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opzet 

• Voorstellen 

• Stress en zenuwstelsel 

• Waarom yoga 

• oefeningen. 



Wie ben ik / wat doe ik (eigenlijk?) 

• Nanon wissink-Lahnstein 

• Moeder 

• SPV, werkzaam in de ambulante ouderenpsychiatrie 
en in de 7x24uurs dienst 

• Yogadocente: ik geef les in Hatha yoga aan 
volwassenen, ouderen (binnen de psychiatrie),  bezig 
met een opleiding yogatherapie 

• mindfulnesstrainer  

• Begeleider van stiltedagen  

• Enzovoort ;-) 

 

 



Het autonome zenuwstelsel 

 

• Het sympatische deel van het autonome 
zenuwstelsel is van belang bij verhoogde 
fysieke en/of psychische activiteit 

 

• Het parasympatische deel van het autonome 
zenuwstelsel speelt een rol bij rust, relaxatie 
en herstel. 

 



Stress ontspanning 
sympaticus  parasympaticus 

Hartwerking omhoog + Hartwerking omlaag + 

Stofwisseling omhoog + Stofwisseling omlaag - 

Spijsvertering omlaag - Spijsvertering omhoog + 

Adrenaline omhoog + Adrenaline omlaag - 

Pupilverwijding Pupilvernauwing 

Vascodilatie in spieren , hart, 
etc. dus meer bloed en zuurstof 
naar de spieren en het hart om 
te kunnen vluchten bijv. 
 

Bloedvatconstrictie in spieren, 
hart etc. dus minder bloed naar 
spieren en hart. 

VECHT / VLUCHTREACTIE 
 

RUST SITUATIE 







Casus: Acute situatie 
 • Wat gebeurt er in je 

lijf? 

• Hart gaat snelle kloppen 

• Klamme handen 

• Ademhaling wordt 
oppervlakkiger 

• Schouders gaan 
omhoog 

• Je krijgt het warm of 
koud 

 

• Welke gedachten zijn 
er? 

• Oh nee…. 

• Dat wordt een lange…. 

• Waarom ik? 

• Moet dit nou? 

• Weer zo’n…. 

• Enz…. 



Wat kan je doen? 

• https://media.giphy.com/
media/xTcnSMAsv4GK6iTn
XO/giphy.gif 

 



Wat is yoga 

• De yoga die ik geef is हठ HAṬHA, योग YOGA 

• De term hatha bestaat in het Sanskriet uit ha (zon) en 
tha (maan), wat verwijst naar het evenwicht tussen 
tegengestelden.  
 

• Yoga betekent "juk", "verenigen", "beheersen".  

 

• het doel is het in balans brengen van lichaam en geest 
(deze twee met elkaar verbinden). Dit kan door 
houdingen/oefeningen (asana’s), ademhalings- en 
ontspanningsoefeningen en concentratietechnieken. 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Sanskriet
https://nl.wikipedia.org/wiki/Juk


DOEL van YOGA 

• Rust brengen in de wervelingen van de 
geest 

• Of wel het vinden van vrede en 
ontspanning door Asana’s (oefeningen) 

• Pranayama (ademhalingsoefeningen) 

• Meditatie (ervaren wat er is op dit 
moment) 
 


