
 

© Mevrouw Nilsson | coaching en communicatie 

blog: mijn hoofd is een liga 

 
29 september 2020 

Mijn hoofd is een Liga. 
Opzij, opzij, opzij… Herman van Veen zong het in 1979. 

Een aanklacht tegen iedereen die toen (al) haast had. 
Terwijl mijn lief een paar dagen met mannen gaat vissen in Overijssel, geniet ik van een weekend 
waarin er niet te veel hoeft. 

Alhoewel, stiekem zijn er toch allerlei dingen die mijn aandacht en tijd vragen: borrel met oud 
collega’s, begeleiding van een tennisteam, verjaardag van mijn neefje, zorgen voor het eten (liefst 
ook nog een beetje verantwoord met groenten, al interesseert pubers dat geen drol). Allemaal 
leuke dingen dat wel. Daar krijg ik energie van. 

Liga maakt in hun reclames al een aantal jaren heel slim gebruik van de energie van het lied van 
Herman van Veen en refereert hiermee aan het gedeelde gevoel van innerlijke onrust en 
gejaagdheid. En aan onze pillencultuur. “Heb je het druk? Ach we hebben het allemaal druk. Hup, 
een liga erin en door!!! “ 

Toch? 
Maar wat als die liga niet helpt… ? 
Wat als mijn lijf aangeeft dat ik teveel van mezelf vraag… ? 
Merk ik het überhaupt nog op… ? 
Wat heeft het voor effect op mijn gemoedstoestand en mijn gezondheid… ? 
Het is constant zoeken naar de juiste balans, krijg ik er energie van of lekt er energie weg? 

Onlangs was ik te gast op het Nursing congres voor de zorgprofessional in balans waar ik een 
ademworkshop mocht verzorgen. Daar schetste spreker Harry van de Pol het heel treffend: we 
leven als een kop zonder kip. 
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Compleet met visuele ondersteuning voor zover de woorden nog niet duidelijk genoeg waren. 
Bam! 

Het hoofd is vaak de baas en we staan continu “aan”. We kunnen ook “uit” of op “standby”. 
Als je stil gaat staan, kun je voelen. 
De afgelopen jaren heb ik opnieuw leren voelen. Dat klinkt heel fijn maar dat was het zeker niet 
altijd. Soms werden de gevoelens en emoties mij te veel en wist ik er geen weg mee. Dat was en is 
soms nog steeds oefenen. Oefenen om emoties die ik jarenlang zorgvuldig gereguleerd heb (lees 
binnengehouden) de ruimte te geven. Want het voelen van de onmacht, radeloosheid, de boosheid 
en het verdriet na het overlijden van mijn vader was voor het 7-jarige meisje te veel. Die emoties 
waren zo overweldigend dat het onveilig was voor dat kleine meisje om te voelen. 
In haar hoofd kon zij de wereld ordenen en haar emoties een halt toe roepen. 
Mijn hoofd was mijn redding want daarmee kon ik mij staande houden in de overweldigende wereld. 
Mijn hoofd was mijn liga.  

Om in de analogie van de kop zonder kip te blijven, dat heeft me zeker geen windeieren gelegd. 
Ik ben een kei geworden in nieuwe dingen leren en heb een niet aflatende honger naar kennis en 
tegenwoordig behandelmethoden. Coaching, verbonden ademen, hartcoherentie, holistic pulsing, 
meditatie. Het is een grote ontdekkingsreis en het brengt nog steeds nieuwe inzichten en 
ervaringen. 

Want dat is de switch die ik steeds meer aan het maken ben. Van hoofdwerk naar hart- en 
lijfwerk. Waarbij het hoofd zeker meedoet. Het is zelfs noodzakelijk. Als je lijf in balans is, kan je 
hoofd helder denken en optimaal gebruik maken van de oneindige mogelijkheden die onze 
hersenen ons bieden. 

Een jaar geleden heb ik tijdelijk als interim mijn oude baan als bestuurssecretaris ingevuld omdat 
er nog geen nieuwe functionaris benoemd kon worden. 

Ik was inmiddels anderhalf jaar weg en qua ontwikkeling ook evenzoveel tijd verder. Een 
gemakkelijke en relaxte opdracht die ik op de automatische piloot kon doen. 
Echter toen ik de eerste dag aan het werk ging, gebeurde er iets geks. 
Mijn automatische piloot schakelde in no time van de 1e versnelling naar de 3e versnelling. Het 
was alsof mijn lijf in één keer aanstond. Bam. 
Vele gedachten tegelijkertijd, in hoog tempo door het pand en het werk. De lat die ik in mijn 
hoofd omlaag had gehaald, was er dus toch nog. 

Het was mijn lijf en in het bijzonder mijn zenuwstelsel dat zich liet gelden en liet voelen. 
Kennelijk ben ik in de loop der (vele) jaren zo geconditioneerd dat mijn lijf in bepaalde situaties of 
omstandigheden automatisch aanspringt. 
Zoals de hond van Pavlov die ging kwijlen bij het horen van een signaal omdat dat een teken was 
geworden dat er voedsel kwam. Zo zijn er in mijn leven vele gebeurtenissen geweest die me 

getriggerd hebben in mijn gevoel van onveiligheid. Daarop is een reactie geconditioneerd van 
aanspannen van de spieren in nek, schouders en benen, aanspannen van de buik waardoor de 
adem niet meer stroomt, spanning in de kaken, verhoging van de hartslag, etc. Het lichaam maakt 
zich klaar om te vechten of te vluchten, want het doel van de mens is nog steeds overleven. 
Nu ik erin geoefend ben, kan ik de signalen herkennen, accepteren dat ze er zijn en zo mijn lijf tot rust 
brengen. 
Het autonome zenuwstelsel, dat bijna alle onbewuste functies en processen in je lichaam reguleert 
zoals ademhaling, bloeddruk, spijsvertering, energiemanagement en stofwisseling is afgesteld op 
het traceren van ‘signalen van onveiligheid’. 
Het autonome zenuwstelsel bestaat uit twee takken: het sympathische en het parasympathische 
zenuwstelsel. 

Het sympathisch deel van het zenuwstelsel is als het ware het gaspedaal van het lichaam. Dit deel 
zorgt ervoor dat ademhaling, hartslag, bloeddruk omhoog gaan en stelt ons in staat tot actie. Te 



 

© Mevrouw Nilsson | coaching en communicatie 

overleven, vechten, vluchten en ook om te presteren. 
Het parasympathisch deel is de rem en die is noodzakelijk voor rust en herstel. 

Dat gaat volledig onbewust en automatisch. Het lichaam is van nature altijd op zoek naar balans. 
Sympathicus en parasympathicus zijn beide in bepaalde mate actief en hebben een tegengestelde 
werking. 
Als de sympathicus continu geactiveerd wordt of de parasympathicus kan de rem onvoldoende 
indrukken, ben je chronische aan het overleven. Ook in situaties waar dat het helemaal niet nodig 
is omdat er feitelijk geen dreiging is. Allen omdat je dat met je hoofd in het verleden hebt 
geleerd, voert je lijf uit. 
Bovendien komen er hormonen vrij die ook een duit in het zakje doen t.a.v hoe jij je voelt, zowel 
prettig als onprettig. 

Het goede nieuws is, dat je het autonome zenuwstelsel indirect wel kunt beïnvloeden. 
Er zijn verschillende manieren om dit te doen. Ik werk met ademhaling, hartcoherentie, 

lichaamsgerichte behandeling als holistic pulsing, wandelen in de natuur. 
Het zenuwstelsel wordt gekalmeerd en door ‘gelukshormonen’ aan te maken wordt het effect van 
stresshormonen als adrenaline en cortisol gedempt of opgeheven. 

Je kunt dagelijks zelf balans brengen in je autonome zenuwstelsel door je te omringen met mensen 
waar je blij van wordt, dingen te doen waar je energie van krijgt, gezond eten, erop uitgaan in 
de natuur, yoga, dansen, af en toe zomaar een uiltje knappen, of wat voor jou maar goed voelt. 
Je hebt dus invloed op het activeren of deactiveren van de verschillende delen van het autonome 
zenuwstelsel, op de hormonen die je lijf aanmaakt en daarmee op hoe jij je voelt. 

Mooi toch hoe ons lichaam dat gewoon zelf voor elkaar krijgt. 
Voel je je opgejaagd en rusteloos? Laat die liga eens wat vaker achterwege, voel wat er is en adem 
door. 

  

PS wil je een simpele oefening doen om te ervaren hoe je het parasympathische deel van je 
autonome zenuwstelsel kunt activeren. klik dan hier. 

 

https://youtu.be/eNs3ukRoKH8
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