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het bewustzijn van je eigen inwendige toestand, ook wel het 
zevende zintuig genoemd door David. Interoceptie is noodza-
kelijk voor het gevoel van belichaming. ‘De beste manier om 
gebruik te kunnen maken van je proprioceptie en interocep-
tie is vertragen. Vaak werken we ons snel door onze workout, 
zodat we verder kunnen gaan met het volgende. Of we doen 
onze workout terwijl we naar een podcast luisteren of naar 
iets kijken. Maar hoe zou het zijn als je je tijdens de workout 
focust op hoe je lichaam aanvoelt en op wat je vanbinnen 
tegenkomt? Daarnaast denk ik dat iedereen een langzamer, 
mindful ritme nodig heeft. Mindfulle beweging, of dat nou 
tai chi is of yoga of jezelf heel langzaam omrollen, waarbij je 
focust op de kwaliteit van je beweging. Niet op de kwantiteit 
– hoeveel kun je tillen of hoe snel kan je gaan – maar op de 
kwaliteit van hoe het voelt. 

Een van mijn favoriete oefeningen met iemand met een 
schouderblessure is om hem zijn armen te laten draaien, de 
ene van voor naar achter en de andere in de tegenovergestelde 
richting. Dus je begint met een arm omhoog en eentje omlaag 
en draait ze dan 360 graden, in tegengestelde richting. Vaak 
speelt iemand onbewust vals en draaien de armen op een 
gegeven moment in dezelfde richting. De truc is om het heel 
langzaam en gefocust te doen, eventueel terwijl je in de spie-
gel kijkt. Als je vertraagt, ben je je veel meer bewust van wat er 
gebeurt. Voor mij is de echte gift van dit soort oefeningen dat 
het je in contact met je lichaam brengt op een manier waarop 
je lichaam weer je vriend wordt. Dan ga je er beter naar luis-
teren en ga je je er minder zorgen over maken. Het stelt je in 
de gelegenheid om een dialoog te hebben.’ Lorimer Moseley 
toonde ook aan dat als je tijdens fysiotherapie bewust aan-
dacht geeft aan de behandeling en het behandelde gebied, dat 
een gunstig effect heeft.[5]

Het ziet ernaar uit dat foutieve interoceptieve input verant-
woordelijk is voor een brede waaier aan psychosomatische 
problemen als angst, depressie, maar bijvoorbeeld ook ano-
rexia. ‘Als je een mager persoon, die voorheen dik was, een 
pen en papier geeft en haar vraagt zichzelf te tekenen, dan 
tekent ze zich vaak in grotere proporties dan ze is. Het heeft 
niks te maken met wat ze in de spiegel ziet, het is hoe ze zich 
vanbinnen voelt. Het brein heeft meer tijd nodig om te ver-
anderen. Voor mij zijn het afferent-efferente feedbackloops; 

als je het niet van de ene kant kan benaderen, dan moet het 
mogelijk zijn om het aan de andere kant aan te pakken. Je 
kunt het lichaam via het brein proberen te beïnvloeden, maar 
je kunt ook bij het lichaam beginnen om het brein te beïnvloe-
den. Door de angst heen breken is lastig, maar als je vertraagt, 
dan kan je dat helpen om door de angst voor verandering heen 
te gaan. Als ik snel ga, kan ik mezelf beschadigen voordat ik 
kan stoppen. Dus dat is zeker ook een aspect van hoe ik met 
mensen werk, altijd heel langzaam. Maar over interoceptie en 
hoe dat werkt en niet werkt, beginnen we pas net te leren.’ 

Interoceptie is in ieder geval iets wat bij veel mensen nog wel 
wat ontwikkeld kan worden. Hoe goed voel jij je eigen hartslag, 
zonder aan je pols te voelen? Dat is interoceptie. Hoe goed je 
de hartslag voelt, schijnt ook een goede maat te zijn voor hoe 
goed je interoceptie in het algemeen is ontwikkeld. 

David geeft me een trillende stok in mijn handen. ‘Dit is 
een van mijn favoriete instrumenten om mijn interoceptie aan 
te spreken. Het heet een fascia-releaser. Je kunt voelen hoe 
er een golvend ritme in de trilling zit. Dus ik adem in als het 
opkomt en ik adem uit als het weer daalt. En ook al kan ik aar-
dig goed ademen, het is niet altijd even makkelijk. Soms ga 
ik er juist helemaal tegenin met mijn adem. Het is als ieder 
ander zintuig, reuk, gehoor, zicht, je moet ermee werken en 
je moet ernaar luisteren. Als ik er niet naar luister, omdat ik 
druk ben en iets anders belangrijker vind op dat moment, dan 
laat mijn lichaam me dat soms voelen daarna. Een meester 
in het opwekken van interoceptie is overigens yogaleraar Max 
Strom.

Ook de stem vertragen en verlagen en kalm zijn als thera-
peut helpt de interoceptie. Aanpassing van de toon geeft een 
sympathische reactie, het vibreert met de nervus vagus. Ik 
ben kalm, mijn stem wordt lager en dat heeft een stimulerend 
effect op de nervus vagus, de zenuw die je laat ontspannen. 
Deze zenuw gaat bovendien naar alle belangrijke organen. 
Dus als een cliënt heel druk binnenkomt, probeer ik in dat 
rustige gebied te blijven. Als ik dat doe, wordt het werk meer 
meditatief. Soms heeft iemand een hele levendige geest en 
moet ik zeggen ‘als het niet gaat over wat er gebeurt, dan nu 
even niet meer praten, want dat heb ik nodig om me te kunnen 
concentreren’. Ik probeer ze geen slecht gevoel te geven, dus 
zeg gewoon dat ik me moet concentreren.’ a
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‘ons conceptuele systeem lijkt 
veel meer voort te komen uit de 
fysieke eigenschappen van ons 
lichaam dan uit de hersenen’
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