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•Je bent wat je eet  
•Mindfulness
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DDr Zen 
Een toekomstsprookje

Jules Prast

Gezeten op onze kussens tikt de tijd 
weg totdat na tien minuten de bel 
klinkt. Ik ontspan iets maar blijf in 
mijn positie. De dokter draait op zijn 
kussen een kwartslag naar me toe 
en monstert mijn houding.

“Probeer je nek eens een millimeter 
langer te maken,” zegt hij. “Adem 

eens diep uit. Draai dan op de 
volgende inademing je hoofd naar 
links. Dan weer uitademen en op de 
volgende inademing naar
rechts.”

Na nog een paar oefeningen zijn 
we klaar en draai ook ik mijn kussen 
naar hem toe. “Hoe gaat het?”, 
vraagt hij, terwijl ik op de venster-

bank in de hoek een beeldje 
ontwaar van een immer 

luisterende
Kwan Yin.

Het gesprek komt 
op duizeligheid, 
pijn en inspan-
ningsbeperkin-
gen, een gevolg 
van weefsel-
schade in mijn 

zenuwstelsel. 
Hij zwijgt en ik 

praat door. Als ik 
ophoud, blijft het 

stil terwijl hij naar me 
kijkt. “Je hand wiebelt 

en je trekt met je gezichts-
spieren,” zegt hij dan. “Hoe 

komt dat?” Bingo! Ik geef toe: ik 
ben gespannen, ik tors het gewicht 
van mijn klachten mee en het leven 
zo is niet makkelijk.

“Hoe is het met de yoga?”, vraagt 
hij. Dat heeft hij me de vorige keer 
voorgeschreven, samen met de 
pillen. “Dat is de ideale combinatie,” 
merkte hij toen op. “Medicijnen zijn 
een noodzakelijk kwaad maar de 
kracht van genezing ligt mede in de 
balans met aandachtig bewegen. In 
Japan hebben ze van oudsher veel 
ervaring met meditatie en bewe-
gingsoefeningen als therapie voor 
sommige neurologische aandoenin-
gen.”

Wat een aparte neuroloog heb ik 
toch! Helemaal wetenschappe-
lijk geschoold, werkzaam in een 
academisch ziekenhuis, en toch 
in staat om te zeggen: “Ach ja, in 
mijn specialisme zijn we gewend 
elektrische stroompjes te meten, 
maar wat is elektriciteit anders dan 
energie? Als neurologen weten we 
dat heel het lichaam doortrokken is 
van energie en dat we daar via de 

De neuroloog komt in zijn witte jas naar buiten en 
roept mijn naam. Ik sta op en we maken een kleine 
buiging naar elkaar. In zijn spreekkamer nemen we 
zwijgend plaats tegenover de witte muur. 
Hij drukt de klok in en daar gaan we.
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zenuwen maar een deel van kunnen 
objectiveren.”

In het verleden heeft hij mijn voeten 
een keer gemasseerd en had ik het 
gevoel dat hij sommige van mijn 
organen als het ware aanraakte, 
zelfs dicht bij mijn ziekte kwam, al 
kon en kan hij deze niet wegnemen, 
maar toch. 

“Je duizeligheid en vermoeidheid 
hebben te maken met je bloedsom-
loop,” zegt hij. “Prikkels worden 
door de beschadiging van je zenuw-
stelsel niet goed doorgegeven. Wat 
kan helpen, is met je yogatherapeut 
liggende oefeningen te doen, zodat 
het bloed naar je hoofd stroomt. Als 
je die techniek leert te beheersen, 
kun je dat ook zelf doen wanneer 
dat nodig is.”

Hij pakt uit zijn jas een notitieblokje 

Dit artikel verscheen eerder op 
de blog van Jules (52):  
JulesPrast.nl  
(www.julesprast.nl). Het is 
geheel gebaseerd op fantasie. 
Jules houdt zich bezig met 
Zenboeddhisme sinds 2007, kort 
nadat sarcoïdose zich voor de 
tweede keer in zijn leven had 
geopenbaard. Inmiddels doet 
hij ook aan yoga als bewegings-
therapie.

Meer weten
of reageren? 
www.julesprast.nl

en schrijft een recept uit. “Zo, ik 
verhoog ook de dosis van je medicij-
nen iets. Kijk maar eens of dat iets 
bijdraagt. Ik zie je graag over drie 
maanden weer.”
Hij zet de muziek aan en samen 
zingen we de Hartsoetra. Leeg, alles 
wat vorm heeft leeg, zelfs de basis-
elementen van de natuur: leeg.
Als we klaar zijn, grinnikt hij: “Ja 
ja, moleculen, atomen, proteïnen, 
enzymen, neuronen, axonen: al-
lemaal leeg. Allemaal modellen. 
Modern science meets ancient 
wisdom.”

We staan op en buigen eerbiedig 
naar elkaar. Wat een ervaring. 
Samen mediteren. Een neuroloog
die zich, uit belangstelling voor heel 
de mens, van Gestalttherapeut tot 
arts heeft ontwikkeld. Dokter
Zen, noemen zijn patiënten hem 
liefkozend. Een man uit duizenden!

18 september 2013
Informatiebijeenkomst Noord- 
Brabant/Zeeland Fitland Hotel 
Dormylle, Mill 

21 september 2013
Informatiebijeenkomst Groningen/
Drenthe 
Wilhelmina Ziekenhuis, Assen

Zaterdag 12 oktober
Informatiebijeenkomst Friesland/
Noordoostpolder 
Verpleeghuis Bertilla, Drachten

Vrijdag 18 oktober
Informatiebijeenkomst Utrecht/ 
Flevopolder 
Sint Antonius Ziekenhuis, 
 Nieuwegein

Zaterdag 16 november 2013
Jubileumfeest SBN
Hof van Wageningen, Wageningen

Woensdag 20 november 2013
Informatiebijeenkomst Limburg
Atrium Medisch Centrum, Limburg

Agenda

Meer informatie vindt u op 
onze website in de agenda. 
Daar kunt u zich ook aanmelden. 
Voor de bijeenkomsten in uw 
eigen regio  ontvangt u ook een 
persoonlijke uitnodiging.


