgekeerd. Het hart heeft rechtstreekse 
verbindingen via zenuwbanen, zoals met het emotionele brein en het angst-
centrum. Zodra het hart in een bepaalde rustige balans is, geeft het via de 
zenuwbanen aan het angstcentrum door dat alles veilig is en zal het op die 
manier de angstfunctie dempen. We hebben een natuurlijk mechanisme in 
ons brein waarbij de prefrontale cortex (het rationele brein) het emotionele 
brein rustig houdt. Maar als je heel veel prikkels binnenkrijgt, dan gaat het 
angstcentrum enorm veel signalen geven aan die prefrontale cortex die dan 
heel veel inspanning moet leveren om de activiteit van het angstcentrum te 
dempen met als gevolg dat die voorkwab uitgeput geraakt. Dat maakt dat 
mensen zich moeilijk kunnen concentreren of dingen kunnen onthouden. 
Vandaar dat iemand met een burn-out moeilijk kan lezen, zich concentreren 
en veel vergeet, dat is een heel normale reactie. Dat is gewoon de werking 
van het angstcentrum op de prefrontale kwab. Als je hartcoherentie gaat 
oefenen en het hart gaat het angstcentrum tot rust brengen, dan krijgt de 
prefrontale kwab opnieuw ruimte en daardoor zie je al vrij snel in de training 
dat mensen zich weer kunnen focussen en concentreren."  

Een belangrijk inzicht om mee te geven met cliënten.
"Ja, want vaak zijn ze ongerust en denken ze dat er iets mis is met hun 
brein, of zelfs dat er een tumor is. Als ze heel angstig zijn, stuur ik ze door 
naar een neuroloog. Vaak zijn ze al gerustgesteld als ze weten dat het niet 
pathologisch is, maar een normaal gevolg van stress, een normale reactie 
van een overprikkeld emotioneel brein. Hartcoherentie werkt tot op celniveau 
door de werking van de hormonen die invloed hebben op de cellen. Kort 
samengevat: bij stress zal het lichaam meer cortisol produceren en minder 
of geen DHEA (dehydroepiandrosteron, nvdr). Deze hormonen hebben op 
celniveau een tegenovergestelde werking. Cortisol zal de poorten van de 
cellen op een kier zetten waardoor voedingsstoffen minder gemakkelijk naar 
binnen kunnen en energie minder gemakkelijk naar buiten. Eén van de vele 
effecten hiervan is vermoeidheid. DHEA daarentegen zet de poorten juist 
open en dat is belangrijk voor de energiehuishouding. Hartcoherentie zorgt 
voor een stijging van DHEA en een daling van Cortisol. Hierdoor kunnen de 
cellen meer energie geven, sneller regenereren en herstellen."
 
Hier komen we bij het 'herstel', waaraan je veel aandacht geeft in 
het boek en de training.
"Mensen met stressgerelateerde klachten hebben een grote herstelschuld. En 
zeker bij burn-out. Hartcoherentie gaat vooral werken op het herstel door het 
feit dat we op celniveau voldoende energie gaan produceren, dat er innerlijke 
rust wordt gecreëerd, balans in het zenuwstelsel, dat het angstcentrum wordt 
gedempt en dat we leren om met een niet overprikkeld brein te gaan leven. 
We bouwen allemaal een herstelschuld op. En dat moeten we op regelmatige 
basis inlossen zodat we met voldoende veerkracht verder kunnen ... Het is 
niet dat je door hartcoherentie geen stress meer zal hebben. Ik heb nog 
evenveel stress als vroeger, maar ik herken de verschijnselen in mezelf en 
dan kan ik de keuze maken: ga ik zo verder of doe ik mijn oefeningen zodat 
ik meer gewapend ben tegen stress."
 
In je boek lees ik dat het niet de bedoeling is om stress of minder 
fijne gevoelens te vermijden, maar om er anders mee om te gaan.  
"We gaan zeker geen emoties wegstoppen, integendeel. Tijdens de training 
wordt er zelfs geopperd om emoties toe te laten, om ze vooral te voelen. 
Om waar te nemen waar ze zitten in je lichaam en te ervaren wat er gebeurt 
als je focusademhaling toepast. Ze zullen verzachten. Door ze niet weg te 

“We spreken van rem- en gaspedaal als metafoor voor de twee zenuwstelsels. We 
activeren het rempedaal omdat we in ons leven altijd gas hebben gegeven, maar in 

het hartcoherentiegebied zijn beide evenwaardig aanwezig. Dan krijg je balans.”
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Louis Van Nieuland (1958) was als verpleegkundige altijd al ge-
fascineerd door het menselijk lichaam, de wetenschap en vooral 
het gegeven dat iets meetbaar is. Momenteel werkt hij in de Sint-
Jozefkliniek in Bornem waar hij consultaties hartcoherentie aanbiedt, 
naast zijn functie als ombudsman en vertrouwenspersoon. In 2009 
kwam hij in contact met hartcoherentie. Hij volgde opleidingen, 
deed aan zelfstudie en opzoekwerk. Hij is mede-oprichter van het 
stressmanagement centrum Revida (2015). Hij stelde het vierstap-
penplan op om zijn kennis en ervaring te delen. Hij geeft lezingen 
en doceert hartcoherentie aan beroepsmensen met als doel een 
kwalitatief netwerk uit te bouwen van HCH coaches in Vlaanderen.

duwen en wel toe te laten, ga je ze ook niet in de bibliotheekkast van je 
geheugen plaatsen zodat ze weer bovenkomen op momenten dat het niet 
past. Want vaak is het net dat wat gebeurt. Hoe dikwijls gaan mensen niet 
uit hun dak. Achteraf zeggen ze dan: dit heb ik niet gewild." 

In dat opzicht past hartcoherentie helemaal in de I.V.-driehoek 
van denken, doen en voelen. 
"Je kan die drie niet apart zien, dat is nu net het effect van die hartcoherentie. 
Door de verbinding tussen hart en brein, het voelen en het denken/weten, 
gaat het gedrag veranderen, omdat je op een andere manier gaat denken. 
Het uiteindelijk doel is om te komen bij het 'So what' - of 'Je m'en fous' - 
verschijnsel. Dat wil niet zeggen dat cliënten onverschillig worden, maar ze 
gaan op een heel andere manier hun zaken bekijken. Hun perceptie veran-
dert omdat ze hun stress-context meer en meer gaan bekijken vanuit een 
brein in balans, in plaats vanuit een emotioneel overprikkeld brein. Cliënten 
worden elke dag geconfronteerd met hun stresssituatie, met hun neus op 
de feiten gedrukt en na verloop van tijd zien ze alleen nog maar problemen 
en geen mogelijkheden meer. Het is de perceptie die met die eenvoudige 
ademtechniek na verloop van tijd gaat veranderen."  

Komen de meeste mensen in je praktijk initieel omwille van een 
stressprobleem? 
"Mensen komen naar de praktijk omwille van een stressprobleem, maar ik 
merk dat ze door hartcoherentie ook over andere aspecten van hun leven 

gaan nadenken. Zo heb ik iemand in de coachingopleiding gehad die een 
directeursfunctie in de bank had. Ze is uit haar functie gestapt, is nu mentor en 
coach in een bedrijf om jonge medewerkers te begeleiden en ze is gelukkig ... 
Het gekke in onze maatschappij is dat wij denken dat wij keuzes maken, 
maar doen we dat eigenlijk wel?  Het mooiste voorbeeld is de cliënt die zegt: 
'Ik heb niet kunnen oefenen'. Dat komt gewoon omdat je ’s morgens wak-
ker wordt en je begint onmiddellijk aan je agenda van de dag te denken. 
Het eerste wat je zou moeten doen, voor je op die mallemolen stapt, is je 
ademoefening. Daardoor krijg je impact op die mallemolen. Er zijn zoveel 
mensen die meedraaien zonder het te beseffen. De ademoefening doen is een 
halte nemen, even stilstaan en kijken: waar ben ik in godsnaam mee bezig?"

Ik neem aan dat een groot stuk van je training uit psycho-educatie 
bestaat.
"Mensen moeten stressverschijnselen leren zien en weten wanneer het 
oersysteem actief is. Als ze dat door hebben, kunnen ze ook keuzes maken: 
ofwel ga ik mee op de mallemolen ofwel kies ik ervoor om de hartcoheren-
tietechniek toe te passen. Naarmate de training vordert, worden cliënten 
veel meer gewaar, ze kunnen eindelijk innerlijke stilte ervaren, voelen hoe 
het is om rustig te zijn, beter te slapen, hun bloeddruk daalt, ze ervaren 
minder stress  en reageren minder impulsief. Al deze ervaringen motiveren 
tijdens het trainingsproces. Maar als hartcoherentiecoach moet je deze 
motivatie goed in het oog houden. Een mens is immers een mens en als 
het goed begint te gaan, gaan cliënten minder oefenen en dan moet je ze 
echt stimuleren om vol te houden. Ik zeg vaak: maak er een soort eten en 
slapen van, daar stop je toch ook niet mee. Een keer als het automatisme 
erin zit, als het ingebed zit in de structuur van je dag, dan is het echt niet 
meer moeilijk om het vol te houden."

Soms kan het ook spontaan gebeuren, spontaan vanzelf 'coherent 
zijn'.
"Er bestaat apparatuur waarbij je mensen 24 tot 72 uur kan meten en 
flarden van hartcoherentie kan zien, maar die zijn meestal van korte duur. 
We leren de ademtechniek aan om de fase van hartcoherentie te verlengen 
zodat we er profijt kunnen uithalen. Maar je kan spontaan in hartcoherentie 
gaan, vooral - en dat heeft de wetenschap ontdekt - als je een gevoel van 
welzijn hebt, van genieten. Ik vind dit de dag van vandaag een toverwoord. 
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Ik leer mensen met burn-out terug genieten. Niet van ongelooflijke grootse, 
maar van kleine dingen. Zitten op een bank in de zon en durven te niksen. 
Het niets doen is ongelooflijk krachtig, daar kan je heel veel uithalen, maar 
dat moeten we allemaal terug leren. Het gaat nog verder: als er interactie 
is tussen twee mensen en de ene heeft een welgemeende appreciatie voor 
de ander, kan het zijn dat die andere persoon daar hartcoherent van wordt. 
Maar als de eerste dat veinst, als hij het niet meent, dan gebeurt dat niet. 
Dat is het spel van de elektromagnetische velden."

Ik las ook dat je hartcoherent kan zijn door verdriet toe te laten. 
"Verdriet hoeft niet negatief te zijn. Verdriet uiten dat heel lang heeft vast-
gezeten en eindelijk vrijkomt, kan deugd doen. En dan zit je weer bij dat 
welzijn: het mag er eindelijk zijn. Ook boosheid, dat hoeft niet een negatief 
gevalideerde emotie te zijn. Als die persoon eindelijk eens een keer boos 
wordt en opkomt voor zichzelf, dan is dat een enorm positief gegeven. Je 
moet altijd naar de context kijken."

Sommige coaches starten een hartcoherentie-oefening met hart-
focus. Jij legt vooral de nadruk op de buikademhaling. Is daar een 
reden voor?
"Bij hartfocus moet je kunnen visualiseren dat je door je hart ademt. Niet 
iedereen kan dat. Voor velen is dit eerder een stressfactor. Bovendien gaan 
veel cliënten een borstademhaling doen omdat de focus fysiek te hoog ligt, 
waardoor de meerwaarde van deze oefening verloren gaat." 

Je hebt samen met Katrien Geeraerts 'Blijven ademen' geschre-
ven. Wat was de aanleiding om dit samen te doen?
"Katrien is een bezige bij en had al regelmatig artikels gepubliceerd over 
hartcoherentie. Het was uitgeverij Manteau die vond dat het zinvol was om 
hierover een boek te schrijven. En toen belde Katrien mij. Ik vond het een 
kans die we niet konden laten liggen. De opdracht was: schrijf een helder 
doe-boek, verstaanbaar voor iedereen. De knowhow was er, maar je moet 
het op papier krijgen. Alles leek vanzelfsprekend en dus moesten we iedere 
keer nadenken: als iemand die er niets van weet dit leest, snapt die dat dan? 
Dat maakte het moeilijk om te schrijven. Maar we krijgen heel mooie reacties 
en zijn ontzettend blij dat we al zoveel mensen hebben kunnen bereiken." 

Je bent zelf voor het eerst in aanraking gekomen met hartcohe-
rentie via een boek. 
"Tijdens mijn therapeutenopleiding had een van de docenten een boek bij 
van David Servan-Schreiber, 'Je brein als medicijn'. Ik ontdekte het hoofd-
stuk over hartcoherentie, het sprong letterlijk uit het boek. Het technische 
aspect was voor mij heel verrassend, dat je het kon meten. Ik ben verder 
op zoek gegaan en eerst bij Heartmath in de VS terechtgekomen en dan 
bij Hartfocus in Nederland. Daar heb ik een opleiding hartcoherentiecoach 
gevolgd, maar mijn honger was niet gestild. Ik had nog altijd meer vragen 
dan antwoorden. Ik ontdekte dvd’s van cursussen van Dr. Reinhard Beise uit 
Duitsland en kocht biofeedback-apparatuur om alles uit te testen. Een jaar 
lang heb ik geoefend om zelf te ondervinden wat het met me deed. Vanuit 
mijn eigen ervaring, opleidingen en opgedane kennis heb ik een vierstappen 
plan opgemaakt om met cliënten te werken en zo veel mogelijk mensen ermee 
te laten kennismaken. In 2014 zijn we met enkele artsen samengekomen 
die allemaal hetzelfde ei wilden leggen: een multidisciplinair team oprichten 
met de focus op stress. En zo is REVIDA ontstaan. We zijn gestart met vier 
pijlers: beweging, voeding, mindset en balans in het zenuwstelsel. Recent is 
er een vijfde bijgekomen, loopbaancoaching, omdat we merken dat mensen 
met burn-out zich vaak vragen stellen over hun loopbaan." 

Naast de psycho-educatie, motivatie en training zijn er ook mo-
menten die heel dicht in de buurt komen van therapie. 
"Dat is inderdaad heel moeilijk. Ik noem het doelbewust geen therapie, 
maar hartcoherentietraining, omdat het anders mensen kan afschrikken. 
Uiteindelijk is het een dunne lijn. Mensen hebben soms zoveel opgesta-
peld dat, als het lichaam eindelijk de kans krijgt om tot rust te komen, de 
hele stapel vrijkomt en daar moet je ze ook voor waarschuwen. Je moet 
ook klaarstaan om dat op te vangen o.a. door empathisch te luisteren. 
Zodra mensen merken dat je echt onbevooroordeeld kunt luisteren dan 
voelen ze zich veilig en in die veiligheid kunnen ze hun dingen kwijt. Vaak 
is luisteren het allerbelangrijkste. De grens tussen therapie en training is 
hier met momenten heel dun." 

“Als er interactie is tussen twee mensen en de ene heeft een welgemeende appreciatie voor 
de ander, kan het zijn dat die andere persoon daar hartcoherent van wordt. 

Als de eerste dat veinst, dan gebeurt dat niet. Dat is het spel van de elektromagnetische velden.”
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Het hart spreekt heel erg tot de verbeelding op vele domeinen, 
in de kunst, wetenschap, religie, spiritualiteit, enz ... Vanuit welk 
perspectief kijk jij vooral naar het hart?
"Het hart is een fantastisch orgaan. Als verpleegkundige heb ik veel operaties 
meegemaakt, ook harttransplantaties. Wanneer tijdens een operatie een 
donorhart in de borstkas gaat, de bloedvaten verbonden worden en een 
elektroshock volgt, dan doet dat hart het, dat is ongelooflijk. Dat is op fysiek 
vlak. Maar het hart is veel meer. Ik ga je een simpele vraag stellen: als je 
tegen je partner zegt 'Ik hou van jou' en je doet daarbij een handgebaar, waar 
komt je hand dan terecht? Dan hou je je voorhoofd niet vast, dat weten wij 
allemaal. Voor mij is het hart energetisch gezien een enorm krachtig orgaan 
met een heel belangrijke rol. Als ik zie hoe cynisch mensen geworden zijn, 
na alles wat ze hebben meegemaakt, kan ik dat begrijpen, dat is menselijk. 
Als mensen dan door hartcoherentie milder worden, niet alleen milder voor 
zichzelf maar ook voor anderen, dan zie je de rol van het hart waar ik het 
nu over heb. Die is minstens even belangrijk als de fysieke rol. Door hart-
coherentie kan je ruimte maken voor positieve, verbindende gevoelens."

Hoe zie je de toekomst voor hartcoherentie?
"De vraag naar training voor hartcoherentiecoaches stijgt en daar ben ik 
heel blij om want hartcoherentie is veel minder bekend in België dan in 
Nederland en Duitsland. Mijn idee is om de coaches te gaan groeperen voor 
bepaalde doelgroepen. Ik denk aan onderwijs, non-profit, politie, maar ook 
het gevangeniswezen. Wat me verontrust, is dat we meer en meer jonge 
mensen over de vloer krijgen. Achttien-, negentienjarigen met echte burn-
outs. Dit kunnen we voorkomen door kinderen hartcoherentie aan te leren. 
Dat kan al vanaf zes jaar. In ons boek beschrijf ik een mooie methode die 
een leerkracht, die bij mij de coachopleiding volgde, heeft bedacht. Het is 
heel eenvoudig; je opent je hand en gaat met de wijsvinger van de andere 
hand langsheen de vingers. Omhoog is inademen en omlaag is uitademen. 
Kinderen die dit aangeleerd krijgen, worden zich bewust van wat er gebeurt, 
maar weten ook tegelijk wat ze eraan kunnen doen."

Inmiddels ben je 
zeven jaar bezig met 
hartcoherentie.
"Ik ben zeven jaar gele-
den alleen gestart, hier 
in deze kleine ruimte. 
Ondertussen is er heel 
wat veranderd en ik vind 
het enorm waardevol om niet meer alleen te zijn. Je bent zelf het zaadje 
maar je moet zorgen dat het goed gezaaid wordt. Als het zo moet zijn dat 
hartcoherentie verspreid wordt, dan zullen de dingen wel op mijn pad ko-
men en dat is nu bezig. Sommige mensen geloven niet in hartcoherentie 
omdat het 'te simpel' is. Maar het is geen kwestie van geloven want we zijn 
anatomisch allemaal op dezelfde wijze gebouwd, en als je gaat ademen 
volgens dat principe, met die bepaalde focus, krijg je dat positieve effect. 
Of je het nu wilt of niet." 

We nemen afscheid. Ik wandel terug naar mijn auto.  De zon zindert nog 
steeds in de stille straat. Mijn hart maakt een sprongetje. 'Ben ik dan hart-
coherent', flitst het door mijn hoofd? Zou dat kunnen? Het doet er niet toe. 
Ondertussen is er meer dan anderhalf uur voorbij. Zijn volgende afspraak was 
veel te laat. En wij hebben meer tijd gekregen. Het moest zo zijn.  Dankjewel 
universum, of wie of wat dan ook, … Misschien heeft Onze Lieve Heer er iets 
mee te maken, op zijn feestdag, je weet maar nooit!

Meer info op www.louvanie.be en 
www.biofeedbacktraining.be


