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Samenvatting
Aanleiding
Aanleiding tot deze scriptie was de vraag of yoga ingezet kan worden bij mensen die
beroepshalve onregelmatig slapen en zodoende vaak slaapproblemen ontwikkelen.

Onderwerp
Deze scriptie gaat over de betekenis van yoga bij chronische slapeloosheid (primaire
insomnia). Mijn hypothese is dat ontspanning één van de werkzame principes is van de
behandeling van chronische slapeloosheid en dat yoga door zijn stressverlagende en
ontspannende werking ingezet kan worden als (een onderdeel van de) behandeling.

Methode
Met deze hypothese in mijn achterhoofd heb ik het lesboek van de Saswitha Opleiding voor
Yoga en Wijsbegeerte en een aantal gezaghebbende boeken uit de yogaliteratuur gelezen
en heb ik onderzocht of de daarin beweerde effecten van yoga op slaap ook door
wetenschappelijk onderzoek onderbouwd konden worden. De onderzoekartikelen komen
voornamelijk uit de wetenschappelijke database pubmed (universiteitsbibliotheek VU).

Resultaten
Yoga heeft een ontspannende en stressverlagende werking zowel op lichamelijk als
geestelijk niveau. Deze werking bleek meetbaar in verschillende onderzoeken, waarbij de
slaapduur en slaapefficiëntie toenamen, de inslaapduur korter werd, door alvorens te gaan
slapen 30 minuten yoga te doen. Ook was het effect objectiveerbaar door metingen aan de
mens te verrichten. Zo nemen de ‘rustgevende’ alfagolven toe door het doen van meditatie
(hetgeen een belangrijk onderdeel is van de yogabeoefening) en de ‘actieve’ betagolven af.
Ook blijkt de hersenschors dikker te worden bij regelmatige meditatie en neemt de activiteit
in de ‘positieve’ linker prefrontale hersenschors toe. Het sympathische systeem (vechten) lijkt
minder actief te worden na yoga en het parasympathische systeem (herstel) juist actiever.
Enkele onderzoeken geven aan dat meditatie de aanmaak van neurotransmitters zoals
melatonine en serotonine beïnvloedt.
Meer onderzoek op dit vlak is nodig, waardoor helder wordt, wat de betekenis van yoga voor
medewerkers met onregelmatig werk kan zijn.

Conclusie
Yoga kan een rol spelen bij (behandeling van) chronische slapeloosheid. De afzonderlijke
onderdelen van yoga zoals lichaamshoudingen (āsana’s),adem- (prāṇāyāma) en
meditatietechnieken hebben ieder hun eigen effect. De kracht van yoga zit in de som der
delen; de adem verdiept het effect van het uitoefenen van een āsana, de prāṇāyāma bereidt
je voor op de meditatie. De meditatie is hierdoor geconcentreerder. En zo versterken de
verschillende onderdelen van yoga elkaar.
Een deel van de bestaande mind-body programma’s zou door yoga vervangen kunnen
worden. Niet alleen de bewegings- en ontspanningsoefeningen kunnen ingezet worden.
De adem- en concentratieoefeningen bieden een goed alternatief voor de antipiekertechnieken, die op dit moment worden gebruikt. De meditatieve oefeningen vergroten
het vermogen tot biofeedback door te leren bewust de aandacht naar binnen te keren.

Tot slot
Elke yogahouding heeft zijn eigen betekenis. In het kader van slapeloosheid zie ik een
programma voor me met yogaoefeningen die hierop geselecteerd zijn, in combinatie met
langzame uitademingstechnieken, vanwege het kalmerend effect hiervan. Aandachtmeditatie
mag in zo’n programma niet ontbreken. Daarnaast kunnen elementen als niet-constructieve
gedachten over slaap en slaaphygiëne toegevoegd worden. Zo zou yoga met de bestaande
behandelingsmethoden kunnen worden geïntegreerd.
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De betekenis van yoga voor slapeloosheid;
een literatuurstudie
Inleiding
Deze scriptie schrijf ik in het kader van mijn opleiding tot yogadocent. De Saswitha
Opleiding voor Yoga en Wijsbegeerte te Bilthoven is een vierjarige parttime
beroepsopleiding (HBO niveau). Het is deze bril waar vanuit ik de scriptie schrijf. Alles
wat ik in deze opleiding over yoga en de toepassing ervan in de afgelopen vijf jaar
leerde, heeft mij gevormd en beïnvloed en daarmee de wijze waarop deze scriptie is
vormgegeven.
In de periode dat ik aan het nadenken was over een onderwerp voor mijn scriptie viel
het me op dat ik beduidend beter slaap op dinsdagavond, als ik na een drukke
werkdag ’s avonds yogales geef. Ik voel me na het lesgeven ontspannen, val
makkelijker in slaap en slaap langer achter elkaar.
Zou ontspanning de sleutel zijn tot beter slapen bij slaapproblemen? En zou dit ook
zo werken bij mensen die last hebben van slapeloosheid, doordat ze met
onregelmatige werktijden te maken hebben, zoals dat het geval is bij veel KLM
werknemers.
Chronische slapeloosheid is een issue bij medewerkers die beroepsmatig
onregelmatig werk hebben. Vaak zien onze bedrijfsartsen medewerkers van een
grote luchtvaartmaatschappij die klachten hebben als gevolg van slapeloosheid.
Veelal veroorzaakt door onregelmatig werk.
Juist vanuit mijn eigen ervaring met slapeloosheid en de impact ervan, is er een
verlangen ontstaan om voor de groep medewerkers met slaapproblemen, de
mogelijkheden van yoga te onderzoeken. Kan yoga bij chronische slapeloosheid
alleen of als onderdeel van een behandelingsmethode ingezet worden?

Vraagstelling
Wat zijn de meetbare effecten van yoga op ontspanning en/of slapeloosheid.

Hypothese
Mijn hypothese is dat ontspanning één van de werkzame principes is van de
behandeling van chronische slapeloosheid en dat yoga door zijn stress- verlagende
en ontspannende werking ingezet kan worden als (een onderdeel van de)
behandeling. Hierbij ga ik uit van de yoga vorm die Hatha yoga genoemd wordt. De
chronische slapeloosheid waarover we het in deze scriptie hebben valt niet te
verklaren door psychische en/of lichamelijke aandoeningen.
Deze hypothese is onderzocht door het lesboek van de Saswitha Opleiding voor
Yoga en Wijsbegeerte uit mijn opleiding opnieuw te bestuderen met deze hypothese
in mijn achterhoofd. Daarnaast door een aantal gezaghebbende boeken uit de
yogaliteratuur te lezen zoals: Zien door Yoga van Jogchum Dijkstra, het boek Sport
en Yoga van Selvrajan Yesudian en het boek Yoga bij depressie van Amy Weintraub.
In deze boeken staan effecten van yoga beschreven waaronder die op slaap. Ik heb
me afgevraagd of deze effecten meetbaar gebleken zijn. Om dit te onderzoeken heb
ik vooral in de wetenschappelijke database pubmed gezocht naar artikelen en zo
mogelijk naar reviews. Betrouwbaarheid, onafhankelijkheid en artikelen waarbij in het
onderzoek gebruik gemaakt is van controlegroepen waren hierbij mijn criteria.
Weliswaar gaan de gevonden artikelen vaak over kleinschalig onderzoek (n=50)
maar op dit moment zijn er nog geen grotere onderzoeken beschikbaar.
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1. Wat is yoga?
In dit hoofdstuk ga ik in op de betekenis van de termen yoga en hatha yoga. Ik ga
kort in op de yogafilosofie zoals deze door Patañjali is beschreven is. Ik beschrijf wat
er gebeurt in een yogales en gebruik hierbij mijn eigen ervaring als yogastudent en
als yogadocent.
Als we het in de scriptie hebben over yoga dan bedoelen we de lichamelijke vorm van
yoga -de Hatha yoga- of een afgeleide vorm ervan.
Het woord yoga is afkomstig van het woord Yuj en betekent letterlijk “onder het juk
brengen”. Het wordt ook wel vertaald met ‘verenigen’, verbinden of in evenwicht
brengen van de tegendelen in het lichaam.
Yoga gaat uit van de eenheid van lichaam en bewustzijn waarbij de adem de
verbinding vormt. De adem gebruik je als middel om deze verbinding te ervaren.
Door concentratie op de adem ontstaat een meditatieve aandacht die leidt tot
verstilling. De aandacht gaat naar binnen. Je wordt je bewust van wie je werkelijk
bent. Lichaam, adem en bewustzijn vormen een eenheid.
1

Het woord Hatha yoga wordt ontleed in de “Ha”, “Tha” en “Yoga”.
Ha betekent zon, Tha maan, en yoga kun je zien als de verbinding tussen de zon en
maan. Zon en maan staan symbool voor de polariteiten in het menselijke wezen.
Voorbeelden hiervan zijn het actieve tegenover het passieve, het mannelijke
tegenover het vrouwelijke of licht tegenover donker. Hatha yoga wordt over het
algemeen gezien als een lichamelijke vorm van yoga; een belangrijke en onmisbare
weg naar “Raja yoga” waarin meditatie centraal staat. Hatha yoga is een yogaleer die
gericht is op het in evenwicht brengen van lichaam, geest en emoties. Alle
lichamelijke vormen van yoga zijn afgeleid van Hatha yoga.
Vanuit een meer filosofische benadering wordt het achtvoudig pad van Patañjali vaak
als bron aangehaald.
2
Omstreeks 200 voor Christus heeft Maharishi Patañjali de klassieke yoga voor het
eerst beschreven als systematische benadering van zelfverwerkelijking. Zijn klassieke
geschrift beschrijft in de zogenaamde sutra’s de aard van het menselijk denken en
manieren om de rusteloosheid te beteugelen.
Patañjali beschrijft in sutra 1.2 yoga als volgt: yogas citta vrtti nirodhah wat zoveel
betekent als “yoga is het stilleggen van de wervelingen van de geest”. Juist in het
kader van de betekenis van yoga bij slapeloosheid wordt Patañjali’s yogas citta vrtti
nirodhah onderzocht. Helpt de door yoga ontstane ‘stille’ geest bij slapeloosheid en is
dat objectiveerbaar?
3

Het Achtvoudige Pad wordt door Patañjali ingeleid in Sutra 2.29 en als volgt
benoemd: yama-niyama-āsana-prāṇāyāma-pratyāhāra-dhāraņā-dhyāna-samāhdi.
In het kader van de scriptie wordt de betekenis van deze acht leden beknopt
beschreven en de keuze van die leden die in het kader van de scriptie verder worden
onderzocht, verduidelijkt.

1

J.L. Plenckers, Yogavidya chakravidya blz 8
Mukanda Stiles, Yoga therapie voor lichaam en geest, blz 18
3
Joghum Dijkstra en Salvatore Cantore, zien door Yoga, blz 101
2
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•
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Yama

Ethische voorschriften voor het disciplineren van onze handelingen, woorden
en gedachten in relatie tot de buitenwereld.
Yama bevat vijf met elkaar verbonden onderdelen te weten: Satya
(waarachtigheid), Ahimsa (geweldloosheid), Asteya (niet begeren),
Brahmacharya (kuisheid, matigheid met seks) en Apiragrha (vrij van
hebzucht).

• Niyama
Betekent regel of wet. Zuiveren van je persoonlijke betrekkingen tot de
binnenwereld. Ook deze bevat vijf met elkaar verbonden onderdelen, te
weten: Saucha (zuiverheid, reinheid), Samtosha (tevredenheid,
dankbaarheid), Tapas (discipline), Svadhyaya (studie en zelfonderzoek),
Ishvarapranidha (devotie).
• Asana
Betreft fysieke lichaamshoudingen als voorbereiding op de meditatie.
• Prāṇāyāma
Beheersen van de adem om innerlijke, vitale energie (prana) te activeren.
• Pratyāhāra
Terugtrekken van de zintuigen.
• Dhāraņā
Concentratie van de geest, het vermogen om de aandacht blijvend gericht te
houden op een object.
• Dhyaņā
Meditatie, in dit stadium verkeert de geest in totale concentratie in zichzelf.
• Samādhi
Dit is de verlichte staat van volledige versmelting. De geest is volledig onder
controle en tot rust gekomen, de yogi verkeert nu in gelukzalige eenheid met
het absolute.
Van de bovengenoemde acht leden van Patañjali worden in deze scriptie het effect
van de lichaamshoudingen (asana’s), ademoefeningen (prāṇāyāma),
concentratieoefeningen en meditatie en de integratie daarvan in yoga onderzocht op
het effect van chronische slapeloosheid.

4

Christina Brown, de yoga gids blz. 12-16
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Vervolg: wat is yoga?
Bij de start van een yogales hebben de deelnemers een actieve en naar buiten
gerichte geest. Het is om deze reden dat een les meestal begint met bewust staan.
Een oefening waarbij de aandacht gebracht wordt naar de voeten, hetgeen een
aardend effect heeft. Vervolgens wordt de houding zorgvuldig, met aandacht voor de
adem, opgebouwd.
Dan volgt een serie staande houdingen. Bij deze houdingen is het hele lichaam
betrokken en bij elke beweging wordt gelijkmatig en diep geademd.
Nadat een bepaalde houding een aantal keren dynamisch is uitgevoerd, wordt de
houding aangehouden terwijl rustig doorgeademd wordt. Juist door dit gebruik van de
adem ontstaat een kalmerend effect op het denken. In plaats van een
‘spanningsrespons’ ontstaat een ‘ontspanningsrespons’. Door de oefeningen uit te
voeren met grote aandacht en concentratie disciplineren ze de geest. De adem is
steeds de verbinding tussen lichaam en bewustzijn. De aandacht gaat naar binnen,
naar jezelf. Hierdoor wordt het vermogen tot biofeedback vergroot.
Het volgende voorbeeld verduidelijkt dit principe; een oefening op onze opleiding is
de zogenaamde ‘halve maan’ waarbij je eerst een aantal keer in de rechterflank
ademt en naar links buigt. Na de rechterflankadem sluit je je ogen en voel je het
verschil tussen je linker- en rechterflank. Je merkt dan op dat de rechterflank veel
ruimer aanvoelt door de ademoefening. Daarna doe je hetzelfde aan de linkerkant
waarna je navoelt en opmerkt wat de adem voor de ruimte in de flanken doet.
Na de staande oefeningen volgen zittende en liggende oefeningen. Alle
bewegingsmogelijkheden van wervelkolom en gewrichten komen aan bod. Door de
opbouw van de les en het gebruik van de adem wordt de aandacht langzamerhand
steeds meer naar binnen gericht.

8

Vervolg: wat is yoga?
Een les wordt afgesloten met een ontspanningsoefening.
Een ontspanningsoefening kan gezien worden als een pratyāhāra oefening
-de vijfde stap van het achtvoudig pad van Patañjali-. Een oefening waarbij de
zintuigen zich terugtrekken. Bij de ontspanningsoefening is de yogabeoefenaar
ontspannen en alert. Na een yogales is de geest ontspannen, stil en naar binnen
gekeerd; “yogas citta vrtti nirodhah”. Als de geest stil is dan is volgens Patañjali; ‘de
ziende thuis in zichzelf’. Anders gezegd dan is men in staat zichzelf te observeren of
te beschouwen. Jogchum Dijkstra legt dit als volgt uit:
5
Er is iets in de mens dat in en achter al zijn doen en laten, al zijn waarnemingen en
wensen, al zijn gevoelens en gedachten, aanwezig is als een onbewogen en stille
toeschouwer.
Het wervelen van de geest, hoe sterker hoe meer, verbergt of versluiert deze
toeschouwer. Pas wanneer het wervelen is stilgelegd, kan de aandacht van de geest
zich richten op het ziende in je, kan het thuiskomen in zichzelf. Dan pas kun je de
kern van je mens-zijn ervaren.
De adem heeft bij de yoga een cruciale rol. Medisch gezien wordt adem beschouwd
als een fysiologisch proces waarbij de uitwisseling van koolzuur en zuurstof
plaatsvindt in de longen. De zuurstof wordt opgenomen in het bloed, naar de
weefsels vervoerd en gebruikt voor cellulaire verbranding. Het koolzuurgas wordt
opgenomen uit het bloed, afgegeven aan de longen en uitgeademd.
In de filosofie van de yoga is de adem de verbinding tussen lichaam en geest. De
adem beïnvloedt beide. Als je gespannen bent, wordt de adem sneller, oppervlakkig
en hoger. Door dan bewust laag te gaan ademen en de adem bewust te vertragen,
neemt de spanning af.
Dit fenomeen wordt in de yogaliteratuur als volgt weergegeven;
6
De adem is leven, leven is bewustwording, is denken.
“Wie zijn adem beheerst, beheerst zijn denken”. Adembeheersing en denkbeheersing
zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De adem is een spiegel van jezelf. Door je
adem te ervaren, ervaar je jezelf. Adem wordt gezien als drager van levenskracht.

5
6

Jogchum Dijkstra, zien door yoga 1.3 blz 23
J.L. Plenckers, Yogavidya chakravidya: adem, beweging en ontspanning hoofstuk 2 blz 8
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2. Slaap en slapeloosheid
In dit hoofdstuk ga ik in op het fenomeen slaap en slapeloosheid. Hiervoor heb ik
bewust gebruik gemaakt van de informatie die beschikbaar was bij KLM Health
Services van Dr. Verbeek van het centrum voor slaapgeneeskunde. Het tweede deel
van dit hoofdstuk gaat over de oorzaken van slapeloosheid. Hiervoor heb ik
onderzoeksliteratuur gebruikt uit pubmed, waarbij de niet-medicamenteuze aanpak
wordt onderzocht.
7

Wat is slaap

Als we slapen zijn de ogen dicht en de spieren slap, er is een verminderde reactie op
zintuigprikkels en er is een toestand van verlaagd bewustzijn. In tegenstelling tot
coma kan deze toestand direct opgeheven worden.
De wetenschap is er nog steeds niet uit waarom we slapen. Toch slapen we een
derde van ons leven, gemiddeld zo’n 25 jaar. Het wordt wel steeds duidelijker dat
slaap een belangrijke functie heeft in het herstel en het op peil houden van het
immuunsysteem.

Biologische klok
Iedereen heeft een biologische klok in de hersenen zo groot als een speldenknop.
Deze biologische knop -de pijnappelklier ook wel epifyse genoemd- reageert op
licht/donker informatie en zorgt ervoor dat ons functioneren niet constant is, maar
wisselt over een periode van 24 uur. Dit zijn fysieke, mentale en gedragsmatige
veranderingen die een 24-uursritme volgen.
Het meest duidelijke voorbeeld hiervan is het slaap/waakpatroon. Overdag zijn we
actief en ’s nachts in rust. We zijn dus dagdieren.

Slapeloosheid
Er zijn op dit moment bijna 80 verschillende slaapstoornissen bekend, beschreven op
basis van wetenschappelijk en klinisch bewijs. Primaire insomnia of slapeloosheid
heeft de volgende kenmerken: inslaapproblemen, doorslaapproblemen en vroeg
wakker worden.
De klachten overdag zijn vermoeidheid, stemmingswisselingen, gebrek aan
concentratie en slaperigheid. Van de volwassenen slaapt 50% af en toe slecht, 610% lijdt aan chronische slapeloosheid. Van chronische slapeloosheid spreken we
als het minimaal drie nachten per week voorkomt, er overdag klachten zijn en dit
minimaal een half jaar duurt.

7

Dr. Verbeek, I slaaptherapeut – centrum voor Slaapgeneeskunde
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De oorzaak van primaire slapeloosheid
In dit hoofdstuk heb ik gebruik gemaakt van reviews waarbij een groot aantal
onderzoeken vergeleken zijn en er steeds verwezen wordt naar de oorspronkelijke
auteurs in de tekst. Dit is de reden dat deze namen in de tekst zijn opgenomen.
Primaire slapeloosheid wordt steeds meer gezien als een aandoening waarbij
cognitieve en psychologische spanning een rol speelt, naast niet functionele
gedachten over slaap en constitutionele aanleg (Morin et al., 1999).
Deze psychologische spanning is gerelateerd aan de activatie van het stresssysteem en is de basis voor de hypothese dat *overarousal een oorzaak is van
primaire insomnia. Anders gezegd: insomnia zou eerder een aandoening zijn van
overarousal dan een slaapaandoening (Bonnet & Arand, 1995). Ondersteunend aan
deze hypothese is het feit dat cognitieve en lichamelijke ontspanningstechnieken
effectief zouden zijn in de behandeling van primaire insomnia (Bootzin & Rider, 1997;
Morin et al., 1999, Culbert, & Schwartz, 1994: Murtagh & Greenwood, 1995).
Verschillende reviews over het effect van mind-body programma’s voor de
behandeling van slapeloosheid ondersteunen deze hypothese.
In de afgelopen decennia toonden verschillende grote onderzoeken aan dat de nietmedicamenteuze aanpak terecht wordt beschouwd als de behandeling van eerste
keuze. Bij de niet-medicamenteuze behandeling wordt gedragstherapie
gecombineerd met ontspanningsoefeningen en/of meditatie (relaxatie-therapie),
*stimuluscontrole, biofeedback en slaaprestrictie-therapie. In sommige behandelingen
wordt ook informatie gegeven over slaap en slapeloosheid en worden antipiekertechnieken aangeleerd.
8
Morgenthaler geeft in zijn onderzoek aan dat op de korte termijn deze interventies
die van de farmacotherapie evenaren, terwijl op de lange termijn de psychologische
en gedragsmatige interventies behouden blijven.
9
Al na zes sessies verbeterde de slaapkwaliteit significant, vooral inslaapduur en
*slaapefficiëntie.

8

T. Morgenthaler, voorzitter van de Amerikaanse Academy of Sleep Medicine
L. van Houdenhove, B. Buyse, L. Gabriels, I van Diest, O. van Den Bergh, Cognitieve gedragstherapie voor primaire insomnia;
effectiviteit in een klinische setting. Tijdschrift voor psychiatrie blz 79 – 84
9
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Yoga versus de niet-medicamenteuze behandeling
In een yogasessie is er een aantal elementen die vergelijkbaar zijn met de
onderdelen van een niet-medicamenteuze behandeling tegen slapeloosheid. De
relaxatie-therapie is hiervan het meest uitgesproken. Ontspanningsoefeningen en
meditatie maken onder deel uit van de behandeling waarin relaxatie-therapie ingezet
wordt. Ontspanningsoefeningen zijn onderdeel van een yogales. Door de meditatieve
aandacht in een yogales kan de yogales als geheel ook als een relaxatietraining
gezien worden. Anti-piekertechnieken vallen onder de relaxatietraining of worden als
apart onderdeel aangeboden. Door de concentratie op de adem tijdens een yogales
zou je kunnen zeggen dat je hiermee een instrument in handen hebt om piekeren
tegen te gaan. Iedere keer als je piekeren waarneemt ga je terug naar de adem. Dit
kan je ook doen voor het slapen gaan. Aandachtmeditatie werkt op dezelfde manier.
Ook biofeedback wordt vaak aangeboden in de niet-medicamenteuze behandeling
tegen slapeloosheid. Met behulp van meetapparatuur leert de cliënt zich bewust te
worden van veranderingen in het lichaam en deze te beïnvloeden, bijvoorbeeld
veranderingen in het adempatroon, spierspanning of hartslag. De meditatieve
oefeningen vergroten het vermogen tot biofeedback door te leren bewust de
aandacht naar binnen te keren. Doordat een deelnemer aan de yogales zich bewust
naar binnen leert keren, wordt het vermogen tot biofeedback vergroot. Het verschil
met de reguliere behandeling is dat jijzelf de waarnemer bent en er geen
meetapparatuur gebruikt wordt.

12

3. Het effect van yoga; onderzoeksliteratuur
In dit hoofdstuk ga ik na of de effecten van yoga onderzocht zijn en welke effecten
van yoga op de slaap waargenomen zijn. De onderzoeken zijn gevonden in pubmed
en voldoen aan de gestelde criteria.
10

Khalsa geeft aan dat behandelingsmethoden van slapeloosheid zich zouden
moeten richten op het normaliseren van het niveau van arousal. Yoga zou door zijn
invloed op de psyche, fysiologie en zenuwstelsel in het lichaam bijzonder geschikt
zijn om aandoeningen te behandelen met een sterke psychosomatische of
psychische component.
Verschillende onderzoeken ondersteunen deze hypothese.
Khalsa en Sobana lieten deelnemers in een achtweeks programma 30 minuten yoga
per dag doen. Het eerste onderzoek beschreef vooral de resultaten op de totale
slaaptijd, de slaapefficiëntie en de slaapkwaliteit. Alle parameters verbeterden in de
acht weken significant.
Het Sobana onderzoek onderzocht vooral het effect van yoga op stressniveaus in het
lichaam. Het stressniveau nam na het yoga-programma sterk af.
11

In een review van 12 pubmed studies, met betrekking tot de behandeling van
slapeloosheid met geest-lichaam interventies (waaronder ontspanningsoefeningen,
yoga en T’ai Chi) werd gevonden dat alle geest-lichaam interventies de
slaapefficiëntie en de totale slaapduur verbeterden. De hypothese is dat geestlichaam interventies de *sympathische activiteit in het zenuwstelsel verlagen en de
*parasympathische activiteit verhogen waardoor er meer balans ontstaat.

Conclusie
Onderzoeken laten zien dat in een betrekkelijk korte tijd effecten zichtbaar zijn op
stressniveau, slaapkwaliteit en slaapduur. Ook andere lichaam-geest of interventie
programma’s op het gebied van mind-body lijken gunstig te werken doordat er meer
balans ontstaat tussen het sympathische en parasympathische systeem.

10
11

Sat Brik S. Khalsa, Treatment of chronic insomnia with yoga; A preliminary Study with Sleep-Wake Diaries (Bron pubmed)
Elisa Harumi Kozasa e.a., Mind-body interventions for the treatment insomnia; a review
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4. De betekenis van de āsana ‘s, dhāraņā-dhyaņā en
prāṇāyāma bij slapeloosheid
Yoga gaat uit van de verbinding tussen lichaam een bewustzijn waarbij de adem de
verbinding vormt. Het effect van yoga op het lichaam is het duidelijkst aan te tonen
aan de hand van de gemeten effecten van de yogahoudingen (āsana’s). Elke
yogahouding gaat gepaard met aandachtig gebruik van de in- en uitademing
(prāṇāyāma). Door concentratie op de adem ontstaat een meditatieve aandacht
(dhāraņā-dhyaņā). Je wordt je bewust van jezelf. Het geheel van āsana’s, dhāraņādhyaņā en prāṇāyāma maken allemaal onderdeel uit van een yogales. In de literatuur
zijn deze onderdelen van yoga apart onderzocht op hun effecten . Dit is de reden
waarom we in dit hoofdstuk het effect van de āsana’s op het lichaam, dhāraņādhyaņā op het bewustzijn en het gebruik van de adem (prāṇāyāma) apart beschrijven
en daarna ingaan op de effecten die we in de literatuur van deze afzonderlijke
onderdelen van yoga vonden

4.1. Lichaam
Yoga kent een veelheid aan lichaamshoudingen waarbij alle
bewegingsmogelijkheden van het lichaam worden aangesproken. Zo zijn er
bijvoorbeeld vooroverbuigingen, achteroverbuigingen en torsies. Alle
bewegingsmogelijkheden van de wervelkolom en gewrichten komen aan bod.
Deze houdingen worden meestal voorbereid door ze enkele keren een
beweging te doen en deze vervolgens nauwkeurig aan te nemen en zo stil te
blijven staan (of zitten of liggen). In die toestand noemen we de houding āsana.
Zowel in de beweeglijke, voorbereidende fase als in stilstand is de concentratie
gericht op de in- en uitademing. Tijdens een āsana. word je je bewust van de
lichaamsdelen die bij de houding betrokken zijn en leer je het lichaam kennen.
In elke oefening zoek je naar het juiste evenwicht tussen ontspanning en kracht.
Elke āsana heeft heeft een ander effect op het lichaam of op een lichaamsdeel.
Asana’s hebben invloed op de fysiologie van het lichaam, met als gevolg een
goede gezondheid en de mogelijkheid van genezing van bepaalde
aandoeningen.

Āsana’s en literatuur
Asana’s versterken en versoepelen spieren. Het hele lichaam is betrokken bij
een āsana. Ze bevorderen de bloedcirculatie en verbeteren de natuurlijke
adem. Yoga is een vorm van beweging met dezelfde gunstige effecten als
andere vormen van beweging.
12
Voldoende beweging heeft een gunstig effect op onder meer de bloeddruk,
botdichtheid, overgewicht en vetpercentage, glucose-intolerantie en insuline
overgevoeligheid en cognitief functioneren.
Het uitvoeren van āsana’s in een yoga-les is een vorm van bewegen. Bewegen
bevordert de werking van de biologische klok en is goed voor de algemene
gezondheid en zorgt voor kwalitatief betere slaap. Ik (auteur van de scriptie)
heb geen onderzoeken gevonden waarin alleen het doen van āsana’s met
gebruik van de adem zijn onderzocht.

Conclusie
Meer bewegen is een onderdeel is van het behandelingsprotocol insomnia van
de NHG (Nederlands Huisartsen Genootschap). Het uitoefenen van yoga zou
daarmee net als andere vormen van bewegen ingezet kunnen worden als een
onderdeel van de behandeling van primaire insomnia.
12

VH Hildebrandt;Trendrapport Bewegen en Gezondheid 2010/2011
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4.2.

Adem
Elke yogahouding wordt begeleid door het bewuste gebruik van de adem. De
beweging gaat samen met de in- of uitademing, waardoor deze aandachtig
wordt gemaakt. Ook in stilstand wordt door concentratie op de adem en de
adembeweging bewust ruimte gecreëerd in het lichaam, bijvoorbeeld in de buik,
de flanken of de borst, maar ook in delen van het lichaam waar van nature de
adem niet gemakkelijk waar te nemen is (denk aan de adem in de onderrug of
onder de hoofdhuid). Dit kunnen waarnemen vraagt een goede concentratie en
een subtiel lichaamsgevoel.
De term Prānāyāma betekent letterlijk “beheersing van de adem”. Patañjali
bedoelt hier wellicht in zijn algemeenheid de beheersing van de adem die nodig
is om de wervelende gedachten tot rust te brengen waardoor meditatie mogelijk
wordt. Verder worden in yoga ook specifieke ademoefeningen gedaan. In zijn
algemeenheid verlengen of vertragen prāṇāyāma’s de in en/of uitademing of de
tijd tussen de in- en uitademing (langer leeg of vol blijven .
Elke oefening heeft een ander effect. Bijvoorbeeld als je na een uitademing
langer leeg blijft dan stijgt het CO2 gehalte in het bloed. Dit werkt ontspannend.
Als je langer vol blijft na een inademing stijgt het O2 gehalte in het bloed dit
maakt wakker en alert. Van veel van deze oefeningen wordt gezegd dat ze
concentratieverhogend werken maar ook het denken voorbereiden op
meditatie.
De adem geldt in yoga als de verbinding tussen lichaam en bewustzijn.
In de literatuur heb ik gezocht naar gemeten effecten van Prānāyāma”s

Prāṇāyāma en literatuur
13

Ademtechnieken worden meest gerelateerd aan ontspanning en verlaging van
stress, controle over de geest en verbetering van orgaanfuncties (Ritz en Roth
2003). De adem onderscheidt zich van andere lichaamsfuncties doordat het
een onbewust proces is dat gestuurd wordt door het autonome zenuwstelsel,
maar het wel mogelijk is er bewust op in te grijpen. De adem reageert gevoelig
op prikkels van buiten; bijvoorbeeld op de omgeving of weersomstandigheden,
maar ook op prikkels van binnenuit zoals emoties (vreugde of angst, een
gedachte etc.). De adem raakt makkelijk verstoord door vermoeidheid of stress.
Een (therapeutisch) doel van yoga is het verminderen van chronische stress en
de effecten ervan. Stress vermindering is één reden waarom het gebruik van de
adem bij yoga zo centraal staat.
14

Jerath geeft aan dat prāṇāyāma technieken de willekeurige adem beïnvloeden
door de in- en uitademing en de pauze ertussen te sturen en deze te verlengen
of vertragen. Hierdoor wordt prāṇāyāma gezien als een verbinding tussen
lichaam en geest. Prāṇāyāma heeft gunstige effecten op het immuunsysteem,
de bloeddruk, astma, het autonome zenuwstelsel en stress gerelateerde
aandoeningen. 15Sovik merkt op dat de filosofie die achter de controle van de
adem ligt te maken heeft met het bewust worden van de relatie tussen verstand
(cognitie), psychisch functioneren en ademtechnieken. Volgens Sovik houden
ademtechnieken het vermogen in om ontspannen de ‘flow’ van de adem te
volgen en om de adembeweging zo uit te voeren dat je optimaal kunt ademen.
Het bewustzijn en het optimaliseren van de ademfunctie reduceren stress en
versterken psychologische functies.

13

Sarah Novotny and Len Kravits, Ph.D.; The science of breathing
R. Jerath, Physiology of long pranayamic breathing
15
R. Sovik; President en Spiritual Director of the Himalayan Institute and a clinical psychologist in a private practise
14
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Jerath noemt verschillende ademtechnieken, zoals de volledige adem,
technieken waarin de duur van in- of uitademing veranderen en de
afwisselende neusadem en de buikadem.
Langzame ademtechnieken lijken het meest gunstige effect te hebben op de
psyche. Hoe dit precies werkt is nog niet volledig duidelijk volgens Jerath. De
hypothese is dat langzame, diepe ademtechnieken het autonome zenuwstelsel
gunstig beïnvloedt. Onderzoek laat zien dat langzame ademtechnieken het
parasympathische zenuwstelsel activeren en psychologische processen
beïnvloeden, die te snel of conflicterend werken met de *homeostase in de
cellen.

Conclusie
Ademtechnieken beïnvloeden het autonome zenuwstelsel. Het
parasympathische systeem, dat een belangrijke rol speelt bij het herstel van het
lichaam, wordt geactiveerd terwijl de activiteit van het sympathische systeem
afneemt. Ademtechnieken verminderen de effecten van stress en verbeteren de
hart- longfunctie. Ademtechnieken verbeteren lichamelijk en geestelijke
gezondheid. Het gebruik van langzame gecontroleerde ademtechnieken, zoals
de buikadem en het verlengen van de uitademing, lijken het meest gunstige
effect te hebben op de psyche. In het kader van slapeloosheid, waarin
overarousal een belangrijke rol lijkt te spelen, verwacht ik juist van deze
ademtechnieken effect en een zinvol onderdeel van een programma tegen
slapeloosheid. Hoe een āsana samen met ademtechnieken de gezondheid
beïnvloeden moet nog verder onderzocht worden (Jerath et al., 2006).

16

4.3.

Bewustzijn
Yoga gaat uit van de eenheid tussen lichaam en bewustzijn. Door het gebruik
van en concentratie op de adem bij het aannemen van een lichaamshouding
wordt je je bewust van jezelf. Met je bewustzijn kun je constateren dat een
bepaalde houding moeilijk aan te houden of vol te houden is en of de adem
tijdens zo’n oefening stagneert. Met datzelfde bewustzijn richt .je je energie op
het losmaken van je gewrichten en adem. Dit heeft uiteraard zijn tijd nodig
omdat men ook lang gedaan heeft over het vastzetten van de energie. De
stijfheid of slapte van delen van het lichaam is een reflectie van spanningen in
het bewustzijn. Door concentratie op de adem tijdens de yogabeoefening
ontstaat verstilling. De aandacht gaat naar binnen, naar jezelf. In de yoga
worden aparte concentratieoefeningen gedaan om te leren de concentratie
tijdens de yogabeoefening te vergroten. Met concentratie (dhāraņā) bedoelen
we het vermogen om je op één punt te concentreren. Concentratie leidt tot het
stadium waarin de geest in volkomen concentratie met zichzelf is; meditatie
(dhyaņā) In dit hoofdstuk wordt het fenomeen meditatie uitgelegd en
afgebakend. Er wordt een beschrijving gegeven van de gemeten effecten in
onderzoeksliteratuur.

Meditatie
16

Mediteren is een werkwoord. Meditatie gaat over onder ogen zien en
erkennen van wat er is. Daardoor krijg je inzicht en steeds meer vrijheid.
Voor meditatie geldt alleen de inzet. Het ‘goed doen’, er ‘niets van bakken’ of
het idee niet in de juiste stemming te zijn, is daarom niet aan de orde bij
meditatie. Het observeren van de geest en de gedachten is de enige opdracht
bij meditatie.
In dit verband is Patañjali’s “yogas citta vrtti nirodha” -yoga legt de wervelingen
van de geest stil- interessant. Wervelingen (vrtti’s) leiden tot een versluierde
visie, tot vaste denkpatronen en tot reflexmatig gedrag. Vrtti’s bepalen hoe we
de wereld zien, interpreteren en vervolgens handelen.
Meditatie zorgt voor inzicht op de wervelingen en patronen in onze eigen geest
en erkennen van wat IS. Hierdoor ontstaat verstilling van de geest (Nirodha).
Als de geest aandachtig en verstild is dan is er ruimte voor essentie, voor waar
het werkelijk om gaat; voor onze ware natuur. Of zoals Patañjali het zegt dan is
‘de ziende thuis’.
In deze scriptie beperk ik me tot één van de belangrijkste vormen van meditatie,
namelijk de aandachtmeditatie, ook wel concentratie meditatie genoemd.
17
Aandachtmeditatie is een manier om het actieve brein te observeren en
langzaam stil te maken.
Meestal wordt aandachtmeditatie gedoceerd met aandacht voor de adem. Je
concentreert je op je neus, waar de aandacht naar binnen of naar buiten gaat,
of op de manier waarop je buik beweegt door de adem. Anders dan in
prāṇāyāma stuur je de adem niet. Je grijpt niet in op het proces. Je observeert
alleen de adem en volgt de gehele beweging. Je geest zal afdwalen. Dat is de
geest eigen, maar als je je realiseert dat je weer aan het denken bent, richt je je
aandacht opnieuw op de adem. Uiteindelijk als je geest stiller geworden is, door
de aandacht op de adem, kun je de aandacht verleggen naar het
lichaamsbewustzijn, je gedachten en het komen en gaan van gevoelens. Bij
deze oefening kun je veel leren over je gemoedstoestand en als zodanig is het
een vorm van zelfstudie of inzicht.

16
17

Lot Heijke; Yoga en meditatie blz 2-3
Amy Weintraub; yoga bij depressie blz 179
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Meditatie en literatuur
18

Dr. Lorenza Colzato onderzocht meditatie en creativiteit.
Zij geeft aan dat meditatie zorgt voor een toename van alfagolven. Een brein
dat veel alfagolven produceert, is ontspannen maar wel alert. Een effect dat
langer aanhoudt zegt ze, is een verdikking van de hersenschors. Dat is belangrijk,
omdat de functies hiervan achteruit gaan naarmate we ouder worden. Hoe dikker
die cortex, hoe beter de signaaloverdracht in de hersenen is (signaaloverdracht is
bijvoorbeeld beperkt bij de ziekte van Alzheimer).
Steeds meer wetenschappers zeggen dat door aandachtmeditatie de
achteruitgang van de hersenen misschien wat te vertragen is. Colzato zegt het
volgende over de gunstige effecten van meditatie: ‘als je rustiger bent, loop je
minder kans op stress gerelateerde aandoeningen. Gewoon ontspannen zijn door
een boswandeling te maken, of nietsnuttend op de bank te hangen, is daarvoor
kennelijk niet genoeg. Dat heeft niet hetzelfde effect in je hersenen. Hersenen van
‘ervaren mediteerders’ zijn anders dan hersenen van mensen die alleen relaxt
zijn’.
19

20

Selma Timmer zegt in het artikel: Meditatie beïnvloedt hersenen structureel het
volgende over meditatie:
‘Mediteren beïnvloedt de hersenactiviteit en verandert en modelleert de structuur
van de hersenen. De hersengebieden die tijdens meditatie worden geactiveerd,
ontwikkelen zich beter. Boeddhistische monniken hebben ook als ze niet
mediteren een hogere activiteit in de linker *prefrontale cortex en een lagere
activiteit in de rechter prefrontale cortex dan controlepersonen’.
Dit is geassocieerd met een positieve gemoedstoestand en minder angst.
Mensen die zijn gevangen in een negatieve gemoedstoestand hebben naar
verhouding een hogere activiteit in de rechter prefrontale cortex. Nadat
proefpersonen zonder meditatie-ervaring een training van acht weken achter de
rug hadden, werd een significante verschuiving waargenomen naar de linker
prefrontale cortex, zowel in rust als na een emotionele trigger.
In de hersenen vertonen mensen met slapeloosheid verhoogde niveaus van
*betagolven tijdens het in slaap vallen. Betagolven staan voor activiteit en
survival. Hyperactieve mensen hebben veel betagolven. Daarnaast vertonen zij
lagere alfagolven in de hersenen overdag en tijdens het in slaap vallen. Bij het in
slaap vallen is er geen sterke toename in alfagolven te zien zoals bij mensen
zonder slaapproblemen. Mensen met slapeloosheid lijken in een verhoogde staat
van alertheid te verkeren tijdens slaap. Bij meditatie lijkt het niveau van
*alfagolven toe te nemen waardoor de concentratie groter wordt en rust
toeneemt.21Haegens toont ook aan dat de alfagolven toenemen als iemand zich
ontspant.

18
19
20
21

Dr. Lorenza Colzato; universitair docent aan de faculteit der Sociale wetenschappen in Leiden.
Mark Traa; tijdschrift Quest Psychologie tekst 28 t/m 31
Selma Timmer; Artikel Meditatie beinvloedt hersenen structureel
Haegens (Radboud universiteit) promoveerde 30 maart 2012 op een onderzoek naar alfagolven

18

22

In een net gepubliceerd onderzoek verricht onder senioren, waarbij de ene helft
zes weken mindfullness kreeg (te vergelijken met aandachtmeditatie) en de
andere helft informatie kreeg over goede slaaphygiëne, zoals het instellen van
een vaste bedtijdroutine en veranderen van slechte slaapgewoonten, bleek de
groep die mindfullness kreeg betere resultaten te boeken. Ook de verschijnselen
die bij slapeloosheid vaak ontstaan, zoals depressie en een slecht humeur,
bleken te verbeteren. Dit werd vastgesteld door het gebruik van de Pittsburgh
Sleep Quality Index (PSQI), een veelgebruikte vragenlijst over slaapstoornissen.

Conclusie
Meditatie ontspant het brein. Zichtbaar zijn de veranderingen van de
hersengolven. De alfagolven nemen toe en de betagolven nemen af.
Ook blijkt er verschuiving te zijn van activiteit in de *prefrontale cortex; het gebied
dat staat voor positieve gemoedstoestand.
Als je dit relateert aan de hypothese dat primaire insomnia vooral een aandoening
is van overarousal dan lijkt meditatie ingezet te kunnen worden als (onderdeel
van) een behandeling tegen primaire insomnia.

22

David S. Black, PhD, MPH1; Gillian A. O’Reilly, BS1; Richard Olmstead, PhD2; Elizabeth C. Breen, PhD2; Michael R. Irwin,
MD2; Mindfulness Meditation and Improvement in Sleep Quality and Daytime Impairment Among Older Adults With Sleep
Disturbances A Randomized Clinical Trial
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5. De betekenis van yoga bij slapeloosheid door
onregelmatig werk
23

Een groot aantal mensen heeft te maken met onregelmatige werktijden. De 24-uurs
economie en de toenemende internationale betrekkingen hebben er voor gezorgd dat
nog maar 25 % van de werkende populatie Europa en de Verenigde Staten reguliere
‘negen tot vijf’ werktijden heeft. Het is bovendien gebleken dat 19 % van de
werkenden regelmatig tijdens de nacht werkt, en 17 % te maken heeft met een
bepaalde vorm van ploegendiensten. Verscheidene onderzoeken hebben
aangetoond dat onregelmatige werktijden de biologische klok (het circadiane ritme)
en het slaap/waak patroon verstoren en daardoor tot gezondheidsproblemen kunnen
leiden. Onregelmatige werktijden kunnen daarnaast ook van invloed zijn op het
sociale leven en de werk-privé balans. De gerapporteerde korte termijn effecten van
et werken met onregelmatige werktijden zijn vermoeidheid, slaapgebrek en
spijsverteringsstoornissen. Op de langere termijn zijn associaties gevonden met
aandoening aan het maag-darm stelsel, en het reproductieve, metabole en
cardiovasculaire systeem. Omdat niet iedereen die onregelmatig werkt ook
daadwerkelijk gezondheidsklachten krijgt zijn wetenschappers van mening dat de
klachten mede beïnvloed worden door een combinatie van de volgende factoren:
de kenmerken van het werkschema en andere belastende factoren op het werk (de
werksituatie); de sociale verplichtingen en werk-privé balans (factoren buiten het
werk); en persoonskenmerken, lichamelijke en mentale fitheid, coping-strategieën en
leefstijl (belastbaarheid van het individu).
In dit hoofdstuk gaan wij alleen in op de verstoring van de biologische klok en het
slaap/waak patroon waardoor slapeloosheid kan ontstaan. Door het
melatoninegehalte te meten kan worden vastgesteld of de biologische klok verstoord
is.

5.1. Kan de melatonineproductie beïnvloed worden door yoga?
Melatonine en serotonine worden aangemaakt in de pijnappelklier (epifyse) in
de hersenen. Melatonine is bij een groot aantal functies in het lichaam
betrokken (Circadiaans ritme regulatie, slaap, lichaamstemperatuur, endocrien
hormoonsysteem, immuunsysteem, glucose- en vetmetabolisme etc.).
Melatonine is een hormoon dat ervoor zorgt dat de biologische klok synchroon
loopt met het dag en nachtritme. Melatonine en serotonine wisselen elkaar als
het ware af. Overdag is melatonine zo goed als afwezig en ’s nachts neemt het
melatonine gehalte toe. Serotonine kent een omgekeerde cyclus. nachtritme.
Melatonine zorgt ervoor dat je ’s avonds slaperig wordt. Van melatonine wordt
gezegd dat het de lichaamstemperatuur verlaagd waardoor je je ontspant en
makkelijk in slaap valt. Bij volwassenen stijgt de concentratie vanaf 20.00 uur
en bereikt een maximum tegen 3.00 uur ‘s nachts.
‘s Ochtends rond 8.00 uur is het niveau weer praktisch nul. Omgekeerd als het
melatoninegehalte daalt dan neemt het serotoninegehalte toe. De overgang van
licht naar donker en omgekeerd maakt dat het melatoninegehalte en de
biologische klok een 24-uursritme volgt. Ook serotonine is bij veel
lichaamsfuncties betrokken ( eetlust, agressie, hart-vaat activiteit, slaap,
beweging, perceptie/waarneming etc.) Bij apen hebben kalme en dominante
apen veel serotonine en apen in een lagere rangorde meer adrenaline en een
lager serotonine.
23
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Verschillende onderzoeken hebben de invloed van meditatie op melatonine en
serotonine onderzocht. In het onderzoek;24‘The effect of long meditation on
plasma melatonin and blood serotonin’ bleek dat mensen die dagelijks
mediteren een hoger melatonine- en een hoger serotoninegehalte in het bloed
hadden bij de nulmeting dan de controlegroep. De onderzoekers geven aan dat
hoge niveaus van melatonine in het bloed van mensen die mediteerden eerder
gebleken is uit onderzoek. Uit dit onderzoek blijkt verder dat het
melatoninegehalte na meditatie sterker dan de controlegroep daalt als in de
ochtend gemediteerd wordt (het moment dat normaal gesproken het
melatoninegehalte ook daalt).Terwijl na meditatie in de avond (als het
melatoninegehalte normaal gesproken stijgt) het melatoninegehalte juist sterker
stijgt dan de controlegroep.
De stelling van Solberg, dat meditatie de aanmaak van melatonine en
serotonine beïnvloedt, wordt door deze onderzoeken bevestigd. Hoe dat komt is
nog onduidelijk. Het is wel erg interressant voor medewerkers die onregelmatig
werken. Zou meditatie voor het slapen gaan een oplossing zijn voor
slaapproblemen door onregelmatig werk? Naast deze specifieke onderzoeken
op melatonine en serotonine, kan de gebleken verbetering van slaapkwaliteit,
slaapduur en slaapefficiëntie door het doen van yoga ook van grote waarde zijn
voor deze doelgroep.

24

Erik E. Solberg, Lovisenberg Hospital; The effect of long mediation on plasma melatonin and blood serotonin (Bron: PubMed)
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6. Conclusie
Mijn hypothese was dat ontspanning één van de werkzame principes is van de
behandeling van chronische slapeloosheid en yoga door zijn stress- verlagende en
ontspannende werking ingezet kan worden als (een onderdeel van de) behandeling.
Het eerste deel van de hypothese, namelijk dat ontspanning één van de werkzame
principes is van de behandeling van chronische slapeloosheid, wordt inmiddels
bevestigd door veel onderzoeken en artikelen die aangeven dat chronische
slapeloosheid meer wordt gezien als een verstoring van het niveau van arousal dan
een slaapaandoening. Cognitieve en lichamelijke ontspanningstechnieken zouden
om deze reden effectief zijn.
De vraagstelling was: Wat zijn de meetbare effecten van yoga op ontspanning en/of
slapeloosheid. In de literatuur vond ik de volgende (meetbare) effecten van yoga:
•

Yoga en bewegen
Yoga is een vorm van beweging. Meer bewegen is onderdeel van het
huisartsenprotocol bij mensen bij primaire insomnia. Beweging bevordert de
werking van de biologische klok en zorgt voor kwalitatief betere slaap.

•

Yoga en hersengolven
Yoga beïnvloedt je hersengolven. De hersengolven die voor ontspanning
staan, de zogenaamde alfagolven, nemen toe. De hersengolven die staan
voor activiteit, de betagolven, nemen af.

•

Yoga en de hersenactiviteit
De hersengebieden die tijdens meditatie worden geactiveerd ontwikkelen zich
beter. De activiteit in de linker prefrontale cortex, geassocieerd met een
positieve gemoedstoestand en minder angst, is hoger bij mensen die
mediteren.

•

Yoga en het autonome zenuwstelsel
Door yoga en andere geest-lichaam interventies neemt de sympathische
activiteit af en de parasympathische activiteit toe. Er ontstaat meer balans
tussen het sympathische en parasympathische zenuwstelsel. Dit verlaagt
stressgevoelens en verhoogt de gevoelens van ontspanning.

•

Yoga en de invloed op melatonine en serotonine
De eerste onderzoeken laten zien dat yoga de afgifte van neurotransmitters
zoals melatonine en serotonine beïnvloedt. Zowel melatonine als serotonine
zijn hoger bij mensen die mediteren. Mensen die mediteren zijn meer
ontspannen en alerter. Zou het hogere niveau van melatonine en serotonine
dat verklaren?
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Uit deze effecten blijkt dat yoga daadwerkelijk een ontspannend effect heeft en dit
ook gemeten en geregistreerd kan worden. Vooral meditatie is goed onderzocht en
de meetbare effecten zijn groot. Yoga, ademtechnieken en meditatie hebben alle drie
hun eigen effect, maar versterken elkaar in een yogasessie. De effecten van yoga op
lichaam, adem en bewustzijn vormen een vloeiend geheel. Het gebruik van de adem
heeft een verdiepende invloed op de uitoefening van de āsana. Door eerst āsana te
doen daarna prāṇāyāma en vervolgens meditatie zal de meditatie geconcentreerder
zijn en meer effect hebben.
Een deel van de bestaande mind-body programma’s zou door yoga vervangen
kunnen worden. Niet alleen de bewegings- en ontspanningsoefeningen kunnen
ingezet worden.
De adem- en concentratieoefeningen bieden een goed alternatief voor de antipiekertechnieken, die op dit moment worden gebruikt. De meditatieve oefeningen
vergroten het vermogen tot biofeedback door te leren bewust de aandacht naar
binnen te keren.
De veronderstelling is dat voor medewerkers met onregelmatig werk 30 minuten yoga
voor het slapen gaan ook kan helpen om makkelijker in te slapen, langer te slapen en
beter uitgerust wakker te worden, net als bij mensen met chronische slapeloosheid.
Dit is echter nog niet specifiek bij medewerkers met onregelmatig werk onderzocht.
Interessant zijn de eerste onderzoeken waarbij door meditatie de aanmaak van
neurotransmitters bevorderd werd. Meer onderzoek op dit terrein is nodig om inzicht
te krijgen wat dit kan betekenen voor medewerkers met onregelmatig werk.

Tot slot
Patañjali’s beschrijft al in 200 voor Christus in sutra 1.2 Yogas citta vrtti nirodhah, wat
zoveel betekent als Yoga is het stilleggen van de wervelingen van de geest. Patañjali
geeft aan dat als de vrtti’s (wervelingen) stil gelegd zijn, de ziende thuis is, dan kun je
jezelf beschouwen, observeren. De vergelijking met meditatie, of de meditatieve
aandacht waarmee yoga uitgevoerd wordt, is goed te maken. Juist het observeren
van de geest, het schouwen van jezelf staat hierbij centraal. Slapeloosheid wordt
gezien als een aandoening waarin arousal/overarousal een belangrijke rol speelt.
Arousal hoort bij een actieve geest, een geest met wervelingen. Het lijkt me heel
aannemelijk dat juist iets wat arousal doet afnemen effect kan hebben op de slaap.
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Bijlage 2 Verklarende woordenlijst
• Autonome zenuwstelsel:
Het autonome zenuwstelsel, ook vegetatieve of viscerale zenuwstelsel geheten, is het
deel van het perifere zenuwstelsel dat een groot aantal onbewust plaatsvindende functies
reguleert. Het autonome zenuwstelsel wordt onderverdeeld in het orthosympathische, het
parasympathische en het enterische zenuwstelsel. De meeste organen worden zowel
door de orthosympathicus als parasympathicus geinnerveerd.
•

(Ortho)sympathisch zenuwstelsel:
Het orthosympathische zenuwstelsel bevordert een toestand van het lichaam waarin
activiteiten zoals lichamelijke inspanning mogelijk zijn.

•

Parasympathisch zenuwstelsel:
Het parasympathische zenuwstelsel zorgt voor een toestand van rust in het lichaam,
waarbij omstandigheden gecreëerd worden die opbouw van weefsel en
herstelmechanismen van het lichaam bevorderen.

•

Homeostase:
Homeostase is het vermogen van meercellige organismen om het interne milieu in
evenwicht te houden, ondanks veranderingen in de omgeving waarin het organisme zich
bevindt. Door homeostase kan een organisme de functie van elk individueel orgaan
aanpassen, waardoor aan de integrale behoefte van het lichaam wordt voldaan.

•

Prefrontale cortex:
De prefrontale cortex of cortex prefrontale is een gebied in de hersenen, gelegen in het
voorste gedeelte van de frontale kwabben vóór de motorische schors.

•

Aurosal/ overarousal:
Onder arousal wordt de activatietoestand van het centrale en autonome zenuwstelsel
verstaan. Activatie van het centrale zenuwstelsel (met name hersenfuncties) houdt
verband met de graad van mentale alertheid of bewustzijn. Globaal kunnen we daarbij
onderscheid maken tussen toestanden als: lage arousal (zoals bij slaperigheid),
gemiddelde arousal (de ontspannen waaktoestand) en overarousal (bij overmatige
stress, inspanning, opwinding of angstigheid.

•

Hersengolven:
In de waaktoestand blijkt bijvoorbeeld lage arousal uit de aanwezigheid van lagere
frequenties, zoals het alfa-ritme, en hoge arousal uit aanwezigheid van het bèta-ritme
(schommelingen tussen 13-35 Hz)). Arousal van hersenfuncties kan met behulp van het
elektro-encefalogram (EEG) worden gevolgd.

•

Alfagolven:
Een hersengolf in het EEG die aangeeft dat een normaal persoon wakker en ontspannen
is (frequenties tussen 8-12 Hz).

•

Betagolven:
Een hersengolf in het EEG die aangeeft dat een normaal persoon wakker is en alert
(frequenties tussen 12 en 30 Hz).

•

Slaapefficiëntie:
Dit is de verhouding van de totale slaaptijd ten opzicht van de tijd in bed x 100%.

•

Stimuluscontrole:
Door beloning of straf ander gedrag stimuleren.
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