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  INLEIDING 

Lisa, normaliter een energieke en ambitieuze dertiger, komt met hangende 

schouders en een lege blik binnen. Ze gaat zitten in de bekende behandel-

kamer van haar psycholoog. Vanbinnen schaamt ze zich, want dit is al de 

derde keer dat ze met burn-outklachten bij de psycholoog komt. Ze geeft  

zichzelf hiervan de schuld. Toegegeven, de tweede en derde keer waren het 

geen volledige burn-outs zoals de eerste keer. Maar ze herkent wel weer 

alle signalen en rode vlaggen: ze slaapt slecht, voelt zich lusteloos en twij-

felt continu aan haar capaciteiten. Ze heeft  geluk, want haar leidinggevende 

blijft  begripvol en biedt haar ook deze keer weer de tijd om met haar psy-

choloog in gesprek te gaan. 

De psycholoog ontvangt haar net zoals de vorige keren vanuit ‘de huma-

nistische drie’: met empathie, waardering en authenticiteit. Dat voelt voor 

Lisa dan ook als een warm bad en zodra ze eenmaal zit kan ze haar tranen 

niet meer tegenhouden: ‘Wat is er toch mis met mij?’ vraagt ze hopeloos. 

Haar psycholoog luistert empathisch en geeft  Lisa de ruimte om haar ver-

haal te doen. Maar ook zij stelt zichzelf stilletjes steeds dezelfde vraag: wat 

heb ik verkeerd gedaan de vorige keren? Waarom werkt mijn behandeling nog 

steeds niet bij Lisa?

De wanhoop die Lisa en haar psycholoog op dat moment ervaren, wordt 

door steeds meer mensen gedeeld. Volgens het cbs had in 2019 17 procent 

van alle werknemers werkgerelateerde burn-outklachten, wat een enorme 

stijging is in vergelijking met de 10 procent in 2002.1,2 Dat betekent dus dat 

bijna één op de vijf werknemers nu burn-outklachten ervaart. En onder-

zoek op hogescholen en universiteiten laat zien dat zelfs een schrikbarend 
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aantal van één op de drie studenten last heeft van burn-outklachten.3,4 Kort-

om, we kunnen er niet meer omheen: er is een ware stressepidemiegaande. 

We kunnen als maatschappij ook niet meer wegkijken van ons schijnba-

re onvermogen om deze epidemie een halt toe te roepen. Als je vanaf een 

afstandje naar deze situatie kijkt kan het niet anders dan dat het vragen 

oproept. Waarom verandert er nog zo weinig aan die cijfers en waardoor 

nemen ze zelfs toe? Waarom denderen we met z’n allen door, terwijl dit geen 

houdbare situatie is? Moeten we dit accepteren? Ligt het dan aan mensen 

zelf dat ze die burn-outklachten ervaren?

Het goede nieuws is dat er niks mis is met Lisa en al die andere mensen 

met stressgerelateerde klachten. Het echte probleem is dat we het verkeer-

de probleem proberen op te lossen. We leven allemaal in een maatschappij 

waar het nog steeds de norm is om een crisis af te wachten voordat er hulp 

wordt gezocht. En als er dan een crisis speelt, maken we vaak de vergissing 

om symptomen – zoals stress – te verwarren met daadwerkelijke oorzaken, 

waardoor we vooral symptomatische oplossingen blijven vinden.

Symptomatische oplossingen geven echter in het beste geval slechts 

tijdelijke verlichting, en in het slechtste geval leiden ze tot nieuwe of zelfs 

grotere problemen. We nemen de casus van Lisa als voorbeeld. Zij leerde tij-

dens haar vorige behandelingen van de psycholoog vooral om met verschil-

lende cognitieve en mindfulness- oefeningen haar stressvolle gedachten te 

kalmeren, zodat ze minder uitgeput zou raken. Dit bracht Lisa tijdens het 

behandeltraject daadwerkelijk meer rust en ze kon er beter door herstellen. 

Maar eenmaal terug op haar werk bleken deze effecten tijdelijk en nam de 

stress geleidelijk weer toe, waardoor ze op den duur weer volop piekerde en 

wakker lag met stressvolle gedachten. 

Na de derde uitval verwees Lisa’s psycholoog haar door naar een gespe-

cialiseerde coach om niet alleen te werken aan haar piekergedachten, maar 

ook op zoek te gaan naar wat er nog meer speelde. Met haar coach ging ze 
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op zoek naar de bron van die ontembare gedachtestroom. En wat bleek? 

De stressvolle gedachten waren er niet voor niets. In het proces met haar 

coach ontdekte Lisa hoe moeilijk ze het vond om grenzen aan te geven op 

haar werk, omdat ze diep vanbinnen bang was dat anderen dan boos of 

zelfs woedend zouden reageren. Opeens viel het kwartje voor Lisa. Zonder 

sterke grenzen bleef ze zowel op haar werk als privé – soms zelfs tot diep in 

de nacht – doormalen over het grensoverschrijdende gedrag van een van 

haar collega’s, Peter. Alleen al de gedachte aan zijn onvoorspelbare fratsen 

en het machteloze gevoel dat ze daardoor kreeg, hielden haar constant alert, 

angstig en gespannen. 

De gevoelens en gedachten die ze met haar psycholoog probeerde te kal-

meren, bleken dus een symptoom te zijn van haar interacties met Peter. En 

die interacties waren stressvol omdat Lisa veel moeite had met het stellen 

van grenzen. Nadat Lisa zich hiervan bewust werd, begon ze stapsgewijs 

haar assertiviteit te ontwikkelen. Uiteindelijk kon ze de moed vinden om 

haar grenzen ook naar Peter te communiceren en haar leidinggevende te 

betrekken bij de situatie. Wat bleek: ze was niet de enige die moeite had met 

Peters gedrag. Lisa’s nieuwe assertiviteit leverden structurele veranderingen 

op in haar team en in haar eigen leven. Dit bracht haar vervolgens ook in 

haar privéleven hernieuwde gevoelens van zelfbeschikking, veerkracht en 

vitaliteit.

Het voorbeeld van Lisa is slechts een van de vele situaties waarin aan-

vankelijk stress als oorzaak wordt gezien, in plaats van als symptoom van 

iets anders. In dit boek willen we jou helpen om net als Lisa een nieuwe 

kijk op stress aan te nemen en te leren hoe je stapsgewijs kwaliteiten zoals 

veerkracht, vitaliteit en welzijn kunt opbouwen. Dat gaan we doen met een 

methode die wij de Zeven Pijlers voor Vitaliteit noemen. 

Het ontstaan van de Zeven Pijlers gaat terug naar 2015, toen Daniel, sociaal 

ondernemer en filmmaker, zich verbaasde over de hoge stress- en burn-out-
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cijfers in Nederland. Hij besloot met een team van onderzoekspartners de 

volgende vraag te beantwoorden: wat is er nodig om mensen écht stressbe-

stendig te helpen worden zodat we als land de stressepidemie kunnen omkeren? 

In de jaren die volgden had Daniel talloze gesprekken met wetenschap-

pers, experts en ervaringsdeskundigen en lazen hij en zijn team honderden 

casussen van mensen met overmatige werkstress en burn-outklachten. Na 

dit uitgebreide onderzoek kwam hij tot de conclusie dat de oplossingen voor 

stress en burn-outklachten tot op dat moment nog veel te symptomatisch 

en eenzijdig waren.

Net als in de casus van Lisa werd het duidelijk dat oplossingen vaak 

werden gezocht binnen één aspect van de mens. Beter je gedachten leren 

controleren. Mediteren. Gezonder eten en bewegen. Je tijd beter managen. 

Dieper ademhalen. Op zich allemaal mooie interventies. Toch zijn ze in 

veel gevallen niet toereikend, omdat net als in het voorbeeld van Lisa een 

aanzienlijk deel van het probleem onopgelost blijft. Uit het onderzoek van 

Daniel en zijn team kwam bovendrijven dat een echte fundamentele aanpak 

álle aspecten van de mens mee zou moeten nemen. Uit de vele casussen en 

gesprekken kwamen er zeven aspecten bovendrijven die een rol spelen in 

zowel overmatige stress als het herstellen of voorkomen ervan. In essentie 

gaat dit over: energieregulatie, lichaam, cognitie, emotie, identiteit, interacties 

en tijd. Dit werd de basis voor een aanpak die we later de Zeven Pijlers voor 

Vitaliteit zijn gaan noemen. 

Om de Zeven Pijlers verder te ontwikkelen richtte Daniel het Nederlands 

Expertisecentrum Vitaliteit (nev) op, met als missie om Nederland te hel-

pen vitaal en veerkrachtig te worden. Met een multidisciplinair team bun-

delt het nev de kracht van verschillende vakgebieden. Tijdens de oprichting 

ontmoette Daniel Bas, een ingenieur die zich had omgeschoold tot coach en 

trainer op het gebied van stress en vitaliteit. Al op jonge leeftijd kwam Bas in 

aanraking met stressvolle gebeurtenissen, en tijdens zijn studie ontwikkelde 

dit zich geleidelijk tot een passie voor het omkeren van stress naar vitaliteit. 
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Om dit te doorgronden verdiepte hij zich tien jaar lang in de neurobiologie, 

psychologie en systeemwetenschap. Dat heeft hem uiteindelijk geleid naar 

een biopsychosociale kijk op de mens, op stress en op vitaliteit. De integrale 

werkwijze die Bas hieruit ontwikkelde als coach en trainer sloot dan ook 

perfect aan bij de Zeven Pijlers die Daniel had ontdekt.

Vanuit een gedeelde visie om Nederland weer vitaal te zien worden, sloe-

gen Bas en Daniel de handen ineen. Samen met het nev-team ontwikkelden 

zij de Zeven Pijlers voor Vitaliteit tot een integrale, schaalbare en meetbare 

aanpak voor het vergroten van vitaliteit in organisaties. De methode is on-

dertussen uitgebreid getest in de praktijk, door honderden deelnemers, in 

de vorm van online- en incompany- trainingsprogramma’s. We horen van 

deelnemers dat het een verademing is om jezelf met de Zeven Pijlers beter te 

leren begrijpen als een biologisch, psychologisch en sociaal wezen. En ook 

deelnemers die geen overmatige stress ervaren zien positieve veranderingen 

wanneer ze aan hun vitaliteit werken: van meer balans en levendigheid in 

hun dagelijkse leven, tot aan een plezierigere en vitalere werkcultuur in hun 

organisatie.

Na jaren van onderzoek, ontwikkeling en validatie, wordt het nu tijd om 

deze methode beschikbaar te maken voor zo veel mogelijk mensen. Want 

wij zien vitaliteit niet als een luxe, maar als een noodzaak. Dat brengt ons 

naar de vraag: waarom dit boek en waarom nu? Ons antwoord hierop gaat 

niet alleen over de onhoudbaarheid van de huidige stressepidemie, ook al 

zien we graag dat deze zo snel mogelijk wordt opgelost. Belangrijker is dat 

ons als maatschappij zeer uitdagende jaren te wachten staan. Nog voordat 

we een oplossing hebben voor de ene crisis staat de volgende alweer klaar. 

Wij geloven dan ook dat we als maatschappij de komende decennia onze 

volle potentie nodig hebben om de grotere ecologische, technologische en 

maatschappelijke uitdagingen te overwinnen. En dat vraagt véél energie van 

ons allemaal. Daarom zien we het als noodzakelijk dat ieder van ons leert 
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om zichzelf op een duurzame wijze in balans te houden en zich in te kunnen 

zetten in deze uitdagende tijden.

Hoe gaan de Zeven Pijlers voor Vitaliteit je hier bij helpen? De Zeven Pijlers 

vormen samen een unieke en integrale aanpak die je gaat helpen om de biolo-

gische, psychologische en sociale aspecten van jouw leven beter te begrijpen, in 

balans te brengen en te versterken. In dit boek ga je met behulp van de Zeven 

Pijlers een bijzondere hulpbron in jezelf ontdekken en ontwikkelen: de verbin-

ding met je Vitale Zelf. Het Vitale Zelf is je meest pure levendigheid. Het is een 

kernachtige beleving van jezelf als levend wezen, afkomstig uit de oudste delen 

in je brein. Uit deze plek in jezelf komt de biologische, stuwende kracht die je 

hele leven lang zoekt naar meer vitaliteit, plezier en nieuwe energie. Hoe meer 

verbinding je krijgt met deze hulpbron in jezelf, hoe dieper en duurzamer jouw 

vitaliteit wordt – ook in uitdagende omstandigheden.

Je krijgt in de verschillende pijlers allerlei manieren aangereikt om in meer 

verbinding te komen met je Vitale Zelf. Zo helpen we je te bouwen aan een 

opwaartse spiraal van vitaliteit, waar we in hoofdstuk een nog veel meer 

over vertellen. Vanuit deze opwaartse spiraal ontstaat er niet alleen meer 

veerkracht in het omgaan met stress, maar vooral ook een stuwkracht waar-

mee je jezelf kunt ontplooien en je capaciteiten kunt ontwikkelen. Hoe meer 

jij op deze manier gaat leven vanuit je Vitale Zelf, hoe beter je ook mensen 

om je heen kunt helpen om hetzelfde te doen. Want een van de mooiste 

kwaliteiten van vitaliteit is de impact die je als vitaal mens hebt op je omge-

ving. De beroemde Amerikaanse literatuurwetenschapper Joseph Campbell 

vat dit prachtig samen: ‘De invloed van een vitaal persoon vitaliseert.’ Als jij 

vitaler wordt, vitaliseer je ook anderen om je heen. En dat kunnen we met 

z’n allen goed gebruiken om naast een vol en vitaal leven óók de grotere 

uitdagingen van onze tijd het hoofd te bieden. 
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De Zeven Pijlers voor Vitaliteit

Voordat je zo aan de slag gaat met het eerste hoofdstuk willen we je een 

overzicht geven van de Zeven Pijlers. Je ziet in Figuur 0.1 een illustratie 

van de pijlers en hoe ze als netwerk met elkaar verbonden zijn. Elke pijler 

beïnvloedt immers de andere pijlers. Zo werken positieve veranderingen 

binnen elke pijler dus door naar andere aspecten van je leven. We zullen 

nu eerst kort beschrijven wat je in elke pijler kunt verwachten en wat het je 

gaat opleveren. 

ENERGIE

LICHAAM

COGNITIE

EMOTIE

IDENTITEIT

INTERACTIE

TIJD

Figuur 0.1. De Zeven Pijlers voor Vitaliteit. Energie staat centraal in dit model; daar-
omheen staan de andere pijlers met elkaar in verbinding. Elke pijler draagt zo bij aan 
je energieregulatie. Daarnaast beïnvloedt elke pijler ook de andere pijlers. Zo kunnen 
de positieve veranderingen binnen elke pijler dus ook doorwerken op andere aspecten 
van je leven.
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Pijler 1: Energie

Hier leer je om een neerwaartse spiraal van stress te voorkomen en een 

opwaartse spiraal van vitaliteit te ontwikkelen, door hulpbronnen voor vita-

liteit op te bouwen. Je verdiept hierbij het bewustzijn van je energieregulatie 

en je ontwikkelt een persoonlijke vitaliteitsmeter.

Pijler 2: Lichaam

In deze pijler ontdek je het geheim achter een optimaal functionerend 

 lichaam, dankzij het principe van ritmiciteit. Breng je vijf belangrijkste 

 lichaamsritmes in harmonie voor een gezond, fit en veerkrachtig lichaam.

Pijler 3: Cognitie

Je gaat in deze pijler met helderheid naar je eigen mentale patronen kijken 

en naar waar deze vandaan komen. Zo kun je jezelf en je eigen gedrag beter 

gaan begrijpen, krijg je meer rust in je hoofd en maak je betere keuzes, die 

tot positieve resultaten leiden.

Pijler 4: Emotie

Leer hoe jij jouw leven kunt verrijken met het onderzoeken en verbreden 

van je emotionele belevingswereld. Ontdek waarom zowel positieve als ne-

gatieve emoties waardevol zijn in het worden van je Vitale Zelf én hoe je 

krachtige positieve emoties kunt creëren.

Pijler 5: Identiteit

Identiteit gaat over hoe jij jezelf ziet, hoe je nog meer jezelf kunt worden 

en hoe je effectiever je behoeften kunt vervullen. Leer in deze pijler nieuwe 

manieren om je ware, Vitale Zelf te (her)ontdekken, versterken en uiten in 

je dagelijkse leven.
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Pijler 6: Interactie

Leer hoe relaties met anderen je meer energie kunnen geven, door verbin-

ding en autonomie in balans te brengen. Verdiep je relaties met verbindende 

communicatie en ontdek hoe je jouw grenzen beter kunt herkennen, res-

pecteren en aangeven vanuit gezonde assertiviteit.

Pijler 7: Tijd

Een vitaal mens leidt een betekenisvol leven en gebruikt zijn of haar tijd 

wijselijk. Leer van je verleden, wees klaar voor de toekomst en leef in het 

hier-en-nu, om je uiteindelijk bewust te blijven van de kleine dingen die het 

grote verschil maken.

We raden je aan om altijd met pijler een te beginnen, omdat hier de belang-

rijkste basis wordt gelegd. Daarna kun je opeenvolgend elke pijler doorlo-

pen. Mocht je echter weinig tijd hebben dan kun je na pijler een ook verder 

gaan met een pijler die jou op dit moment het meest aanspreekt. En wil je 

precies weten welke pijlers op dit moment voor jou de meeste potentie voor 

verbetering bevatten? Dan kun je via devitaliteitrevolutie.nl de vitaliteitscan 

doen om te bepalen welke pijler op dit moment wat extra aandacht verdient.

Aan het begin van elk hoofdstuk neemt Daniel je vervolgens mee door 

de persoonlijke verhalen van de mensen die hij de afgelopen jaren over het 

onderwerp heeft gesproken. In die verhalen kun je lezen hoe deze mensen 

een stressvolle uitdaging tegenkwamen binnen een bepaalde pijler, maar 

ook hoe zij de hulpbronnen van de betreffende pijler hebben ontdekt en 

hebben leren gebruiken. Na elk persoonlijke verhaal zal Bas je een kijkje 

geven in de wetenschap achter de pijler en hoe je de bijbehorende principes 

en hulpbronnen praktisch kunt gaan inzetten in je eigen leven. Aan het eind 

van elk hoofdstuk vind je een handige samenvatting waarin je de essentie 

van elke pijler terug kunt lezen. Natuurlijk valt er over elke pijler nog veel 

meer te schrijven dan dat wij in dit boek zullen doen. Mocht je dan ook 
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tijdens het lezen merken dat een pijler jou veel te bieden heeft, dan raden 

we je aan om hier de verdieping in op te zoeken. Dat kan bijvoorbeeld via 

de genoemde bronnen in de tekst en in een van onze onlinemasterclasses 

of –trainingsprogramma’s die je kunt vinden op devitaliteitrevolutie.nl. 

Duurzame gedragsverandering

Om alles uit dit boek te halen is het belangrijk dat je de kennis, inzichten en 

vaardigheden natuurlijk ook echt gaat toepassen, het liefst zelfs dagelijks. In 

onze trainingsprogramma’s laten we mensen daarom elke pijler minimaal 

drie tot vier weken dagelijks oefenen. Dus zelfs al lees je een hoofdstuk in 

één avond uit, gun jezelf de tijd om hier ook echt elke dag mee te oefenen, al 

is het maar een paar minuten per keer. In gedragsverandering geldt: consis-

tency is key. Gedragsexpert BJ Fogg van Stanford University laat zien dat je 

dit bereikt met tiny habits. Dat zijn kleine gewoonten die zó laagdrempelig 

zijn, dat je zelfs op momenten van minimale motivatie tóch actie neemt. 

Het enige wat je nodig hebt is een simpel uit te voeren gedrag met een dui-

delijke trigger, zoals een wekker op je telefoon, post-its op je computer-

scherm of een kalender op je muur waar je elke dag dat je hebt geoefend, 

afkruist. Zo’n trigger zul je dus zelf moeten creëren, maar wij gaan je helpen 

de vitale gewoonten per pijler zo laagdrempelig mogelijk te maken.

Daarom vind je in elk van de Zeven Pijlers voor Vitaliteit naast de ver-

schillende verhalen, oefeningen, tips of reflectievragen, altijd ook een of 

twee essentiële tools die je helpen om de vitale gewoonten van deze pijler 

op en uit te bouwen. Deze tools breken we voor je op in kleine, eenvoudige 

stapjes die vaak binnen een paar minuten uit te voeren zijn. We raden je aan 

deze stappen eerst een keer aandachtig te oefenen, zodat je ze vervolgens 

drie tot vier weken lang dagelijks kunt ‘triggeren’.
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Figuur 0.2. Don’t break the chain! Het geheime wapen van comedian Jerry Seinfeld dat 
hem in zijn beginjaren hielp elke dag één stand-upgrap te schrijven. Ontwikkel zelf ook 
positieve gewoonten door met tiny habits dagelijks en consistent te oefenen. Hang als 
trigger bijvoorbeeld net als Jerry Seinfeld een kalender aan je muur waarop je elke dag 
dat je hebt geoefend, afkruist. Naast een herinnering geeft een lange reeks van kruisjes 
op je kalender ook extra motivatie om door te gaan.

Een laatste tip: gedragsverandering is makkelijker als je het samen doet. 

Dit geeft  niet alleen wat gezonde sociale druk, maar vitaliteit op zichzelf 

draait juist ook om de verbinding met anderen, zoals je nog uitgebreid zult 

lezen. Maak daarom bijvoorbeeld eens een dertigdagenchallenge met een 

vriend(in), je partner, gezin of een collega. In onze trainingsprogramma’s 

zien we dat oefeningen meer impact hebben en consistent worden uitge-

voerd als ze door tweetallen of groepen worden gedaan – wat we vaak ac-

countability buddies noemen. 

Of je er nu samen mee aan de slag gaat of alleen, iedereen beleeft  de 

Zeven Pijlers voor Vitaliteit anders. Sommige pijlers heb jij misschien al 

jarenlang verkend en andere pijlers zijn wellicht achtergebleven. Of je hebt 

misschien een ingrijpende periode achter de rug, wat je op bepaalde pijlers 
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sterk heeft uitgedaagd. Mocht je tijdens het lezen merken dat je meer onder-

steuning wilt hebben, dan kun je altijd overwegen om een coach of thera-

peut in te schakelen. Daarvoor staan tips achter in het boek. En onthoud dat 

je hiervoor niet hoeft te wachten tot zich een crisis aandient: je kunt altijd 

stappen zetten om je vitaliteit te vergroten. 

Ben je geïnteresseerd in ondersteuning van een coach, een verdiepende 

onlinemasterclass of het uitgebreide onlinetrainingsprogramma van de Ze-

ven Pijlers? Wil je met vitaliteit aan de slag binnen jouw organisatie? Voor 

meer informatie over deze mogelijkheden, en als je contact met ons wilt 

opnemen, kun je kijken op: devitaliteitrevolutie.nl
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PIJLER 1:

ENERGIE

‘De invloed van een vitaal persoon vitaliseert.’ 

- Joseph Campbell, Th e Power of Myth

 De kern van vitaliteit draait om energie, levendigheid en levenskracht. In 

deze pijler gaan we daarom kijken hoe je jouw energie op de juiste manier 

gebruikt. We gaan voorkomen dat je in een neerwaartse spiraal van stress 

terechtkomt. En we gaan vooral ook kijken hoe je, door je energie goed in 

te zetten, een opwaartse spiraal van vitaliteit kunt creëren. Om te zorgen 

dat je duurzaam in balans blijft  helpen we je een persoonlijke vitaliteitmeter 

te ontwikkelen waarmee je regelmatig bij je zelf in kunt checken, zodat je 

minder vaak over je grenzen heen gaat. Pijler een is het fundament waarop 

de overige pijlers zijn gebouwd, dus neem je tijd om je dit hoofdstuk eigen 

te maken. Als eerste kijken we naar het verhaal van Vivienne, die op tijd uit 

de neerwaartse spiraal van stress stapte en vervolgens op het spoor van de 

opwaartse vitaliteitspiraal kwam.
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Vivienne, 31, basispsycholoog gespecialiseerd in 
positieve psychologie, Amsterdam

Keuzes maken die energie geven

Mijn beide ouders werkten in het onderwijs en ik kreeg daardoor een 

vrij gedisciplineerde opvoeding. Het was begin jaren negentig, een tijd 

die voor mijn ouders voornamelijk in het teken stond van hard werken 

en verstandige keuzes maken om voor een veilige toekomst voor het 

gezin te zorgen. 

Ik had een fijne jeugd. Omdat mijn ouders voornamelijk keuzes 

maakten die verstandig en veilig waren, ontwikkelde ik als kind de 

overtuiging dat ook mijn eigen keuzes verstandig moesten zijn. Er was 

geen ruimte voor het nemen van risico’s of om van het gebaande pad 

af te wijken. Het leven draaide om het creëren van een veilige toe-

komst. Zekerheid en stabiliteit waren nu eenmaal belangrijke waar-

den in mijn gezin. Zo werd dit algauw mijn geloofssysteem. 

Toen ik volwassen werd, nam ik belangrijke levenskeuzes op basis 

van mijn aangeleerde overtuigingen. Ik stelde andermans autoriteit 

en de waarden van mijn ouders voorop, in plaats van mijn eigen ‘zelf’ 

te leren raadplegen via mijn eigen gevoelens en verlangens. Dit had ik 

als kind nooit geleerd. Deze overtuigingen hielpen mijn ouders om het 

gezin op de rit te houden, maar ze gaven mij geen eigen kompas; een 

kompas dat ik nodig had om de grotere keuzes in mijn leven te nemen.

Het probleem zat hem dan ook in het feit dat ik daardoor keuzes 

maakte die mij geen energie gaven en veel energie kostten. Dit werd uit-

vergroot bij mijn eerste grote beslissing in het leven, mijn studiekeuze. 

Ik kon de overvloed aan opties alleen maar met mijn hoofd beoordelen, 

op een rationele manier. Ik kon beoordelen of ze verstandig, veilig of 

stabiel genoeg waren. Maar ik kon nergens met mijn hart voor kiezen 

omdat ik niet goed kon voelen waar mijn hart sneller van ging kloppen. 
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Ik koos daarom voor ‘verstandig’ en ‘veilig’, zoals ik dat had aangeleerd. 

Het werd rechten. Ik wist op dat moment nog niet dat mijn keuze zou 

leiden tot een energielek. En die energie had ik nu juist hard nodig om 

met de uitdagingen van het volwassen leven om te kunnen gaan. 

Tijdens de eerste maanden van mijn studie ging alles nog vrij soe-

pel. Het was kennismaken, nieuwe contacten opdoen, oriënteren. Er 

was veel structuur en alles voelde veilig. De positieve energie sloeg 

echter al snel om. Wat begon met lichte gevoelens van angst rondom 

toetsen en projecten, ontwikkelde zich tot periodes van neerslachtig-

heid en teruggetrokkenheid. Het leek wel alsof ik zelf geen controle 

over die gevoelens had en daardoor voelde ik ook nog eens onmacht. 

Het was alsof mijn handen op mijn rug waren gebonden terwijl er van 

alles op mij af kwam. En hoe meer er op mij af kwam, hoe minder 

goed ik ermee om kon gaan, hoe meer overrompeld ik werd, hoe meer 

stress ik ervaarde. In plaats van energie te krijgen van dingen doen, 

kostte alles me heel veel energie. Zonder dat ik het wist was ik in een 

negatieve spiraal van stress gekomen, simpelweg omdat ik keuzes 

maakte die niet bij mij pasten. 

Vragen spookten door mijn hoofd. Waarom heb ik voor deze studie 

gekozen? Waarom geeft het mij geen energie? Waarom voel ik mij zo? 

In de hoop wat verandering in het leven teweeg te brengen, besloot 

ik nog een ‘verstandige’ keuze te maken. Ik wist dat ondernemerschap 

een waardevolle vaardigheid was, dus sloot ik mij aan bij een jonge 

tech-start-up die probeerde de wereld te ontwrichten met het auto-

matiseren van juridische documenten. Dit gaf in het begin een nieu-

we vonk. De allure van een start-up die tot een succes kon uitgroeien 

klonk aantrekkelijk en bracht mij eindelijk de nieuwe, frisse energie 

waar ik naar verlangde. 

Hoewel ook dit rationeel een goede keuze leek, kwam ik alsnog 

steeds dieper in een vicieuze cirkel van stress terecht. De start-up 
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vroeg enorm veel van zijn medewerkers. De hoge verwachtingen en 

dito druk die gepaard gingen met ondernemerschap vroegen het 

maximale van iedereen. Dus ook van mij. En ik wist niet om te gaan 

met alle werkdruk en uitdagingen. Wat er gebeurde tijdens mijn studie 

gebeurde nu weer, dit keer in de hoogste versnelling. 

Het voelde alsof ik steeds verder verwijderd raakte van wie ik echt 

was. Ook mijn vriendinnen merkten dit op en confronteerden mij hier 

op een dag mee. Maar ik wilde het niet horen. Het lag niet aan mij, 

maar aan de start-up, aan de ceo, het gebrek aan programmeurs, aan 

investeerders en aan 1001 andere redenen. Ik vertoonde symptomen 

van overspannenheid die ik zelf niet zag en die alleen maar erger wer-

den door hoe ik reageerde op deze gebeurtenissen. 

Tot ik op een dag bij mijn ouders op bezoek ging en mijn moeder mij 

vroeg hoe het met me ging. Ik kon het niet langer verbergen en zonder 

dat ik het wilde nam mijn emotie het over en stortte ik in. 

Na een lang gesprek en op aandringen van mijn ouders, besloot ik 

er een tijdje tussenuit te gaan. Eenmaal aangekomen op mijn bestem-

ming realiseerde ik me hoe moe ik was en hoe ver ik het had laten 

komen. Ik was niet opgebrand of overspannen, maar ik zat er dicht 

tegenaan. De eerste weken deed ik niets anders dan heel rustig aan 

leven. En dat hielp. Na een tijdje begon ik me weer open te stellen voor 

prikkels. Ik begon me voor het eerst te interesseren in persoonlijke 

ontwikkeling. Gedurende die periode las ik het ene zelfhulpboek na 

het andere, op zoek naar antwoorden die mij verder konden brengen. 

Deze eerste impulsen tot zelfontplooiing werden na mijn break 

nog meer gevoed toen ik tijdens een congres een hoogleraar positieve 

psychologie leerde kennen. Door haar maakte ik kennis met de we-

tenschap van de positieve psychologie. Deze ontmoeting en de onder-

werpen die zij met mij besprak inspireerden mij zodanig dat ik besloot 

van studie te wisselen. Ik zag in haar een rolmodel van iemand die wél 
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leefde volgens haar eigen waarden en visie op het leven. Ik had niet 

eerder een hoogleraar ontmoet die ook daadwerkelijk haar vak beli-

chaamde, wat terug te zien was in haar levendige wijze van vertellen 

en doceren. 

Ik kan het mij nog goed herinneren. Het was een totaal nieuwe stu-

die, vol met nieuwe uitdagingen en studiedruk, maar dit keer bracht 

het mij energie. Ik bloeide op. Dit voelde goed. Het stond in lijn met 

wie ik wilde worden en het was mijn eigen keuze, gemaakt vanuit mijn 

eigen geloofssysteem. 

Nu ik terugkijk op al mijn ervaringen, is veel duidelijk geworden. Ik 

heb op tijd de andere afslag kunnen nemen in plaats van volop tegen 

de muur te knallen, waar ik enorm dankbaar voor ben. Mijn pad heeft 

me de kracht van preventie laten zien. Ik leerde dat het zoveel beter 

is om de crisis voor te zijn dan dat je leven ontregeld wordt door een 

burn-out of een stressgerelateerde chronische ziekte, puur omdat je 

niet goed weet wat er gebeurt en hoe je ermee om moet gaan. En dit 

begint met keuzes maken die je energie geven en er bewust van wor-

den wat je energie kost en daar mee leren om te gaan. 
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Zelfregulerend vermogen

Deze eerste pijler vertegenwoordigt de essentie van vitaliteit: energie. Je hele 

dag wordt bepaald door de energie die je tot je beschikking hebt. Vanaf het 

moment dat je opstaat, maak je gebruik van je energievoorraad – in élke 

activiteit, klein of groot. Als je nu zou reflecteren op de tijdlijn van je dag zie 

je waarschijnlijk een aaneenschakeling van bezigheden: je ochtendroutine, 

fietsen naar je werk, koffie halen, praten met collega’s, werk voorbereiden, 

een spannende presentatie voor een klant houden. Waarschijnlijk komen 

ook nog de nodige huishoudelijke activiteiten langs in je dag, of misschien 

zelfs wel een heel gezin met kleine kinderen dat je ‘draaiende’ moet houden.

Je hebt dag in, dag uit dus heel wat energie nodig om de vele activiteiten 

en uitdagingen die op je pad komen aan te kunnen. Hoeveel beschikbare 

energie je dagelijks hebt, is afhankelijk van veel dingen. Niet alleen van de 

bekende factoren, zoals je slaap en voeding, maar ook van de manier waar-

op je de hele dag door omgaat met je gedachten, gevoelens of bijvoorbeeld 

je relaties. Alles wat meespeelt in je energiebalans gaan we met behulp van 

de Zeven Pijlers van Vitaliteit inzichtelijk voor je maken.

Maar vitaliteit is meer dan alleen energie. Een tweede definitie van vi-

taliteit volgens het Merriam-Webster-woordenboek is: de eigenaardigheid 

die het levende van het niet-levende onderscheidt.1 Laten we dat eens zo 

simpel mogelijk maken. Een niet-levend ‘systeem’, bijvoorbeeld een handje 

knikkers dat je op de grond laat vallen, heeft de neiging zo snel mogelijk alle 

beschikbare energie op te gebruiken. Daarna is het op en liggen de knikkers 

stil. Maar jij gaat anders met energie om. Jij gebruikt je energie niet zo snel 

mogelijk op, maar juist op een gebalanceerde, doelgerichte en gereguleerde 

manier. Deze eigenaardigheid die jij bezit, maar de knikkers niet, wordt 

ook wel zelfregulatie genoemd. Dit zelfregulerende vermogen vormt samen 

met energie de basis van vitaliteit. Van de simpelste cel tot aan de meest 

complexe systemen, zoals organisaties of zelfs een hele maatschappij: op elk 
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niveau van het leven kom je dit zelfregulerende vermogen tegen. En hoe 

beter het zelfregulerende vermogen werkt, hoe energieker en vitaler een 

systeem kan zijn.

Figuur 1.1. Biologische bandbreedte: links is er genoeg bandbreedte om alle inkomende 
energie en informatie te verwerken. Rechts komt er té veel, té snel of té intens energie 
en informatie binnen in het systeem, waardoor de maximale bandbreedte overschreden 
wordt. Je kan dit effect ook simpel zien bij het inchecken op ns-stations tijdens de spits: 
er zijn te weinig poortjes om alle mensen snel genoeg in te checken en er ontstaat een 
ophoping van mensen rondom de poortjes. Met een beetje pech raken de scanners ook 
nog eens overbelast en is de chaos compleet. Kortom: stress.

Wat maakt zo’n optimale zelfregulatie mogelijk? De belangrijkste voorwaar-

de hiervoor is dat álle systemen waaruit jij bestaat – je lichaam, brein en 

geest – als een groot biologisch netwerk met elkaar in verbinding staan. Een 

beetje zoals internet. Stel, je zit thuis te werken en je wil met een collega 

videobellen. Als je beide een goede internetverbinding hebt met een grote 

bandbreedte, dan kun je ongestoord elkaars beeld en geluid blijven zien: 

jullie verbinding is goed genoeg om vloeiend te kunnen communiceren. 

Zo kun je ook over jouw eigen biologische bandbreedte denken. Daarmee 

bedoelen we je capaciteit voor het verwerken van energie en informatie op 
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álle niveaus – dus niet alleen mentaal, maar ook lichamelijk, emotioneel en 

relationeel. Zolang je genoeg bandbreedte hebt kun je op al deze niveaus 

relatief makkelijk energie en informatie verwerken. Daardoor kunnen je li-

chaam en geest optimaal functioneren: je zit lekker in je vel, je kunt scherp 

nadenken, je kunt informatie over je taken of activiteiten goed volgen en je 

communiceert duidelijk met andere mensen. (zie Figuur 1.1).

Maar wat gebeurt er als er meer informatie door het netwerk wordt ver-

stuurd dan de bandbreedte toelaat? Dan begint de boel vast te lopen. Stel, 

de hele buurt zit op dezelfde internetverbinding op hetzelfde moment te 

videobellen. Dan krijg je een flashback naar het jaar 2000: het beeld wordt 

pixelig, het geluid is niet meer in-sync en er bestaat een grote kans dat jullie 

langs elkaar heen gaan praten. Dit is hét recept voor frustratie, stress en ver-

broken lange afstandsrelaties. Hetzelfde principe gaat op voor jouw biologi-

sche netwerk: als je te veel energie en informatie moet verwerken, ontstaat 

er een ophoping in bepaalde delen van het netwerk waardoor verbindingen 

overbelast dreigen te raken. Kortom, er ontstaat stress. Denk hierbij bij-

voorbeeld aan het werken in een kantoortuin waar jij geconcentreerd een 

belangrijk document wil afmaken, maar waar collega’s van sales luidruchtig 

een klant proberen binnen te slepen. De geluiden afkomstig van je collega’s 

sturen net even te veel energie jouw ‘netwerk’ in en zorgen daardoor dat je 

niet genoeg bandbreedte overhoudt om je te concentreren op je werk.

Dus wat nu? Wat doe je als de bandbreedte van je computer vol zit en de 

boel te traag loopt? Onnodige programma’s afsluiten. Dat is precies wat je 

lichaam en brein instinctief ook doen. Het moment dat je buiten de limiet 

van je bandbreedte komt, worden niet-essentiële ‘programma’s’ onderbro-

ken – alles wat gaat over onderhoud, groei, welzijn, ontwikkeling, perspec-

tief, visie, planning, creativiteit en verbinding. In plaats daarvan nemen je 

biologische ‘overlevingsprogramma’s’ het over, om je te beschermen tegen 

mogelijke overbelasting en beschadiging – alles wat té veel, té snel of té 
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intens voor je is. Deze overlevingsprogramma’s staan ook wel bekend als 

vechten, vluchten, bevriezen of bezwijken. Als we kijken naar het voorbeeld 

van de kantoortuin, dan ontstaat er irritatie bij jou als je collega’s zo luid-

ruchtig blijven doorbellen – in andere woorden, jouw brein activeert een 

‘vecht’-programma. De irritatie van het vechtprogramma is een biologische 

boodschap aan jezelf om duidelijk te maken dat je bandbreedte overschre-

den wordt. En dat je actie moet ondernemen om dit zo snel mogelijk te cor-

rigeren. Bijvoorbeeld door een grens aan te geven naar je collega, wat een 

constructieve manier zou kunnen zijn om je vechtprogramma uit te voeren. 

In de ideale wereld stap je dan op je collega af, deel je respectvol je irritatie 

over zijn belgedrag, snapt hij het direct en gaat hij de rest van de middag 

naar een andere ruimte om te bellen. Hij kan lekker verder bellen en jij hebt 

dankzij je succesvolle vechtprogramma weer genoeg bandbreedte vrij voor 

optimale focus. Top. Maar wat als jij je eigen irritatie negeert? Of deze niet 

eens opmerkt? Of als je dit gevoel wel opmerkt maar er niet constructief 

naar weet te handelen omdat je bang bent dat je dan zo onaardig overkomt?

Dit is waar je zelfregulerend vermogen het moeilijk begint te krijgen. Als 

jij geïrriteerd bent geraakt maar hier niks mee doet, dan draait het vechtpro-

gramma continu door op de achtergrond. Dat kost veel energie, omdat dit 

soort overlevingsprogramma’s bedoeld zijn om je acuut te beschermen en 

hiervoor gebruikmaken van kostbare energiereserves. Ironisch genoeg wil 

je geen energie verspillen aan een confrontatie met je collega, maar heb je 

nu juist minder bandbreedte over om je werk te doen als deze overlevings-

programma’s onnodig lang aan blijven staan. Dit is in essentie waar stress 

over gaat. Dr. Peter Levine, wetenschapper en wereldberoemd traumathe-

rapeut, constateerde dit al in de jaren zeventig dankzij zijn onderzoek naar 

stress, waardoor hij met een revolutionaire definitie van stress kwam die 

wij hier ook hanteren. Stress betekent volgens hem namelijk dat het zelf-

regulerende vermogen van je biologie niet terugkeert naar een gebalanceerde 

staat van optimaal functioneren.2,3 Nogal een mond vol. Uiteindelijk slaat 
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het weer terug op de zelfregulatie waar we het eerder over hadden. Stress 

betekent dat er overlevingsprogramma’s actief zijn geworden en niet meer 

afgesloten worden, waardoor ze je uit een optimale balans houden. Dat 

voelt erg onprettig – stressvol – wat er toe leidt dat je die vervelende gevoe-

lens op den duur wilt dempen. Bijvoorbeeld door afleiding te zoeken op je 

telefoon, een rookpauze, snoepen, nog een rondje langs de koffieautomaat, 

’s avonds een biertje, bingen op Netflix, nieuwe spullen kopen, feestjes in 

het weekend… Allemaal vormen van ‘coping’ met stress waarbij je de sig-

nalen van een overvolle bandbreedte tijdelijk het zwijgen oplegt. Maar dit 

valt in de categorie symptoombestrijding, omdat je niet het onderliggende 

probleem oplost van onafgemaakte overlevingsprogramma’s die continu je 

zelfregulatie ontregelen. De echte vraag is dus: hoe zorg je ervoor dat je je 

overactieve overlevingsprogramma’s kunt afsluiten zodat je terug in balans 

komt en je biologische bandbreedte weer vrij maakt? 

De perceptie van veiligheid

Om die vraag te beantwoorden moeten we kijken hoe we overlevingspro-

gramma’s zowel activeren als deactiveren. Overlevingsprogramma’s active-

ren – in tegenstelling tot de traditionele kijk op stress – niet door de aard 

van een situatie, maar door de context ervan. En die context wordt voor een 

groot deel gevormd door jouw perceptie van veiligheid of onveiligheid in de 

situatie.4–8 Misschien vind jij het bijvoorbeeld verschrikkelijk om presenta-

ties te geven en schiet je alleen bij de gedachte al in een vluchtprogramma. 

Misschien heb je een collega die presenteren juist fantastisch vindt. Zij voelt 

zich veilig voor een groep en staat bevlogen te presenteren. Dit laat zien dat 

presenteren op zich niet stressvol is, maar dat het afhangt van degene aan 

wie je het vraagt.
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Maar wat bepaalt nu of je de situatie veilig of onveilig inschat? Je percep-

tie daarvan wordt aan de ene kant beïnvloed door hoe je er op dat moment 

lichamelijk, emotioneel en mentaal aan toe bent: bijvoorbeeld hongerig, 

eenzaam of vermoeid. Je bandbreedte is dan per definitie kleiner en een 

situatie is dus sneller onveilig omdat het op dat moment te veel voor je is. 

En aan de andere kant worden je percepties ook sterk beïnvloed door jouw 

unieke voorgeschiedenis. Die omvat niet alleen je levensloop en ervaringen 

vanaf je jeugd, maar zelfs je ‘leven’ van voor je geboorte – van het verloop 

van de zwangerschap tot ver terug in de tijd naar het leven van je voor-

ouders.4–6,9–12 Onderzoekers hebben namelijk laten zien hoe voorouders die 

met flinke tegenslag hebben geleefd – oorlog, honger, armoede, gedwongen 

migratie – de effecten hiervan doorgeven aan de volgende generatie. Dit 

gebeurt niet alleen via hun gedrag tijdens de opvoeding (nurture), maar 

ook op biologische niveaus via epigenetica (nature). De kinderen en zelfs 

kleinkinderen van voorouders die hebben geleefd met hevige stress worden 

geboren met aanpassingen in bijvoorbeeld hormonen, metabolisme en ge-

drag. Een kind kan bij de geboorte als het ware al een kleinere bandbreedte 

hebben en daarmee sneller of langduriger waakzaam en gespannen blijven. 

De kans is natuurlijk groot dat de voorouders van bijna alle mensen wel 

flinke tegenslag te verduren hebben gehad. Betekent dat dan dat we allemaal 

geboren worden met een kleinere bandbreedte? Dat is een complexe vraag. 

Wat namelijk ook meespeelt is dat elke nieuwe generatie weer de kans heeft 

om negatieve veranderingen ongedaan te maken door voorspoedige om-

standigheden en positieve levenservaringen.6,13–16 Kortom, jouw perceptie 

van veiligheid en gevoeligheid voor stress zijn een genuanceerd verhaal en 

er zijn talloze factoren die een invloed op je percepties hebben. Dé reden dat 

de vooraanstaande stressonderzoeker Robert Sapolsky het graag samenvat 

met: context, context, context. In pijlers drie en vijf gaan we nog uitgebreid 

verder kijken hoe jouw percepties tot stand komen en hoe je de onderlig-

gende ‘mentale modellen’ kunt leren veranderen.
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In deze pijler is de grote vraag hoe je ervoor kunt zorgen dat je zelfregu-

lerend vermogen een optimale balans herstelt in je lichaam, brein en geest. 

Dr. Stephen Porges, wetenschapper en hoogleraar psychiatrie, ontdekte in 

zijn onderzoek dat wanneer we onbewust een perceptie van veiligheid erva-

ren, het zelfregulerend vermogen ons automatisch laat terugkeren naar een 

optimale balans in lichaam, brein en geest.17,18 De overlevingsprogramma’s 

die op de achtergrond geactiveerd waren worden dan spontaan gedeacti-

veerd. Stel, je voelt je de hele middag al gestrest van een vergadering die uit 

de hand liep. Je komt ’s avonds eindelijk thuis en op het moment dat je de 

deur achter je dichttrekt voel je direct een gevoel van veiligheid en opluch-

ting. Er komt spontaan een diepe zucht op. Je ploft even op de bank om bij 

te komen van de drukke dag. Je merkt dat je adem spontaan vertraagt, je 

zucht nog een paar keer, en langzaam ontstaat er meer ontspanning in je lijf. 

Dat is in een notendop een manier waarop je direct kunt merken dat je zelf-

regulerende vermogen de overactieve overlevingsprogramma’s deactiveert, 

waardoor je weer in balans komt.

Helaas komt het vaker voor dat je lichaam en brein die veiligheid níét 

registreren, zelfs als je wel veilig bent. Bijvoorbeeld doordat je thuis op de 

bank nog allerlei gebeurtenissen van die drukke dag aan het afdraaien bent 

of aan alle onafgewerkte zaken op je to-dolijst moet denken. Dan behoudt je 

lichaam onbewust nog steeds een perceptie van onveiligheid – er zijn blijk-

baar nog problemen of gevaren om over na te denken – en daardoor worden 

de overlevingsprogramma’s niet afgesloten. Zelfs al is het hier-en-nu veilig, 

je zelfregulatie schakelt pas volledig in zodra je een perceptie van veiligheid 

ook daadwerkelijk oppikt. In andere woorden, zelfs al is het overduidelijk 

veilig in je omgeving, jij moet deze signalen nog wel ‘binnenlaten’ – wat je 

letterlijk en figuurlijk doet met je zintuigen.

Als er af en toe een overlevingsprogramma onnodig actief blijft is dat 

natuurlijk niet direct een probleem. Maar wat nou als je dag na dag, week 

na week, maand na maand op deze manier doorgaat? Dan staan er continu 
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een of meerdere overlevingsprogramma’s aan. Dit kost je enorm veel ener-

gie en je functioneert constant buiten je bandbreedte. Dit is op zichzelf al 

onprettig, maar er ontstaat nog een belangrijk ander effect: je begint onbe-

wust stress op te stapelen, wat op de lange termijn je veerkracht en vitaliteit 

ondermijnt.

De neerwaartse spiraal

De eerder genoemde Peter Levine publiceerde in de jaren zeventig voor het 

eerst zijn onderzoek op het gebied van opgestapelde stress. Hij kwam erach-

ter dat als we te vaak of te lang onze overlevingsprogramma’s gebruiken, we 

stress beginnen op te stapelen. Het is dan alsof we continu met een overvolle 

bandbreedte rondlopen, wat onze groei, ontwikkeling en vitaliteit in de weg 

zit. We kunnen hier vaak niet vanzelf uit komen en de reden daarvoor is 

dat de overlevingsprogramma’s zichzelf in stand beginnen te houden. We 

noemen dat de neerwaartse spiraal van stress. De actieve overlevingspro-

gramma’s filteren je waarnemingen op basis van negativiteit, problemen of 

gevaren: de zogenaamde negativity bias. Zelfs neutrale prikkels kunnen zo 

op den duur tot negatieve percepties leiden. Je kijkt naar een muur en wat 

je opvalt zijn niet de mooie schilderijen die er hangen, maar de vlekken op 

het behang. De vlekken zijn irrelevant en tóch trekken ze je aandacht omdat 

ze geassocieerd worden met negativiteit. De negativity bias is merkbaar op 

allerlei manieren, maar het onderliggende proces is steeds hetzelfde (zie Fi-

guur 1.2). Dit zijn de stappen:

1 De perceptie van onveiligheid. Het begint allemaal met een bewuste of 

onbewuste perceptie van onveiligheid. Dat kan alles zijn wat gaat over 

mogelijke problemen, gevaar of negativiteit. Dit kan dus ook de afwezig-

heid van veiligheid betekenen, zoals controleverlies, onvoorspelbaarheid 
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of gebrek aan sociale steun en verbinding. Een voorbeeld: de aanwezig-

heid van je manager voelt onveilig voor je, omdat je de verwachting hebt 

ontwikkeld dat hij alleen maar kritiek geeft. Een ander voorbeeld is geen 

grenzen aan durven geven. Daardoor heb je geen controle over wat van-

uit relaties jouw bandbreedte binnenkomt, waardoor andere mensen als 

onveilig voelen.

2 Alertheid en spanning. Er vormt zich vervolgens een staat van gespan-

nen alertheid, die je gereedmaakt voor zelfbescherming. Je biologie 

maakt hiervoor véél energie vrij om beschikbaar te kunnen stellen voor 

overlevingsprogramma’s zoals vechten of vluchten. Dit kun je herkennen 

aan een algehele staat van spanning en samentrekking, wat we ook wel 

een staat van contractie noemen: de strakke focus van je ogen, je lichaam 

dat zich schrap zet (bijvoorbeeld het optrekken van je schouders), je 

spieren spannen zich onbewust aan, je ademhaling versnelt, je bewust-

zijn versmalt en je hebt snelle gedachten die zich steeds herhalen. Denk 

bijvoorbeeld aan het gevoel dat je krijgt als je ontspannen in bed ligt en 

opeens wakker schrikt omdat je iets belangrijks vergeten bent op je werk. 

Er gaat dan een golf van spanning door je heen waardoor je hele lijf even 

samentrekt en gereed is voor actie.

3 Sensitisatie voor onveiligheid. Het inschakelen van overlevingspro-

gramma’s verlaagt in de toekomst de drempel voor percepties van onvei-

ligheid. De ‘rookdetector’ van het brein (de amygdala) wordt iets gevoe-

liger (sensitiever) afgesteld. In de komende minuten, uren of zelfs dagen 

blijf je alerter op nieuwe signalen van onveiligheid.

4 Negativity bias. Door de verhoogde waakzaamheid ontstaat er een nei-

ging om onbewust prikkels vaker als negatief te interpreteren, ook wel 

een negativity bias genoemd. En dat leidt op korte termijn juist sneller 



energIe

27

1
PIJLER

tot percepties van onveiligheid, wat weer de volgende cyclus start. Onbe-

wust ontstaat er dus een herhaaldelijke neiging van je aandacht richting 

percepties van mogelijke problemen, negativiteit of gevaar. Zo houdt de 

neerwaartse spiraal zichzelf in stand en ontwikkelt het een draaikolkef-

fect met een aanzuigende werking op je aandacht.
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Figuur 1.2. De neerwaartse spiraal van stress.

Het échte probleem is dus dat hoe vaker en langer er overlevingsprogram-

ma’s actief zijn op de achtergrond, hoe meer we onbewust onze negativity 

bias versterken. En daardoor zullen we steeds sneller een gevoel van onvei-

ligheid ervaren, wat vervolgens opnieuw overlevingsprogramma’s oproept, 

enzovoorts. Dit is de reden dat het door de Amerikaanse klinisch psycho-

loog Steven Hoskinson ook wel de ‘what’s wrong attention’ wordt genoemd. 

We ervaren onveiligheid, dus ons brein gaat op zoek naar de bron: wat is 

er mis? En er valt in onze moderne tijd altijd wel iets te vinden wat ‘mis’ is. 

Dichtbij of ver weg, in het verleden of in de toekomst. Urgente deadlines, 

onrealistische verwachtingen vanuit social media, spanningen in relaties, 

het negatieve nieuws, achterstallig huishoudelijk werk en ga zo maar door. 

Of dit nu een echte bron van onveiligheid is of niet, het activeert overle-
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vingsprogramma’s, bevestigt de negativity bias en houdt de neerwaartse 

spiraal in stand.

Misschien ben je weleens in de beruchte trechterglijbaan geweest in 

Duinrell; je begint bovenaan met langzame rondjes, maar algauw word je 

steeds sneller naar de bodem van de trechter getrokken – tot je er met hoge 

snelheid uit gelanceerd wordt. Dit is exact hoe het draaikolkeffect van de 

neerwaartse spiraal van stress werkt. Naarmate je er langer in zit, zul je er 

steeds verder in worden gezogen en als je probeert eruit te komen, zul je de 

draaikolk moeten zien te overwinnen. En zo is het ook als de neerwaartse 

spiraal te veel grip op je krijgt. Er ontstaat dan steeds meer verkramping in 

je lichaam en geest, die je steeds moeilijker kwijt raakt. 

Oké, tijd voor een adempauze. Zelfs lezen over stress kan best stressvol zijn. 

Ga even kort bij jezelf na hoe je erbij zit: merk je dat je lichaam reageert op 

de bovenstaande tekst over stress? Misschien zijn er al lezend een aantal 

spieren en lichaamsdelen aangespannen. Denk aan die van je schouders of 

nek; of heb je een frons op je gezicht of onbewust je adem ingehouden? Als 

je merkt dat je er niet meer helemaal ontspannen bij zit, neem dan even een 

momentje om je lichaamshouding te veranderen, door even achterover te 

leunen en je spieren te laten ontspannen. Misschien laat je spontaan een 

diepe zucht – zo niet, haal dan bewust een paar keer diep adem.

Klaar om verder te gaan? Er is namelijk ook erg goed nieuws waar we 

in de rest van dit boek vooral bij stil zullen staan: er bestaat ook een op-

waartse spiraal van vitaliteit. Het is mogelijk om de neerwaartse spiraal te 

doorbreken en zelfs om te draaien in de richting van veerkracht, vitaliteit 

en expansie van je capaciteiten. Dat begint met onze eerste en belangrijkste 

tool in deze pijler.
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OEFENING

Tool: Zelfregulatie met oriëntatie

Om de neerwaartse spiraal te doorbreken moet je leren om je percep-

ties te verschuiven van onveiligheid naar veiligheid. Het goede nieuws 

is dat je lichaam en brein daar al miljoenen jaren ervaring mee heb-

ben. Jij hebt namelijk net als elk ander dier een aangeboren reflex 

waarmee je de (on)veiligheid in de omgeving probeert in te schatten. 

Dit is de oriëntatierespons.19–22 Oriënteren is een instinctieve manier 

die elk dier gebruikt om de aandacht ergens op te richten in de om-

geving, bijvoorbeeld zodra er een nieuwe prikkel is – een bron van 

nieuwigheid die zowel positief (voeding, steun) als negatief (gevaar) 

kan zijn. Om oriëntatie voor je te zien kun je bijvoorbeeld denken aan 

een huisdier, zoals een hond of kat. Op het moment dat er een nieuw 

persoon de kamer binnenkomt stopt een huisdier met wat het doet en 

richt het de zintuigen – open ogen, gespitste oren, snuffelende neus – 

op de nieuweling. De oriëntatierespons beantwoordt als het ware de 

vragen: ‘Wat is het, waar is het en wat betekent het voor mij?’ En als 

het antwoord op de eerste vraag ‘veilig’ is, zal het dier doorgaan met 

oriënteren en nieuwsgierig verder gaan met verkennen. Of als het on-

interessant is zal een dier verder gaan met wat het eerder deed. Maar 

als het antwoord ‘gevaar’ is, worden er direct overlevingsprogram-

ma’s opgestart – vechten, vluchten of bevriezen. In dat geval springt 

je kat achter de bank of je hond begint alarmerend te blaffen. Zodra 

het gevaar dan weer geweken is – of als het een vals alarm blijkt te 

zijn – schakelen de overlevingsprogramma’s weer uit doordat het dier 

zich weer veilig voelt. Dit terugschakelen gebeurt altijd via een her-

oriëntatie op de omgeving. In andere woorden: oriënteren vindt dus 

automatisch plaats zowel aan het begin als aan het einde van overle-
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vingsprogramma’s. De oriëntatierespons kun je daarom zien als een 

biologische ‘reset’ van je overlevingsprogramma’s.

Figuur 1.3. Stokstaartjes geven een grappig en duidelijk voorbeeld van oriënta-
tie. Elk dier bezit de oriëntatierefl ex en zoogdieren hebben dit in het bijzonder 
doorontwikkeld tot een mechanisme waarmee actief aandacht kan worden ge-
stuurd en informatie uit de omgeving wordt verzameld.

Hoe en wanneer gebruik je oriëntatie als tool? Steven Hoskinson ont-

wikkelde een simpele oefening: verbinding maken met de omgeving 

via je zintuigen. Het gaat dus over écht verbinding krijgen met de om-

geving via je zintuigen. Je kunt deze oriëntatieoefening (die hieronder 

beschreven staat) op elk moment doen, behalve tijdens het besturen 

van voertuigen – omdat je daarbij juist alert en niet té ontspannen 

moet zijn. Oefen dit regelmatig gedurende je dag, vooral als je stress 

ervaart. Zelfs een minuut per keer is al een goed begin, omdat het 

voorkomt dat je doordendert en de stress van je dag opstapelt. Mis-

schien voelt het gek om op een drukke werkdag, of na een verhitte 

en stressvolle vergadering, even niks te doen en ‘nutteloos’ rond te 

kijken. Maar je zult zien dat het nemen van zulke momenten voor je-
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zelf júíst helpt om meer rust en balans te creëren, waardoor er weer 

bandbreedte vrij komt voor je volgende activiteit. 

Met de volgende stappen kun je het oriënteren bewust oefenen:

1 Begin allereerst door niets te doen. Pauzeer dat waar je mee bezig 

was. Als je uit een stressvolle situatie komt, zoek dan eerst een 

rustige en prettige omgeving op.

2 Zet vervolgens je zintuigen open en verplaats je aandacht bewust 

‘naar buiten’ in het hier-en-nu. Je kunt daarvoor alle zintuigen ge-

bruiken, maar begin simpelweg eens door je ogen zélf rond te laten 

kijken in de omgeving. Laat ze kijken waar ze willen kijken. Het 

is immers de automatische oriëntatierespons die we op biologisch 

niveau aanspreken – kortom, het is iets waarvan je lijf weet hoe het 

dat moet doen, en niet iets wat jíj actief hoeft te ‘doen’.

3 Laat je steeds weer leiden door de instructie: verbinding maken 

met de omgeving via je zintuigen. En als je afgeleid of onrustig bent, 

kan dat uitdagend zijn. Dan moet je misschien toch eerst wat meer 

zelf je ogen, gehoor of aanraking sturen om écht contact te krijgen 

met de hier-en-nu omgeving. Of als je merkt dat je moeite hebt je 

interne beleving los te laten – chaotische gedachten, lastige ge-

voelens – dan kun je ook actief een oriëntatiespelletje bedenken 

om het makkelijker te maken: kijk naar 5 groene objecten, tel de 

hoeken van de kamer, zoek iets wat je nog niet eerder is opgevallen 

in deze omgeving, enzovoorts. Of, je kan héél langzaam de omge-

ving in 180 graden ‘scannen’ door je hoofd, nek en ogen heel lang-

zaam van links naar rechts te bewegen – alsof je in slow motion een 

panoramafoto maakt met je ogen.

4 Zodra je aandacht meer loskomt van je interne belevingswereld, 

kun je gaan oefenen met je ogen laten kijken waar ze zélf willen 
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kijken. Laat ze verkennen en kiezen waar ze naar toe getrokken 

worden, want vooral dan neemt de zelfregulatie het over, waardoor 

overlevingsprogramma’s spontaan deactiveren.

Tijdens en na het oriënteren merk je wellicht een klein verschil in je 

huidige modus. Misschien voel je je wakkerder of ontspant er juist 

iets. Wellicht haal je spontaan dieper adem of moet je zelfs even ga-

pen. Soms kan het zo zijn dat er wat tranen ontstaan in je ogen. Er 

kunnen ook kleine rillingen, trillingen en bevingen in bepaalde spieren 

op gang komen. Dit zijn allemaal normale verschijnselen, die duiden 

op het ontladen van hoge niveaus van energie in je zenuwstelsel. Deze 

signalen hebben dus te maken met het deactiveren van overlevings-

programma’s en het herstellen van een optimale zelfregulatie. In  pijler 

twee gaan we dieper in op dit soort lichamelijke verschijnselen.

REFLECTIEVRAAG

Wat was voor jou het verschil vóór en ná de oriëntatieoefening? Zag 

de wereld er net even iets anders uit? Welke objecten, kleuren, hel-

derheid of andere aspecten van je zicht vielen je op? Of voelde je een 

verschil in je lijf en hoofd? Bijvoorbeeld iets meer rust, ontspanning, 

helderheid, of juist meer energie en alertheid? Schrijf kort je reflectie 

op zodat je later terug kunt zien hoe je ervaringen met oriëntatieoefe-

ningen veranderen naarmate je vaker oefent.
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De opwaartse spiraal

De oriëntatierespons is dus de eerste uitweg uit de neerwaartse spiraal. Het 

helpt je om overactieve overlevingsprogramma’s makkelijker af te sluiten 

en bandbreedte vrij te maken. Afhankelijk van de hoeveelheid stress die je 

ervaart in deze tijd zal het goed zijn om dagelijks flink wat tijd te investeren 

in het oriënteren. De volgende stap is om je bandbreedte voor zelfregulatie 

te vergroten. Dat gaat ervoor zorgen dat je geleidelijk aan steeds grotere uit-

dagingen aan kunt gaan, zonder dat je hierdoor buiten je bandbreedte komt 

en de stress zich opstapelt. 

Maar hoe start je een opwaartse spiraal waarmee je bandbreedte groter 

wordt? Het recept hiervoor werd in kaart gebracht door dr. Barbara Fre-

drickson, een voorloper binnen de positieve psychologie. Zij ontwikkelde 

de broaden-and-build theory, op basis van haar onderzoek naar positieve 

emoties.23 Fredrickson onderzocht het nut van positieve emoties, een on-

derwerp dat al decennia lang genegeerd werd in de psychologie vanwege 

de focus op pathologie. En wat blijkt? Positieve emoties dragen sterk bij aan 

onze zelfregulatie en het verbreden van onze biologische bandbreedte. Als 

de kust veilig is en je basisbehoeften bevredigd zijn, ontstaat er van nature 

een impuls vanuit je lichaam, brein en geest om nieuwsgierig te worden en 

te gaan verkennen. Dit wordt ook wel de ‘verkennende oriëntatierespons’ 

genoemd, die als het ware de vraag beantwoordt: ‘Wat is er nog meer te 

vinden in deze omgeving?’ Evolutionair gezien is dit een groot voordeel, 

omdat je ondanks mogelijke gevaren ook allerlei nieuwe hulpbronnen kunt 

tegenkomen in je omgeving, die je juist sterker en veerkrachtiger maken in 

tijden van onveiligheid.23–25 Zo bouw je nieuwe hulpbronnen op, vergroot je 

proactief je veerkracht en ontstaat er op de lange termijn een hoger niveau 

van welzijn en vitaliteit.
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Figuur 1.4. De opwaartse spiraal van vitaliteit.

Fredrickson laat samen met hoogleraar en psychotherapeut dr. Eric Garland 

zien hoe dit proces tot een opwaartse spiraal kan leiden (zie Figuur 1.4).26–29 

In plaats van toenemende contractie door opgestapelde stress merk je dan 

juist expansie: verbreding van je capaciteiten op lichamelijk, emotioneel, 

mentaal en relationeel niveau. De kern van dit proces is het ervaren van po-

sitieve emoties en het integreren van de hulpbronnen die je dit oplevert. Om 

dat inzichtelijk te maken heeft neuropsycholoog Rick Hanson vanuit weten-

schappelijk onderzoek een eenvoudige methode ontwikkeld om hulpbronnen 

te integreren in je lichaam en geest. Dit heeft hij samengevat in drie simpele 

stappen, met een optionele vierde stap die we in pijler vier verder verkennen 

en voor nu nog niet oefenen.30 En in het laatste hoofdstuk van het boek vind 

je ook nog zeven volledige heal-oefeningen, passend bij elke pijler.
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OEFENING

Tool: Hulpbronnen opbouwen met heal 

Hanson gebruikt voor deze tool de mooie Engelse afkorting heal, die 

wij ook zullen gebruiken in dit boek, maar dan in het Nederlands en 

aangevuld met het werk van Fredrickson en Garland. Als wij het over 

heal hebben betekent het: Herken, Ervaar, Absorbeer en Link. Vooraf 

aan de eerste stap van heal gebruiken we de oriëntatietool om in een 

meer neutrale en gebalanceerde modus te komen. Laten we bekijken 

hoe dit in de praktijk werkt:

1 Oriënteer je op de context in het hier-en-nu. Ondanks mogelijke 

negatieve percepties en problemen die je op een bepaald moment 

ervaart, kun je je aandacht in het hier-en-nu bewust heroriënteren 

en verbreden, zodat je ook andere (zintuiglijke) prikkels uit je om-

geving kunt opmerken. Even pauzeren en een worden met je zintui-

gen is altijd de eerste en beste stap om uit de grip van de negativity 

bias te komen.

2 Herken veilige, plezierige en positieve aspecten in jezelf, anderen 

of de omgeving. Door je aandacht te verbreden, zul je ook veilige, 

plezierige of positieve aspecten kunnen herkennen in dit moment. 

Begin klein: wat is iets alledaags wat je nu ervaart dat plezierig is? 

Een fijne stoel die je ondersteunt? Kleding die prettig aanvoelt? Een 

mooie blauwe lucht buiten? Idealiter herken je iets vanuit de oriën-

tatie in het hier-en-nu, maar je kunt ook plezierige herinneringen 

gebruiken.
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3 Ervaar datgene wat plezierig is in het hier-en-nu. Dit wordt een 

hulpbron voor je lichaam en geest zodra je het daadwerkelijk kunt 

ervaren. Dat doe je door er wat langer bij stil te staan en op te mer-

ken waar je het plezierige voelt in je zintuiglijke of lichamelijke 

waarneming. Zodra je iets hebt gevonden neem je een halve minuut 

of meer om dit positieve effect te ervaren: kun je voelen wáár in je 

lijf je dit als eerste merkt? Als je stoel bijvoorbeeld lekker zit, waar 

merk je deze steun dan? Op je huid? Op je zitvlak? In je onderrug?

 Het kan zijn dat je het in het begin nog lastig vindt om de ervaring te 

voelen in je lijf. Dit is geen enkel probleem en je zult hier langzaam 

beter in worden – in pijler twee komen we daar ook nog op terug.

4 Absorbeer gevoelens van vitaliteit, welzijn of betrokkenheid. Merk 

op wat de ervaring van de hulpbron (veiligheid, plezier, positiviteit) 

in zijn geheel voor verschil maakt in je hier-en-nu beleving (li-

chamelijk, emotioneel, mentaal, relationeel). Geef de ervaring de 

ruimte om verder uit te dijen in je gevoelens en gewaarwordingen, 

absorbeer het als het ware. Hoe reageert je lijf als geheel? Merk je 

subtiele lichamelijke veranderingen zoals een beetje ontspanning 

in je spieren, een diepere ademhaling, een glimlach op je gezicht, 

warmte in je buik, een rechtere houding, een gevoel van ontspan-

ning, vredigheid, ruimtelijkheid, of iets anders? Door hulpbronnen 

op verschillende niveaus – biologisch, psychologisch, sociaal – te 

ervaren ontstaat er (iets) meer vitaliteit, welzijn of betrokkenheid 

in je leven, vaak al direct in het hier-en-nu. Dat vermindert het ef-

fect van stress, negatieve emoties en de negativity bias. Het geeft 

nieuwe energie én maakt het in de toekomst ook makkelijker om 

opnieuw je aandacht te verbreden. Met enige oefening kun je in 

steeds meer uitdagende omstandigheden georiënteerd, geregu-

leerd en in verbinding met jezelf en de omgeving blijven. 
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5 Link het om te beginnen weer terug naar de eerste stap van ori-

entatie om de cyclus rond te maken voor nu. Heroriënteer je op 

de omgeving in het hier-en-nu. Ziet de wereld er misschien iets 

anders uit nu? Voel je bijvoorbeeld iets veiliger, vitaler of meer 

verbonden met je omgeving? Of merk je nog niet zoveel? Zodra je 

weer een minuutje hebt georiënteerd kun je de cyclus herhalen. Je 

herhaalt na de oriëntatiepauze dan weer de eerste vier stappen van 

heal. Dat doe je nog een of twee keer. Je maakt hiermee letterlijk de 

rondgaande beweging van de opwaartse spiraal, telkens met een 

oriëntatiepauze ertussen.

 In pijlers vier en vijf zetten we nog een laatste stap bij ‘Link’, waar-

bij je vanuit de nieuwe hulpbron die je net hebt geïntegreerd gaat 

kijken naar een gerelateerde negatieve ervaring, om deze met be-

hulp van de hulpbron te verwerken. Door hulpbronnen te linken aan 

stressvolle ervaringen – uit het verleden of in je huidige leven – kun 

je je bandbreedte voor zelfregulatie vergroten. Dit kan een enorm 

momentum geven aan je opwaartse spiraal, maar het vraagt ook 

de nodige verfijning van bovenstaande stappen. In pijlers twee, drie 

en vier gaan we de basisvaardigheden die hierbij nodig zijn verder 

versterken.

Laten we een simpel voorbeeld bekijken van de heal-cyclus. Je zit vandaag 

vol in de stress vanwege een deadline op je werk. Maar in plaats van door 

te denderen, kies je er bewust voor om toch even een korte pauze te nemen 

en je aandacht iets te verbreden en naar je omgeving te verleggen. Terwijl 

je je aandacht verbreed in het hier-en-nu, valt je spontaan op dat het buiten 

opeens prachtig weer is geworden. Dit is een simpel positief aspect in je 

omgeving dat je herkent. Je kijkt vervolgens naar het lekkere weer buiten en 

je merkt een sprankel van plezier en zin om straks na je werk nog even te 

genieten van het mooie weer. Of misschien heb je zelfs nu al wel een kwar-
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tiertje om buiten een korte wandeling te maken. De sleutel in deze stap is 

in elk geval om het plezierige aspect te ervaren. Terwijl je het heerlijke weer 

opmerkt en kort in je opneemt, merk je bijvoorbeeld een verschuiving van 

binnen: je lichaam ontspant iets, je gaat spontaan dieper ademhalen en er 

ontstaat net wat meer ruimte in je hoofd. Genoeg om binnen een paar mi-

nuten weer terug in je bandbreedte te komen, waardoor je weer meer balans 

in je energieniveau voelt. Vanuit die balans kun je ook weer helderder naar 

je werk kijken en naar wat er nog nodig is om je deadline te kunnen halen. 

Dit was een voorbeeld van een gebeurtenis tijdens je werkdag. We beve-

len je aan om de heal-tool regelmatig gedurende, maar ook na je werkdag 

te gebruiken – als je thuiskomt of als je plezierige momenten ervaart in 

je vrije tijd. Je zult dan steeds vaker spontaan merken dat je georiënteerd 

bent in het hier-en-nu, waar je ook steeds meer hulpbronnen opmerkt en 

ze versterkt, zelfs op de meest onverwachte momenten en plekken. Door er 

dagelijks op kleine manieren mee te oefenen bouwt de heal-cyclus gelei-

delijk aan de opwaartse spiraal van vitaliteit. Je vergroot op die manier in 

kleine stapjes je welzijn, vitaliteit en verbinding met jezelf, anderen en je 

omgeving. Je zult merken dat zelfs als er negatieve situaties langskomen je 

ook nog de positieve aspecten van je leven kunt blijven waarnemen, wat je 

helpt in balans te blijven. Het leren oriënteren en het inzetten van heal legt 

de basis voor het uitbouwen van je vitaliteit. Er is daarnaast nog een laatste 

tool in dit hoofdstuk waar we de rest van het boek mee gaan werken en dat 

is de vitaliteitmeter.
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De vitaliteitmeter

In Figuur 1.5 zie je de vitaliteitmeter, een tool voor zelfrefl ectie die je gaat 

helpen jouw bandbreedte en vitaliteit beter te leren begrijpen. Dit model 

laat de relatie zien tussen de mate van uitdaging die je ervaart op een be-

paald moment – of dat nou lichamelijk, emotioneel, mentaal of relationeel 

is – en hoe goed je hiermee om kunt gaan, oft ewel je ‘prestatie’. Deze rela-

tie tussen uitdaging en prestatie vormt een golvende curve die er voor ver-

schillende mensen en op verschillende momenten anders uitziet. Dat komt 

door factoren zoals slaap, voeding, levenservaring, omgevingsinvloeden en 

andere belangrijke principes die we gaan bespreken in de zeven pijlers in 

dit boek. De volgorde van de zones en de onderliggende energiesystemen 

zijn universeel, waardoor dit model je een handige houvast biedt om mee te 

refl ecteren op je stress- en vitaliteitniveau.
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Figuur 1.5. De vitaliteitmeter is gebaseerd op de omgekeerde-U theorie van prestatie 
en stress, afkomstig uit onderzoek naar de relatie tussen prestaties en stress.6,31–36 In 
de vitaliteitmeter kun je de linkerhelft zien als je ‘bandbreedte’ voor zelfregulatie: daar 
kan je de energie- en informatiestromen in jezelf optimaal reguleren. De rechterhelft is 
buiten je bandbreedte: daar nemen de noodsystemen van mobilisatie en immobilisatie 
het over – uiteindelijk om zo snel mogelijk weer de onveiligheid op te lossen zodat je 
kunt terugkeren binnen je bandbreedte.
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• DE VITALE ZONE (GROEN)

De eerste helft noemen we de vitale zone (groen). Dit is jouw beschikbare 

biologische bandbreedte, waarbinnen je optimaal kunt functioneren. De 

curve loopt in de vitale zone geleidelijk omhoog. Helemaal links in de 

curve ben je nog in een diep ontspannen staat, zoals wanneer je op een 

mooie zomerdag in het gras ligt te ontspannen, of gewoon als je lekker 

slaapt. Zodra je geprikkeld wordt vanuit de omgeving – extern, via je 

zintuigen, maar ook intern vanuit bijvoorbeeld je gedachten over wat 

je vandaag wilt doen – maakt je lichaam energie beschikbaar om effec-

tief met deze prikkeling om te gaan. Er gaat meer energie en informatie 

stromen door het netwerk van je lichaam, brein en geest. Het valt echter 

allemaal nog prima te reguleren binnen je bandbreedte. Je voelt je in de 

vitale zone levendig, lekker in je vel, energiek, verbonden en vooral ook 

betrokken bij je omgeving. Er is ruimte voor uitdagingen en er is ook nog 

steeds een perceptie van veiligheid.

Zoals je al hebt geleerd in deze pijler zorgt veiligheid er voor dat je 

binnen je biologische bandbreedte blijft. Percepties van veiligheid, ook 

wel cues of safety genoemd, activeren volgens Stephen Porges ons evolu-

tionair gezien modernste energiesysteem. Dat is de basis voor een opti-

male zelfregulatie, maar ook voor een optimale sociale betrokkenheid met 

je omgeving.17 We noemen dit daarom het betrokkenheidsysteem, omdat 

het in alle opzichten de basis vormt voor een optimale verbinding met 

jezelf, anderen en de wereld – kortom, verbinding in de breedste zin. 

Je loopt bijvoorbeeld met een vriend(in) door het park en je kunt écht 

genieten van het lekkere weer, de natuur en een fijn, vloeiend gesprek 

waarin jullie afwisselend aan het woord zijn en luisteren. Je bent op aller-

lei manieren betrokken, niet alleen met de natuur en met de ander, maar 

ook met je eigen belevingswereld die je deelt in het gesprek. 

Dit complexe samenspel van betrokkenheid met jezelf, anderen en 

de wereld vraagt een optimale en flexibele dosering van je energie in 
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elk moment. En dat is precies wat het betrokkenheidsysteem biologisch 

gezien voor je doet. Zelfs al komen er uitdagingen op je pad, zolang het 

betrokkenheidsysteem dominant is ervaar je geen stress maar eerder een 

gezonde actiemodus. Je kunt de uitdagingen van je dag aan en je kunt 

naderhand ook makkelijk weer ‘terug’ reguleren naar een lager energie-

niveau in je vitale zone – bijvoorbeeld in pauzes of zodra je ’s avonds 

thuis komt.

• DE RISICOZONE (ORANJE)

Wat maakt een situatie nou precies uitdagend? Elke verhoging van inten-

siteit, onzekerheid of complexiteit. Dit leidt tot meer prikkeling en dus 

meer energie die er vrij wordt gemaakt in je lichaam, brein en geest. Stel, 

je bent bijna te laat voor je eerste vergadering op het werk en onverwacht 

is je normale route afgezet. Nu moet je opeens snel schakelen. ‘Wat is de 

snelste route? Ah nee, Google Maps loopt vast! Kom ik nog op tijd? Wat 

zullen ze wel niet denken?!’ Wanneer het niveau van uitdaging toeneemt, 

beweeg je dus richting de rechterkant van je vitaliteitmeter. In het mid-

den staat een stippellijn waar de curve piekt. Als de uitdaging toe blijft 

nemen na dit punt dan voelt het (onbewust) onveilig voor je en kom je 

buiten je bandbreedte. Je betreedt dan de risicozone (oranje). 

In deze zone deactiveert het betrokkenheidsysteem en wordt het mo-

bilisatiesysteem dominant. Dit is het neurobiologische systeem dat hoge 

niveaus van energie kan vrijmaken voor je overlevingsprogramma’s ge-

richt op acute en actieve zelfbescherming. Dat begint eerst met een ver-

hoogde alertheid en spanning, maar kan daarna snel toenemen tot het 

welbekende vechten of vluchten. Op het moment dat je in de risicozo-

ne komt, bevinden je lichaam en geest zich eigenlijk al in een staat van 

alarmering. Deze staat is bedoeld om zo snel mogelijk de veiligheid te 

herstellen en terug in je vitale zone te komen.
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Als je goed kijkt naar Figuur 1.5, dan zie je hier iets belangrijks gebeu-

ren: zodra je over de ‘drempel’ van de curve gaat, koppelt het energieniveau 

(lichtgrijze lijn) zich los van het prestatieniveau (gekleurde lijn). Dat is wat 

de risicozone zo lastig maakt. Je voelt je hier heel druk en hoog in ener-

gie. Dat koppelen we tegenwoordig vaak aan productief zijn. Maar niets 

is minder waar: je kunt ongetwijfeld nog bergen met werk verzetten in 

de risicozone, maar ga ervan uit dat je meer fouten maakt en dat ook 

nog eens minder goed doorhebt. Dat wil niet zeggen dat je niet in de ri-

sicozone ‘mag’ komen. Zolang je je er maar bewust van bent dat je ‘dure’ 

energie aan het lenen bent uit je reserves, die je dus vroeg of laat moet te-

rugbetalen. Zo kan het zijn dat je af en toe een heel belangrijke deadline 

wilt halen of voor je vakantie nog snel je werk wilt overdragen, wat best 

stressvol kan zijn. Zolang je je hier bewust van bent en vooral hersteltijd 

incalculeert na zo’n periode, zul je nog steeds in balans blijven. Maar als 

je te lang en vooral ook onbewust vanuit dit systeem functioneert, werkt 

deze hoge energie ontregelend voor je biologische netwerk en komen al 

je lichamelijke, emotionele en mentale systemen onder druk te staan.

• DE GEVARENZONE (ROOD)

Als je te lang of te ver in de risicozone gaat, worden je lichaam, brein 

en geest overweldigd. Als dat te lang aanhoudt, of als de uitdaging nog 

verder toeneemt, glijd je af naar de gevarenzone (rood). Daar neemt het 

immobilisatiesysteem het over, om je te beschermen tegen levensgevaar. 

Het werkt als een soort handrem. Als dit systeem dominant wordt be-

gint je lichaam massaal energie te conserveren. Dit is een laatste strategie 

die biologisch wordt ingezet bij – de perceptie van – levensbedreigend 

gevaar. In je orgaansystemen wordt het metabolisme vertraagd en met 

name de uitwisseling van zuurstof wordt sterk verminderd. En daarmee 

dus de hoeveelheid energie die elke cel kan opwekken. Dit voelt letterlijk 

alsof er – noodgedwongen – een sluimerstand aangaat zoals op je laptop: 
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er wordt energie bespaard voor als het weer veilig is. Dit zie je onder an-

dere in een burn-out, maar ook bij traumatische stress of een depressie. 

In het voorbeeld van burn-out is deze energiebesparing een laatste fase 

van zelfbescherming die volgt op het langdurige energieverbruik van het 

mobilisatiesysteem. 

Dit systeem is de basis van veelgehoorde klachten zoals depressiviteit; 

letterlijk niet meer op kunnen staan, diepe vermoeidheid en medisch on-

verklaarbare symptomen zoals (tijdelijke) uitval van lichamelijke func-

ties. Mentaal ervaren mensen vaak wazigheid of ‘mistigheid’ en emotio-

neel is er soms een uitspatting van verdriet, paniek of juist even helemaal 

niks – een afvlakking van emoties. Deze klachten vormen samen een 

burn-out, wat je kunt zien als het eindstation van de curve. In dit boek 

gaan we daar verder niet meer op in: er is al meer dan genoeg over burn-

outs geschreven. Het gaat ons er vooral om dat je jouw vitaliteitmeter zó 

goed leert kennen dat je overmatige stress en een potentiële burn-out 

kunt voorkomen. Maar ook als je herstellende bent van een burn-out 

is de vitaliteitmeter waardevol om je grenzen mee te leren (her)kennen, 

accepteren en vervolgens langzaam te verruimen. 

OEFENING

Je vitaliteitmeter verkennen

Om jouw persoonlijke vitaliteitmeter te ‘ijken’ maken we gebruik van 

drie biologische informatiekanalen: je signalen op lichamelijk, emo-

tioneel en mentaal niveau. Het leren kennen van je signalen in elke 

zone is belangrijk om verantwoordelijk met je eigen bandbreedte om 

te kunnen gaan. In deze oefening kun je je antwoorden op een handige 

plek noteren (bijvoorbeeld in een notitieapp) zodat je dagelijks kunt 
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terugkijken waar op je vitaliteitmeter je zit. Zo kun je gaandeweg je 

vitaliteitmeter verder ‘kalibreren’ met nieuwe signalen die je ontdekt. 

Groen: Vitale zone (betrokkenheid)
Denk aan momenten waarop je je levendig, verbonden en helder voel-

de. Probeer enkele verschillende situaties te bedenken, van milde 

intensiteit (rusten, ontspannen, mediteren, een fijn gesprek) tot uit-

dagende momenten waarbij je misschien hoge energie ervaart, maar 

nog wel binnen je vitale zone zit. Dat kun je merken aan de gezon-

de plezierige gevoelens die met hoge energie gepaard gaan, zoals bij 

dansen, sporten, spelactiviteiten, op je werk in een flow zijn.

Oranje: Risicozone (mobilisatie):
Denk aan de eerste signalen die je opmerkt wanneer een situatie je 

overvraagt of overprikkelt. Wanneer er net even iets te veel op je af 

komt, de tijdsdruk onprettig wordt of iemand een vervelende opmer-

king maakt die over je grens gaat. De allereerste signalen van deze 

zone zijn vaak een verhoogde alertheid, spanning en jezelf (lichtelijk) 

schrap zetten. Je houdt hier onbewust vaak eerst je adem in en deze 

wordt vervolgens sneller en korter, wat benauwd kan aanvoelen. Deze 

eerste veranderingen kunnen nog heel subtiel zijn. Als je verder in 

deze zone komt neemt de intensiteit toe: dat merk je bijvoorbeeld 

aan een verandering van milde irritatie naar boosheid of zelfs woede 

(vechten). Of wanneer bezorgdheid toeneemt richting angst of zelfs 

paniek (vluchten). Kun je niet direct een situatie bedenken? Probeer 

dan eens je ervaringen in het verkeer: je bent vast wel een keer roeke-

loos afgesneden door iemand anders. Het eerste schrikmoment is een 

heel duidelijk gevoel van mobilisatie.
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Rood: Gevarenzone (immobilisatie):
Denk hierbij aan momenten dat je vastliep of overweldigd raakte. Dat 

zijn momenten waarop je door de bomen het bos niet meer kunt zien 

en het je niet meer lukt om alle ballen in de lucht te houden. Je gaat 

bijvoorbeeld chaotisch om met taken, waardoor ze juist niet afkomen 

en er nog meer opstapelt. Misschien heb je blackouts, momenten 

waarop je het gewoon even helemaal kwijt bent. Of er gebeurt iets 

heftigs op je werk of in je familie, waardoor het je allemaal te veel 

wordt en je het liefst alleen nog maar in bed wil kruipen. Het kan ook 

zijn dat je in deze zone merkt dat je een heel diepe vermoeidheid bij je 

draagt, je ziek voelt of pijnklachten krijgt.

Groen: Vitale Zone Oranje: Risicozone Rood: Gevarenzone

Gedachten:

• Ik heb er zin!

• Wat een heerlijk 
weer!!

• Yes!

• ...

Gedachten:

• Wat een 
 irritante...

• Ik moet...

• Ik ben bang dat…

• ...

Gedachten:

• Ik kan echt niet 
meer...

• Laat maar…

• Ik geef het op…

• ...

Gevoelens:

• Vreugde

• Optimisme

• Verbondenheid 
met anderen

• ...

Gevoelens:

• Irritatie

• Angstig

• Onrust

• ...

Gevoelens:

• Machteloosheid

• Overweldiging

• Helemaal vastzit-
ten

• ...
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Gewaarwordingen 
(lijf):

• Open

• Ontspannen

• Sterk

• ...

Gewaarwordingen 
(lijf):

• Spanning

• Pijntjes

• Frons op m’n 
 gezicht

• ...

Gewaar wordingen 
(lijf):

• Vermoeid en 
 onrustig tegelijk

• Vermoeide, 
 wazige ogen

• Branderig of 
pijnlijk

• ...

Als je merkt dat je meer hulp wilt bij het herkennen van je vitaliteitmeter 

kan het waardevol zijn om de hulp in te schakelen van een vitaliteitscoach 

die hiermee kan werken of onze online training te bekijken. Meer informa-

tie hierover kun je vinden achter in het boek.

Vitale zone, Vitale Zelf

In dit boek gaan we gebruik maken van een van de sterkste interne hulp-

bronnen die iedereen bezit: je diepere Vitale Zelf. Zoals we in inleiding al 

schreven is het Vitale Zelf gebaseerd op de neurobiological core self.37–41 Dit 

is een kernachtige beleving van jezelf, afkomstig uit de evolutionair oudste 

en onbewuste delen van het brein. Uit je Vitale Zelf komt de biologische, 

stuwende kracht die zoekt naar meer vitaliteit, plezier en nieuwe energie. 

Zolang je leeft, hoeveel tegenslag je ook hebt ervaren, er is altijd ergens een 

vonk te vinden van je Vitale Zelf. Dat is de reden dat het opsporen en ver-

sterken van het Vitale Zelf een belangrijk onderdeel is van effectieve thera-

peutische methoden.21,37,42–45 Maar of je nou herstellende bent van tegenslag 

of gewoon je vitaliteit wilt uitbouwen, het Vitale Zelf is een onmisbare hulp-

bron om te leren herkennen, ervaren en versterken. Laten we daarom eens 

kijken hoe jouw Vitale Zelf eruitziet. 
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OEFENING

Je meest Vitale Zelf

Voor deze oefening is een journal, notitieboek of notitieapp erg handig 

om op te schrijven of uit te beelden wat je tegenkomt. Neem een mo-

ment om rustig te gaan zitten, doe de oriëntatieoefening om even te 

bezinken voordat je je gaat bezinnen. 

Denk dan eens terug aan drie momenten – in de laatste paar dagen, 

weken of maanden – waarop je je het meest jezelf voelde. Momenten 

waarop je je bijvoorbeeld dichter voelde bij het authentieke zelf dat je 

zou willen zijn, of momenten waarop je simpelweg meer vitaliteit of 

plezier voelde dan normaal. Schrijf op welke herinneringen, beelden 

en gevoelens hierbij opkomen. Neem je tijd voor deze eerste stap.

Vervolgens ga je naar stap twee: vooruitkijken. Wat komt er bij je 

op als je denkt aan wie je écht zou willen zijn? Hoe ziet het toekomst-

beeld dat jouw Vitale Zelf symboliseert eruit? Denk daarbij aan jezelf 

over bijvoorbeeld vijf tot tien jaar. Kijk ook hier weer welke beelden er 

opkomen, bijvoorbeeld welke omgeving je ziet, welke mensen, hoe je 

er fysiek uitziet, hoe je houding is, hoe je praat en omgaat met andere 

mensen. Probeer een complete ‘scène’ van je Vitale Zelf in de toe-

komst te zien en merk ook weer de gevoelens op die hierbij opkomen. 

Je kunt de onderstaande vragen beantwoorden om nog meer richting 

te geven aan deze oefening en in pijlers 5, 6 en 7 zul je nog meer oefe-

ningen doen die helpen bij het verbinden met je Vitale Zelf.
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Vragen voor je Vitale Zelf:

• Hoe ziet de ideale dag van je Vitale Zelf eruit? Wat doe je en met 

wie?

Bijvoorbeeld: Ik werk in de ochtend met een team waar ik me echt in 

thuis voel, aan onze missie om duurzame energie de nieuwe norm te 

maken in Nederland. ’s Middags houd ik dan meer tijd over om met 

creatieve projecten bezig te zijn of om bijvoorbeeld hard te lopen in het 

bos. ’s Avonds ben ik al eerder thuis en kan ik met meer rust en plezier 

bij mijn gezin zijn.

• Waardoor voelt je Vitale Zelf zich levendig, betrokken, verbonden?

Bijvoorbeeld: Wanneer we successen boeken met ons team, tijdens 

het hardlopen, met mijn gezin, met mijn twee beste vriendinnen wan-

delen en uit eten gaan, wanneer ik vrijwilligerswerk doe met onze 

buurt.

• Welke aspecten, talenten of vaardigheden heb je (verder) ont-

wikkeld?

Bijvoorbeeld: Spreken in het openbaar, debatteren in mijn politieke 

partij, het vertellen van verhalen, lange afstanden kunnen hardlopen, 

pianospelen.

• Waarvoor wordt je Vitale Zelf geliefd en gewaardeerd door je 

naasten?

Bijvoorbeeld: Het naleven van mijn diepere waarden rondom natuur-

bescherming, het leiden van een gebalanceerd werk-privéleven als 

moeder, mijn aandacht voor mijn eigen gezondheid en dat van mijn 

gezin, mijn bijdrage aan de gemeenschap.
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• Welke gevoelens ervaart je Vitale Zelf dagelijks? En waardoor 

ontstaan deze gevoelens?

Bijvoorbeeld: verbinding door diepgang in relaties, energie door het 

sporten, plezier door het spelen met mijn kinderen en uitgaan met 

vriendinnen, liefde in relatie met mijn partner, vrede tijdens wande-

lingen in de natuur.

• Hoe gaat je Vitale Zelf om met andere mensen en waardoor lukt 

dat?

Respectvol, waarderend, verbindend en empathisch. Doordat mijn Vi-

tale Zelf de tijd neemt voor anderen, zich herinnert wat echt belangrijk 

is en zelf ook waardering en empathie ontvangt in werk- en privérela-

ties, zodat ik dit ook makkelijker kan doorgeven aan anderen.

• Welke vijf kernwoorden omschrijven jouw Vitale Zelf?

Bijvoorbeeld: Verbindend, warm, liefdevol, krachtig en inspirerend.

Zoals je misschien al hebt gemerkt gaat je Vitale Zelf niet om slechts 

‘meer’ energie hebben. Je Vitale Zelf is inherent verbonden en verwe-

ven met alle andere aspecten van je leven. Deze Zelf is de verwezenlij-

king en expressie van de levenskracht die jij in je hebt, zonder dat deze 

onderdrukt, geblokkeerd of gemanipuleerd hoeft te worden: het is de 

meest pure vorm van vitaliteit. Zoals je in deze pijler hebt gezien gaat 

vitaliteit dus verder dan alleen terugveren na stress – dat is veerkracht 

– en gaat het erom dat je toegang krijgt tot een innerlijke stuwkracht. 

Deze stuwende werking van het Vitale Zelf werkt verbindend en uit-

nodigend naar anderen om ook vanuit hun eigen Vitale Zelf te spreken 

en te handelen. Zo kan jouw Vitale Zelf dus bijdragen aan een collec-

tieve opwaartse spiraal om je heen, van een vriendengroep of gezin 

tot aan je team en de organisatie waar je in werkt. Zoals de wereld-

beroemde mytholoog Joseph Campbell ooit zei: ‘De invloed van een 

vitaal persoon vitaliseert.’
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 SAMENVATTING

We hebben het gehad over de zelfregulatie van je energie, de manier waarop 

stress juist ontregeling van energie betekent en hoe je met enkele eenvoudige 

tools jouw zelfregulerend vermogen weer terug kan vinden. Door tijdens je 

dag jezelf regelmatig te oriënteren in het hier-en-nu, hulpbronnen bewust 

te versterken en je vitaliteitmeter in de gaten te houden, kun je vaker en 

langer vanuit je Vitale Zelf gaan leven. Dat brengt niet alleen meer leven-

digheid, levensplezier en welzijn voor jezelf, maar vitaliseert ook de mensen 

om je heen. En met de tools uit deze eerste pijler kun je in elke andere pijler 

nieuwe hulpbronnen gaan Herkennen, Ervaren, Absorberen en Linken met 

elkaar (heal) voor een opwaartse spiraal van vitaliteit.
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