
Ontspanningsoefening I - progressieve spier relaxatie 
 
Inleiding 
Edmund Jacobson heeft een ontspanningstechniek ontwikkeld in het begin van de jaren ’20. Deze 
techniek wordt ‘progressieve spier relaxatie’ genoemd. In de loop van jaren is deze techniek 
voortdurend aangepast, maar de methode van Jacobson wordt tot op de dag van vandaag nog veel 
toegepast. De achterliggende gedachte van de techniek is dat wanneer spieren aanspannen, ze 
vervolgens na het loslaten van de spanning, verdiept ontspannen zijn. Het is daarbij van belang dat 
degene die de techniek uitvoert goed het verschil in zijn lichaam probeert te voelen, tussen 
aanspannen en ontspannen. Eerst wordt de techniek in een comfortabele positie uitgevoerd en als dat 
goed gaat daarna ook in dagelijkse situaties. Uiteindelijk is het doel dat men leert herkennen wanneer 
het lichaam of delen van het lichaam gespannen zijn. Vervolgens kan men bewust de techniek 
toepassen om te gaan ontspannen. Daarnaast is het voordeel dat wanneer men bezig is met de 
techniek en de aandacht op het aan- en ontspannen van bepaalde spieren is gericht, er geen plaats is 
voor andere gedachten. Dus ook niet voor negatieve gedachten, zorgen en angsten. 
 
De techniek  
Wat u gaat doen is het afwisselend aanspannen en ontspannen van een specifieke spiergroep. Na een 
aanspanning zal een spier namelijk meer ontspannen zijn dan ervoor. Het is belangrijk dat u zich 
concentreert op het gevoel van de spieren, vooral op het contrast tussen aanspannen en ontspannen. 
Dit is van belang zodat u zich, in de loop van de tijd in allerlei situaties, bewust wordt van de spanning 
in uw spieren. En vervolgens deze spanning zal kunnen verlagen. 
 
De relaxatietechniek kan zittend uitgevoerd worden in een comfortabele stoel of liggend op bed of 
bijvoorbeeld op een matje op de grond. Probeer zo comfortabel mogelijk te zitten of te liggen, waarbij 
u geen strakke kleren of schoenen draagt. De benen liggen rustig naast elkaar en kruisen elkaar niet. 
Zoek een rustige omgeving uit zodat u niet afgeleid wordt. 
 
Houdt de volgende richtlijnen aan: 

- Span alleen de spiergroep aan waar u in een bepaalde stap mee bezig bent. 
- Houdt niet u adem in, maar adem rustig door tijdens de oefening 
- Denk alleen aan het verschil tussen de aanspanning en de ontspanning. 
- Wanneer u uw ogen sluit tijdens de oefening kunt u zich hier beter op concentreren 
- Elke aanspanning duurt 5 seconden 
- Elke ontspanning duurt 10 seconden 
- Adem een paar keer diep in en uit 

 
De oefening 
De volgende spiergroepen worden doorlopen (laat dit evt voorlezen of spreek dit voor jezelf in via een 
dictafoon op je telefoon). Wanneer begint met deze ontspanningstechniek zult u steeds de oefeningen 
even moeten doorlezen per oefening, maar na verloop van tijd zult u de oefeningen onthouden en dan 
gaat het ontspannen ook beter. Dan kunnen de ogen ook gesloten blijven en dit is beter om op het 
verschil tussen spanning en ontspanning te concentreren. 
 

1. De handen 
- Maak een vuist en span 5s aan, ontspan 10s. 
- Strek de vingers en span 5s aan, ontspan 10s 

 
2. Buigers en strekkers van de bovenarm 

- Buig u armen tot 90 graden en span 5s aan tot een spierbal, ontspan 10s (laat de armen 
liggen) 



- Strek u armen volledig en span 5s aan, ontspan 10s (laat de armen liggen) 
 

3. Schouders 
- Trek de schouders naar achteren en span 5s aan, ontspan 10s 
- Duw de schouders naar voren (schouders niet omhoog optrekken) en span 5s aan, 

ontspan 10s 
 

4. De nek (draaien) 
- Houdt de schouder recht en ontspannen, draai de nek rustig naar rechts zo ver het 

kan, houdt 5s vast en ontspan 10s, en doe hetzelfde naar links 
 

5. De Mond 
- Open de mond zover als mogelijk, houd dit 5s vast en ontspan 10s 
- Pers de lippen samen en houdt dit 5s vast, ontspan 10 s 

 
6. Tong 

- Druk de tong tegen het gehemelte aan, houd dit 5s vast en ontspan 10s 
- Druk de tong tegen de bodem van de mond, houd dit 5s vast en ontspan 10s 

 
Ga in de volgende stappen door met 5 s aanspannen en 10 s ontspannen. 
 

7. Ogen 
- Open de ogen zo wijd mogelijk en ontspan 
- Sluit de ogen stevig en ontspan daarna ogen, voorhoofd en neus volledig 

 
8. Buik 

- Trek de buik zover mogelijk in en ontspan 
- Zet de buik zover mogelijk uit en ontspan 

 
9. Billen 

- Druk de billen zo stevig mogelijk tegen elkaar en ontspan 
 

10. Bovenbenen 
- Strek de benen en til de hakken een paar centimeter boven de ondergrond (buik blijft 

ontspannen) en ontspan door ze weer neer te leggen. 
- Duw de hielen stevig in de ondergrond en ontspan 

 
11. Kuiten 

- Trek de voeten op met de tenen zover mogelijk richting het scheenbeen en ontspan 
- Strek de voeten en tenen zover mogelijk weg (als een ballerina) en ontspan 

 
Na de sessies probeert u het ontspannen gevoel een tijdje aan te houden, bijvoorbeeld door de 
onderstaande ontspanningsoefening te doen. Na een aantal sessies zult u wellicht ontdekken welke 
spiergroepen moeilijker te ontspannen zijn voor u. U mag zich op deze groepen gaan concentreren en 
de makkelijke groepen overslaan. In het begin mogen de spieren stevig aangespannen worden, zodat 
goed het verschil gevoeld kan worden tussen aanspannen en ontspannen. In de loop van de tijd mag 
het aanspannen steeds subtieler worden zodat er een ook ik het dagelijks leven de spanningsvelden in 
het lichaam vaak subtiel zijn. Door op deze manier te trainen zullen ook deze spanningen beter 
aangevoeld kunnen worden. Wanneer u begint met deze ontspanningstechniek zult u steeds de 
oefeningen even moeten doorlezen per oefening, maar na verloop van tijd zult u de oefeningen 
onthouden en dan gaat het ontspannen ook beter. Dan kunnen de ogen ook gesloten blijven, wat beter 
is om op het verschil tussen spanning en ontspanning te concentreren. 



Ontspanningsoefening II - ontspannen door visualisatie 

 
Inleiding 
Visualisatie is het bewust beelden oproepen van een concrete situatie. Visualisatie kan gebruikt 
worden om te ontspannen, maar wordt ook steeds meer gebruikt in de sportwereld en revalidatie op 
basis van nieuwe wetenschappelijke inzichten. Door alleen al te denken aan bepaalde beweging, 
worden in het lichaam signalen naar de spieren gestuurd zonder dat er een beweging uit voort komt. 
En zelfs zonder daadwerkelijk te bewegen worden hier al trainingseffecten uit behaald. Dit kan 
bijvoorbeeld worden toegepast in de topsport. Door aan een perfecte uitvoering van een specifieke 
beweging te denken ben je dus eigenlijk al aan het trainen en kun je visualiseren hoe de beste 
uitvoering van een schaatsbeweging of schot op het doel eruit moet zien. Ook in de revalidatie wordt 
hier volop onderzoek naar gedaan. Iemand met verlammingsverschijnselen zou al kunnen beginnen 
met trainen door alleen aan een goede uitvoering van een beweging te denken. 
 
Ook ontspannen kan dus door middel van visualisatie. Door aan een prettige omgeving of herinnering 
te denken kunt u het lichaam ook in een prettige, ontspannen stemming brengen. Het verschil met 
dagdromen is dat bij visualisatie de beelden heel concreet zijn en bewust worden opgeroepen. De 
beelden hebben veel details zodat er een duidelijke sfeer opgeroepen word. Visualiseren is een vorm 
van meditatie, een techniek die ons in staat stelt ons lichaam en onze geest te ontspannen en 
bovendien onze geest te verlossen van onnodige gedachtes en hersenactiviteit. Lees eerst de techniek 
van het visualiseren rustig door. 
 
De techniek 
Het is de bedoeling dat u in een korte tijd een prettig beeld voor uzelf gaat scheppen. Dit beeld kan 
een fijne herinnering van vroeger zijn, een bepaalde droom die u voor de toekomst heeft of een 
bijvoorbeeld een gedachte aan een droomvakantie. In de beelden die u gaat oproepen ligt de wereld 
voor u open. U kunt zich bijvoorbeeld gaan voorstellen dat u een gezond goed werkend lichaam heeft 
en bedenken wat u dan graag zou willen doen. Tijdens de visualisatie kan het zijn dat er veel afleidende 
gedachten in u opkomen. Het is de kunst om deze gedachten dan voorbij te laten gaan en terug te 
concentreren op uw visualisatie. Probeer de opkomende gedachten niet krampachtig te 
onderdrukken, maar laat ze laten verdwijnen naar de achtergrond. Het werkt niet om te vechten om 
te ontspannen. Zoals een lens van een camera zoomt u in op uw visualisatie en worden de andere 
gedachten wazig. Tijdens het visualiseren hoeft u geen conclusies te trekken, te oordelen of over 
bijzaken na te denken. Neem alle beelden zoals ze zijn. Accepteer het huidige moment zoals het is. 
 
Ontspannen begint altijd in een rustige omgeving waar u niet afgeleid kunt worden. Zoek een moment 
en een plek waar u even alleen kunt zijn voor een kwartier. Zorg dat u in een comfortabele positie ligt 
of zit en dat u geen strakke kleren of schoenen aan heeft. Adem een paar keer diep in en uit en sluit 
de ogen. 

-  
- Probeer uzelf eerst in de juiste omgeving te plaatsen van de herinnering of toekomstdroom 
en zorg 

- eerst dat alle details van de omgeving kloppen. Is het warm of koud, waait er een briesje, staat 
u 

- op het strand, in een bos, zijn er andere mensen om u heen? Welke kleuren heeft de 
omgeving? 

- Stel u zich de omgevingsgeluiden voor; bijvoorbeeld zingende vogels, zeegeruis, stemmen van 
- mensen of muziek. 
- Probeer al uw zintuigen te gebruiken, reuk, smaak, voel het zand of de grond onder uw voeten. 
- Niet alles hoeft op de werkelijkheid te berusten, zo kan het bijvoorbeeld prettig zijn om u voor 

te 



- stellen dat u al uw zorgen in een ballon blaast en deze weg laat voeren door de wind. 
- Bedenk dat alles mogelijk is in uw beelden, u heeft de controle en regisseert de beelden. 
- Beleef de herinnering en zorg dat het u een goed gevoel geeft, laat het verhaal goed aflopen 

en zorg dat u het einde van het verhaal meemaakt voordat u uw ogen weer opendoet. 
 

Blijf even rustig liggen of zitten na de visualisatie en laat u het beeld weer helemaal los. Breng uw 
aandacht weer terug in de werkelijke omgeving en richt uw aandacht op uw lichaam. Kom rustig 
overeind. 
 
Het kan prettig zijn om uw eerste keren een visualisatie van te voren uit te schrijven en door iemand 
anders voor te laten lezen of het op te nemen op band en later af te spelen voor u zelf. Op die manier 
is het makkelijker om de beelden in uw gedachten te laten komen. Denk er ook dan aan om alle details 
op te nemen in het gesproken verhaal. 
 
Een voorbeeld van een visualisatie: 
Ik lig op een strand op een onbewoond eiland; het is aangenaam warm. 
Er is zijn slechts een paar hagelwitte wolken aan de lucht. 
De zee is azuurblauw en de golven spoelen rustig aan op het strand.  
Het water komt en gaat. 
Ik voel het zand onder mijn voeten, het zand is lekker warm en zacht. 
Ik draag losse luchtige kleding die wappert in de wind. 
Er staan palmen op het strand en de wind ruist door de bladeren heen. 
Ik eet een sappige meloen, hij smaakt heerlijk zoet. 
Ik voel de zon op mijn huid 
Ik loop naar het water en ga met mijn voeten in het water staan. 
Het water spoelt over mijn voeten heen. 
Dan zie ik in de verte een luchtballon aan komen 
Ik hoor af en toe het gas dat in de luchtballon tot hete lucht gestookt wordt 
De ballon landt op het strand en ik ga er naar toe 
Ik stap in de mand 
De ballon stijgt langzaam op richting de blauwe hemel 
Het eiland wordt steeds kleiner 
Ik drink champagne en ik voel de bubbels op mijn tong uiteenspatten 
Ik voel me gewichtsloos hier hoog in de lucht 
Ik heb een parachute om en spring uit de mand naar beneden 
De parachute springt open en ik hang in de lucht 
Heel langzaam wordt het eiland weer groter terwijl ik gewichtsloos aan de parachute hang 
Ik dein rustig heen en weer in de wind 
Ik bereik het strand en val met een zachte landing op het zand 
Ik ga weer in het zand liggen 
Dan zie de meest prachtige zonsondergang die ik ooit gezien heb 
De lucht kleurt blauw, paars rood en oranje 
Ik blijf op het strand tot de gele bol langzaam onder de horizon verdwijnt 
 
 
 
 
 
 
 
BRON: Bovenstaande tekst is afkomstig uit de relaxatiebundel Universitair Ziekenhuis Brussel (UZB) 
geschreven door: Drs. R van Abbema, Prof. Dr. J. Nijs en Dr. C. P. van Wilgen.  


