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Voorwoord  
 
Met aandacht en intentie terug naar je innerlijke kracht en levensenergie, om zo je potentie voor 

innerlijke groei en heling te stimuleren, dat is wat ik samen met je wil bereiken. 

Geïnspireerd door het eigen helend vermogen van ieder mens en de helende omgeving van de 

natuur coach ik je naar je verlangen. Door los te laten en te ontspannen in de natuur kun je weer 

ruimte creëren om nieuwe inzichten te krijgen. De rust, ruimte en inspiratie die de natuur je biedt geeft 

je energie. 

Dit e-book is tot stand gekomen door privé ervaringen met prikkelverwerkingstoornissen en mijn 

ervaringen als coach.  

Zelf trek ik al jaren de natuur in om te ontspannen en te genieten. Van een dag strand tot een 

weekend bushcraften of een vakantie naar IJsland. 

Mijn contacten met zorgprofessionals, ervaringsdeskundigen en natuurdeskundige zijn een 

inspiratiebron geweest bij het tot stand komen van dit e-book. 

Ik hoop jou als lezer handvaten aan te reiken zodat je zicht krijgt op overprikkeling, hoe de natuur dit 

oplost en welke stappen je direct zelf kunt zetten. 

Namasté 

Sem Koopman 
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Vermoeidheid door overprikkeling  
 

Uitgeput en gefrustreerd kom je thuis. De hele dag gewerkt en allerlei taken uitgevoerd, vergaderd en 

deadlines nagejaagd en vlak voor dat je eigenlijk naar huis wilde gaan stapt nog net je leidinggevende 

binnen met een spoedklus die je niet durft af te slaan.  

Gehaast, moe en gefrustreerd vertrek je snel richting huis om nog redelijk op tijd je kinderen te halen 

van de naschoolse opvang. Bij binnenkomst merk je al direct dat het geen kwestie wordt van gezellig 

en snel naar huis. Zelf zit je er na een intensieve werkdag doorheen en dan komt je kind woedend op 

je af stappen en is niet voor reden vatbaar. Compleet overprikkeld door een hele dag school, de 

drukte van de naschoolse opvang en een laag bloedsuiker omdat het etenstijd is. 

Jullie gedrag versterkt elkaar onder weg naar huis alleen maar meer.  

Je kookt snel het eten welke al ruziënd wordt opgegeten om dan vervolgens geïrriteerd en boos eerst 

de kinderen naar bed te brengen. Zelf heb je inmiddels ook geen zin meer in de avond en besluit op 

tijd te gaan liggen. Te moe om ook nog maar iets voor jezelf te doen en het vooruitzicht van morgen 

precies weer zo’n dag maakt het er allemaal niet beter op. 

Zomaar een gemiddelde dag van een werkende ouder met een kind die lijdt aan een 

prikkelverwerkingsstoornis zoals Autisme, ADHD of Hoogsensitiviteit.  

Maar waarom ben jij nu zo overprikkeld geraakt? 
 
Soms hoeft er net niets te gebeuren of je hebt het gevoel helemaal te blokkeren. Je kunt niet meer 

nadenken, schakelen naar een andere situatie of reageren op een manier zoals je zou willen. 

Gedurende de dag zijn er veel zintuigelijke prikkels geweest die je mogelijk onbewust hebt opgepikt. 

Neem nu onderstaande voorbeelden. Hoeveel zijn er op jou van toepassing? 

Zintuigelijke overbelasting door: 

 Overbelasting (te veel werk) 

 Te weinig structuur, overzicht, rust 

 Sensorische stress (geluid, muziek) 

 Sociale stressoren (samenwerken, pesterijen) 

 Punthoofd (openstaande taken en onduidelijkheden) 

 Omgeving (wijzingen in planning, onbekende omgeving) 

 Communicatieve stress (gesprek voeren, informatie begrijpen) 

Nu je zo naar deze voorbeelden kijkt, merk je dat je niet ontkomt aan de meeste prikkels. In dit e-book 

leer ik je wat je er nu al zelf tegen kunt doen. 

Maar laten we eerst kijken hoe jouw kind overprikkelt raakt. 

Waardoor is jouw kind overprikkelt? 
 
Een prikkelverwerkingsstoornis, in de reguliere zorg Sensorische Informatieverwerkingsprobleem 
genoemd, komt vaak voor bij hooggevoelige kinderen, maar dit wordt nog te vaak niet onderkend. 
Hooggevoelige kinderen hebben een zenuwstelsel die informatie waarneemt met een veel hoger 
aantal “pixels” dan andere kinderen. Deze gevoeligheid kenmerkt zich op vier verschillende gebieden, 
te weten fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel. Op fysiek gebied is prikkelgevoeligheid het 
belangrijkste kenmerk van hooggevoeligheid. 
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Sensorische Informatieverwerking 
 
Er zijn zintuigen die we allemaal kennen: horen, zien, voelen, ruiken en proeven. Maar er zijn ook 

belangrijke verborgen zintuigen, zoals in onze interne organen, die prikkels (honger, dorst, pijn, 

misselijkheid) aanvoeren. In onze spieren en gewrichten zitten ook nog zintuigen die prikkels 

waarnemen. Je voelt daarmee de houding van gewrichten en bewegingen. Zonder te hoeven kijken 

voel je precies waar en in welke stand jouw lichaamsdelen zich bevinden. Je weet daardoor, zonder 

naar je hand te kijken, of je vingers gestrekt of gebogen zijn. Tot slot is ons evenwichtsorgaan ook 

nog een heel belangrijk zintuig. 

Als we teveel in ons hoofd zitten of als we niet goed geaard zijn, is ons evenwichtsorgaan het zintuig 

dat probeert de balans in ons lichaam te herstellen. Het laat ons weten wat de stand en beweging van 

ons hoofd is ten opzichte van de zwaartekracht, ten opzichte van de aarde dus. Wanneer er 

problemen in de prikkelverwerking zijn, is het evenwichtsorgaan altijd uit balans. Het registreert 

prikkels te sterk of juist te zwak, soms heel subtiel en is daardoor niet meteen merkbaar voor je 

omgeving. 

Een van de belangrijkste redenen waarom een hooggevoelig kind onvoldoende geaard is en daardoor 

problemen ervaart met het verwerken van prikkels, is veiligheid. In een wereld die heel erg gericht is 

op denken, waarin hoge eisen gesteld worden en waar heel veel prikkels zijn, kan het moeilijk zijn 

voor een kind om zich te ontspannen en zich veilig te voelen. Ze hebben geen grip op situaties, raken 

het overzicht kwijt en dat beangstigd. 

Om te zorgen dat de prikkelverwerking beter verloopt, is het belangrijk dat een kind zich beter gaat 

aarden. Dit kan bereikt worden d.m.v. praktische fysieke oefeningen zoals het stevig staan met beide 

voeten op de grond of het bewust voelen van de stoel waar je op zit. Eventueel aangevuld met 

meditatie en mindfulness technieken. Ook kan er gekeken worden naar de voeding en de 

weekindeling. Begrip, gezien worden en ruimte krijgen om informatie te kunnen verwerken doen 

wonderen voor een kind. Vaak is het voor ouders een grote eye-opener wanneer ze inzicht krijgen in 

hoe hun kind prikkels ervaart en welk gedrag dit veroorzaakt. 

Kinderen met een prikkelverwerkingsstoornis, zoals bijvoorbeeld 

autisme, hebben allemaal in meer of mindere mate last van 

over- of onderprikkeling. Zintuiglijke prikkels komen anders of 

verkeerd binnen en zorgen voor een soort gevoel van 

kortsluiting. Dit maakt veel dingen lastig. Een dagje pretpark, 

een feestje en spelen met vriendjes is dan ineens helemaal niet 

of veel minder leuk. Ook op school kan dit voor (veel) 

problemen zorgen en zelfs lijden tot thuisonderwijs of het 

helemaal niet meer kunnen volgen van onderwijs.  

De zintuigelijke overbelasting ontstaat mede doordat het hen 
vaak ontgaat het grote geheel (context denken) te zien doordat 
ze geneigd zijn zich te richten op de details. En probeer zelf 
maar eens op details te letten, dat zijn er dan ineens wel heel 
erg veel… 
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Alle prikkels die binnenkomen, afzonderlijke informatie die bij elkaar ‘gepuzzeld’ moet worden, kun je 
zien als een kast met openstaande laadjes. Als er te veel lades openstaan, raakt het overzicht 
verloren. Er zijn te veel openstaande taken waardoor het hoofd overvol raakt. 
 

Daarnaast hebben mensen met autisme ook nog vaak moeite met communicatie. Ze nemen taal vaak 

letterlijk en zijn niet altijd in staat om non verbale communicatie juist te interpreteren. Daar komt nog 

bij dat het hele leven, met name ook het schoolse leven, niet altijd voorspelbaar is en situaties snel 

kunnen veranderen en dus onvoorspelbaar zijn. Extreme angst, stress, hoofdpijn, driftbuien of 

oververmoeidheid kunnen het gevolg zijn. Kinderen blokkeren letterlijk en kunnen alleen maar 

schreeuwen om alle prikkels van buiten van zich af te zetten. 

De stress, angst of boosheid heeft niet alleen zijn uitwerking op school en de opvang, maar ook thuis, 
binnen het gezin. Het is daardoor voor mensen met een prikkelverwerkingsstoornis én hun sociale 
omgeving erg belangrijk dat zij leren om hun stoornis te hanteren. Kijk daarbij verder dan alleen je 
gezin of school. Betrek zoveel mogelijk je sociale omgeving erbij. De naschoolse opvang, familie, 
sportverenigingen enz. Hoe meer men de afspraken om prikkels te verminderen kent, hoe meer rust, 
ontspanning en groeimogelijkheden er zijn. Dit werkt voor het kind, maar zeker voor jou als ouder 
zeer ondersteunend. Helaas is het zo dat er niet een pasklare oplossing is wat betreft de omgang met 
mensen met een prikkelverwerkingsstoornis. 
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Prikkelverwerking in de hersenen 
 
Voor de prikkeloverdracht in de hersenen wordt gebruik gemaakt van zogeheten neurotransmitters, 

zoals dopamine en serotonine. 

Een neurotransmitter is een chemische stof die zorgt voor de prikkeloverdracht van de ene zenuwcel 

naar de andere. 

Serotonine is een neurotransmitter die helpt bij de overdracht van signalen in de hersenen. Het 

activeert de hersenen (samen met de serotonine receptoren) en speelt een belangrijke rol bij 

neurologische processen, waaronder leren, stemming, angst, gedrag en geheugen. Serotonine is een 

stimulerende neurotransmitter die betrokken is bij verschillende alledaagse functies, zoals slapen en 

het ervaren van emoties. Daarnaast is serotonine belangrijk voor het verwerken van pijnprikkels.  

Dopamine is een neurotransmitter die betrokken is bij verschillende functies, zoals het ervaren van 

emoties. Daarnaast is dopamine nodig om de hormonen adrenaline en noradrenaline aan te kunnen 

maken. Deze hormonen hebben weer direct invloed op de regulering van je bloeddruk en hartslag. 

Dopamine is een kwetsbare neurotransmitter en zijn gehalte kan snel aangetast worden door stress 

of slaaptekort. Bij een laag niveau voelt men zich gestrest, angstig, moe, kortom onprettig. Echter 

veel dopamine wordt aangemaakt en doorgegeven wanneer je met plezier en/of aandacht met iets 

bezig bent.  

De oorzaak van niet alle prikkelverwerkingsstoornissen, waaronder autisme, zijn nog bekend, maar 
erfelijkheid speelt daarbij wel een rol. Om deze reden leven er vaak meerdere gezinsleden met een 
prikkelverwerkingsstoornis in een huishouden met ieder een eigen gebruiksaanwijzing, persoonlijke 

wensen en behoeften. Deze zijn soms lastig op elkaar aan te passen. 

Bij prikkelverwerkingsstoornissen als ADD/ADHD is er sprake van een dopamine tekort en een 

verlaagde hersenactiviteit in de prefrontale cortex. Dit zorgt ervoor dat je moeilijk tot activiteiten kunt 

komen.  

Maar ook kinderen met autisme kunnen tekenen van ADHD vertonen. Niet omdat ze ADHD hebben, 

maar omdat de enorme hoeveelheid aan prikkels ze zoveel onrust geeft, waardoor ze druk gedrag 

gaan vertonen, zich slecht kunnen concentreren en moeilijk in slaap komen. 

Gezonde voeding, beweging, persoonlijke groei en soms ook medicatie zijn een belangrijke 
ondersteuning om een zo optimaal mogelijk resultaat te kunnen behalen in het dagelijks functioneren. 
Dopamine verhogende activiteiten (alles dat leuk is) helpt ook om je concentratie te verhogen. 

Maar rondom concentratie is meer aan de hand. Zo kan men zich vaak wel goed concentreren 
wanneer ze bezig zijn met hun talenten. Dan zijn ze langdurig, zelfs bijna obsessief bezig met deze 
activiteit.  

Zij zelf, maar ook de omgeving ervaren dan problemen met het verleggen van de aandacht naar een 
ander onderwerp, cognitieve inflexibiliteit, problemen met veranderingen. Ze piekeren veel en raken 
vaak in conflicten met anderen. 

Helaas kost het langdurig concentreren ook erg veel energie. Door de behoefte aan het analyseren, 
ontladen en ontspannen, vallen ze meestal pas laat in slaap. Het kost meer tijd om het grote aantal 
opgedane indrukken, belevingen en gedachten op te ruimen en opnieuw te overzien. In de avonduren 
gaat dat gemakkelijker, omdat dan minder externe prikkels aanwezig zijn. Problemen bij het slapen 
gaan en wakker worden bemoeilijken het hoofdstuk planning en organisatie enorm, waardoor er een 
vicieuze cirkel kan ontstaan. 

Door alle prikkels, de snelheid waarmee deze op je af komen en verwerkt moeten worden in de 

steeds maar sneller wordende maatschappij, lopen kinderen steeds eerder vast, ze raken zelfs 

burned-out. 

http://www.brainmatters.nl/terms/neurotransmitters/
http://www.brainmatters.nl/terms/neurotransmitters/
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Prefrontale cortex en stressbrein 
 
Evolutionair gezien bestaat ons brein uit drie lagen. 

Het oudste deel, het oerbrein, welke verantwoordelijk is voor instinctief gedrag en je overlevingsskills. 

(Vecht, Vlucht, Bevries) 

De prefrontale cortex, welke behoort tot het limbische systeem, zorgt ervoor dat je je impulsen kunt 

beheersen, beslissingen neemt, sociaal gedrag kunt vertonen en is daarnaast actief bij werktaken / -

geheugen. 

Ons meest jonge brein is de neo cortex. Hierin zit onze taal, intellect en is het gebied waar we 

rationeel kunnen redeneren en bewust alle informatie verwerken. 

De prefrontale cortex en ons stressbrein werken normaliter goed samen, maar zodra je overprikkeld 

bent, wordt de goede samenwerking tussen de prefrontale cortex en het stressbrein verbroken. 

Mensen met een prikkelverwerkingsstoornis zijn hier heel gevoelig voor. 

Het stressbrein komt in actie zodra je gevaar waarneemt. Maar bij overprikkeling denkt je stressbrein 

dat er steeds gevaar is en zorgt voor een constante aanvoer van stresshormonen (adrenaline en 

noradrenaline). Je hartslag en bloeddruk stijgen als natuurlijke reactie om meer bloed en dus zuurstof 

in je lichaam te krijgen zodat je kunt vechten of vluchten. Maar als dit lange tijd aanhoudt raak je 

oververmoeid, uitgeput, burned-out en stopt de effectieve samenwerking tussen je prefrontale cortex 

en je stressbrein. Je gaat functioneren als een kip zonder kop. 

Zodra je brein in de stress-stand staat, stopt een kind zich te ontwikkelen. Er kan simpelweg geen 

informatie meer bij. Het aanleren van vaardigheden om met deze prikkels om te gaan is er dan niet 

meer bij, eveneens het eigen maken van lesstof of nieuwe structuren. 

De stressreactie van het kind met autisme heeft op deze manier ook weer zijn negatieve uitwerking 

op ouders, broers of zusjes, leerkrachten en klasgenoten. 
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Biofilie 
 
Dat wij houden van bomen, bloemen en planten, ligt volgens evolutiepsychologen aan ons oerbrein. 
De evolutie van de mens vond plaats in natuurlijke, savanneachtige omgevingen alwaar onze liefde 
voor de natuur (biofilie) zich heeft ontwikkeld. Omdat biofilie in onze genen zit, heeft het nog steeds 
een grote invloed op ons gedrag. 

Om te overleven was het namelijk belangrijk dat wij ons aangetrokken voelden tot imposante bomen, 
prachtige bloemen en stromend water uit rivieren of beekjes. Bomen zijn immers een goede 
schuilplaats en uitkijkpost, water stilt de dorst, bloemen en planten kunnen een bron van voedsel of 
een geneesmiddel zijn. Het houden van de natuur maakte onze overlevingskansen een stuk groter. 

Evolutiepsychologen zien onze liefde voor de natuur als een aangeboren eigenschap die stamt uit de 

tijd dat we nog zaden en nootjes zochten.  

Enkele zeer voedzame zaadjes vinden we bijvoorbeeld in de zonnebloem. Willen wij als mensen deze 

zaadjes eten, zullen we ze eerst moeten roosteren tegen blauwzuur. Maar ook zullen we de zaadjes 

stuk moeten maken om ze te kunnen verteren, anders scheiden we de hoognodige voedingswaarde 

zomaar uit.  

Onze hersenen zullen mede getriggerd worden door het rustgevende patroon waarop de zaadjes 

gerangschikt zijn.  

Om de voortplantingskansen van de zonnebloem zo groot mogelijk te maken heeft de natuur gebruik 

gemaakt van de wiskundige fibonaccireeks1. De fibonaccireeks is immers de beste manier om 

bijvoorbeeld zaden te rangschikken. Door deze manier van rangschikken kan de bloem in het hart de 

meeste zaden kwijt. En hoe meer zaden, hoe groter de kans op succesvolle voortplanting. Voor de 

zonnebloem is deze wiskundige regel dus van levensbelang.  

 

  

                                                      
1 Fibonaccireeks: De rij van Fibonacci wordt verkregen door twee getallen voorafgaand aan de x bij 
elkaar op te tellen. Dus 2 en 3 maakt 5, 3 en 5 maken 8, 5 en 8 maken 13 enz. 
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De rij van Fibonacci benadert ook de gulden snede, nog zo’n leuke wetmatigheid. De gulden snede 

wordt berekend door steeds één op te tellen bij de wortel van vijf en het resultaat daarvan te delen 

door twee. Je krijgt dan een getal dat 1,61 benadert. Kijk maar wat er gebeurt als ik de 

opeenvolgende cijfers in de rij van Fibonacci met elkaar deel: 8/5=1,60 & 13/8 = 1,62. In de natuur 

zien we de gulden snede veelvuldig terug, zoals bijvoorbeeld in het slakkenhuis van deze 

wijngaardslak. De spiraal heeft de verhouding van de guldensnede. 
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Prikkelende voeding  
 
Bij overprikkeling, stress en angst gebruikt je lichaam veel neurotransmitters. Vitamines, mineralen en 
vooral aminozuren zijn verantwoordelijk voor het aanmaken van neurotransmitters. Veel emotionele 
en mentale problemen zijn gerelateerd aan een tekort aan vitamines, mineralen en aminozuren. 
Slechte voeding heeft daarnaast een negatief effect op de hersenen. Vooral op de concentratie, het 
gedrag en de gemoedstoestand. 

Voor goed functionerende neurotransmitters zijn de volgende onderdelen belangrijk: 

 Een optimale bloedcirculatie naar de hersenen. Omega 6 vetzuren genereren hormonen die 
een optimale bloeddoorstroming stimuleren. 

 Een stabiele bloedsuikerspiegel. Glucose is de brandstof waarvan neuronen in de hersenen 

voor bijna 100% afhankelijk zijn. Bij een lage bloedsuikerspiegel zie je o.a. geïrriteerdheid, 
concentratieproblemen en depressiviteit. 

 Voldoende juiste verhouding Omega 3 en 6 vetzuren in je hersenen. Deze vetzuren verhogen 
het serotoninegehalte. Omega 3 vind je in walnoten, lijnzaadolie en vette vis zoals zalm en 
makreel. Omega 6 zit veelal in arachideoliën, zoals zonnebloemolie. 

 Voldoende Mineralen en Vitamines. Vitamines zijn als co-enzymen betrokken bij het maken, 
verzenden en ontvangen van neurotransmitters. Mineralen regelen de vochtbalans en de 
elektrische verbindingen in de hersenen. 

 Voldoende inname van antioxidanten. Dopamine oxideert erg gemakkelijk en daarom is het 
eten van voedsel dat rijk is aan antioxidanten belangrijk. Er zitten veel antioxidanten in 
broccoli, bietjes en tomaten. 

De meeste belangrijke oorzaken van verstoring van neurotransmitters: 

 Hormonale disbalans. Het hormoon cortisol, veroorzaakt door stress, heeft enorme gevolgen 
voor de neurotransmitters in je hersenen. De lever produceert dan een te veel aan een enzym 
dat de aanmaak van serotonine belemmerd. Te veel cortisol ontneemt ook de hersenen van 
glucose.  

 Tekort aan vitamines en mineralen, met name Vit B1/B6/B12/foliumzuur, magnesium en zink. 

 Voeding en te veel suiker, alcohol en cafeïne. 

 Allergieën of intolerantie voor melkproducten, gluten, tarwe, en aspartaam. 

Voeding speelt ook een belangrijke rol wanneer er sprake is van allergieën of intoleranties. Hierdoor 
kan overprikkeling ontstaan van binnenuit door een teveel aan afvalstoffen in het lichaam, wat het 
goed verwerken van prikkels van buitenaf lastiger maakt.  

Als ouder van een kind met autisme weet je als geen ander hoe kieskeurig er met voeding wordt 
omgegaan. De geur, smaak en structuur zijn alles bepalend of je kind het eet of niet. Opvallend is dat 
ze vaak een bijzondere voorkeur hebben voor voeding met bijzondere smaken. Daar waar geen 
interesse is voor chocolade, is er wel een enorme voorkeur naar knoflook (salami), pepermunt of 
gerookte zalm. 
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Ontspannen en herstellen in de natuur 
 

Zo verandert een wandeling in de natuur je brein 
 
We brengen steeds minder tijd in de natuur door, maar intussen groeit de stapel bewijzen voor het 
goede van de natuur. Een natuurlijke omgeving zou ons relaxter, gezonder en productiever maken en 
zelfs kunnen helpen bij grote beslissingen, genomen door de prefrontale cortex. 
Met zo’n vijfhonderd inwoners per vierkante kilometer is Nederland een van de meest dichtbevolkte 
landen ter wereld. In een overwegend grijs, volgebouwd universum haasten we ons dagelijks van huis 
naar kantoor, de sportschool of naar de opvang. Waar het contact met de natuur enkele generaties 
geleden nog heel vanzelfsprekend was, reikt de natuurbeleving van veel Nederlanders in deze tijd 
niet veel verder dan een sporadische zondagochtendwandeling, een uurtje wandelen met Gezond 
Natuur Wandelen of de natuurdocumentaires op National Geographic. Terwijl juist steeds meer 
onderzoeken bewijzen dat een natuurlijke omgeving ons relaxter, gezonder en productiever maakt. 
Maar hoe werkt dit fenomeen? 
 
Een grootschalige Nederlandse studie2 uit 2016, uitgevoerd door Wageningen Environmental 
Research en het Trimbos Instituut, bevestigt dat de hoeveelheid groen in iemands directe omgeving 
samenhangt met het ervaren welzijn. Als mensen voldoende groen in hun directe leefomgeving 
hebben, herstellen ze sneller van stress, (gemeten aan de bloeddruk en hartslag), mentale 
vermoeidheid en hebben ze doorgaans minder last van psychische klachten.  
 
 

 
 
Omgeven door hoofdzakelijk natuurlijke prikkels kwam ik zelf pas tot rust en stonden mijn zintuigen 
op scherp. Tijdens de bushcraft dagen zag ik ineens dat de natuur talloze metaforen bood die mij iets 
leerde over het leven. Zo sliep ik daar in het bos en zag uit een afgestorven boom zomaar een nieuw 
boompje groeien. Op vergelijkbare wijze toonde een mui in de zee me dat het soms beter is met de 
stroom mee te bewegen dan tegen de stroom in te zwemmen. 
 
Een bushcraft gaat voor velen misschien te ver, maar het kan geen kwaad eens wat vaker de natuur 
op te zoeken. Ook met een wandeling in het bos of park profiteer je al van haar heilzame werking. Uit 
talloze studies blijkt dat een ontmoeting met Moeder Natuur stress vermindert, je bloeddruk verlaagt, 
je weerstand versterkt en zelfs je concentratie kan verbeteren.  
 
Er bestaat steeds meer bewijs dat de stress verlagende effecten van de natuur te danken zijn aan 
zogeheten phytonciden. Planten en bomen scheiden deze stofjes uit om zich te beschermen tegen 
bijvoorbeeld insecten. Tijdens een wandeling in de natuur ademen wij de phytonciden in, waardoor 
ons immuunsysteem geprikkeld wordt en de concentratie stresshormonen in ons bloed afneemt. Een 
andere verklaring is dat we in de natuur in aanraking komen met bodembacteriën waarmee wij 
mensen geëvolueerd zijn. Die zorgen ervoor dat in onze hersenen serotonine vrijkomt, een hormoon 
dat je ontspant, blij maakt en je weerstand versterkt. 
 
  

                                                      
2 Bron: https://fd.nl/fd-persoonlijk/1212434/ontspannen-in-de-natuur  

https://fd.nl/fd-persoonlijk/1212434/ontspannen-in-de-natuur
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Maar de rustgevende werking van de natuur is niet alleen een scheikundig issue. Ook onze 
zintuiglijke waarneming speelt een rol. In een mooie, natuurlijke omgeving, met kwakende kikkers, 
grazende Hooglanders en waar het ook nog eens lekker ruikt, ontspannen we bijna als vanzelf. Uit 
onderzoek blijkt dat vooral de herhalende patronen van bladeren iets met ons doet. Die patronen 
trekken je aandacht zonder dat je hersenen er moeite voor hoeven te doen.  
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De natuur ontlaadt je prefrontale cortex 
 
De prefrontale cortex, het deel van ons brein wat er voor zorgt dat we onze impulsen beheersen, 

beslissingen nemen, sociaal gedrag kunnen vertonen en actief is bij werktaken / -geheugen wordt 

hersteld in de natuur. 

Ja echt! Je hoeft er niet veel voor te doen, in tegendeel zelfs, het gaat met moeiteloze aandacht. 

Je herkent het vast wel, je hebt een drukke week achter de rug, je bent moe, gefrustreerd en de 

harde wind die voorbijraast maakt je onrustig. Je voelt de behoefte om lekker over het strand te gaan 

lopen om uit te waaien. Je voelt als vanzelf de heilzame werking van de frisse, zilte zeelucht. Je komt 

met een leeg en opgeruimd hoofd, meer uitgerust en energieker thuis.  

Hoe komt dit zo? Het heeft alles te maken met aandacht, gefascineerde aandacht.  

Voor veel dingen heb je je volle aandacht nodig. Bijvoorbeeld tijdens het autorijden in een drukke 

onbekende stad, het schrijven van een beleidsplan of het voeren van een lastige discussie. 

Het nodig hebben van deze volle aandacht wordt ook wel harde fascinatie3 genoemd.  

Harde fascinatie 
 
Het grootste nadeel van de harde fascinatie is dat het je prefrontale cortex vult, overvult. Als je 

prefrontale cortex volgelopen is, net zoals een harde schijf van je computer, gaat hij haperen en slaat 

hij soms helemaal vast. Je krijgt moeite met de taken die de prefrontale cortex normaal gesproken 

uitvoert. Het nemen van beslissingen gaat lastig, plannen lukt niet zo lekker en ook het beheersen 

van je impulsen kost je te veel moeite. Je laat je hierdoor eerder verleiden tot het nemen van nog 

meer snacks of je reageert vanuit je emotie en bent daardoor niet zo vriendelijk als je normaliter bent. 

Zachte fascinatie 
 
Zachte fascinatie is in tegenstelling tot harde fascinatie een manier van aandacht hebben die 
ogenschijnlijk vanzelf gaat. Het kost je geen merkbare inspanning en omdat je wel gefascineerd wordt 
is het niet saai en raak je niet snel verveeld. 
 
De natuur is daar de aangewezen plaats voor. Denk maar eens aan de ontspannende geluiden van 
vogeltjes, de patronen van bladeren, de wind die door de bomen waait en de wolken voorbij laat 
drijven. Al deze natuurlijke elementen zijn met elkaar verbonden en zo ontstaat er synergie. De 
welbekende 1+1=3  
 
Maar vergeet niet de rustgevende werking van herhalende patronen, symmetrie of de fractalen.  

 
  

                                                      
3 Bron: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3724873/ 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3724873/
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De ontspanning van een fractal 
 
Fractalen zijn figuren opgebouwd uit delen die min of meer gelijkvormig zijn met het figuur zelf. 
Natuurlijke elementen hebben heel vaak een fractaal karakter. Bomen, dennenappels, varens en de 
tekening bij vlinders zijn bijvoorbeeld opgebouwd uit fractalen. De positieve gevoelens die mensen 
hebben bij de natuur, zou wel eens verklaard kunnen worden door deze fractale vormen. 
 
De onderliggende theorie is dat het brein mechanismen heeft ontwikkeld om fractale vormen te 
decoderen. Wanneer we een fractale vorm zien, wordt ons brein gerustgesteld en worden we 
gelukkiger. Dit zou niet alleen voor natuurlijke vormen gelden, maar ook voor gebouwen. Ons brein is 
immers getraind in het herkennen van fractale vormen. Misschien dat we daarom ook zo veel rust en 
perfectie ervaren bij het zien van symmetrie. 

 

 
 
Ontladen van je prefrontale cortex 
 
Door de ontspannende werking van de natuurlijke geluiden, de herhalende patronen die daar 
veelvuldig voorkomen ontlaad je prefrontale cortex. Er komt weer ruimte vrij om na te denken, 
beslissingen te nemen. Je kunt dingen weer beter onthouden en bent minder opvliegerig, alsof je 
lontje weer wat langer is geworden. Je krijgt weer energie om te genieten, tijd te besteden aan dingen 
die jij leuk vindt en vooral plezier te beleven. 
 
Dit wetende, kun je actief de natuur in gaan om je hoofd te vullen met zachte fascinaties. Bouw wat 
reserves op zodat je niet snel weer zo moe en overprikkelt raakt. 
Tijdens mijn workshop “Ontspanning en herstellen in de natuur” en tijdens de coachwandelingen 
maak ik hier veelvuldig gebruik van. 
 

 

  

https://innergybynature.nl/workshops/workshop-ontspannen-en-herstellen-in-de-natuur/
https://innergybynature.nl/ontspan-door-de-natuur/
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Wandelcoaching  
 
De effectiviteit van wandelcoaching 
 
Wandelcoaching, het woord zegt het eigenlijk al, wandelend coachen en het liefst in en met de 
natuur.  
 
Wandelcoaching is een vakrichting binnen natuurcoaching. Net als outdoor coaching, coachen met 
paarden en coachen in therapietuinen. 
 

Coaches, counselors en therapeuten maken steeds vaker een uitstapje vanuit de praktijkruimte naar 
een wandelsessie in de natuur. 
Maar waarom niet altijd de positieve effecten van het wandelen in de natuur gebruiken tijdens het 
coachen? 
 
Helaas weet nog niet iedereen het pad te bewandelen naar een wandelcoach, terwijl het toch een van 
de snelst groeiende vormen van groene zorg is. 
 
Wandelend in de stad coachen kan ook, maar daar zijn de positieve effecten van een natuurlijke 
omgeving veel minder sterk aanwezig.  

 
De natuur als helende omgeving 
 
Verschillende onderzoeken hebben de stress herstellende effecten van de natuur beschreven en de 
eerder beschreven effecten op onze prefrontale cortex. 
Zo hebben Kaplan en Kaplan4 meer dan 20 jaar onderzoek gedaan naar de herstellende effecten van 
de natuur. 
Zij beschrijven vier redenen waarom de natuur zo goed is voor ons functioneren: 
 

 In de natuur hebben we het gevoel weg te zijn van de dagelijkse stress. 

 In de natuur zijn helpt ons situaties in perspectief te plaatsen. 

 De natuur stimuleert en is aangenaam voor onze zintuigen. 

 In de natuur voelt men zich doorgaans in een ondersteunende en harmonieuze omgeving. 
 
Als oermens stonden we dicht bij de natuur, maar inmiddels zijn we daar steeds verder van weg 
komen te staan. Door terug te gaan naar onze basis, dicht bij de natuur, merken we direct de 
ondersteunende werking van de natuur.  
 
Contact met de natuur is goed voor onze fysieke en psychische gezondheid, ons welbevinden en 
bevordert ons functioneren. 
  

                                                      
4 http://www.centreforconfidence.co.uk/flourishing-lives.php?p=cGlkPTE3MiZpZD02Njk 

http://www.centreforconfidence.co.uk/flourishing-lives.php?p=cGlkPTE3MiZpZD02Njk
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Wandelcoaching in de natuur 
 
Als wandelcoach zet ik de natuur op allerlei manieren in. Allereerst is het een plek om even te zijn, los 
te komen van de drukte waarin je je begeeft. Een ontspannend stukje mindfull wandelen voordat we 
echt in gesprek gaan.  
 

 
 
Tijdens de wandelingen komen we sneller tot de kern van het probleem, er komt letterlijk en figuurlijk 
beweging in. Ook het feit dat je niet heel gespannen tegenover elkaar hoeft te zitten in een 
coachpraktijk waar direct oogcontact gebruikelijker is werkt in de natuur effectiever.  
Naast elkaar lopen, zonder direct oogcontact, in de oordeelloze natuur waarin alles goed genoeg is, 
helpt je te ontspannen en gerichter naar de kern van je probleem te komen.  
Doordat deze fase veel sneller gaat dan coaching in een praktijkruimte, komen we sneller toe aan het 
werken naar je verlangen. 
 

 
 
Mijn coachsessies zijn opgebouwd volgens mijn eigen ontwikkelde 4B methode ©, waarin we in vier 
wandelingen op weg gaan om jouw verlangen te verwezenlijken.  
Ieder mens is uniek, dus ook jouw coachtraject. Mijn insteek is dan ook, kort als het kan, lang als het 
moet. 
  

https://innergybynature.nl/natuurcoaching/4b-methode/
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4B methode 
 
Bewustwording:  
We onderzoeken samen wat er speelt, in welke situatie je zit, de impact van je probleem en welk 
verlangen je hebt. 
 
Beweging: 
We komen letterlijk in beweging. Welke stappen heb je gezet en kun je gaan zetten om je verlangen 
te verwezenlijken. Met allerlei natuurcoachoefeningen onderzoeken we de effecten van de kansen die 
je hebt. 
 
Bezinning: 
Je situatie verandert, jij verandert en ook je omgeving merkt dit op. Hoe is dit voor je? Past deze 
verandering?  
Zijn er nog stappen te zetten om je verlangen te behalen? Zijn er dingen die je nog wilt onderzoeken? 
 
Borging: 
Als wandelcoach wandel ik een periode met je mee, maar daarna ga je weer je eigen weg. Wat heb je 
nodig om je verlangen dat inmiddels gerealiseerd is, of binnen handbereik is vast te houden? 
Wat in de natuur kies je uit als symbolisch ankerpunt?   
 

 
 
Al wandelend in de natuur krijg je automatisch de effecten van de verschillende seizoenen mee.  
Hier maak ik dan ook dankbaar gebruik van tijdens de coachsessies en mijn seizoenswandelingen. 
 
Als wandelcoach maak ik veelvuldig gebruik van de zachte fascinaties en de associaties die de 
natuurlijke elementen bij je oproepen. Deze associaties zijn mooie krachtige middelen om belangrijke 
inzichten te borgen, zodat wanneer je dit voorwerp thuis nog eens bekijkt, je direct herinnerd wordt 
aan het fijne of cruciale moment. 
 

 

https://innergybynature.nl/workshop-de-kracht-van-de-seizoenen/
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De natuur werkt ook heel goed als natuurlijke spiegel. De natuur oordeelt niet maar laat je wel heel 
puur zien hoe het ervoor staat, wat zichtbaar is en wat de gevolgen zijn. 
 

 
 

 
Natuurlijke spiegel, Doubtful Sound 

 
Denk maar aan de schrale droge zandgronden die door roofbouw niet meer bruikbaar zijn. In 
hoeverre ben jij roofbouw aan het plegen op je lichaam? Wat heeft er bij jouw aandacht en verzorging 
nodig wil er weer iets kunnen groeien? 
 
Door zo puur bezig te zijn, ruimte te scheppen voor jouw eigen keuzes en deze in behapbare stapjes 
uit te proberen ontstaan er steeds meer authentieke keuzes, kom jij in je eigen Innergy te staan. 
 
Wandelen op zich draagt al bij aan ontspanning en je kunt daar de natuur nog extra voor inzetten 
door je bijvoorbeeld goed te aarden, af te stemmen op de natuurlijke energieën van o.a. de aarde, 
kosmos en de bomen. Je verhoogt zo je eigen energiefrequentie en voelt je daardoor energieker, kunt 
meer weerstand bieden tegen dingen die niet fijn voor je zijn en bent minder vatbaar voor 
overprikkeling.  
 
Wist je dat het gelukshormoon serotonine wordt vrijgemaakt door te wandelen?  
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Wandel nu naar je herstel  
 
Moe, gestrest, overprikkelt en misschien zelfs al een burn-out? 
Kom in beweging! Echt, je doet jezelf geen groter plezier door nu in beweging te komen. 

 
Ga naar buiten en wandel. Alleen of onder begeleiding van een wandelcoach. 
 

 
Maak je problemen bespreekbaar, alleen zo kan het helen. Ik vergelijk het altijd met een wond, als je 
die inpakt komt er ook geen zuurstof bij en kan het niet helen. In tegendeel zelfs, het wordt alleen 
maar erger. 
 
Een beetje ongemak is niet erg, dat zet je aan tot groei. Zo heb ik altijd het beeld van de kreeft voor 
me. Zodra zijn schild te klein is en hij er ongemak van ervaart werpt hij deze af en gaat op een 
beschutte plek liggen tot zijn schild weer is aangegroeid. 
 
Wij mensen zouden ons net zo moeten beschermen en leren van de natuur. Zodra je huidige leven, 
of het nu werk of privé gerelateerd is, niet meer passend is, neem er afscheid van, kom in actie.  
Maar zolang je nog geen nieuwe veilige basis hebt, zoek dan de beschutting of bescherming op, 
wellicht biedt de begeleiding van een wandelcoach dit voor jou. 
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Dit biedt Innergy By Nature 
 
Als ontZORG coach begeleid ik je naar jouw doel of verlangen. Je zult meer ontspanning en rust 
ervaren. Gun jezelf dit cadeau en keer terug naar je Innergy! Het is minder ver weg dan je denkt! 
 
Als wandelcoach neem ik je in vier wandelingen mee naar buiten, de natuur in.  
We onderzoeken samen hoe je je verlangen kunt bereiken. Ik begeleid je in haalbare stappen naar 
jouw doel en dit alles ondersteund met passende oefeningen in en met de natuur. 
 

Wat je zelf kunt doen om tot rust te komen 
 
We willen ons allemaal energiek voelen en grip hebben op ons leven. Het stemt je gerust als je weet 
wat je kunt doen als je overprikkeld bent of dreigt te raken. 
Meestal heb je voor jezelf al een aantal trucs, maar soms zijn deze niet voldoende. 
Misschien helpen onderstaande tips je om je bestaande repertoire uit te breiden. 
 

 Ga naar buiten en wandel, een half uur is al voldoende. 

 Observeer 5 minuten wat je allemaal om je heen ziet en label het positief. Zo leeg je je hoofd 
door hem te vullen. 

 Slaap voldoende, probeer evt. aan het eind van de middag even 10 minuten te gaan liggen. 

 Probeer eens of yoga iets voor je is. Een effectieve manier om uit je hoofd en in je lijf te 
komen. Dit kan al heel laagdrempelig via YouTube, zoals Yoga with Adrien. 

 Meditatie en als beginner kan een geleide meditatie (YouTube) heerlijk rustgevend zijn. 

 Vraag ondersteuning vanuit je omgeving of een coach. Je hoeft het niet alleen te doen. 
 

 

 
“Je bent zelf de sleutel tot je eigen herstel en succes”  

https://www.youtube.com/user/yogawithadriene
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Over de auteur 

Sem Koopman, getrouwd en moeder van 2 zoons. Opgegroeid in de omgeving van Noord 

Kennemerland, met zijn rijkdom aan stranden, duinen en de prachtige bossen. 

Mijn zoektocht naar wie ik ben, waar mijn talenten liggen en hoe ik mijzelf in de maatschappij kon 
positioneren heeft mij gevormd tot wie ik nu ben. Authentiek, intuïtief sterk ontwikkeld en gedreven 
door de natuur. 

Als verpleegkundige op de hartbewaking heb ik geleerd om acute zorg te verlenen en patiënten en 
zijn familie van heel dichtbij begeleid in heftige levensperiodes waarbij leven en dood dichtbij elkaar 
stonden. Verlies, rouw en acceptatie, maar ook de kracht van hoop en vreugde hebben mij in deze 
periode mogen vormen. 

Na enige jaren heb ik de stap genomen om als leidinggevende mijn talenten in te zetten binnen 
verschillende afdelingen, waaronder de hartbewaking. 

In mijn periode als leidinggevende heb ik mij verschillende leiderschapsstijlen eigen gemaakt, 
waaronder coachend leiderschap. De energie die het geeft wanneer je medewerkers mag coachen en 
ze in hun kracht ziet komen te staan is een heel mooi en waardevol proces. 

De groene draad in mijn leven is altijd het bieden van ondersteuning geweest. Individueel en aan 
teams. De kracht en wijsheid in ieder mens aanspreken om hiermee zo authentiek mogelijk zijn eigen 
levenspad te volbrengen is wat mij drijft. De kracht die de natuur als healing environment hierin 
betekent heeft mij enorm geïnspireerd.  Dit wilde ik een prominentere rol geven in mijn leven, 
gecombineerd met een nog altijd oud verlangen om mijn kennis van de natuur breder in te zetten. 

Zo ontstond Innergy By Nature. 

Als ontZORG coach ben ik gespecialiseerd in coaching bij: 

 De ZORG van een kind met ASS, ADHD, HSP of hoogbegaafdheid 

 Stress en burn-out door de ZORG van kinderen met een prikkelverwerkingsstoornis 

 Stress en burn-out door het werken in de gezondheidsZORG 

Als ontZORG coach begeleid ik je naar jouw doel of verlangen. Je zult meer ontspanning en rust 
ervaren. Gun jezelf dit cadeau en keer terug naar je Innergy! Het is minder ver weg dan je denkt! 

Namasté 

Sem Koopman 
www.innergybynature.nl 

  

http://www.innergybynature.nl/
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