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Voetnoten:
1 Yoga versterkt het immuunsysteem
Yoga verbetert de fysieke, mentale en emotionele fitheid en induceert een ontspanningsresponse. Dit heeft een positieve
uitwerking op het immuunsysteem. Daarnaast laten vele studies zien dat yoga en andere meditatieve oefeningen leiden tot
activatie van de lymfocyten [11-15]. In één studie werd een yoga groep die zachte bewegingen, ademhalingsoefeningen en
meditatie uitvoerde vergeleken met een groep die wandelde en ontspanningsmuziek beluisterde. In de yoga groep werden 3x meer
genen geactiveerd in de lymfocyten (T-, B- en NK-cellen) en monocyten [11-15].
2

Effect op recidief en overleving
Vele studies [6-8] suggereren een inverse relatie tussen fysieke activiteit en mortaliteit na de diagnose kanker, m.n. bij borst- darm
en prostaatkanker. In één studie zag men 11 jaar na de diagnose borstkanker 68% minder mortaliteit onder vrouwen die gezonde
voeding en fysieke activiteit combineerden met yoga ademhalingstechnieken, dan in de controle groep [8].
3 Positieve epigenetische effecten

Een door yoga en meditatie sessie opgewekte ontspanningsrespons zorgde bij deelnemers voor grote veranderingen in
genexpressie. Genen die geactiveerd werden hadden te maken met het immuunsysteem, energiestofwisseling en insulineafgifte.
Genen die gedeactiveerd werden hingen samen met ontstekingsreacties en stress. Daarnaast waren bloeddruk, hartslag en
ademhalingsfrequentie gezakt. Alle veranderingen hielpen het lichaam beter te reageren op
chronische psychologische stress [9,10].
4 Positief effect op autonome zenuwstelsel

Yoga beoefening leidt tot de-activatie van de fysieke stress response en activatie van de
ontspannings-response. Dit is o.a., het gevolg van het directe positieve effect op het autonome
zenuwstelsel, de activiteit van het sympathische deel wordt verminderd en het parasympatische
zenuwstelsel wordt geactiveerd.
Herstel Yoga voor kanker patiënten èn mensen met een chronische ziekte
Herstel yoga is een zachte vorm van yoga geschikt voor kankerpatiënten en mensen met chronische gezondheidsklachten. Mensen
die beperkt zijn in hun energie en beweging kunnen goed deelnemen en veel oefeningen kunnen ook op een stoel worden gedaan.
Er is veel individuele aandacht. Met regelmaat bieden wij wekelijkse groepslessen, privélessen en dag-workshops aan in Arnhem en
Westervoort. Voor meer informatie, neemt u contact op met de yoga docent Peter Haima (info@life-force.nl) of bezoek www.lifeforce.nl. Voor tijden en locaties, neem contact met ons op. Kosten van wekelijkse groepsles zijn 15 euro per lesuur of 130 euro voor
10 lessen. Gelrepas houders kunnen tegen korting deelnemen.
Over de docent:
Dr. Peter Haima vervulde tot 2010 wetenschappelijke functies bij internationale medische bedrijven. Eind 2010 werd hij zelf
geconfronteerd met de ziekte kanker. Geïnspireerd door de positieve werking van yoga en mindfulness op zijn gezondheid ligt zijn
passie nu bij het inspireren van mensen om gezonder en bewuster te leven. Peter geeft yoga lessen, schrijft gezondheidsartikelen en
geeft regelmatig lezingen waarin hij de nieuwste medische kennis combineert met oude oosterse wijsheden.
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