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Coach - Trainer - Keynote spreker 
Cognitieve gedragstherapie 
Stress en burn-out preventie en begeleiding 
Life coach – Geluk coach 
Hartcoherentie coach 

___________________________________________________________________________ 
 

Hartcoherentie 
‘adem je stress weg’ 

 

 
 
Wat is Hartcoherentie? 
Het is een ademhalingstechniek die coherentie veroorzaakt in hartritme. Het versnellen en 
vertragen van onze hartslag zijn op elkaar afgestemd. Je hart in ‘coherentie’ geeft signalen 
aan je (stress) brein dat er rust is.  Zo heb je een positief effect op stress-respons en 
evenwicht in zenuwstelsel. 
 
 
 
 
 
Deze ademhalingstechniek en training wordt ingezet bij burn-out, stressklachten, 
slaapproblemen, concentratieverlies, angsten, innerlijke onrust, hyperventilatie etc. 
 
Biofeedback 
Met behulp van biofeedbacktoestellen en applicaties op smartphone is het hartritme 
zichtbaar op een computerscherm, smartphone of tablet, zowel voor iOS (Apple) als 
Android (PC).  Via een sensor op je oorlel verschijnt op een scherm je hartritme variatie 
(HRV). Deze HRV is het verschil in intervallen tussen twee hartslagen. Je hart slaat immers 
niet als een metronoom. Er zit telkens een kleine variatie tussen de hartslagen. 
 



     
 
Een training bestaat uit 4 sessies: 
 
Sessie 1: 
• Wat is hartcoherentie? 
• Wat zijn de toepassingsgebieden? 
• Wat is het verschil tussen chaos in hartritme en rust in hartritme? 
• Wat is het effect van hartcoherentie op ons stress mechanisme? 
• Bewustwording van ademhaling 
• Eerste meting met biofeedback toestel 
 
Sessie 2: 
• Wat is (on)gezonde stress? Hoe werkt ons (stress) brein? 
• Wat is het verschil tussen buik- en borstademhaling? 
• Wat is een focus ademhaling? 
• Hoe ga ik aan de slag met ‘een focus adem begeleider’? 
• Tweede meting met biofeedback toestel 

 
 Sessie 3: 
• Evaluatie focus ademhaling en ademhalingstechnieken 
• Hebben gedachten effect op onze hartslag en coherentie? 
• Inzicht in stress brein en patronen van angst/weerstand 
• Is er evenwicht tussen stresshormomen en herstelhormonen? 
• Hoe kan ik mijn hartcoherentie meten met een app op smartphone of biofeedback 

toestellen? 
• Derde meting met biofeedback toestel 

 
Sessie 4 
• Eind evaluatie training hartcoherentie en ademhalingstechnieken 
• Tips voor dagelijks gebruik 
• Vierde meting met biofeedback toestel 

 

 
 



 
Prijzen:  
Sessie 1: individueel 85 minuten: 80€ 
Sessie 1: in groep 90 minuten: 40€  
Sessie 2: 55 minuten: 60€ 
Sessie 3: 55 minuten: 60€ 
Sessie 4: 55 minuten 60€ 
 
Meer info? 
Vragen? 
Mail naar gina@ginapeeters-coach.com 
  


