
Boekbespreking Body in Peace 

door Dr. Hugo Stuer UA

Voor patiënten met aanhoudende pijn en moeheid is zowel 
diagnose als therapie een moeilijke zaak. Kinesist en 
bewegingsconsulent Eyskens die daarmee vaak geconfronteerd 
werd, besloot dit probleem breder te verkennen samen met 
internist en psychiater. Zij vonden een brede waaier 
aanknopingspunten: van hormonen naar immuniteit, van 
persoonlijkheidstypes tot slaappatronen. Door mezelf als huisarts 
aan het panel toe te voegen werden nog andere elementen in kaart 
gebracht vb. voedingsproblemen, sociale conflicten, burn out enz. 
Deze vier onderzoekers waren geboeid door ‘het onverklaarbare’ 
van moeheid en pijn. 
De auteur concentreerde zich op het onlosmakelijke koppel 
‘houding en beweging (verder H&B genoemd) en dook in boeken 
van zeer verscheiden studiegebieden: H&B in de evolutieleer en in 
het dierenrijk, in de biomechanica en de anatomie van het 
zenuwstelsel, in de neuro psychologie enz. Ook antropologie van 
heden en verleden en zelfs architectuur bleken relevant. 
De illustraties van H&B in het boek zijn uiterst gevarieerd. Een 
danseres die geblinddoekt het ganse podium bestrijkt, een 
‘vlaggenstokmeisje’ dat aan pesterijen een gestoord lichaamsbeeld 
overhoudt, een duif op een loopband die nalaat met het hoofd te 
knikken, een Bedoeïen die geknield een sigaret uit het zand haalt 
met de mond zonder uit balans te raken, een sherpa die 
westerlingen inwijdt in het bergop lopen en een rij gefolterden met 
een kenschetsende 'gestalte'.

1



Houding&beweging: apparaat, besturing en functie

1 Het apparaat 
Als een mens zich opricht en in beweging komt heeft hij te maken 
met ruimte en tijd. Als het ware ‘in een kubus’ richt zijn lichaam 
zich naar onder en boven, naar voor en achter, naar links en rechts. 
Dit vereist inschatten én van het eigen lichaam én van de 
omgevende ruimte én van de tijd waarin deze omgeving verandert.
Het apparaat voor H&B beschikt over een wervelzuil, ledematen en 
scharnieren.
Volgende opvallende stellingen vormen de basis van de later 
geschetste aanpak.

• De spieren van de wervelzuil zijn van nature verschillend van 
die van de ledematen. Zoals de rugspieren (niet de vinnen) van 
een ronde vis kennen zij een afwisseling links/rechts.
• Van kapitaal belang voor het zich oprichten is de wervelzuil in 
zijn geheel en aan de uiteinden: met name de eerste en tweede 
nekwervel bovenaan. Het zitten doet beroep op zitknobbels, het 
‘staan’ op zijn beurt op een enkel- of een heupstrategie.
• In een spierbundel zijn de spiervezels die het eerst actief 
worden degene die het laatst deactiveren. Door omstandigheden 
kunnen er dus ‘assepoestervezels’ ontstaan. Deze werden zo 
genoemd omdat ze nog weinig kans krijgen om te recupereren. 

2 Het besturingssysteem 
Doorgaans stelt men dat de besturing van H&B samenhangt met 
volgende elementen: de sensoren in spieren, pezen en gewrichten, 
het evenwicht en gehoor, de tastzin in de voetzolen en handen, de 
hersenstam en kleinhersenen. 
Te vermelden is dat deze sensoren vooral geconcentreerd zijn in de 
schedel/halsovergang.
Door analyse van ruimte en tijd blijken nog andere elementen 
betrokken te zijn.

• H&B met de blik ‘in focus’ verschilt fundamenteel van H&B met 
een panoramische blik’.
• Zes universele emoties sturen H&B van de mens: naar voor 
(woede) naar achter (walging), naar boven (geluk) of naar onder 
(verdriet). Ze kunnen ons doen krimpen (angst) of uitzetten 
(verrassing).

BODY IN PEACE

2



• De moderne neurofysiologie meet elektrische impulsen 
vooraleer een bewuste activiteit zich voordoet. Zij noemt dit 
‘intentiepotentialen’.
• In beweging komen wordt dus zowel bewust als voorbewust, 
door intentie, gestuurd.
• Een ingebouwd besturingselement wordt omschreven als 
‘tensegrity’. 

Dit nieuwe begrip uit biologie en architectuur maakt opgang in 
modelbouw en kunst.
Toepassing in de biologie is dat zowel cellen als organen, spieren, 
hart en romp voortdurend het specifieke vermogen hebben om de 
verhouding tussen vorm en voorspanning optimaal te houden. 
Gezien de beperkte inzet van materiaal en software leidt dit tot 
spaarzaam omgaan met energie, wat in de natuur de voorkeur 
geniet.
Tensigriteit is dan ook een van de sleutelbegrippen van het werk 
‘Body in Peace’.

• Spiegelneuronen stemmen zich af op de intentie van de 
anderen. Sturing is daardoor ook interactief en H&B krijgen 
daarmee een sociale betekenis.
• De auteur geeft tenslotte aan dat het existentiële meespeelt in 
het besturingsapparaat. 

Afgaande op de verwijzing naar ‘energiebronnen’ en op de 
illustraties wordt blijkbaar aangenomen dat ‘zich houden en zich 
bewegen’ te maken heeft met ons ‘zijn’.

3 De functie
In een veilige omgeving verloopt H&B in het lichaam

hoofdzakelijk in gesloten kringloop.
--> Kenmerken bij deze basisfunctie zijn:

• het systeem komt traag op gang (te vergelijken met een 
spaarlamp)
• houding en beweging verlopen op automatische piloot 
maar kunnen vlot worden bijgestuurd
• de betrokken spieren zijn spiertype I
• de blik is panoramisch
• de stofwisseling draait op zuurstof en verbruikt vetten 
• de tensigriteit is optimaal
• er wordt minimaal energie verbruikt.
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Van deze basiskringloop wordt soms afgeweken: 

Indien plots snelheid vereist is, 
bij langdurige pijnprikkels, 

bij littekens en vormdefecten 
(ook gewijzigd door virussen?!). 

De sturing wordt dan kortstondig ‘open’.
--> waarbij de kenmerken zijn:

• de oogsturing domineert en de blik is in focus
• het systeem is snel en schichtig
• houding en beweging zijn zeer rigide voor bijsturing
• de hersenen zijn overvraagd (‘de kluts kwijt’, brain fog, 
‘blurred vision’)
• de betrokken spieren zijn spiertype II
• het stofwisseling draait zonder zuurstof en verbruikt 
suikers, (en magnesium?)
• de tensigriteit is niet optimaal: daarbij wordt 
overgeschakeld naar een hefboomsysteem met risico voor 
‘inkorten en verstijven’, ‘verharden en scheuren’.
• er wordt veel energie verbruikt met een massa aan 
reactieproducten.

4 Van ontregeling naar fijnregeling
Wanneer de kringloop langdurig ‘open’ blijft, raken de H&B functies 
ontregeld: in ‘Autonome disfunctie’ zoals de overkoepelende 
omschrijving is die de auteur voorstelt. 
De Engelse vakliteratuur gebruikt autonome disfunctie in engere 
zin als het autonoom zenuwstelsel ontregeld is van de vegetatieve 
functies: hartritme, ademhaling, bloeddruk en spijsvertering, 
blaascontrole, warmte- en koudegevoel e.a.

Plan A evenals de bewijskracht is nog voortdurend in evolutie. Het 
omvat de gekende richtlijnen voor symptoomcontrole van 
moeheid/pijn als functionele stoornis: ‘cognitieve 
gedragstherapie’ en ‘graded exercise / exposure’.
De auteur formuleert adviezen als parallel Plan B.
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Plan B beoogt een structureel herstel en vangt aan met 
specifieke basisattitudes.

• de cliënt wordt leerling/verkenner en de therapeut leraar/gids

• de leraar heeft een voorbeeldfunctie (toepassing van de 
spiegelneuronen in de hersenen die zich afstemmen op de 
intentie van de andere aanwezige)

• het oeroude academische bevragen en het klinisch onderzoek 
wordt in ere gehouden en zelfs uitgebreid naar vb. 
dubbeltaakproblemen door verval van automatismen 

• i.p.v. ‘alles gaat fout’ komt‘ zich op ontwikkeling richten’ en 
‘zich eigen maken’.

De eigenlijke aanpak
(Wie vertrouwd is met de scholen van Alexander, Feldenkrais, Dart 
of Bernstein zal een aantal technieken in aangepaste vorm 
terugvinden)
In plaats van het werken met instructies en ‘oefeningen’ zijn er 
‘wenken’ of ‘cues’. Vb Het onproductieve commando ‘houd u recht’ 
wordt ‘ik volg mijn hoofd’. Deze worden zich eigen gemaakt 
middels een reeks specifiek ontworpen études. 
Als gevolg van de vaststelling in het hersenonderzoek dat 
intentiepotentialen voorbewust een actie voorafgaan, wordt bij 
voorkeur non-verbaal en zonder verklaringen gewerkt.
Voor het continu werken aan de doelgerichtheid (‘Bereitschaft’) 
staat ‘priming’, na-denken wordt voor-verbeelden.
Het (af)lerende lichaam wordt door lichte aanrakingen bijgestuurd. 
Deze ‘touch’ methode is essentieel verschillend van de school van 
‘haptonomie’, waar de passieve patiënt er niet toe komt de 
gewenste intentie op te roepen
Er wordt gebruik gemaakt van suggestieve technieken. Daarin 
onderscheidt men: de oudere zelfhypnose en autogene training, de 
recentere visualisatie, en de laatste nieuwe school ‘mindfulness’. In 
de variant in het boek laat men de beelden werken: dit wordt 
‘motor imagery’ en ‘whole body imagery’ of ‘posture release 
imagery’ genoemd.
Timing is van toepassing gezien H&B bij problemen versneld 
verlopen.
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Een ‘Body in Peace’ heeft vertraging nodig. Deze wordt verkregen 
door pacing-technieken en time managment. Micropauzes (20 
minutenregel) en dubbeltaaktraining (!) beogen dat het basale 
kringloopbewegen opnieuw het hoofdpatroon wordt in een 
doorvoeld bewogen lichaam.

Richtlijnen voor de lezer van ‘Body in Peace’

1 Dit boek is een enorm uitgebreide academische literatuurstudie 
en wil tevens een praktijkgerichte leidraad zijn voor cliënten en 
behandelaars op het terrein van H&B.
2 De aparte visie op H&B berust op sleutels die verspreid liggen 
over de onderscheiden hoofdstukken (tot zelfs in de bijlagen). De 
herhalingen komen niet altijd de helderheid ten goede. Een 
samenvatting zou dit euvel kunnen opvangen.
3 De Engelstalige titel is vreemd voor een werk in de moedertaal 
van de schrijver. Wel is Body in Pieces een aantrekkelijke 
woordspeling op Peace. Inderdaad is het gefragmenteerde lijf na de 
jarenlange ‘guerillastrijd’ aan authentieke rust toe.
4 Er zijn valkuilen die niet helemaal ontweken zijn. vb de vraag is 
iets ‘chronisch’. Wordt hiermee bedoeld, 3 of 6 maanden bestaand 
of herhaaldelijk of aanhoudend?
5 Als opvallende lacunes zijn er alvast twee te melden. 
- Ademhaling is bij uitstek tijdsgebonden en wordt te summier 
behandeld. Een gezonde H&B vereist nochtans een gepast 
adempatroon en correctie daarvan gebeurt liefst ook voorbewust.
- Het parasympathisch zenuwstelsel wordt niet vermeld. De 
sensoren van dit op recuperatie gerichte systeem liggen nochtans 
vooral aan die kapitale bovengrens van de wervelzuil zodat een 
goede werking ervan samenhangt met halswervel 1 en 2 en de 
schedelbasis.
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Slot

Dat onze natuur als ‘opgerichte mens’ in onze beschaving, met zijn 
snel tempo én zijn zitcultuur, steeds meer in het gedrang komt, 
staat centraal in het werk Body in Peace.
Daarin gaat het in de eerste plaats over houding en pas daarna over 
beweging.
Deze prioriteit heeft als eerste praktisch gevolg dat waar H&B 
symptomen als ‘pijn/moeheid’ meebrengt dit niet los te koppelen 
is van ‘hoe zitten’ en ‘hoe staan’. Waarom ook niet? Beroemde 
dansscholen gaan er prat op dat men de eerste drie maanden van 
de opleiding alleen leert ‘staan’. 
Een andere meerwaarde voor de praktijk is het toekennen door de 
auteur/bewegingsconsulent van de overkoepelende term 
‘autonome disfunctie’ aan deze pathologie van H&B. 
Een derde bonus is de werkwijze om de nodige fijnregeling 
voorbewust te organiseren.
Het boek legt een brug naar de psychiater / psycholoog door in de 
besturing van H&B emotie, intentie en existentie te betrekken
Dat de auteur tenslotte tijdens de analyse ook zuurstof, 
energieverbruik, metabolisme van suikers en vetten enz. aan bod 
laat komen, opent een zeer intrigerende piste voor de internist. 
Medici zien toch als ontstaansmechanisme bij pijn/moeheid dat 
overproductie van reactieproducten (mede) verantwoordelijk is voor 
de daarbij vastgestelde afwijkingen van hormonen en immuniteit.
De lezer dient enig krediet te verlenen aan de impressionistische 
techniek waarmee het enorme feitenmateriaal werd aaneengeregen. 
Het gebruik maken van deze ‘bijsluiter’ is daarbij wellicht welkom. 
Dr. Hugo Stuer UA

Jan b Eyskens, Body in Peace (Waarnemen, bewegen en energie bij 
aanhoudende pijn en vermoeidheid.); Standaard Uitgeverij; 2007 
ISBN 978 90 02 22344 0
Met inleiding door Professor Greta Moorkens.
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