
 

 

Holistische massage en inhibitie; terug naar de keuzevrijheid 

 

Casus 

“Ik ben echt helemaal kapot als ik bij mijn ouders op bezoek ben geweest in het verzorgingstehuis!” 

Het komt eruit als een schuldbewuste bekentenis. Ze is 57 en naast haar twee zussen mantelzorger 

voor haar 2 kwetsbare ouders van boven de 80. Beiden zijn inmiddels opgenomen in een 

verzorgingshuis maar een vermindering in zorgdruk ervaart ze niet. Ze komt bij me voor een 

holistische massage vanwege pijn in de onderrug, grote vermoeidheid en de behoefte om meer tijd 

voor zichzelf in te plannen. We werken na de ontspanningsfase de pijnlijke plekken in de onderrug 

verder uit. Als ik vraag welke emotie er onder de eerste pijnplek zit benoemt ze irritatie. En de 

situatie van een recent bezoek. Op mijn vraag waar ze voelde dat haar energie weglekte kan ze geen 

antwoord geven. 

Ik doe de suggestie om laag voor laag te onderzoeken waar de irritatie bij het bezoek begint, wat de 

trigger is en hoe deze verder ontwikkelt. Ze visualiseert zelf de stappen naar het bezoek toe. Bij de 

voordeur is er nog niks aan de hand, in het keukentje ook niet maar dan ziet ze haar moeder zitten 

en reageert haar lichaam. Ze vloekt zachtjes binnensmonds. Op mijn vraag wat er gebeurt geeft ze 

aan dat de irritatie eigenlijk begint op het moment dat ze haar moeder ziet. Verwaarloost, vet haar, 

oud joggingpak met de sokken van haar vader aan. ‘Mam was altijd tip top verzorgd, zag er altijd 

mooi uit als we kwamen en was een hele vitale en betrokken vrouw. De vrouw die hier nu zit is mijn 

moeder niet…’ Tranen, ontlading en daarna schuld: “Dat ik dat zeg, ze is de liefste vrouw van de 

wereld en heeft altijd zo gezorgd voor ons…” Even later geeft ze aan dat ze ineens heel moe wordt, 

precies zoals bij het bezoek bij haar ouders. Om mijn vraag wat er niet mag zijn duurt het even 

voordat het antwoord komt. “Mijn irritatie mag er niet zijn, ze zijn zo kwetsbaar, hoe kan ik hier nou 

boos over worden, zij hebben er ook niet om gevraagd”.  

Ik vraag haar om de boosheid te voelen zonder er iets mee te doen. Het niet te onderdrukken maar 

als het ware door haar lichaam te laten stromen, door de pijnlijke plekken heen naar haar tenen. 

Even later komt er een diepe zucht. Op mijn vraag wat ze ervaart geeft ze aan: “mijn eigen kracht”. 

Beschrijving van wat er gebeurde vanuit holistische visie 

Het gaat om een vrouw van middelbare leeftijd die veel zorgen heeft over haar ouders. De afgelopen 

jaren is er sprake van een rolverwisseling met haar ouders. Zij zorgt voor haar ouders in plaats van 

andersom. Het kind in haar heeft de herinnering van een vitale moeder die er altijd verzorgd uitzag. 

Deze fase in hun relatie is overgegaan. Over naar een vitale volwassen vrouw met kwetsbare ouders. 

Die kwetsbaarheid wordt heel zichtbaar in moeder-met-joggingpak. Dat liever niet willen zien vanuit 

het innerlijke kind maakt dat de situatie naar het onbewuste verdwijnt. De irritatie erover wordt niet 

gevoeld evenals het verdriet eronder. Daarnaast werkt de schaamte vanuit loyaliteit (“dat kan ik toch 

niet maken”) als een soort dekmantel waardoor de originele emotie niet naar de oppervlakte, de 

bewuste laag kan komen. 
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Onverwerkte of onuitgesproken ervaringen en emoties kunnen verdrongen worden en onbewust 

vastgehouden door de spieren. Onze spieren spannen zich aan om de ervaringen of emoties daar 

vast te houden en kunnen een barrière gaan vormen, of zicht uiten als chronische pijn. Mensen 

kunnen zich wel bewust zijn van deze spanningen maar vaak niet van het waarom (van den Schoor, 

2014) 

Wat is inhibitie? 

Letterlijk betekent inhibitie: stoppen met reageren. F.M. Alexander(1869-1955) ontwikkelde deze 

term om het idee te beschrijven over hoe hij kon voorkomen dat hij automatisch in een patroon 

reageerde dat hij zichzelf verkeerd had aangeleerd. Hij ontleende het woord aan de beweging die 

een tijger tegenhoudt om direct te reageren op een aantrekkelijke prooi. Vaak zie je zo’n tijger trillen 

van de ingehouden beweging. Een manier om de juiste tijd en plaats te kiezen om de prooi effectief 

te kunnen bespringen.  

Inhibitie kan als preventieve actie ingezet worden om de kracht van gewoonten te doorbreken. En zo 

te kunnen kiezen welke actie in de specifieke situatie het meest gewenst is. Zo kan een individu 

keuzevrijheid ontwikkelen in hoe hij wil reageren. Inhibitie wordt ook wel omschreven als het 

vermogen om nieuwe, meer passende reacties te kiezen in plaats van  gedachteloze, door gewoonte 

gevormde routines. Het is een soort weigering om je door deze routines of gewoontes automatisch 

te laten leiden, hierdoor krijg je meer invloed om diezelfde gewoontes te veranderen. 

Samenvattend is inhibitie een woord voor de discipline om automatische reacties op welke stimulus 

dan ook te stoppen. Op het moment dat we stoppen met reageren heeft onze Innerlijke observator 

de mogelijkheid om te kiezen hoe en waarmee we iets willen aanpakken. Dat kan zijn op de 

gewoonlijke wijze maar ook op een andere. De keuzevrijheid die dit oplevert geeft 

bewustzijnsontwikkeling. 

Terug naar de casus 

De vermoeidheid trad op zodra de emotie irritatie werd onderdrukt. Dat was de automatische reactie 

op deze emotie die onder de vlag van schaamte niet gevoeld mocht worden. Emoties onderdrukken 

heeft direct effect op vitaliteit. Door de uitnodiging om de emotie irritatie te laten stromen, te 

stoppen met de reactie van tegenhouden kon er een andere ervaring omhoog komen. Die van het 

ervaren van de eigen kracht. 

Samenvattend vormen de  volgende stappen het inhibitieproces 

1. Bewust worden van prikkel en reactie 

2. Ruimte maken tussen prikkel en reactie door te stoppen met reageren 

3. Prikkel laten doorstromen in het lichaam zonder reactie 

4. Afweging welke reactie wel passend is 

5. Keuze 

6. Toepassing 

 

Automatische piloot, patronen en innerlijke vrijheid 
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Wat is de functie van de automatische piloot? Gewoontegedrag helpt ons ‘automatisch’ gedrag te 

vertonen, zodat we niet steeds over alles na moeten denken. We gedragen ons op de automatische 

piloot, waardoor we onze denkcapaciteit kunnen besteden aan zaken die we ‘echt belangrijk’ vinden. 

In die zin is de automatische piloot een zinvolle houding in ons drukke bestaan. In situaties zoals in de 

beschreven casus is echter gedrag zover ‘gewoon’ geworden dat het helemaal uit het bewustzijn is 

verdwenen. En met dat verdwijnen ook de keuzevrijheid om het programma van de automatische 

piloot aan of uit te zetten. En een andere reactie dan die uit gewoonte in te zetten met, zoals in de 

casus, meer betekenis en vitaliteit. 

Die keuzevrijheid noem ik innerlijke vrijheid. Omdat deze keuze meestal voortkomt uit een innerlijke 

reflectie waar niet zoveel met anderen gedeeld hoeft te worden. Op het moment dat jij je reactie 

leert herkennen en stopt met reageren zit je al volop in het proces van inhibitie.  

Oefeningen 

Telefoon 

Onze eerste reactie als de ringtoon van je telefoon gaat is meestal direct opnemen of op zoek gaan 

naar je telefoon. Kijk eens wat er met je lichaam gebeurt als je niet reageert op de ringtoon. Blijf 

ademen en onderzoek je reactie. Waar ervaar je de keuzevrijheid om al dan niet op te nemen? 

Maak die keuzevrijheid groter en probeer vol te houden om niet op te nemen. Dit uithoudgedrag 

noemen we ook wel ‘enduring’, uithouden van de prikkel zonder iets te doen. 

Probeer dat eens een week lang en houd je ervaringen bij 

Hulp of advies geven 

Een bekende term uit de technieken van Motiverende Gespreksvoering is de reparatie-reflex of ook 

wel verbeterreflex genoemd( Miller en Rollnick, 2014) Het is het verlangen om te herstellen wat, in 

jouw ogen, fout is en mensen zonder aarzelen op het goede pad te zetten, bij voorkeur op een 

directieve manier. Het is de opvatting dat je een ander moet overtuigen het goede te doen. Hierdoor 

zou de ander tot inkeer en verandering komen. Deze reflex is een veel voorkomende reflex bij 

zorgprofessionals. Een gevolg van een lange geschiedenis met probleem- en ziektegericht denken 

waarin gezocht werd naar de juiste oplossing. Maar bestaat die oplossing wel? En daarnaast: “Zijn wij 

wel de juiste persoon om deze oplossing aan te dragen?”. 

Het stoppen met repareren is vaak heel zinvol in gesprekken met mensen over gedragsverandering. 

Ook hier is het uithouden van de prikkel om ‘te helpen’, een fikse uitdaging en een goede oefening… 
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