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Tibetaanse yoga 
Verbetert slaap tijdens en na de chemokuur 

Chemobehadelingen verslechteren de kwaliteit van de slaap. Kankerpatiënten kun-
nen mede daardoor overdag suf en vermoeid zijn. Volgens een Amerikaanse studie 
kan Tibetaanse yoga daaraan iets doen. 
 
Tibetaanse yoga is een elementaire 
vorm van yoga die zich op het eer-
ste gezicht uitstekend leent voor het 
gebruik door mensen die nog geen erva-
ring met yoga hebben. Tibetaanse yoga 
is eenvoudiger dan reguliere yoga, en 
bestaat uit slechts vijf poses of asana’s. 
Reguliere vormen van yoga kennen hon-
derden asana’s. 
Nieuwelingen kunnen zich in slechts 
een kwartier de Tibetaanse asana’s aan-
leren. De ademhalingsoefeningen en 
meditatieve technieken die ook onder-
deel zijn Tibetaanse yoga vergen wat 
meer tijd om aan te leren, maar in totaal 
kunnen aspirant-beoefenaars al binnen 
enkele uren in hun leerperiode hebben 
afgerond. Het is zelfs mogelijk om dat via 
YouTube of een CD te doen. 
Een ander voordeel is dat Tibetaanse 
yoga relatief weinig uithoudingsver-
mogen, flexibiliteit en kracht vraagt. 
Ook verzwakte en zieke mensen voor 
wie reguliere yoga ongeschikt is, kun-
nen Tibetaanse yoga dus beoefenen. 
Die laatste eigenschap was voor de 
Amerikaanse psycholoog en hoogle-
raar Lorenzo Cohen, verbonden aan het 
Anderson Cancer Center van de univer-
siteit van Texas een reden om het effect 
van Tibetaanse yoga tijdens chemobe-
handelingen te bestuderen.1

In het voorjaar van 2017 concludeer-
den Cohen en zijn medewerkers al dat 
de positieve psychologische effecten 
van yoga tijdens de behandeling bij kan-
ker buiten kijf staan, en dat er goede 
redenen zijn om aan te nemen dat yoga 
ook positieve effecten op de lichame-
lijke gezondheid heeft.2 Maar, zo stelde 
Cohen, die zullen nog in toekomstige 
studies moeten worden aangetoond. 
 
Borstkanker 
Cohen en zijn collega’s verdeelden 227 
vrouwen met borstkanker in drie groe-
pen. Eén groep deed aan Tibetaanse 
yoga, een andere deed rek- en strekoe-
feningen en een derde groep deed niets. 
De twee eerstgenoemde groepen leer-
den in vier sessies hoe ze aan Tibetaanse 
yoga of aan strekoefeningen moesten 
doen. De patiënten kregen het advies 
om het geleerde zelf toe te passen. 
De yogagroep was overdag minder vaak 
slaperig dan de vrouwen in de andere 
groepen, ontdekten de onderzoekers. 
De vrouwen die minstens twee keer per 
week aan yoga beoordeelden boven-
dien hun slaapkwaliteit beter dan de 
andere vrouwen. “Yoga werkt, maar 
dan moet je het wel vaak genoeg doen”, 
vertelt Cohen in een interview met de 
Engelse krant Daily Mail.3 Twee keer per 
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week is volgens hem het absolute mini-
mum. “Het effect van deze interventie 
was bescheiden, maar dat de slaapkwa-
liteit tijdens de proef in deze mate ver-
beterde bij de vrouwen die regelmatig 
aan yoga deden is bemoedigend”, zegt 
Cohen. Hij vindt dan ook dat artsen 
Tibetaanse yoga kunnen adviseren aan 
patiënten die een chemokuur moeten 
ondergaan. ∞
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