Qirussc n.,'w e erstqnd en "t accinqti es
Dagelljks worden w j blootgesreld
aan vele omstandigh€den ên

stoffen die een bedreiging zouden
kunnen zijn voor ons bestaan

(antigenen lichaamsvreemdê

stoffen). Echtêr, hjdens de
evolutiê heeft de mêns een
manier gêvonden om daar mee
om te gaa n: het immuunsystêêm.
Zo kennen we de h uid en
slijmv iezen (van mond en neus

tot anus)als eerste barrière om de
aanstormende bacteriën, virussen
en dergelijke, weg te houden bij'
on?e vitêle organen. Mochten
eí onverhoopt toch orBanismên
binnendr ngen doordat de huid i5
b€schadigd of de slijmvliezen zijn
aangêdaan, dan kent de mens nog
een tweede en derde bêrrière.
Deze bestaan onder andere uit
de grànulocyten, macíofêgen,
T ymfocyten en B lvmfocvten.
Deze cellen schakelen actief
indringers uit en voeren ze
aí Tevens leert het lichaam
anhgenen herkennen door middel
van de geheugencellen (speciale

ymfoclten)en worden êr
antilichamen aanCemaakt door
de B- ymfocyten. Éen ander
(êangeboren) afweermechanisme
is het complementsysteem.

T-

Nu zijn er vele fêctoren die

dit prachtige immuunsysteem
ondêrgraven. Eén van deze
factoren is stress. E€n voorbeeld
daarvàn dat wetenschappeLjl
is aan8etoond, s dat stress
het aa nta I Tlymfocyien in het
bloed dÍastisch vermindert. Een
belangrijke wetenschapper die
zich met o.a. ditsoortfenomenen
heeft beziggehouden is Hans
5elye.
Hans Selye
Selye (1907 1982)werd

geboren in Wenen en studeerde
geneeskunde en organische
chemie, waarop hij in 1931

promoveerde. Hij verhuisde naar
de Verenigde Staten waar hli
vanaf 1933 les gaf in biochemie
aan de McGill University in
Montréal, Canêda. Van 1945

tot 1977 was hij hoogleraar
directeur van het lnstltuut voor
Experimente e Geneeskunde
en Chirurgie van de universiteit
van Montreal- Verder was hij
voorzitter van het door hem in
1976 opgerichte "lnternahonal

lnstitute ofStresí'.

Hans Selye staêt lnternationaal

bekend als "de vader van de
stress" en is een van de meest
geciteerde wetenschappers ter
wereld over dit onderwerp. Hii
schreef rneer dan 1700 aÍtikelen
en 39 boeken over stress.
ln 1936 werd ,ijn eerste
verhandeling over stress
gepubliceerd in het
wetenschappelijk biad Nature. Al
gêuw introduceerde hij het GAS
of General Adêptation Syndrome,
waarbij hij drie stadia onderkende
als reactie op stress: de alarmfase,
dê weerstandsfêse en de
uitputtingsfase. Ook beschreef h ji

heel nauwkeuris alle fvsiolosischê
veranderingen die tijdens stress
p aats vinden.
De drie stadia van stíess
De êlarmfase

beireft een snelle

reactie op een situêtje die door
het individu als bedreigend
wordt ervaren. Als de bedreiging
is verdwenen keert het lichaaÍn
terug in de ruststand en zal
herstellen. Als de stress echter
langere tijd duurt, spreken we
vèn de weerstèndsfêse. Tijdens
dit stad um past her chêaín zich
aan deze omstêndigheden aan.
Reserves worden aangesproken
om het evenwicht in stand te
houden. Duurt de periode van
stress nog anger dan bestaat de
kans dat zich ziekien ontwikkelen
of zich eerder manifesteren.
Enkeie voorbeelden zijn: hoge

bloeddruk, arteriosclerose,
infectjes, diabetes, hoofdpijnên,
slapeloosheid, ailergieën en
huidproblemên. Psychisch kan dit
zich uiten in depressies, burn out,
êngsten, apathie, irritaties. Tevens
is de kans op ongelukjes etc. ook

veelgroter.
Stress en het

Genera I Ad a ptàtion Syndrome
Er zijn vele vormen van stress,

Het gaêt hierbij niet alleen om
psychische stress. Ook verkeerde
voeding of een veÍLeerde houdins
kunnen voor het lichaàm strêslvoi
zijn, want het lichaam zalaltijd
trachten te compenseren. Het
lichaam zalzich inspannen om
zich aan te passen. Hetwoord
strain (inspanning)is in derê
dan ook passender dan stress
(gespannenheid). Binnen de
kinesiologie spreken we over de
triade van gezondheid waarbii
drie verschillende stressvormón
aan bod kornen: biochenrische,
emotione/e en fysieke stress.
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lmmuunsysteem verstêrken door
Stressreduche kan op vele
manieren worden vormgegeven.
De één roept dat sporten
helpt. De ander kiest voor

ondersteuning door vitaminen.
Weer een ander gaat het iefst
naar de sêuna of zingt en

schilded. A emaal prima. Zolêng
het maar passênd is en geen

nieuwe stress oproept. Daarom
is het, zoweltijdens cursussen als

tijdens consulten, tê a en tiide
de bedoeling dat de gestreslte
persoon in kwestie alle ruirnte

wordt geboden voor zijnlhaar
proces orn daarmee de eigen

autonomie te Waarborgen ên
re bel ra.htigen Zelfgemaakrê
leuzes zijn lrachrige leuzes
en zullen langduriger resultaat
opleverenl Professionele
communicatie is daarbij
onontbeerlijk.
WaVne Topping, oprichter
van de We lness lrnesrolo8 e,
heeft zirh verdiept rn o.a. het
werk van Hans Selve. Hetwerk
van Wayne is opgezet met de
bedoeling stress te reduceren
via kinesiologische technieken
en psycho educatie. Hil gaat
er vanuit dat mensen beter
kunnen omgaan met stressvolle
situaties a s ze begrijpen welke
mechanismen erbij betrokken
zijn en we ke technieken er
beschikbaêr zijn om er iets aan te
doen. Wayne maakt daarbij een
koppeling tussen de verschillende
vormen vên stress (biochêmisch,
emotioneelen fysiek) en de
uitwerking dàèrvan op her fvsiele
lich:àm. Empowerment pur sènB.
Het verhooet het bewusizitn en
laat mensen specifieke keÀnis en
vaardigheden opdoen zodat ze
hun eiger even ier hand nemen.

Conclusie
Kinesiologie kan met inzet van
de vêrschi lende iechnieken,
ondersteund met spiertesten en
communicatie, stress reduceren
en daarmee het immuunsysteem
versterken. Dit kan zowel

preventief als curatieÍ

