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Inleiding
Stress komt in allerlei vormen in het leven van mens en dier voort. Het is van nuttig
mechanisme in de evolutie uitgegroeid tot een groot maatschappelijk probleem. 1
op de 7 Nederlanders heeft klachten die richting burn-out gaan. Maar wat is stress in
de kern precies? Hoe komt het dat we in situaties die helemaal niet
levensbedreigend zijn toch stress ervaren? En hoe komt het dat stress zich bij de ene
mens sneller en sterker uit dan bij de ander? En wat kan cranio sacraal therapie
beteken in het verminderen van stress en stress-gerelateerde klachten en te komen
tot meer ontspanning?

Stress en ontspanning: waar hebben we het over?
Bij stress hebben we het over invloeden die ons evenwicht verstoren of onze
belastbaarheid overstijgt. In zijn oervorm een spanning vanuit je omgeving, die jou
als organisme zodanig bedreigt dat je het loodje gaat leggen als je niet met een
goede respons reageert. De gevolgen kunnen zowel positief als negatief zijn.
Positief: motiverend, enthousiasmerend, vechten om te winnen of vluchten om te
overleven.
Negatief: frustratie, falen, verliezen, vast blijven zitten of zelfs doodgaan.
Stressoren zijn de veroorzaker van onze stressreactie en kunnen zich op vele terreinen
voordoen, zoals voedselstress (voedselbederf en belastende stoffen in voedsel, zoals
antibiotica, pesticiden), genotmiddelenstress (stoffen die stressreacties van het
lichaam versterken, zoals suikers, koffie, alcohol en tabak), medicatiestress,
milieustress (bijv. uitlaatgassen), electro-stress (wifi, blue tooth, dect en 3G, 4G en
5G), omgevingsstress (hitte, extreme kou en storm), emotionele stress (door
ingrijpende voorvallen en ongewenst gedrag) en fysieke stress (leef-of werkdruk of
onverwachte gebeurtenissen die lijken op gevaar).
Deze scriptie gaat over emotionele en fysieke stress door ongewenst gedrag,
ingrijpende voorvallen, leef-of werkdruk en onverwachte gebeurtenissen.
Ontspanning is de andere kant van de medaille van stress. Als stress is wat we minder
willen, is ontspanning wat we meer willen. En meer ontspanning is pas te bereiken als
de stress afneemt. Als ik mediteer en me wil ontspannen lukt me dat dan ook niet als
de stress door mijn lijf giert.

En wat is dan emotionele of fysieke stress?
Stress door fysieke of emotionele overbelasting is in de kern een zenuwgeleide,
hormonale en emotionele reactie. Die stressreacties stellen ons in staat bij een
(potentieel) bedreigende situatie zo te reageren dat de kans op overleven zo groot
mogelijk is. Een stressreactie dooft normaal gesproken snel uit, waarbij het lichaam
weer in balans komt. Als stress zich in relatieve korte opvolging herhaalt of stress
continue aanwezig is ligt het anders. Het lichaam komt dan niet meer in balans en
stressreacties, zoals vechten, vluchten en alertheid zijn continue aanwezig. Dat is
vermoeiend. Als dat te vaak voorkomt kan die vermoeidheid veranderen in
oververmoeidheid of nog later in een burn-out. Chronische stress beïnvloedt ook
onze orgaansystemen en kunnen bij die systemen klachten veroorzaken. Die
klachten horen dan niet bij een lichamelijke ziekte, maar zijn verschijnselen van stress.
En als er al klachten zijn, kunnen die verergeren door stress. Dat komt nog eens extra,
omdat stress ook ons immuunsysteem negatief beïnvloedt.
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Zeven reacties
Rondom stress hebben we zeven reacties die de overlevingskans vergroten,
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Alertheid, zodat we iets scherper worden om te kunnen reageren.
Fight, een vechtreactie om de ander te stoppen of te doden.
Flight, een vluchtreactie om niet gedood te worden door een ander.
Freeze, als vechten en vluchten niet mogelijk is.
Fuck, vergrote drang om de soort te laten overleven.
Emotie tonen, zodat we de ander kunnen afschrikken.
Ego laten zien, waardoor we ons groter en sterker maken dan we zijn.

Iedere reactie ontstond ergens anders in de evolutie.
1. Geen brein, geen stress. Plankton heeft dan ook geen
stress. Wel zo ontspannen. Maar de andere kant is dat het
slechts een kwestie van tijd is voordat plankton opgegeten
wordt.
2. Het wormenbrein, waarin op basis van het voelen van
trillingen een freeze ontstaat. Zodra een trilling of iets anders
voelbaar is, stopt de worm met bewegen met als gevolg
dat hij wellicht niet gegeten wordt.
3. Het reptielenbrein, waarmee we via de zintuigen kunnen
reageren met vechten, vluchten of verstijven. Ook de
drang tot vermenigvuldigen komt uit dit brein.
4. Het zoogdierenbrein, waaruit we communiceren via
lichaamstaal in de vorm van emoties. Daarbij kunnen we
ook naar anderen emotionele reacties geven bij dreiging
van gevaar.
5. Het menselijk brein, die zijn ego groter kan maken en vanuit
daar reageren op mogelijk gevaar. “America First” van
Trump, is hier een hedendaags voorbeeld.

Onze stresssystemen van oud naar jong
Van miljoenen jaren terug naar het hier en nu staan hieronder onze stresssytemen. En
wat er gebeurt als ze overbelast zijn.
Het Reticular Activating (Alarm) System (RAS)
De eerste stressreactie die we vanuit RAS in gang zetten is de alertheidsreactie. RAS
helpt ons om van een relatieve waaktoestand te switchen naar een periode van veel
aandacht en attentie. Alleen, bij overmatige activering van het RAS kan hij te hoog
afgesteld blijven.
De Peri Aqueductal Gray (PAG)
De peri aqueductal gray zorgt zo dat we bij groot gevaar in de freeze stand gaan. Het
zet daarbij zichzelf ‘uit’ waardoor het lijkt alsof we er niet zijn, we dood zijn.
Stressrespons
Via de zintuigen komen signalen van de buitenwereld binnen en gaan naar de
hypothalamus. Lijken die signalen op gevaar, dan maken we via hormonen en
zenuwverbindingen adrenaline en cortisol aan. Die stofjes maken ons actief om te
vechten of te vluchten. Is het gevaar weg, dan stopt via een ingenieus
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feedbacksysteem de aanmaak van die stofjes en komen we tot rust. Echter bij
chronische stress kan ons systeem niet meer ophouden alert te zijn en ontspant het zich
niet meer volledig. Er is dan continue sprake van een te hoog niveau van cortisol en de
bijnieren raken op den duur hierdoor uitgeput.
Freeze, fight of flight?
Bij de ene mens treedt een fight reactie op, de
ander een flight en weer een ander een freeze?
Hoe zit dat? Ongeveer 70% reageerde met een
fight of flight reactie en 15% met een freeze
reactie. De overige 15% wist deze reacties tijdig
gecontroleerd te remmen en reageerde door
vanuit het denken oplossingsgericht te handelen.
Het immuunsysteem
Wanneer door chronische stress het cortisolniveau te hoog blijft, wordt ’s avonds als we
gaan slapen het immuunsysteem niet meer voldoende aangezet. Op lange termijn gaat
bij chronische stress ons immuunsysteem dan ook achteruit. Om ons systeem bij gevaar
zo veel mogelijk in te kunnen zetten voor vluchten en vechten zet ons systeem een rem
op het immuunsysteem bij stress. Dat betekent vaak dat door chronische stress ons
immuunsysteem minder goed werkt.
Emoties
Emoties zijn er niet voor niets. Iedere emotie vraagt om een reactie. Stress vraagt om in
beweging te komen. Dat voorkomt dat de stress zich ergens opslaat. Boos vraagt om te
vechten en angst vraagt om te vluchten van het gevaar. Daarvoor is het wel nodig om
emoties te voelen, bewust te ervaren en bewust op te zoeken. Door ernaartoe te
ademen, in contact mee te komen en echt te voelen. En vanuit daarop te laten lossen
of te ontladen. In onze cultuur hebben we geleerd emoties te onderdrukken. Niet bang
zijn, stil zitten, boosheid inslikken, rustig blijven etc. Langdurig onderdrukte emoties
verkrampen zo delen van ons lijf. Hiermee kunnen emoties vast komen te zitten ergens in
ons lijf.
Hartvlies of hartbeschermer
Dit vlies laat spanningen die te groot zijn om aan te kunnen niet doordringen in het hart.
Als de hartbeschermer overbelast is (te veel is gaan beschermen), bijvoorbeeld door te
veel of te grote emotionele gebeurtenissen, is het lastiger om de emoties van ons hart of
die van anderen waar te nemen. En dan kan het ook lastiger zijn liefde te geven en
liefde te ontvangen. We noemen zo iemand dan ‘harteloos, zonder gevoel voor een
ander’, alsof het hart niet meer is.
Gedachtes en taal
Wij kunnen aan zaken denken, zonder dat die er zijn. Mooie fantasieën over de toekomst
en mooie herinneringen aan het verleden. Maar ook negatieve gedachten, die ons
stress-systeem activeren. Angst om een achtbaan in te gaan, want daar zouden we uit
kunnen vallen, ook al is dat zeer zelden gebeurd. Als bedreigende gedachten blijven of
zich steeds nieuwe aandienen, blijft ook ons stress-systeem geactiveerd. Zo kunnen onze
gedachtes stress geven over zaken die er feitelijk niet zijn.
Ons EGO
Ons ego heeft evolutionair een functie: Overleven, hetzij om onszelf te redden, hetzij om
onze familie te voeden. De grootste ego’s overleefden. En als iemand anders zijn ego te
veel laat zien, kan dat ons stress-systeem activeren.
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16 fenomenen in Cranio Sacraal Therapie

Ik onderscheid 16 fenomenen die we bij cranio toe kunnen passen om te komen tot
meer ontspanning en minder stress.

1. Verbinding en aanraken
Voordat we een cliënt aanraken maken we verbinding met die cliënt. Als een persoon
een aanraking als onveilig ervaart kan dat direct zijn stress-systeem activeren. En
andersom door de juiste aanraking kan de veiligheid van de verbinding, onze stem, onze
houding en ons luisteren ontspanning geven. Aanraken doet Cranio ook in een diepere
laag. In de cranio voelen we door de huid heen wat daar onder zit. Net zoals een
schaatser door zijn schoen en ijzers heen kan voelen hoe hard het ijs is, kunnen we in de
cranio voelen hoe de structuren onder de huid zijn en zelfs diepere structuren kunnen we
via aanraking voelen. Zo kunnen we met aanraken ook waarnemen of in die diepere
lagen spanningen liggen opgeslagen.

2. Middenlijn
De middenlijn is de as in ons lichaam die loopt van de kruin van ons hoofd naar ons
staartbeen. Alles in ons lichaam is afgestemd op die middenlijn. De middenlijn laat ons
lichaam herinneren wat de functie en plaats is van alle cellen. Als het gaat over stress en
ontspanning is het belangrijk dat we ons bewust zijn van onze middenlijn. Door in onze
middenlijn te komen kunnen we helderheid krijgen over waar stress over gaat en wie we
werkelijk zijn. Dit helpt ons bewuster in het leven te staan en beter met stresssituaties om
te kunnen gaan. Door bewustzijn van de middenlijn komt ons lichaam tot rust
(ontspanning) en kan herstel vanzelf plaats vinden.

3. Vertragen
In een cranio sessie nodigen we het tempo van het cranio-ritme naar beneden
(vertragen) uit en in een stillpoint kan het ritme tot stilstand komen. Bij traagheid komt ons
lichaam tot rust en dat is een belangrijke voorwaarde om te ontspannen. En in de
stillpointen die dan ook kunnen ontstaan kan regeneratie plaats vinden en kunnen
spanningen oplossen.

4. Ruimte geven
Het cranio ritme laat alles bewegen. Bij een gezond geboren baby gaat dat overal in
het lijf soepel en ruim. Spanningen in ons leven zetten vast en zo kunnen spanningen
zich weerspiegelen in plekken waar beperkte ruimte is. Met Cranio geven we meer
ruimte. Door die grotere ruimte kan het cranio-sacrale vocht een optimale vrijheid krijgen
en kunnen spanningen van botten, spiertjes, bandjes en zenuwen op die plek
verminderen.

5. Blokkades op laten heffen en ontladen
Stress wil zich uiten in de vorm van vechten of vluchten. Maar als dat niet gebeurt, dan
gaat die stress zich ergens opslaan en kunnen blokkades en klachten ontstaan. Zo zijn
hoofdpijn, maag en darmklachten, rugklachten en hartklachten bekende klachten die
zich extra uiten bij stress. De uitdaging is dan dat het lichaam die opgeslagen stress ook
weer kwijt mag raken en dat we dat proces in cranio faciliteren door de spanning weg
te laten lopen of te ontladen.

6. Fascial release
Door stress, lichamelijk of emotioneel trauma kan fascia (bindweefsel) zich meer gaan
hechten of verkleven, waardoor het niet meer goed kan meebewegen. Fascia houdt op
deze manier stress in ons lichaam vast. Daarmee reageert het in ons lichaam op wat er
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buiten ons lichaam gebeurt. Andersom, als fascia zich minder hecht en verbindt, zich
ontspant kunnen de structuren waarmee het verbonden is of die het omhult ook
ontspannen. In cranio-sessies zijn we met onze handen in verbinding met fascia en de
daarin opgeslagen spanning. Vanuit het bewustzijn van aanwezige spanning bij de
cliënt kan een fascia release ontstaan.
7. Ontwinden
Stress kan leiden tot langdurige spanning en verkramping. Herinneringen aan wat is
gebeurd zijn opgeslagen in de cellen overal in ons lichaam en leiden tot die
verkramping. Bij ontwinding nodigen we fascia, spieren, botten en andere weefsels uit
om uit om via beweging uit die verkramping te komen.
8. Afstellen Reticulair Alarm System (RAS)
Door stress ervaringen uit het verleden kan ons RAS te hoog zijn afgesteld, wat leidt tot
een continue te hoge alertheid. Bewustzijn op het hier en nu en de afstelling die daarbij
hoort kan RAS helpen op het juiste niveau te functioneren. Dat wil zeggen dat als er
geen gevaar is RAS in rust staat en als er groot gevaar is hij vol aan gaat. Door in cranio
verbinding te maken met RAS en hem bewust te maken van de uitvoering van zijn taak
op dit moment, kan hij het inzicht krijgen dat het een tandje minder kan.

9. Stresscascade
Als we een potentieel gevaar ervaren via onze zintuigen, vinden in ons lichaam
volautomatisch een cascade van activiteiten plaats. Met als doel om ons lichaam in
staat te stellen te overleven door vechten of vluchten. Als de organen betrokken bij de
stresscascade overbelast zijn, kan dat leiden tot een overactiviteit en daarmee leiden
tot te hoge niveaus van cortisol en adrenaline. Door die orgaantjes te ontladen en te
ontspannen kunnen ze zich sneller herstellen en worden ze minder actief.

10. Immuunsysteem
Het immuunsysteem heeft te leiden onder chronische stress, omdat stress de werking van
het immuunsysteem vermindert. Bij chronische stress is het dan ook aanvullend zinvol om
te kijken of het immuunsysteem nog goed werkt en waar nodig dit systeem te stimuleren.
Hierbij zijn thymus, lever, milt en darmen de organen die aan de orde kunnen komen bij
cranio.

11. SER werk (Somato Emotional Release)
De kern van SER is het loslaten van emotionele blokkades of stress uit het verleden die als
energiecysten ingekapseld opgeslagen liggen in het lichaam. Om het loslaten te
bereiken gaan we in cranio een gesprek aan met de wijsheid van het lichaam via de
cliënt. Door terug te gaan naar de bron in het verleden kan een cliënt daar bewustzijn
op krijgen. Door dat bewustzijn kan de energie op zo een plek vrijkomen en ontspanning
ontstaan.

12. Diep werk/Psoas
De psoas is een spier die bij vechten en vluchten direct actief is om wegrennen en
vechten te ondersteunen. Stress activeert dus de psoas en regelmatige stress kan zo
leiden tot een verkorte of gespannen psoas. Tevens reageert de psoas bij angst en is het
een plek waar emoties opgeslagen kunnen zijn. Via diep werk kan tijdens cranio de
psoas ontladen, ontspannen en verlengen.

13. Familieopstellingen
Familieopstellingen zijn een onderdeel van systemisch werk, welke zijn oorsprong vindt in
het werk van Bert Hellinger. Bij systemisch werken gaat het grotendeels om zaken die op
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onbewust niveau plaats vinden bewust te maken. Door opstellingen tijdens cranio
kunnen stress-patronen in systemen die in het verleden ontstonden in het nu zichtbaar,
voelbaar en helder worden. Vanuit hier kan erkenning voor dat patroon komen en dat
kan de aanzet zijn tot een helende beweging en de start van een proces van heling.

14. Geboorte
Onze geboorte is een trauma op zich. En als een geboorte extra belastend is door een
tangverlossing, vacuüm-extractie, langdurig klem zitten, bijna stikken, navelstreng om de
nek of direct na de geboorte van de moeder weg te zijn gehaald, kan dat een extra
stresservaring geven heeft die impact heeft voor de rest van het leven. Delen van het lijf
kunnen stagneren en het overlevingssysteem staat continue aan. Leven is overleven
geworden. Door het geboorteproces tijdens een cranio sessie opnieuw te ervaren
kunnen inzichten ontstaan en kan een nieuwe gezonde ervaring toegevoegd worden.
Deze nieuwe ervaring kan op deze manier een helende werking hebben.

15. Diepe ontspanning geven
Stress leidt vaak tot spanning. Sommige plaatsen raken sneller gespannen, omdat ze een
relatie hebben met stress. Zoals de m. maseter (bijten bij vechten) en de nervus vagus,
omdat die onze sympathicus activeert die we nodig hebben bij een stressreactie. In een
cranio sessie kunnen spieren, fascia, botten, organen, vaten, zenuwen en lymfevaten
zich goed ontspannen en daardoor zich ook makkelijker ontdoen van afvalstoffen.
Naast deze fysieke ontspanning kan een cranio sessie ook leiden tot mentale
ontspanning.

16. Bewustzijn van ons EGO
Als we ons van ons EGO bewust zijn hebben we het niet meer nodig ons te vergelijken
met anderen, maar zijn we ons bewust van onze eigen kracht. Dan is waardering niet
meer nodig om onszelf beter te voelen dan een ander Dat bewustzijn komt steeds naar
voren in cranio. En geeft daarmee een prima bodem om tot het hierboven genoemde
zelfbewustzijn te komen. De tegenhanger van EGO is namelijk om onze interne leider te
laten groeien en die zit binnen in ons. In cranio maken we daarmee kennis met ons
interne bewustzijn.

Conclusie
Iedere stukje van ons brein dat in de evolutie is ontstaan heeft een alarmsysteem om te
reageren op een bedreigende situatie. Als een alarmsysteem aangaat ontstaat een
stressreactie. Cranio sacraal therapie omvat een groot aantal fenomenen of methoden
om stress te verminderen en te voorkomen. En een cliënt te laten komen tot meer
ontspanning. Deze fenomenen houden zich bezig met verbinding maken met het eigen
lichaam, bewustzijn vergroten, inzichten geven, vertragen, ontladen van spanningen en
ontspannen van fascia, spieren, botten en zenuwen. En vanuit daar kan een cliënt zijn
eigen heling in gang zetten.
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