
Uit pure nieuwsgierigheid ga ik, 
met vallen en opstaan herstellend 
van een burn-out, naar de TopState 
BoostCamp, waarin Chantalle 
Weemaes ondernemers en profes-
sionals meeneemt in hun bioche-
mie en brein, hen laat zien waar 
die energielekken veroorzaken en 
waarin ze hen de ingangen leert om 
er grip op te krijgen. Kundig ener-
giemanagement, zoals Chantalle dit 
noemt. Als ik dit eerder had geweten 
was ik nooit in een burn-out geraakt 
en had ik beter kunnen omgaan met 
de stress die mijn cultureel onderne-
merschap met zich mee brengt. 
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k deed in mijn leven al 
veel in het kader van 
persoonlijke ontwikkeling, 
maar dit lijkt op een heel 
andere manier inzicht te 
geven in de onderliggende 
systemen. Een onmisbare 
schakel in mijn ongoing 
transitie naar gezonder le-
ven en werken. Ik geef me 

op voor de training en beland in een klas met 
ambitieuze, leergierige mensen, die kleine of 
grote bedrijven runnen en zichzelf daarbij vaak 
behoorlijk voorbij rennen. Bij wie het soms 
flink knarst: fysiek, mentaal en sociaal. In een 
mooie ruimte op Strijp-S worden in dertien 
lessen eerst de biochemie en daarna het brein 
behandeld, waarbij duidelijk is dat die twee 
elkaar voortdurend beïnvloeden. De lessen zijn 
verspreid over een half jaar om te zorgen dat 
inzichten en oefeningen echt integreren. Nu, 
halverwege, hebben we de biochemie ‘onder de 
knie’. Waarom besloten mijn mede-cursisten de 
training te volgen? Hoe werkt die biochemie en 
wat leveren de inzichten ons op? En wat is de 
missie van TopState?

CHANTALLE WEEMAES (44) raakte als psy-
chosomatisch fysiotherapeut gefascineerd door 
het grotere geheel dat ons lichaam is. En ze 
leerde cliënten na een vervolgstudie biochemie 
op zoek te gaan naar de juiste hoeveelheid ac-
tiehormonen in hun lichaam. Toen ze ontdekte 
dat de grote baas van onze biochemische fa-
briek tussen onze oren zit, ging ze het brein zelf 
bestuderen. Ze voegde al haar kennis samen en 
verliet de fysiotherapie om nieuwe vormen te 
vinden voor deze bredere visie. 

In zeven jaar een-op-een trainingen in haar 
eerste bedrijf ontstond er een uitgekristalli-
seerd twaalfstappenplan. Chantalle: „In die 
jaren ben ik achter de juiste volgorde gekomen; 
welk zaadje plant je eerst? In die tijd heb ik me 
ook heel vaardig kunnen maken in het kort en 
praktisch overbrengen van twee besturingssys-
temen in een eenvoudig stappenplan.” 

GUUS WEEMAES (49, sidekick, ontwer-
per van de online leeromgeving en andere 
lesmaterialen): „Via diverse opdrachtgevers 
werkte Chantalle met uiteenlopende casussen 
en ontstond er een wachtlijst met daarop flink 
wat ondernemers die van hun ongemakken af 
wilden maar ook beter wilden leren presente-
ren. We besloten met deze ondernemers onze 
eerste groep te starten. Als je hen bereikt, be-
reik je ook hun werknemers en gezinnen.” Doel 
van TopState is dat mensen, door zelfsturend 
te worden in hun fysieke en mentale bestu-
ringssystemen, optimaal gaan functioneren en 
hun prestaties en welzijn daarmee vergroten. 
Een sporter heeft ook spieren nodig alvorens 
hij zijn spring- of looptechnieken kan gaan 
inzetten. Ondernemers zijn meer gewend te 
investeren in tools voor hun onderneming dan 
in hun eigen mentale- en fysieke gereedschap. 
De training is ook bedoeld voor onderne-
mende mensen die ten onder dreigen te gaan 
aan hun succes, aan alle kansen die ze zien. 
Mensen die merken dat iets in hun fysieke of in 
hun breinsysteem tegen gaat werken, waar-
door ze afremmen in hun succes en/of in hun 
welbevinden. Die niet meer zo goed kunnen 
ontspannen, slapen gaat niet meer helemaal 
lekker, ze hebben minder inspiratie, concen-
tratie en plezier in hun werk, voelen zich wat 
down of een volgende successtap blijft uit.

MAN (anoniem, 52, algemeen directeur 
business unit van een aluminiumverwerkend 
bedrijf): „Als ik terugkijk naar de afgelopen 
twintig jaar zie ik dat ik vrijwel altijd hoog in 

de stresshormonen heb geze-
ten. Vroeg op, tot ‘s avonds laat 
doorwerken, met ook een druk 
privéleven; op feestjes was ik vaak 
als laatste naar bed. Een dag vrij 
nemen om ‘niets’ te doen vond ik 
belachelijk. Dat heb ik meekregen 
in mijn opvoeding; presteren, re-
sultaten halen. Op dit moment zit 
ik minder goed in mijn vel, ik heb 
last van depressieve gevoelens, kan 
niet meer genieten van wat ik doe, 
heb angstgevoelens. Kan ik mezelf 
beter leren aansturen en weer meer 
genieten?” 

DIRK VORSTENBOSCH (35, 
directeur-eigenaar van Vormgeno-
ten, ontwerp/productie/montage 
van visuele beleving): „Ik merkte 
dat de transformatie die het bedrijf 
maakte, in tropenjaren met jonge 
kinderen, weinig nachtrust en een 
rijk sociaal leven me helemaal 
opbrandde. Een naderende burn-
out wilde ik afwenden, ik was de 
grootste zwakte van mijn bedrijf.”

SONJA BLANKEN (45 jaar, me-
de-eigenaar VillaVibes, reisorgani-
satie voor hoogopgeleide singles): 
„Het was heel druk in het bedrijf, 
we zijn van een kantoor aan huis 
naar een bedrijf met vier werkne-
mers gegroeid. Al die verandering 
bracht de nodige stress met zich 
mee. Die uitten zich in lichamelijke 
klachten, RSI, geheugenproblemen 
en een kort lontje. Mijn hoofd kon 
het nog wel aan, maar mijn lijf 
voelde ik niet meer.”

HENRY SCHAEFER (41, oud 
profvoetballer, directeur business 
development/partnerships bij 
BMK): „Ik moest veel reizen voor 
mijn vorige job, volgde een aantal 
studies, ik rende maar door. Ik heb 
als ex-topsporter de mentaliteit 
om altijd te willen presteren, sloeg 
daarin door. Ik merkte in vakan-
tieperiodes met mijn gezin dat het 
lang duurde voor ik ontspande. 
Ik was onrustig, niet meer leuk, 
niet voor mezelf en niet voor mijn 
omgeving.

IK WAS DE 
GROOTSTE 
ZWAKTE VAN 
MIJN BEDRIJF

i
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” We leren over de positieve werking van onze drie ac-
tie- of stresshormonen, die ons van A naar B brengen: 
adrenaline, cortisol en Corticotropin Release Hormoon 
(CRH). Te lang te hoog in deze stoffen echter maakt 
dat je tal van klachten krijgt: een leeggeroofde ener-
giepot, verhoogde hartslag, -ademhaling,- bloeddruk 
en -spierspanning, problemen in de spijsvertering, 
in het immuun- en opbouwsysteem, deprigevoelens, 
slapeloosheid, piekeren, geheugen- en concentratie-
problemen, emotionele instabiliteit. We inventariseren 
onze bevindingen en maken een stressthermometer; 
waarnemend in ons lichaam wat er gebeurt als de stress 
toeneemt. In het waarnemen zit de crux. De meesten 
van ons hebben de signalen van ons lichaam al zo lang 
genegeerd dat ze niet meer goed doorkomen. 

ONZE WAARNEMING BEPERKT ZICH TOT ONS 
HOOFD, ONS LIJF VOELT ALS ‘DAT VAN DE 
BUURMAN’. Door te experimenteren en oefenen met 
eenvoudige tools werken we aan de aanleg van actieve 
zenuwbanen en het laten zakken van onze baselijn; de 
meesten van ons zitten constant hoog in de stres-
shormonen. We moeten leren ‘driehoekjes te maken’, 
stresshormonen vol aan te zetten wanneer nodig en al 
onze acties, grote en kleine, in stresshormonen weer 
terug te brengen naar de baseline. Een baselijn die 
gedurende de training inderdaad steeds meer zakt, 
naar een niveau van ontspanning dat we mogelijk al 
jaren geleden kwijtraakten. Belangrijk is het oscilleren; 
het op en neer bewegen in de stresshormonen, leren 
gasgeven en remmen; dat vitaliseert en maakt dat we in 
staat zijn om verantwoord en steeds verder te pieken. 
Door te oefenen in waarnemen begint de adrenaline, 
die ons eerst verdoofde, te zakken en verschijnt soms 
de zogeheten ‘restschuld’ aan vermoeidheid, waar we 
in een gezond dag- en nachtritme aan toe leren geven. 
Chantalle: „Je hoeft niet alle oefeningen te implemen-
teren, op een gegeven moment heb je een buffetje 
waarvan je kunt kiezen. Als je pakt wat bij je past, dan 
heb je altijd resultaat. 

Met al deze oefeningen werk je 
ondertussen aan sterke zenuw-
banen waardoor je forse sprintjes 
kunt trekken die je compenseert 
met herstel. Door te ervaren of je 
nog voldoende energie hebt kun 
je daar perfect op anticiperen. De 
sprintjes worden steeds langer, je 
krijgt steeds meer energie in je 
energiepot en dat gaat uiteindelijk 
je succes en welzijn bepalen.” Guus: 
„Als je je biochemie en je brein 
kunt aansturen ben je enorm aan 
het groeien en dan kun je je gren-
zen steeds verleggen.”

Man (anoniem): „Ik ben me heel 
bewust aan het worden dat ik rust 
moet inbouwen, m’n driehoekjes af 
moet maken. Soms besluit ik om 
bepaalde dingen niet of nog niet te 
doen. Dingen waarvan ik vroeger 
dacht: ‘Ik sta ‘s morgens om vijf uur 
op en werk uren door’, blijken ook 
wel in kortere tijd te lukken, als ik 
uitgerust ben. Dat is een belangrij-
ke maar lastige boodschap: meer 
slapen, vaker niks doen. Er is geen 
quick fix.” 

Dirk: „Ik merk dat ik veel beter 
in mijn vel zit, dat ik relaxter 
ben, mijn collega’s zien wezenlijk 
verschil. Ik voel me mentaal fitter, 
fysiek een stukje minder, ik voel 
de restschuld die ik voorheen met 
adrenaline onderdrukte. Ik moet 
wel rigoureus dingen anders doen, 
offers brengen om beter te kunnen 
worden.” Sonja: „Ik ben er elke dag 
bewust mee bezig, kom beter in 
contact met mijn lijf, de restschuld 
aan vermoeidheid is aan het op-
lossen. Mijn schildkliermedicatie 
kon onlangs naar beneden omdat 
het zo goed gaat, mijn RSI herstelt 
helaas minder snel, ook omdat ik 
door mijn werk de computer niet 
kan vermijden. Ik ga makkelijker 
op tijd naar huis, neem een dag 
vrij als het nodig is. Vroeger was ik 
nogal van ‘niet lullen maar poetsen’, 
maar nu ik een beetje ‘opsloom’ 
voel ik wanneer het nodig is en 
geef ik daar gehoor aan. Henry: „Ik 
ben er nog niet, maar ik ben me 
veel bewuster van de dingen die ik 
wel en niet doe. 

Simpel met een 
groot effect, dan 
is het duurzaam

Ik werk niet minder, maar meer in 
blokken, ’s ochtend neem ik de tijd 
om rustig te ontbijten en check niet 
zodra ik wakker word de mail op 
mijn telefoon. Ik neem meer ontspan-
ningsmomenten, doe mijn oefeningen. 
Thuis heb ik veel meer tijd voor mijn 
kinderen, ik ga bewuster om met mijn 
omgeving, ook als leidinggevende. Als 
ik een presentatie geef kan ik beter 
pieken vanuit ontspanning dan vroeger 
met torenhoge adrenaline.” Rianne: 
„De training levert me inzicht op 
hoe mijn energie te besteden. Ik ben 
minder moe, rust veel uit, zie waar en 
waarom ik energie verlies. Sinds de 
training kan ik met minder medica-
tie toe, mijn ogen zijn verbeterd, ik 
kan naar een minder sterke bril en 
dan denk ik: „Jezus wat heb ik toch 
allemaal kapot gemaakt in mijn lijf, wat 
ben ik blij dat ik daar achter kom.”

WAT MIJZELF BETREFT: IK HEB 
ME NOG NOOIT ZO ONTSPAN-
NEN GEVOELD ALS DE LAATSTE 
PAAR WEKEN. Ik voel wanneer ik 
‘in het rood ga’ en probeer daarvoor 
te stoppen of, als dat niet kan, later te 
compenseren. Er ontstaat mentale rust 
om gefocust te werken, een staat van 
mindfull aanwezig zijn in het nu en ’s 
nachts diepe slaap om op te laden. Ik 
geniet ook van de ontspanningsmo-
menten op zich. Het zijn niet alleen 
momenten ter voorbereiding van een 
prestatie. Ze zijn intrinsiek waardevol 
en genietbaar. Ik kijk uit naar de lessen 
over het brein, ik vermoed dat ik daar 
veel ‘dure programma’s’ ga inruilen 
voor ‘goedkopere’, waardoor nog meer 
energielekken gedicht zullen worden 
en ik mijn energie blijvend beschik-
baar kan maken voor wat ik werkelijk 
belangrijk vind. 

IN HET DECEMBERNUMMER VAN FRITS 

TOPSTATE DEEL 2: HET BREIN.

INFORMATIE OVER DE TOPSTATE TRAINING, 

DE BOOSTCAMP EN EEN GRATIS ENERGIE-

TEST VIND JE OP: TOPSTATE.NL

 Op aanraden van een collega, 
die de training had gevolgd en 
er veel profijt van had, ben ik 
gaan deelnemen.” 

RIANNE KASTELIJN (43, 
financieel directeur timmer-
fabriek de Brug in Son): „Ik 
ben iemand die altijd maar 
doorgaat, die denkt dat ze 
niet gemist kan worden. 
Uit onzekerheid heb ik een 
grote presteringsdrang en 
perfectionisme, ik moet altijd 
driehonderd procent geven. Ik 
ben chronische rugpatiënt en 
realiseer me nu wat stress doet 
met je lichaam.”

De training wordt voorafge-
gaan door een intake. Guus: 
„We doen aan selectie aan 
de poort, je moet de juiste 
mindset hebben en het goeie 
startniveau, je moet bereid zijn 
om te investeren in je eigen 
systemen.” Er wordt vooraf een 
psychofysiologische meting 
gedaan bij Biotrain. De mijne 
laat zien dat ik overreageer bij 
mentale inspanning en matig 
herstel in rustmomenten. De 
training bestaat uit geani-
meerde interactieve lessen ‘in 
Jip-en-Janneke-taal’, volledig 
onderbouwd met wetenschap-
pelijke artikelen en (Ted)talks 
op de online leeromgeving. En 
huiswerkopdrachten, die we 
eerst moeten ervaren alvorens 
ze worden uitgelegd en aan 
de stof gekoppeld. Chantalle: 
„De simpelheid van de tools 
maakt dat mensen het altijd 
blijven doen, het is allemaal 
kort, snel, tussendoor, simpel 
met een groot effect, dan is het 
duurzaam.
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