Firstbeat Lifestyle Assessment interpretatie handleiding
Introductie
De Firstbeat Lifestyle Assessment geeft inzicht in de manier waarop het lichaam reageert op
de activiteiten gedurende de dag en op de slaap. Dat gebeurt door het meten van de
hartslag gedurende een aantal dagen en nachten. De meting geeft antwoord op de volgende
vragen:




hoe goed is de balans tussen stress en herstel op mijn dag?
hoe lang slaap ik en is mijn slaap voldoende herstellend?
beweeg ik voldoende en wat is het effect van mijn beweging op mijn fitnessniveau?

Vooraf een belangrijke boodschap over stress
Stress wordt meestal als iets slechts gezien. Het is verleidelijk om bij het bekijken van de
rapportage te focussen op de vele stressmomenten die er elke dag zijn. Deze worden in de
rapportage weergegeven met de kleur rood. Het zou kunnen dat je hierover wat ongerust
wordt. Stress hoeft echter niet negatief te zijn.
Stress betekent dat het lichaam in een actiestand staat en energie aan het verbruiken is. Die
energie heb je nodig om te presteren, om te bewegen, om geanimeerd te praten met
anderen en om geconcentreerd met een taak bezig te zijn. De momenten van “stress” in de
rapportage kunnen aangeven dat je negatieve spanning ervaart, maar het kan ook
betekenen dat je positief uitgedaagd wordt.
Natuurlijk is het waar dat een chronisch hoge stressbelasting zonder herstel niet goed voor
je is. Het kan leiden tot problemen met je gezondheid en prestatievermogen. Maar streven
naar een dag zonder stress is niet het antwoord. Stress is geen enkel probleem, zolang er op
korte termijn voldoende herstel tegenover staat.

Na verbruik van energie heeft het lichaam nieuwe energie nodig en die komt vanzelf tijdens
een effectief ontspanningsmoment en tijdens herstellende slaap.
Het screenshot hieronder van een 24-uurs dag en nacht meting laat dit goed zien – er is
sprake van veel rood (“stress”) gedurende de dag, maar de nacht is vrijwel geheel groen
(“herstellend”) en de totale score voor “stress and recovery” (stress-herstel balans) in de
tabel links onder is goed: 82 van de 100 punten.

Je kunt stress het beste beschouwen als iets nuttigs en functioneels dat je voorbereidt om
goed te kunnen presteren en om met uitdagingen om te kunnen gaan. Probeer er op die
manier naar te kijken bij het doornemen van je Firstbeat Lifestyle Assessment rapportage.
Leef je leven op de manier die bij je past, met de hoeveelheid stress die bij je past, en zoek
naar mogelijkheden om voldoende herstel daar tegenover te plaatsen via effectieve
ontspanningsmomenten en een goede herstellende slaap.

De rapportage interpreteren
Het stappenplan is als volgt. Bekijk per dag-nacht:
1.
2.
3.
4.
5.

Is de slaapperiode lang genoeg en is er voldoende herstellende slaap?
Zijn er herstellingsmomenten (“groene stukjes”) gedurende de dag?
Is er een goede balans tussen stress en herstel?
Wat zijn de gezondheidseffecten van je fysieke activiteit?
Heeft je fysieke activiteit een verbeterend effect op het fitness niveau?

Streef naar een score van 60 op de punten “Slaap”, “Stress-herstel balans” en “Fysieke
activiteit”. Scoor je lager? Kijk dan op welke punten je kunt verbeteren.
In de volgende hoofdstukken nemen we de 5 stappen met je door.

Heb je een lage score op het onderdeel “slaap”?
Veel mensen hebben moeite om genoeg herstellende slaap te krijgen. Het kan zijn het
lichaam tijdens het eerste deel van de nacht nog niet in een herstelfase is gekomen.
Dan ziet de meting er als volgt uit.

Dit plaatje laat een nacht van 8 uur zien waarvan het begin van de nacht rood (“stress”) is.
Het kan zijn dat je echt wakker ligt, maar het is ook mogelijk dat je in slaap gevallen bent,
maar om de een of andere reden lichamelijk geactiveerd blijft. Pas later in de nacht komt het
lichaam tot rust.
Er zijn 5 veelvoorkomende leefstijl-gerelateerde oorzaken
1. Alcohol – elke eenheid alcohol (vooral later op de avond) staat gelijk aan 1 tot 1,5 uur
verlies aan herstel tijdens de slaap
2. Laat eten – als je een maaltijd nuttigt kort voor het slapen gaan, blijft je lichaam
geactiveerd
3. Te actief blijven - laat doorwerken, van alles op je telefoon bekijken, laat op de avond
sporten, een spannende film kijken, bezig blijven met de stress van de dag of negatieve
stress ervaren in de avond zorgt ervoor dat je te actief blijft en niet op tijd ontspant
4. Te hoge lichaamstemperatuur –tijdens de slaap hoort de lichaamstemperatuur te dalen,
waardoor belangrijke functies in het lichaam kunnen plaatsvinden. Door een warm bad,
sauna zonder afkoeling of lange hete douche zal de lichaamstemperatuur verhoogd zijn
waardoor de slaap verstoord raakt.
5. Niet op de juiste tijd naar bed gaan - onze slaap wordt geregeld door de biologische klok
en er is een bepaald moment op de avond waarop de slaap het beste gestart kan worden.
Dat verschilt per persoon, afhankelijk van je chronotype (of je een avond- of ochtendmens
bent). Mis je dat moment, dan kan het slapen problemen geven.
Spelen een of meerdere dingen voor jou? Als je het antwoord op deze vragen weet, kun je
overgaan tot een meer gerichte aanpak. Ook kan het zijn dan de slaap verstoord wordt door
hormonale problemen, door slaapapneu of door ongemak (pijn, jeuk). Als je denkt dat een of
meerdere van deze factoren spelen, zoek dan passende hulp.
We hebben nu gekeken naar de rode en groene delen tijdens de slaap. Het is ook interessant
om te kijken naar de mate van herstel, weergegeven door de HRV (Heart Rate Variability
oftewel Hart Ritme Variatie)-waarde. De specifieke HRV-waarde die in dit rapport wordt
gebruikt, heet RMSSD. De waarde zegt iets over het ontspanningsvermogen van het
zenuwstelsel. Indirect is het een indicatie van de veerkracht van je zenuwstelsel en je
vermogen om stress te reguleren.

Je kunt HRV zien als de rem, die ervoor zorgt dat we van stress (“rood”) terugschakelen naar
herstel (“groen”). Een goed functionerende rem is essentieel voor je gezondheid. Elke keer
dat je de rem in je auto intrapt, wil je dat die uitstekend werkt en dit geldt ook voor je
lichamelijke rem. Als die niet zo goed werkt, gebruik je hem wel (je neemt je
ontspanningsmomenten en je slaapt) maar je schakelt niet daadwerkelijk over naar een
herstellende toestand. Het lijkt er dus op dat je relaxt (met eventuele bijbehorende mentale
voordelen) maar lichamelijk herstel je niet.
De RMSSD wordt weergegeven in ms (milliseconden) en is afhankelijk van leeftijd. De score
(slecht, gemiddeld of goed) is gebaseerd op leeftijdsnormen. Verder wordt de RMSSD sterk
bepaald door je lichamelijke conditie en je vitaliteit. Onze ervaring is dat hoge RMSSD scores
behaald worden door mensen die de volgende kenmerken hebben:





vitaal en energiek voelen
regelmatig bewegen/sporten
gezonde leefstijl met genoeg herstel
bezig met waardevolle en zingevende bezigheden

Deze mensen hebben een erg veerkrachtig en gezond zenuwstelsel en hun ‘rem’ is zo goed
getraind of geconditioneerd dat hij snel en effectief reageert. Dit is een voorbeeld van goed
herstel, waarbij een HRV bereikt wordt van 48 (hoger dan 30, wat goed is voor deze
specifieke leeftijdscategorie):

Lage RMSSD scores kunnen veroorzaakt worden door een ongezonde leefstijl, een
lichamelijk probleem (slechte conditie, chronische stress, onderliggende ziekte) of een
psychisch probleem (depressie of angst). Dit is een voorbeeld van een lage HRV-score van 12
(lager dan 12, wat slecht is voor deze specifieke leeftijdscategorie):

Een lage HRV-score betekent dat het herstellende effect van de slaap en het vermogen voor
herstel overdag belemmerd wordt. Als jouw HRV onder het gemiddelde ligt is het nú een
goede tijd om te investeren in het verbeteren van je ‘remfunctie’ door na te denken wat de
onderliggende oorzaak is van je score: een ongezonde leefstijl, een lichamelijke probleem of
een psychisch probleem. Wil je je HRV verhogen? Goed nieuws is dat HRV ook trainbaar is.
Kijk voor meer informatie op www.vitaliteitdoorbalans bij gratis downloads, waar je een
handleiding voor HRV-training kunt downloaden.

Heb je een lage score op het onderdeel “stress-herstel balans”?
De “stress and recovery” balans wordt bepaald door de verhouding tussen de rode (“stress”)
en groene (“herstel”) stukken in de rapportage, gemeten over 24 uur. In onderstaand
voorbeeld valt de dagelijkse stressbelasting binnen de norm. Er is minder dan 60% stress per
24 uur. De boosdoener is onvoldoende herstel in relatie tot de hoeveelheid stress, gemeten
over 24 uur. Het totale herstel is met 19% laag en er is praktisch geen herstel (slechts 10
minuten) tijdens de wakkere periode. Met andere woorden de hoeveelheid herstel is niet
genoeg om je huidige manier van functioneren te ondersteunen. Dit houd je misschien een
tijdje vol maar het heeft waarschijnlijk een negatieve invloed op je gezondheid, welzijn en
prestatievermogen.

Het is belangrijk je te realiseren dat je zowel herstelt door slaap als door rustmomenten
overdag. Het kan zijn dat je voldoende slaapt, maar in wakkere toestand dermate actief bent
dat de slaap onvoldoende herstel biedt. In dat geval is extra herstel overdag nodig om de
optimale stress- en herstelbalans te krijgen.
Herstel overdag doorbreekt ook het patroon van constant “aanstaan”. Regelmatig pauzeren
helpt je zenuwstelsel om terug te schakelen en het stressrespons-mechanisme te resetten.
Deze “training” van het zenuwstelsel is belangrijk. Het helpt de veerkracht van je lichaam in
stand te houden zodat het de capaciteit behoudt om snel en adequaat te reageren op
veranderingen in de omgeving. Bijvoorbeeld om je snel in actie te brengen voor een
belangrijke vergadering op je werk en je tot rust te brengen als je naar bed gaat.

Als jij een profiel hebt dat vergelijkbaar is met het profiel hierboven, heb je er waarschijnlijk
baat bij om meer herstelmomenten op een dag in te plannen en het herstellende effect van
je slaap te verhogen. Een paar goede vragen om aan jezelf te stellen:
1. Waren er dagen met meer groen (“herstel”) overdag?
Wat was ik aan het doen en wat waren de omstandigheden waardoor ik makkelijker
in de herstelmodus kwam? Hoe kan ik dit vertalen naar een dagelijkse gewoonte of
hoe kan ik dit integreren in mijn dagelijkse routines zodat ik elke dag of de meeste
dagen een langere tijd heb om te herstellen?
2. Met welke hersteltechnieken kan ik experimenteren?
Welke passen het beste bij mij en bij welke heb ik het gevoel dat ik ze in mijn schema
kan passen en vol kan houden? Een aantal ideeën om een groene (“herstellende”)
periode te creëren:
 Meditatie
 Mindfulness, bijvoorbeeld via de gratis VGZ mindfulness app
 Een ademoefening, bijvoorbeeld via de gratis Breathe2relax app
 Een lunchpauze, weg van de werkplek en bij voorkeur in een rustige omgeving,
zoals een bankje in het park.
 Even wegdromen in gedachten naar een fijne plek
 Een boek lezen
 Een zinvolle en vervullende bezigheid
3. Op welke manieren draagt mijn slaap bij aan onvoldoende herstel?
Slaap ik voldoende lang (tenminste 7 maar het liefst 8 uur) of is de “mate van herstel
tijdens de slaap” aan de lage of matige kant? Als dat zo is, waar zitten de rode
stukken in de slaap. Als het aan het begin van de slaap is, kijk dan bij de tips
hierboven in het onderdeel over slaap. Raak je in de loop van de nacht of later in de
nacht geactiveerd, dan kan het zijn dat er sprake is van een chronisch hoog
stressniveau. Je valt door moeheid wel in slaap, maar bent te geactiveerd om
voldoende lang door te slapen op een herstellende manier.

Heb je een lage score op het onderdeel “Fysieke activiteit”?
Beweging is belangrijk om meerdere redenen. Door voldoende te bewegen verbetert je
conditie, je lichamelijke gezondheid en je HRV-score (zie eerder bij het onderdeel slaap). Ook
is bewegen goed voor je psychische gezondheid.
Bij mensen met chronische stress, die last hebben van aandacht-, concentratie- en
geheugenproblemen is bewegen in de vorm van een dagelijkse wandeling verstandig. Het
stevig doorwandelen zorgt ervoor dat de hersenen het werkgeheugen repareren, dat door
de chronische stress is aangetast.
Bij mensen met slaapproblemen is bewegen in de ochtend bij daglicht verstandig, omdat dat
zorgt voor een betere regulatie van de biologische klok.

De Nederlandse Norm Gezond Bewegen stelt dat volwassenen minimaal 2,5 uur per week
matig intensief zouden moeten bewegen, los van het doen van spier- en botversterkende
oefeningen.
Dit is een voorbeeld van een zeer actieve dag met een goede score voor bewegen. De 100+
score heeft aan dat er voldoende bewogen is en dat het effect van de beweging de fysieke
fitness zal verhogen.

Dit is een voorbeeld van een inactieve dag met vrijwel geen beweging gedurende de dag.
Alhoewel er delen groen zitten tussen de rode gedeeltes en de stress-herstelbalans goed is,
is de dag niet in balans als het gaat om beweging. Dit kan een negatief effect hebben op
zowel het lichamelijk als psychische welbevinden.

Bij een lage score op fysieke activiteit is het goed om te bekijken op welke manier extra
beweging in de dagen gebracht kan worden. Probeer minder stil te zitten en zoveel mogelijk
beweging tussendoor te pakken. Maak vaker een wandelingetje en neem wat vaker de trap.
De “ommetje” app motiveert om dagelijks minimaal 20 minuten te bewegen of kies ervoor
om je beweging bij te houden via een stappenteller.

Het grote plaatje: de totale balans over alle dagen
Elke dag is belangrijk maar het overzicht van de gehele meetperiode vertelt het hele
verhaal…. Dat is wat weergegeven wordt door de “body resources” grafiek.
Stress (of beter gezegd een hoger activeringsniveau) is een normaal en functioneel aspect
van een prettig en betekenisvol leven. Het moderne leven brengt met zich mee dat de
hoeveelheid stress en herstel per dag wisselt. De belangrijkste vraag is of er een goede
balans is tussen de totale stressbelasting en het totale herstel over een periode van weken.
Met de algehele Lifestyle Assessmentscore en in het bijzonder met de grafiek body resources
(beiden te vinden op de pagina Samenvatting Lifestyle Assessment) krijg je een goed inzicht
in jouw totale profiel.
Als jouw profiel eruitziet zoals de afbeelding hier beneden, is je energie gedaald vergeleken
met je startniveau. Alle rode stukken (“stress”) laten de lijn dalen en de groene stukken
(“herstel”) laten de lijn stijgen. In deze 3-daagse meting zie je dat de lijn lager uitkomt dan bij
de start. Dit betekent dat er meer energie verbruikt is dan dat er is aangevuld.

Je kunt je lichaam vergelijken met een oplaadbare batterij. Als de meetperiode een goede
weergave is van je normale leven, betekent dit dat je in de loop van de dagen, weken,
maanden en uiteindelijk jaren je lichaamsbatterij onvoldoende herlaadt om te compenseren
voor de manier waarop je hem gebruikt.
Het menselijk lichaam heeft een groot aanpassingsvermogen, maar we zijn niet zo goed in
het voelen van de subtiele wisselingen in ons energieniveau. Dit betekent dat we de effecten
van een verstoorde stress-herstelbalans meestal pas laat ontdekken, op het moment dat we
duidelijk negatieve effecten ervaren op onze gezondheid, geestelijk welzijn en
prestatievermogen.

De meting geeft je inzicht in de manier waarop je op dit moment jezelf aanstuurt. Is er winst
te behalen door aanpassing van je leefstijl, doe dat dan nu om te voorkomen dat je later in
de problemen komt. Pas een paar herstelstrategieën toe om toe te werken naar een naar
een beter gebalanceerd “body resources” profiel, zoals in het voorbeeld hieronder.

Door te experimenteren en door je herstelstrategieën uit te breiden kun je langzamerhand
een optimaal profiel krijgen zoals in onderstaand voorbeeld. Het is duidelijk dat niet elke dag
even goed verloopt als het gaat om de balans tussen stress en herstel, echter het totale
beeld over een aantal dagen is goed.

Dit is het profiel dat we zien bij mensen die zichzelf omschrijven als gezond, vitaal en in staat
om het meeste uit zichzelf te halen.

De Firstbeat Lifestyle Assessment is te bestellen via:
https://krachtdoorbalans.nl/vitaliteit/firstbeat-lsa/

