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Sofrologie: 
streven naar mentale, fysieke  
en emotionele ontspanning door  
een zoektocht naar positiviteit  
in het heden 

Figuur 1.  
Béatrice Mesters

Béatrice Mesters is een ‘Master Sofroloog’ met meer dan 30 jaar ervaring. 
Ze is dan ook de perfecte persoon om ons wegwijs te maken in de 
geheimen van de sofrologie. Tijdens een heel aangenaam gesprek,  
legde Béatrice Mesters ons geduldig uit wat sofrologie precies inhoudt, 
hoe sofrologie initieel ontwikkeld werd, wat sofrologie ons kan bieden 
en hoe deze relaxatietechniek voor sommige personen zelfs uitgroeit 
tot een levensstijl. Bovendien blijkt dat sofrologie bij zowel personen die 
professionele vermoeidheid willen voorkomen, als bij patiënten  
die kampen met burn-out, goede resultaten oplevert.



Reactivate: Hoe is sofrologie 
ontstaan en welke 
wetenschappelijke bewijzen  
kan sofrologie voorleggen?

Béatrice Mesters: Het woord 
‘sofrologie’ is afgeleid van 
het Grieks. ‘Sôs’ betekent 
harmonie, rust en evenwicht; 
Phren betekent bewustzijn 
en geest en Logos staat voor 
leer, wetenschap of studie. 
Sofrologie wordt dan ook 
gedefinieerd als de studie van 
het bewustzijn in evenwicht. 
Het doel van sofrologie 
bestaat uit de verbetering van 
de levenskwaliteit door het 
bereiken van een persoonlijk 
evenwicht.

Sofrologie is een 
relaxatiemethode die in het 
begin van de jaren zestig 
ontwikkeld werd door 
Dr. Alfonso Caycedo, een 
Colombiaans neuropsychiater 
die zijn medische opleiding 
in Spanje genoot. Sofrologie 
combineert zowel de westerse 
als oosterse relaxatietechnieken. 
Dr. Caycedo reisde naar 
Indië, Tibet en Japan en 
kwam tijdens deze reizen 
tot de vaststelling dat de 
relaxatietechniek die hij wilde 
opbouwen enkel mogelijk was 
door de westerse en oosterse 
kennis samen te bundelen. 
Sofrologie is aldus gestoeld 
op Indische yoga, Tibetaans 
Boeddhisme en Japanse zen. 
De eerste sofrologen openden 
in België rond 1980 hun 
praktijk. Oorspronkelijk werd 
sofrologie vooral toegepast als 
voorbereiding op een bevalling 
of om stress te bestrijden. 

REACTIVATE: Kan u beschrijven hoe 
een sofrologie sessie bij u in de 
praktijk verloopt?

Béatrice Mesters: Een sofrologie 
sessie wordt in mijn praktijk 
zowel individueel als in groep 
aangeboden. Personen met 

problemen – o.a. 
slaapproblemen, spannings-
hoofdpijn, hyperventilatie, angst, 
faalangst en burn-out, stress 
bij sportievelingen, muzikanten 
en acteurs – starten meestal 
met individuele sessies en 

kiezen in een later stadium om 
deze verder te zetten of over te 
schakelen naar groepsessies. 
Iedere persoonlijke sessie 
wordt voorafgegaan door 
een gesprek. Ik hecht aan 
deze persoonlijke gesprekken 
heel veel belang en daardoor 
duren mijn sessies vaak iets 
langer dan een uur. Ik vraag 
vervolgens om de ogen te 
sluiten – en sluit als sofroloog 
ook mijn ogen – om vervolgens 
met diverse oefeningen te 
starten. De oefeningen die 
ik aanbied zijn gebaseerd 
op dynamische relaxatie. De 
klemtoon ligt op het heden en 
op het zoeken naar de positieve 
gewaarwordingen binnen 

het lichaam. De oefeningen 
zijn uiteenlopend en gericht 
op beweging, ademhaling 
en energie die in het lichaam 
circuleert. Ik zal bij elke persoon 
die een sofrologie sessie 
volgt, benadrukken dat het 

heel belangrijk is om dezelfde 
oefeningen thuis te herhalen. 
Door deze oefeningen en door 
de klemtoon te leggen op het 
positieve kan de patiënt zijn 
lichaam herontdekken.  
Concreet zal ik bijvoorbeeld 
vragen dat de patiënt met 
gesloten ogen zelf zijn lichaam 
(gezicht, oren, hoofd, armen, 
benen,....) zacht masseert. 
Na de automassage wordt 
er een pauze ingelast en kan 
de patiënt zich concentreren 
op de positieve effecten van 
deze automassage. Dit kan 
bijvoorbeeld een warmtegevoel 
zijn of huidtintelingen. We zullen 
als sofroloog nooit de aandacht 
richten op de plaatsen die 

Sofrologie wordt gedefinieerd als de 
studie van het bewustzijn in evenwicht. 
Het doel van sofrologie bestaat uit de 

verbetering van de levenskwaliteit door het 
bereiken van een persoonlijk evenwicht.

Figuur 2
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pijnlijk zijn of last geven.  
De klemtoon ligt steeds op 
het heden en op het positieve, 
wat niet belet om, indien 
nodig, ook de moeilijke zaken 
ter sprake te brengen. Aldus 
wordt een positieve dynamiek 
van het lichamelijk, mentaal 
en emotioneel functioneren 
geactiveerd. Om de patiënten 
te motiveren deze oefeningen 
ook thuis uit te voeren, heb 
ik een audio-opname van 
uiteenlopende sessies die ik aan 
de patiënten kan meegeven. 
We merken immers dat 
patiënten die thuis zelf vaak de 
oefeningen herhalen sneller 
een gevoel van innerlijke 
verandering, een zachte 
sereniteit bereiken. Als sofroloog 
reiken we immers enkel maar 
handvaten aan waarmee de 
patiënt zelf op zoek kan gaan 
naar het fysieke, mentale en 
emotionele evenwicht.

Reactivate: Wat zijn de 
wetenschappelijke effecten  
van sofrologie?

Béatrice Mesters: Ondertussen 
werd sofrologie relatief 
populair en zien we positieve 
resultaten bij personen met 
diverse klachten. Er werd reeds 
uitgebreid wetenschappelijk 
onderzoek verricht naar 
de effecten van sofrologie. 
Hieruit blijkt bijvoorbeeld dat 
sofrologie het immuunsysteem 
kan versterken. Er worden 

bijvoorbeeld veranderingen 
vastgesteld van de 
cortisolconcentratie in het bloed 
na regelmatige training. Uit 
onderzoek blijkt ook dat het 
recuperatievermogen na één 
sessie sofrologie van  
20 minuten te vergelijken is 
met het recuperatievermogen 
dat bereikt wordt na anderhalf 
uur slaap. Na een sofrologie 
sessie wordt er niet enkel 
een hernieuwde energie en 
verbetering van het geheugen 
opgetekend, maar ook een 
herstel van de concentratie en 
van de creativiteit. 
Onze hersenen bestaan 
uit twee helften, elk met 
een verschillende functie. 
Tijdens onze dagelijkse 
taken gebruiken we vooral 
de linker hersenhelft die ons 
helpt met het rationele, het 
analytische, het logische en het 
pragmatische. Op een bepaald 
ogenblik is deze hersenhelft 
gesatureerd. Tijdens de slaap 
en vooral tijdens het dromen 
wordt onze rechter hersenhelft 
geactiveerd en kan de linker 
hersenhelft zich herstellen. 
Tijdens een sofrologie 
sessie wordt een overgang 
gemaakt van de linker naar 
de rechter hersenhelft. Aldus 
komt een persoon tijdens 
een sofrologie sessie op een 
dieper bewustzijnsniveau dat 
zich bevindt tussen waak- en 
slaaptoestand. 

Na het doorlopen van een 
sofrologie sessie zien we dat de 
personen meer zelfvertrouwen 
hebben, alerter zijn en op 
een betere en rustigere 
manier communiceren. Deze 
personen kunnen bovendien 
veel gemakkelijker afstand 
nemen van moeilijke situaties 

zonder onverschillig te worden. 
Integendeel, moeilijke situaties 
worden nog steeds herkend en 
indien nodig aangepakt, maar 
dan zonder stress uit te lokken 
of zonder te veel emotionaliteit.

Reactivate: In welke mate verschilt 
sofrologie van de gekende yoga 
en zen meditatie technieken?

Béatrice Mesters: Sofrologie is 
veel meer dan enkel een 
relaxatiemethode. Sofrologie 
heeft als doel een duurzame 
verandering teweeg te brengen. 
Sofrologie is laagdrempelig. 
De sofroloog reikt een plek 
aan waardoor de patiënt veel 
positiever staat tegenover de 
buitenwereld. Eén van de grote 
verschillen van sofrologie is 
dat sofrologie altijd start met 
een positieve benadering. 
Daarnaast wordt het lichaam 
steeds als toegangspoort 
gebruikt, wat ons toelaat onze 
emoties te controleren via 
sofrologie (2e niveau) en te 
evolueren naar meditatie  
(3e niveau) op een later tijdstip.

Tijdens een sofrologie sessie 
wordt al het moeilijke dat 
iedereen meemaakt in het leven 
‘on hold’ gezet en wordt de 
focus en al de aandacht gericht 
op het positieve. Op termijn 
gebruiken we aldus al de tijd 
die we verspillen aan negatieve 
energie, op een positieve wijze. 
In het echte leven loopt alles 
natuurlijk niet altijd van een 
leien dakje en worden we vaak 
geconfronteerd met moeilijke 
en pijnlijke situaties. Sofrologie 
wil onze manier van leven niet 
veranderen, maar stelt dat we 
op een andere – een positievere 
– manier kunnen omgaan met 
de beleving van de dagelijkse 
gebeurtenissen. Op deze wijze 

Figuur 3.  

Professor Alfonso Caycedo  

is de stichter van de 

sofrologie.

Uit onderzoek blijkt ook dat het recuperatievermogen na één sessie 
sofrologie van 20 minuten te vergelijken is met het recuperatievermogen 
dat bereikt wordt na anderhalf uur slaap.
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kunnen we beter omgaan met 
stress en staan we bewuster 
in het leven. Door heel bewust 
te luisteren naar ons lichaam, 
zullen we in een vroegtijdig 
stadium de alarmsignalen 
van ons lichaam herkennen 
en kunnen we tijdig de nodige 
rust inlassen om ons lichaam 
te herstellen. We moeten leren 
om de automatische piloot uit 
te schakelen en meer bewust 
te zijn van onze handelingen en 
reacties op gebeurtenissen in 
het dagelijks leven.

Reactivate: Kan u dieper ingaan 
op hoe sofrologie een oplossing 
kan bieden bij patiënten die 
geconfronteerd worden met 
burn-out?

Béatrice Mesters: Burn-out 
patiënten zijn losgerukt van hun 
lichaam. Deze patiënten hebben 
wellicht gedurende maanden 
de alarmsignalen die hun 
lichaam uitzond – o.a. spierpijn, 
hoofdpijn, vermoeidheid 
en uitputting – miskend en 
genegeerd. Het is belangrijk 
om duidelijk te maken dat ze 
moeten leren luisteren naar hun 
lichaam. De burn-out patiënt 
die vaak perfectionistisch 
is, gaat ervan uit dat deze 
alarmsignalen zijn of haar 
doel niet in de weg mogen 
staan en blijft doorwerken tot 
wanneer het lichaam zijn limiet 
overschrijdt en volledig stopt 
met functioneren.

Bij burn-out patiënten zien we 
vaak dat de eerste sofrologie 
sessies langzaam en moeizaam 
verlopen. Soms is de eerste 
stap – gewoon het sluiten van 
de ogen – al een hele opgave. 
Dikwijls zien we ook dat bij het 
ontspannen de fysieke pijn – die 
het merendeel van de burn-out 
patiënten ervaren – als meer 
intens wordt ervaren. Dit alles 
is normaal en meestal zijn er 
verschillende sessies nodig 
om bij patiënten met burn-out 
een bevredigend resultaat te 

bereiken. Patiënten met  
burn-out vinden het vaak 
paradoxaal om als uitgangspunt 
op zoek te gaan naar het 
positieve en het aangename. 
Toch slagen we er samen 
met hen in om ondanks 
de burn-out, ondanks het 
uitzichtloze, ondanks de slechte 
professionele relatie, … ons te 
concentreren op het positieve in 
ons lichaam.

Ook bij patiënten met burn-
out blijft de autonomie van 
de patiënt centraal staan. De 
sofroloog luistert naar het 
verhaal en de klachten van de 
patiënt en zal hulpmiddelen 
aanreiken, maar nooit zelf de 
controle van het leven van 
de patiënt overnemen. Mijn 
persoonlijke ervaring met 
patiënten met burn-out is dat 
ze na het herstel veel beter naar 
hun lichaam zullen luisteren en 
veel sneller hun limieten zullen 
herkennen. 

Reactivate: Na hoeveel sessies ziet 
u in uw klinische praktijk een 
positief resultaat bij patiënten 
met professionele vermoeidheid 
of burn-out?

Béatrice Mesters: Het is moeilijk om 
hier een antwoord op te geven. 
Het aantal noodzakelijke sessies 
is immers sterk afhankelijk van 
patiënt tot patiënt. Gemiddeld 
kan ik stellen dat het merendeel 
van de patiënten met burn-
out minstens een tiental, maar 
soms ook een twintigtal sessies 
volgen. Het is belangrijk om te 
weten dat sofrologie sessies 
niet enkel curatief werken, maar 
ook preventief kunnen ingezet 
worden. 

In bedrijven waar ingrijpende 
veranderingen – bijvoorbeeld 
een herstructurering of fusie – 
gepland worden, kan sofrologie 
het omgaan met spanning 
en stress verbeteren. Het 
positief denken en handelen 
zal de potentieel negatieve 

impact van de ingrijpende 
veranderingen in sterke mate 
beperken. Sommige patiënten 
blijven na hun herstel sofrologie 
volgen. Ik ken zelfs personen 
voor wie sofrologie ‘een 
levenskunst’ geworden is. Deze 
personen gebruiken sofrologie 
om een diep emotioneel, 
fysiek en mentaal evenwicht 
te behouden. In die zin werkt 
sofrologie ook preventief tegen 
burn-out.

Reactivate: Meer en meer 
hulpverleners bieden sofrologie 
aan. Hoe kan je het kaf van het 
koren scheiden? 

Béatrice Mesters: In België 
bestaan er verschillende 
opleidingscentra waar 
sofrologie aangeleerd wordt.  
De basisopleiding duurt 
2 jaar. Zelf ben ik met de 
opleiding gestart in 1985 en 
heb ondertussen ongeveer 30 
jaar ervaring met het full-time 
aanbieden van sofrologie 
sessies. Spijtig genoeg is 
“sofroloog” geen erkende 
term en kan iedereen zich 
sofroloog noemen. Op het 
internet kan je echter relatief 
eenvoudig de federaties en 
organisaties vinden die de 
degelijk opgeleide sofrologen 
groepeert. 


