GEZONDHEID

Het positieve effect van lachyoga
Lachen is supergezond ontdekt journalist Amanda van Schaik. Het geeft
niet alleen je humeur een oppepper, maar ook het immuunsysteem.
Hoogste tijd voor een sessie lachyoga. “Als ik lach is er geen plek voor

angst, verdriet, zorgen of doemgedachten, heerlijk!”
Tekst AMANDA VAN SCHAIK
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Wanneer ik in de zomer ’s ochtends door
het park fiets, zie ik weleens een groepje
mensen gekke bewegingen maken en hard
lachen. Nu ben ik op dat tijdstip niet de
vrolijkste, dus bij zulke openbare sessies
denk ik al snel: moet dat nou? Mijn vrien
din Güldane Döymaz legt me uit wat lach
yoga doet. En zij kan het weten, want ze is
zelf lachyoga-trainer. Soms barst ze zonder
aanwijsbare reden in lachen uit, gewoon
terwijl we een wandeling maken of ergens
koffie zitten te drinken. Dan doe ik al snel
mee, want ze heeft een aanstekelijke scha
terlach. Maar lachyoga? Wat moet ik me
daarbij voorstellen?
Wetenschappelijke studies bewijzen dat
lachen wonderen doet voor de gezond
heid, óók geforceerd lachen. Het stimu
leert de pleziercentra in het brein waardoor
allerlei fijne stofjes vrijkomen. Een stevig
potje lachen vermindert stress, verlaagt de
bloeddruk en geeft het immuunsysteem
een boost. In India zijn er zelfs bedrijven
waar elke ochtend een lachsessie wordt
gehouden. Genoeg redenen om mijn in
nerlijke scepticus de mond te snoeren en
lachyoga te proberen.
Appels plukken
Met twee vriendinnen ga ik naar de lach
studio van Güldane in Rotterdam. Na haar
opleiding tot lachyoga-trainer begon ze

eerst een maandelijkse lachclub. Daarna
volgde een verdiepingsopleiding bij de
grondlegger van lachyoga, Madan Kataria.
Deze Indiase arts en cardioloog ontwik
kelde deze vorm van yoga in 1995 omdat
hij veel stress ervoer in zijn werk. Güldane
geeft sinds het afronden van haar oplei
ding wekelijks lachyoga.
Een van mijn vriendinnen heeft haar yogaoutfit meegenomen, maar die blijkt over
bodig. Lachyoga heeft niets te maken met

“Alsof ik net een work-out heb
gedaan: ik ben moe, ontspannen
en barst van de energie”
jezelf in allerlei ingewikkelde houdingen
vouwen. Ons uurtje lachyoga bestaat uit
lach- en ademhalingsoefeningen waarbij
lenigheid geen vereiste is. We beginnen
met het zogeheten appels oogsten; we
staan met z’n vieren in een kring, pluk
ken fictieve appels uit een denkbeeldige
boom en elke keer als we een zogenaamde
appel in onze zogenaamde mand doen,
lachen we vanuit onze buik. De schater
lach van Güldane vult de ruimte. Ik lach
geluidloos en schaapachtig, want ik voel
me ongemakkelijk. Waarom staan we hier
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Schatertips
Probeer onderstaande oefeningen van Güldane zelf. Het voelt in het
begin misschien gek om te lachen om niets, maar bedenk dat dat gevoel

Door te lachen kom je uit je hoofd
en word je speelser

Goed nieuws: al die
positieve effecten
van lachen gelden
ook voor geforceerd
lachen. Onderzoekers
van Georgia State
University ontdekten
dat gesimuleerd
gelach de mentale
gezondheid van
ouderen hielp
verbeteren. Het horen
van het gelach van
anderen, zelfs zonder
duidelijke reden,
leidde vaak tot echt
gelach.
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Van hoofd naar hart
Lachyoga was ingewikkelder dan ik had
verwacht. Aan de ene kant is lachen kin
derspel, maar een lach oproepen uit het
niets is een uitdaging. En je moet jezelf
er wel aan kunnen overgeven. Güldane
bekent dat het haar aanvankelijk ook niet
lukte: “Tijdens mijn opleiding dacht ik de
eerste uren: waar ben ik mee bezig? Ik kan
toch niet lachen op commando? Doe ik het
goed? Heb ik de juiste techniek? Ik lachte
wel, maar zat nog heel erg in hoofd. Ik was
alleen maar aan het malen. Op een gegeven
moment was ik zo uitgeput dat ik uit mijn
hoofd raakte en daardoor kon ik me over
geven aan de lach.” Dat is ook precies het

doel van de oefeningen en spelletjes tij
dens lachyoga, vertelt ze. Het fysiek bezig
zijn put uit, daardoor is er minder ruimte
voor gedachten en krijgt het lachen de
vrije loop. Daar komt bij: hoe vaker er gesi
muleerd of geoefend wordt gelachen, hoe
sneller de echte lach volgt. Dus nu kan Gül
dane zo een geforceerde lach oproepen die
vanzelf echt wordt en geen moeite kost.
Sinds ze lachyoga beoefent, staat ze lichter
in het leven: “We nemen het leven, onszelf
en ons werk zó serieus. Hierdoor maak je
jezelf en anderen heel belangrijk, maar
ook je gedachten. Door te lachen ben je
juist bézig, kom je uit je hoofd en word je
speelser. Je durft lol te hebben, te spelen.
Van je hoofd ga je naar je hart.”
Dit kan ik als fervent piekeraar beamen.
Jaren geleden heb ik een meditatiecursus
gedaan: dagelijks tien uur mediteren met
tachtig anderen in een zaal in België om
in het nu zijn. Mij lukte dat niet. Mijn ge

“Lachen is kinderspel,
maar een lach oproepen uit
het niets is een uitdaging”
dachten leken een op hol geslagen paard,
hoeveel ik ook mediteerde. Een uurtje
lach-yoga kreeg bij mij voor elkaar wat
tijdens tien dagen mediteren niet lukte: ik
was uit mijn hoofd. Als ik lach is er geen
plek voor angst, verdriet, zorgen of doem
gedachten. Heerlijk. Dus ik probeer nu zo
de dag te beginnen en sta in mijn eentje
onder de douche alvast een paar minuten
te gieren van de lach – de eerste dagen tot
grote ergernis van mijn vriend. Kon het
niet wat zachter? Gelukkig is hij er nu aan
gewend.

Samen

Laat het hoofd
rusten op de buik
van een ander
terwijl die lacht.
De trillingen in
de buik roepen
vanzelf een lach
op. Ruil vervolgens
van plek.

Zwaai en
lach elke
ochtend
naar jezelf
in de
spiegel

Met een
vriendin
Bel een vriendin en
lach samen, een
minuut, tien minuutjes,
net waar jullie zin in
hebben. Adem in en
adem lachend uit.
Komt er geen lach,
probeer het dan
gewoon nog een keer.

BUITEN
Wie alleen buiten loopt en wil
lachen zonder dat het te veel
opvalt: pak de telefoon en
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Lachen
zonder
reden

net alsof appels te plukken? Toch moet
ik grinniken omdat ik mijn vriendinnen
aanstekelijk hoor giechelen. We doen nog
een paar oefeningen, gooien denkbeeldige
strandballen heen en weer, voeren fake
telefoongesprekken en combineren deze
activiteiten met hard, zacht, verbaasd en
geluidloos lachen. Langzaam verdwijnt
mijn ongemakkelijke gevoel, want lachen
en zelfbewustheid gaan niet samen. Ook
ben ik zo druk bezig met dansen en rond
jes rennen dat ik de energie niet heb om te
luisteren naar het kritische stemmetje in
mijn hoofd dat zich afvraagt waar ik nou
helemaal mee bezig ben.
De lachspelletjes wisselen we af met adem
halingsoefeningen, zoals: inademen en
dan een klinker uitademen. We sluiten af
met ontspanningsoefeningen terwijl we
op een matje op de grond liggen. Na afloop
voelt het alsof ik een work-out heb gedaan:
ik ben moe, ontspannen, voldaan en barst
van de energie. Lachyoga blijkt ook nog
eens een uitstekende training voor de
buikspieren. Ik voel ze na al dat lachen
duidelijk zitten.

vanzelf verdwijnt als de echte lachbui zich aandient.

doe alsof iemand een goede
grap vertelt. Wel even de
telefoon op stil zetten zodat
die niet ineens gaat rinkelen

Buiten lachen? Pak de
telefoon en doe alsof iemand
een grap vertelt

tijdens het denkbeeldige
gesprek (al is dat misschien
wel weer een goede reden
om te lachen).

Thuiswerkdag

Ga op een stoel zitten, adem in en
kom tijdens de uitademing langzaam
en lachend overeind.

Digitale hulp

Op YouTube zijn filmpjes te vinden
met lachyoga-oefeningen, zoals op
het kanaal van dr. Madan Kataria.
Er is ook een lachyoga-app: Let’s
Laugh! van Linda Leclerc, een
Canadese lachyoga-trainer.

STOFZUIGEN

Lach hard tijdens het stofzuigen –
niemand die het dan hoort. Het maakt het
klusje bovendien een stuk leuker.

Meer tips op groeiparel.com

Lachen is gezond
Dit is niet zomaar een uitdrukking, het is wetenschappelijk
bewezen. Tijdens het lachen
komen de plezierstofjes endorfine en dopamine vrij die een
geluksgevoel geven. Endorfine
werkt ook nog eens als natuurlijke pijnbestrijder. Lachen is
bovendien als ‘innerlijk joggen’
want het verbetert de bloedcirculatie en zet spieren in het
hele lichaam aan het werk.
Lachende mensen hebben een
minder snelle hartslag, lagere
bloeddruk en minder stress.
Tijdens uitbundig lachen komen
er meer witte bloedlichaampjes
vrij die ziektekiemen onschadelijk maken, wat goed is voor
het immuunsysteem. Oftewel:
door veel te lachen worden we
minder gevoelig voor infecties.
Alsof dat allemaal niet genoeg
is, maakt lachen ook nog eens
aantrekkelijker. Lachende mensen zijn meer benaderbaar en
de bloedtoevoer zorgt voor een
gezonde blos en een stralende
huid.
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