
Helend genezend verbindend
o ho, ha ha ha! Ho ho, ha ha ha!’ Bij Lachyoga 
hoort een yell: een door flinke uitademin-
gen ondersteunde reeks lachgeluiden met een 
instant ontspannend effect. Ga maar na: je kunt 

ook ‘hi hi hi’ lachen, of ‘hè hè hè’, maar als je die klanken bewust 
uitprobeert, zul je merken dat ze meer inspanning vergen van je 
gezichts- en keelspieren. En dat je adem er eerder door stokt dan 
soepel mee wegvloeit. ‘Ho’ en ‘ha’ zijn vrolijke zuchten, die wereld-
wijd bovendien het meest als lachklanken voorkomen.
‘Niemand’, opent trainer Wil Hendriks op een zondagmiddag zijn 
workshop in een klein Rotterdams yogacentrum, ‘wordt elke dag 
wakker met een stralend humeur.’ Het leven heeft z’n donkere 
kanten. Voor een lach moet je soms moeite doen. De eerste oefe-
ning die Hendriks ons groepje van negen vrouwen bijbrengt is het 
‘gewichtheffen’: trek je mond in een brede grijns en voel het effect 
van zo’n blij masker op jezelf en je directe omgeving. 

Lachyoga? Het klinkt misschien een beetje simpel. Maar je laten gaan in een lach en in je 
bewegingen, dat blijkt nogal eens lastig. Deze yogavorm beoefen je dan ook bij voorkeur 
in groepen, want lachen werkt aanstekelijk. 

De lol van     Lachyoga
‘H

Lachyoga promoot een helende lach, een lach die geneest, verenigt 
en verbindt. De basis is een reeks fysieke oefeningen die worden 
gecombineerd met pranayama, ademhaling. Het wetenschappelijk 
onderbouwde idee erachter is dat zelfs neplachen gezond is: het 
lichaam maakt geen onderscheid tussen een namaak- en een echte 
lach, de fysieke en mentale effecten zijn even gunstig. En wie 
anderen ziet lachen, lacht zelf sneller – vandaar dat Lachyoga het 
best in groepen kan worden beoefend. Wereldwijd gebeurt dat 
inmiddels in yogaruimtes en parken, maar ook in ziekenhuizen, 
sloppenwijken en gevangenissen. 

IJsbreker

Hendriks heeft een achtergrond als psychiatrisch verpleegkundige 
en deed daarnaast vrijwilligerswerk met ernstig zieke kinderen. 
Daar merkte hij hoe groot de invloed van een simpele lach kan 
zijn. ‘Het is een ijsbreker,’ zegt hij. ‘Door naar een ander te lachen, 

Tekst: Sandra Heerma van Voss, beeld: Istock

_ yoga 78 _ _ yoga 79 _



LachyogaLachyogaLachyoga

leg je op een directe, positieve manier contact. Toen ik op zoek 
ging naar meer informatie stuitte ik op de website van Madan 
Kataria, de oprichter van Lachyoga. Ik besloot om zijn zevendaagse 
training in het Zwitserse Wilderswil te volgen, puur voor mezelf. 
Na afloop vroeg Kataria me of ik Lachyoga naar Nederland wilde 
halen. Na enige aarzeling heb ik dat gedaan. Ik heb gewoon wat 
mensen gebeld, een zaaltje gehuurd en ben begonnen. Niemand 
hier wist nog wat het was.’ Dat was in 2004. Sinds 2008 is hij 
eigenaar van Lachyoga Nederland en is hij er fulltime mee bezig. 
Net als Wil Hendriks kwam Madan Kataria, een uit het Indiase 
Mumbai afkomstige arts, de helende effecten van de lach in zijn 
beroepspraktijk op het spoor. In 1995 organiseerde hij de eerste 
Lachyogasessie in een stadspark in Mumbai. Inmiddels zijn er 

zo’n zesduizend groepen actief, ver-
spreid over zestig landen. Kataria 
geeft overal speeches en trainingen, 
verscheen op tv bij onder anderen 
Oprah Winfrey en spreekt – of 
liever: schatert – zijn fans ook via 
YouTube-filmpjes toe. De London 
Times doopte hem ooit tot ‘The 
Guru of Giggling’, een bijnaam die 
de dokter zelf handig inzet voor 
de goede zaak, maar waar Wil 
Hendriks liever afstand van neemt. 
‘Het wekt een verkeerde indruk,’ 

zegt hij. ‘Veel mensen associëren de term “goeroe” met een sekte 
of een religie, en Lachyoga is geen van beide. Kataria is ook niet 
onze leider, maar een inspirator.’ Daarbij doet het woord ‘giggling’ 
de complexiteit van het lachen tekort, vindt Hendriks. ‘Een lach 
is een catharsis voor heel verschillende emoties. Wat gaat er schuil 
áchter een lach? Waarom lachen we vaak op momenten dat het 
ongepast heet te zijn, zoals op een begrafenis, en lukt het op vrolijke 
momenten soms helemaal niet? Als je als groep met dit soort vragen 
aan de slag gaat in een open en eerlijke sfeer, kun je door samen te 
lachen iets wezenlijks aanraken, in jezelf en in de ander.’

Opvallend spontaan

Na het gewichtheffen gaat Hendriks ons voor in een aanstekelijk 
potje ritmisch dansen om de lichamen los te krijgen. ‘Ho ho, ha ha 
ha,’ zuchten we erbij, en intussen proberen we te voorkomen dat 
we tegen elkaar op botsen. Als dat toch gebeurt, gíéren sommigen 
het al uit, onwennig of melig of allebei. Hendriks is blij met ons: 
we zijn een opvallend spontaan groepje. ‘Over het algemeen zijn 

Zelfs neplachen
is gezond: de 
fysieke en mentale 
effecten zijn net 
zo gunstig als bij 
een echte lach

Wil Hendriks, docent 

Lachyoga

Madan Kataria, de 

‘giechelende goeroe’
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Ho ho, ha ha!

O o k  l a c h e n ?
• Voor informatie over Lachyoga in 

Nederland: www.lachyoga.nl en de 

filmpjes op www.youtube.com/

lachyoganederland 

• Lachbeelden uit de hele wereld vind 

je op de site van Dr. Kataria: 

www.laughteryoga.org

S a m e n  l a c h e n ?
Lezers van Yoga Magazine kunnen 

met € 5,- korting een workshop 

volgen bij Lachyoga Nederland. 

Reserveren kan via info@lachyoga.nl, 

onder vermelding van Yoga Magazine 

3-11. Dit aanbod is geldig tot en 

met december 2011, voor maximaal 

twee personen tegelijk en zolang er 

plek is.

‘Een lach is een 
catharsis voor 
heel verschillende 
emoties. Er kan 
van alles achter 
schuilgaan’ 

Nederlanders ingehouden, beheerst,’ zegt hij. ‘Mensen die terug-
komen van een verre reis valt altijd weer op hoe gesloten we hier 
zijn. We kroppen onze emoties op en dat geeft stress. Een derde 
van alle klachten die bij huisartsen wordt gemeld is stressgerela-
teerd. Die klachten zijn echt, maar ze hadden vaak voorkomen 
kunnen worden als mensen hun gevoelens eerder uitten.’
Ons onderwijssysteem draagt bij aan het keurslijf van zelfbeheer-
sing waar wij ons, net als de meeste andere westerlingen trouwens, 
dagelijks in persen: daar tellen vooral cognitieve vaardigheden, en 

worden creativiteit 
en sociaal gevoel ver-
waarloosd. Hendriks 
verbaast zich soms 
over de scheefgroei 
die zo ontstaat. ‘Ik 
stond laatst voor een 
congres van huisart-
sen die leden onder 
hun grote werkdruk 
en hadden aangege-
ven dat ze meer ont-
spanning zochten. 

Zo waren ze bij mij terechtgekomen. Nou, ik kreeg die dokters 
niet los. Hetzelfde gebeurde bij een workshop met studenten 
pedagogiek die nota bene bijna klaar waren om met kinderen te 
gaan werken: ze waren afgeleid, gegeneerd, bleven bezig met hun 
telefoontjes. Hun eigen innerlijke kind was ver weggeraakt.’ 
Lachyoga gaat over je laten gaan, alle kanten op. Gekke smoelen 
trekken, wild bewegen, diep vanuit je buik lachen: allemaal moei-
lijk, voor mannen nog meer dan voor vrouwen, merkt Hendriks. 
‘Mannen staan dikwijls nog verder van hun emoties af.’ Onder 
mensen met cerebrale beroepen – artsen, maar ook juristen 
en IT’ers bijvoorbeeld – is het ongemak het grootst. Terwijl 
Hendriks’ instructies toch zo simpel klinken. Bijvoorbeeld: loop 
door de ruimte, stap op een willekeurige andere deelnemer af 
en geef hem of haar een hand. Kijk de ander in de ogen en lach. 
Hardop hoeft niet; een glimlach is genoeg. Blijf elkaar aankijken 
zo lang als je het beiden volhoudt. 

Hulpeloos

Om me heen krijgen vooral de jongedames onbedaarlijke lach-
buien, maar ikzelf word niet aangestoken. Ik vind dit zelfs een 
beetje eng. Ik ken deze vrouwen niet. Lachen ze me niet uit? 
Noodgedwongen val ik terug op het gewichtheffen en ik smile 

sereen, maar ik voel me incapabel – totdat de derde vrouw wier 
hand ik beet heb haar schouders zó hulpeloos naar me ophaalt 
(‘Wat is hier de bedoeling van, weet jij het, nee, ik ook niet, wanneer 
mogen we nu loslaten?’) dat ik moet giechelen. We zitten hier in 
hetzelfde schuitje. 
De volgende oefening is nog lastiger. We staan met onze ogen 
gesloten in een kring, en wie Hendriks’ hand op haar schouder 
voelt, mag de groep op een lach trakteren. Help. Van het idee 
dat ‘de meester’ mij ‘de beurt’ zou kunnen geven word ik acuut 
zenuwachtig – mijn innerlijke kind laat van zich horen, maar het is 
bang, geen lachebekje. Daar is de hand. Ik verstar. Een glimlachje 
lukt net – onhoorbaar voor de anderen, maar toch, ik heb mijn 
best gedaan. Nu weer fijn verder luisteren, want het gegiechel en 
geproest om me heen is hoe dan ook een gezellig hoorspel. Maar 
hé, daar is die hand wéér. Ik moet nog eens! Een visioen: de groep 
die uren blijft wachten en Hendriks die rondje na rondje maakt en 
telkens weer mij aantikt, die serieuze, die stijve, de vrouw-die-niet-
lachen-kan. Ik vind het zo’n idioot idee dat me een vette grinnik 
ontsnapt. De hele groep hoort hem. Nu lachen we allemaal.
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