
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Wat is TRE? 
 

 

 

Dé makkelijkste manier om 

 spanning, stress en zelfs trauma’s 

los te laten! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ansjeliena Vogels en Yolanda Vogels 

 
 

 

 

 



TRE     Spanning, Stress, /Trauma Loslatende Oefeningen 
 

 
StressMaster.nl   ©     2014                              Ansjeliena Vogels en Yolanda Vogels 

2 

 

 

 

Dit eBoekje krijg je gratis 

van StressMaster 
 
In ruil daarvoor, dank voor een like op Facebook 

 
 

De inhoud van dit boekje is van ons beide. 

Ansjeliena is de schrijfster.  

 

Wij zijn beide TRE Practioner level 1 en 2 
Level 1 is individuele personen begeleiden. 

Level 2 is groepen begeleiden. 

 
Het is niet toegestaan om dit eBoek door te sturen, 

te kopiëren of de inhoud en opmaak te wijzigen.  

 

Heb je dit boek toch doorgestuurd gekregen van iemand? 

Klik dan op “Uitleg TRE” voor jouw gratis exemplaar. 

Je hebt dan altijd de nieuwste versie. 

Plus je ontvangt dan regelmatig onze Postduif met allerhande 

stressweetjes en tips om je leven makkelijker en leuker te maken. 

En super aanbiedingen die je niet wilt missen! 

 

 
Als je anderen ook dit eBoek gunt verwijs hen dan naar 

                              StressMaster.nl 

 
 

 

 

 
Disclaimer: 

Bij het samenstellen van dit boek is de grootste zorg besteed 

aan de juistheid van de hierin opgenomen informatie. 

StressMaster kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden 

voor enige onjuist verstrekte informatie in dit eBoek. 

 

https://www.facebook.com/StressMaster.nl?fref=ts
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TRE 
 

TRE staat voor Tension Releasing Exercises 

Ofwel: Spanning Loslatende Oefeningen 

Spanning maar ook Stress en zelfs Trauma’s! 

 

Telkens als je iets vervelends meemaakt voelt je lichaam dat ook. 

Na een heftige negatieve gebeurtenis raakt je lijf soms niet alle spanning kwijt. 

Maar je kunt ook spanning krijgen van dagelijkse kleine irritaties. 

En veel van die spanningen blijven in je lijf zitten. 

Met alle gevolgen van dien! 

 

TRE is een revolutionaire nieuwe techniek voor het verwerken van 

dagelijkse stress maar ook chronische stress of trauma’s van vroeger. 

 

Bij deze methode wordt je denken niet betrokken! 
Het zijn lichamelijke oefeningen en het aangename hiervan is: 

- Je hoeft niet over problemen en klachten te praten 

- Iedereen kan het 

 

De oplossing zit in je lichaam en die gaat het werk doen! 

Want iedere cel in ons lichaam heeft een geheugen! 

Wij noemen dat lichamelijke intelligentie 

Met speciale oefeningen gaat je lichaam uit zichzelf aan de slag. 

Iedereen vindt TRE een verrassende ervaring! 

 

TRE is een zelfhulpmethode! 
Gunstig voor je portemonnee én je vrije tijd! 
Geen dure maandenlange tijdrovende sessies. 

Nee, jij bepaald wanneer je een TRE sessie gaat doen! 

 

Maar gun jezelf én je lichaam wel de kans om de TRE techniek kundig 

en zorgvuldig eigen te maken. 

Daarom adviseren wij na de 2 uur durende TRE introductieworkshop 

5 Follow Up sessies van 1,5 uur. 

Tijdens die sessies is er alle aandacht voor jouw proces, het delen van 

ervaringen en aandachtspunten daarin. 

Daarna ben jij in staat om jouw TRE zelfsessies zelfstandig uit te voeren. 

Vervolgens heb je ons in principe niet meer nodig.*1 
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Voordelen van TRE 
 

Meer energie, in balans zijn met dingen die gebeuren en levenslust. 

Voorkomen, verminderen en soms laten verdwijnen van diverse klachten. 

 

Belangrijk: 75% van alle ziektes en klachten zijn stress gerelateerd! 

Daarmee bedoelen we de stress van vandaag maar ook alle al lang 

vergeten stress van vroeger. 

En dagelijkse stress kunnen al die ziektes en klachten verergeren! 

 

Hieronder enkele voorbeelden van klachten: 
 

Fysieke/lichamelijke symptomen 

Spanningshoofdpijn / migraine 

Rugpijn / stijve nek / stijve schouders 

Spijsverteringsstoornissen 

Rusteloosheid / vermoeidheid 

Hoge bloeddruk / slaapproblemen / hyperventilatie 

 

Psychische/emotionele symptomen 

Burn-out / PTSS (Post Traumatisch Stress Syndroom) 

Depressie / neerslachtig / lusteloos zijn 

Fobieën: faalangst, pleinvrees, angst voor spinnen 

Verslavingen 

Niet meer kunnen lachen / neiging om in woede  uit te barsten 

 

Mentale/denk symptomen 

Negatief zelfbeeld 

Geheugenproblemen / concentratieproblemen 

Piekeren 

Minder betrokken met alles om je heen 

Vaak denken aan weglopen van alles 

 

Gedrag/houding symptomen  

Bovenmatig kritisch t.a.v. de ander 

Onvermogen om dingen af te krijgen 

Tandenknarsen tijdens slaap 

Dwanghandelingen: handen wassen, alles tellen, jezelf snijden 

Geen zin in seks 
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Nieuwsgierig naar de theorie?  
 

Stel: Je schrikt plotseling heel erg van iets! 
 

Heel je systeem komt in werking om deze mogelijke dreiging te overleven. 

Je zet je schrap, je houd de adem in, je bouwt spanning op en je lichaam 

maakt adrenaline en cortisol aan. 

Zodat je in staat bent om te vechten of te vluchten! 
 

Als vechten of vluchten geen optie is, gebeurt er iets anders! 

Spieren trekken samen om de meest kwetsbare delen van je lichaam, 

de onderbuik en borst met kwetsbare organen, te beschermen door 

in elkaar te duiken. 

Alle zoogdieren en vogels hebben dat mechanisme. 

De egel is een mooi voorbeeld, hij rolt zich als een bal op!  

Of kijk naar een kind dat schrikt. 

Of naar mensen die in oorlog situaties beschoten worden. 

Niemand blijft rechtop staan of lopen. Nee, iedereen duikt in elkaar! 

 

De Psoas spieren zorgen daarvoor! 

 

De psoas is een van de grootste spieren in je lichaam. 

Hij loopt van je onderste rugwervels naar de 

binnenkant van je dijbeen, aan de voorkant van je 

wervels en achter je organen. 
 

De Psoas spieren zijn reactieve spieren. 

Dat wil zeggen dat zij buiten jouw denken om 

reageren op gevaar. 

En zij trekken samen totdat de dreiging 

verdwenen is. 

 

Als het gevaar geweken is, kunnen de spieren de opgebouwde spanning 

ontladen door te beven, schudden, trillen, bibberen. 

 

En dat is precies wat sommige dieren ook doen. 
Een impala dat net aan een luipaard is ontsnapt staat vaak na te trillen 

of maakt bokkensprongen. 

Een vogel laat zijn vleugels wapperen. 

 

Hiermee laten zij hun lichamelijke opgebouwde spanning los! 
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De ijsbeer, impala en het meisje 
 

De ijsbeer 
Er is een film over een ijsbeer die door een helikopter gevolgd wordt. 

Eigenlijk twee helikopters! De ene is er om de ander te filmen. 

De ijsbeer voelt zich bedreigd en rent 

voor zijn leven! 

Hij wordt geraakt door een verdovingspijl.  

Want men wil hem enkel onderzoeken. 

Als de liggende ijsbeer bijkomt uit de 

verdoving zie je het volgende: 

Zijn poten maken nog even beweging van weg 

rennen. Vervolgens begint de ijsbeer te trillen met de spieren in zijn poten, 

lichaam en zelfs zijn snuit. Na enkele tellen ademt hij diep in en langzaam uit. 

De stress en alle spierspanningen zijn verdwenen en hij gaat gewoon door met 

zijn leven! 

Klik HIER 

 

Impala 
Bavianen redden door hun acties ongewild een impala van luipaard en hyena! 

Zie dat de impala ook even tijd nodig heeft om alle spanning los te laten. 

Klik HIER     

 

Het meisje 
Er is ook een film van een meisje (9 jaar) die eindelijk na 

lang aandringen voor het eerst gaat jagen met haar vader. 

Als er eindelijk een hert wordt dood geschoten staat het 

meisje te bibberen op haar benen. Ze vraagt haar vader: 

“Is dit normaal? Ik heb het niet koud maar kijk mij eens 

schudden!” De vader probeert haar aandacht af te leiden. 

Het meisje echter, zie je genieten van het trillen. 

In de originele film doet ze dat 5 minuten lang!   Klik HIER 

 

Het verschil met de ijsbeer is, dat dit meisje niet bedreigd werd. 

Nee, zij was opgewonden en vond het juist reuze spannend om te jagen! 

Psoas spieren reageren ook op die emotionele opwinding en spanning.   

 

Zo bibberen mensen soms na een bungeejump of een rollercoasterrit.     

En kinderen kunnen na een spookhuis bezoek al trillen op hun benen. 

 

 

https://vimeo.com/90741652
https://www.youtube.com/watch?v=xmF52x3EJso
https://www.youtube.com/watch?v=VSFnmM12LOQ
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Waarom trilt men niet vaker? 
 

1 Nou, soms trilt men wel, maar stoppen ANDEREN dit proces. 

Als iemand staat te bibberen slaat vaak iemand (met de beste 

bedoelingen) de armen om de ander heen om het bibberen te stoppen. 

(In de wachtkamer van de dierenarts, zien we ook vaak dat baasjes 

het trillen van hun honden willen stoppen) 

Of dat iemand voor een operatie een injectie met spierverslapper krijgt. 

Bij een ongeluk kan het trillen door anderen gestopt worden omdat 

men op een brancard vastgebonden wordt. 

Hier kan ik me iets bij voorstellen want niemand wil dat het trillen 

meer schade toebrengt. 

Maar als er geen gevaar voor schade is, sta het trillen toe! 

 

2 Of men trilt, maar stoppen ZIJ ZELF het proces. 

Ik, Ansjeliena, kan daarover meepraten. 

De eerste keer dat ik ruim honderd mensen moest toespreken stond 

ik achter een katheder waar ook een glas water op stond. Ik wilde 

een slokje (spanning, droge mond) nemen maar mijn hand trilde zo 

dat het water alle kanten op vloog. Dus ik zette snel het glas terug. 

En ik stopte het trillen door mijn spieren aan te spannen. 

Door dat verkrampen werd de stress in mijn lijf opgeslagen.  

 

Zo kan tijdens een sollicitatie iemands onderlip gaan trillen. 

Of dat men bij een eerste date bibbert en stottert. 

Knikkende knieën hebben bij een presentatie.  

Iedereen probeert dat te onderdrukken!    

We hebben ons afgeleerd het toe te staan! 

 

Als kind is het ons al afgeleerd! 

Want als je bibberde kreeg je te horen dat je je niet zo moest aanstellen! 

Of je werd uitgelachen! 

 

Op zich heeft iedereen heeft het beste met zichzelf en anderen voor. 

Maar als je niet weet waarom en hoe een lichaam reageert op spanning 

en stress, weet je ook niet dat juist door te bibberen, schudden en trillen 

je juist spanning, stress en trauma’s los kunt laten! 
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Iedereen ervaart stress en trauma’s  
 

Hieronder een globale indeling van stress/trauma oorzaken *2 

Fysieke/lichamelijke stress: 

    Een bacterie of virus oplopen, een blessure door sporten, 

    een injectie krijgen of een groot of klein ongeval hebben. 

Psychische/emotionele stress: 

    Overlijden van dierbare/huisdier, ruzie hebben met iemand, 

    afgewezen/in de steek gelaten worden of gepest worden. 

Mentale/denk stress: 

    Examen/sollicitatie/spreekbeurt, grote zorgen/problemen, 

    Storende/irritante personen of gebeurtenissen. 

Door bovenstaande kan je Gedrag en Houding veranderen. 

Wat vaak nog meer stress en spanning oplevert! 

 

Trauma is de naam voor de zwaardere stress 

Chronisch trauma: 

    Als een van bovenstaande voorbeelden langdurig en regelmatig 

    voorkomen, kan die stress chronisch worden. 

Acuut trauma: 

    Een ernstig ongeluk hebben, overvallen/verkracht worden, een 

    ongeluk of zelfdoding zien gebeuren, een natuurramp meemaken. 

Weet ook:  
    Leeftijd is belangrijk. Als volwassene achtergelaten worden in 

    een koude kamer is vervelend. 

    Maar voor een baby of kleuter kan dit traumatisch zijn! 

 

Omgaan met stress en trauma’s 
Op zich kunnen wij mensen makkelijk met stress en trauma’s omgaan. 

Het gekke is zelfs dat zonder stress en trauma’s wij niet kunnen groeien! 

Maar het loslaten of ontladen van die spanning is wel noodzakelijk. 

Want juist door het ontladen van de stress en trauma’s worden we 

weerbaarder en kunnen we meer vervelende zaken het hoofd bieden. 

 

Er is een studie gedaan naar eekhoorns. 

De moeders maken tijdens hun zwangerschap juist stress-hormonen 

aan om de baby eekhoorns te laten wennen aan stress. 

Zodat ze sterker zijn dan de anderen om kans te hebben voor de beperkte 

woonruimte.  

Voor onze blog over de eekhoorns: klik HIER 

 

http://stressmaster.nl/stress-is-soms-goed/
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Wat als de spanning vast zit? 
 

Wat gebeurt er met een spier die spanning na spanning ervaart? 

Dan houd die spier alle spanning vast en kan niet meer ontspannen! 

 

Ik, Yolanda, weet daar alles van. 

Ruim 35 jaar geleden had ik twee rugoperaties en daarna volgde een 

achtjarige depressie. 

Ik zat letterlijk en figuurlijk vast! 

Al mijn spieren waren zo gespannen dat ze als beton aanvoelden. 

Mijn fysiotherapeut haalde alles uit de kast en ik moest oefeningen doen. 

Na een kort gevoel van ontspanning was ik weer terug bij af. 

Mijn spieren bleven overspannen. 

Haptonomie was net nieuw (Ted Troost behandelde topsporters) en mijn 

fysiotherapeut vond dat iets voor mij. 

Hier leerde ik langzaam mijn lichaam kennen waardoor mijn spieren weer 

leerden om te ontspannen. 

Dat lukte mij pas na bijna een jaar. 

 

In 2012 maakte ik voor het eerst kennis met TRE en ik voelde en wist 

direct dat het perfect aansloot bij mijn eerdere ervaringen. 

Laat je lichaam het werk doen! Je lichaam is intelligent genoeg! 

Al bij de eerste sessie was er al direct ontspanning, ontlading.  

 

Maar de grootste verrassing was: 
Dat het trillen een kettingreactie op gang bracht met zelfs spieren 

die niet eens aangespannen waren! 

 

Hoe makkelijk kan het zijn! 
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Nieuwsgierig?  
 

Kom eerst naar de TRE Introductie workshop 
 

In de 2 uur durende starten we het eerste uur met de oefeningen. 

Alle oefeningen zijn lichte spieroefeningen. We gaan niet sporten. 

Je ervaart wat die oefeningen met je lichaam doet. 

Daarna vertellen we over het hoe en waarom het werkt. 

Met “weetjes” zoals: dat organen als je hart, longen en maag ook spieren zijn. 

Dat een mens tussen de 640 en 850 spieren heeft. 

En we laten diverse filmpjes zien. 

 

Je lichaam krijgt de eerste kennismaking, pas daarna je brein! 
 

 

Volg daarna de TRE Follow Up! 
 

Belangrijk: TRE is een zelfhulpmethode 
 

Voor alle duidelijkheid herhalen we dat je jezelf én je lichaam wel de 

tijd moet gunnen om alles “zorgvuldig” eigen te maken. 

Auto rijden beheers je ook niet na een introductie van 2 uur! 

 

Daarom 5 Follow Up’s! 

De eerste 4 doe je binnen 8 weken om je lijf aan alles te laten wennen. 

Tijdens deze 1,5 uur durende groepssessies is er alle aandacht voor 

jouw proces. En het delen van ervaringen en aandachtspunten daarin. 

Plus wij hebben diverse Hands Off en Hands On technieken om alle 

spieren in het lichaam te laten trillen. Grote spieren en de allerkleinste. 

Tevens leer je extra technieken zodat jij op jezelf kunt vertrouwen. 

De laatste Follow Up doe je 8 weken na de 4de sessie. 

Om alles nog eens goed door te nemen. 

Daarna heb je ons in principe niet meer nodig.* 

 

Voor de TRE introductieworkshop van 2 uur klik HIER 

Direct ook de TRE Follow Up boeken is met korting. 

 

 

http://stressmaster.nl/tre-workshop/
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Hier zijn de sterretjes* 
 

*1 (Daarna heb je ons in principe niet meer nodig.)  
     Daarmee bedoelen we dat je het helemaal zelf kunt doen. 

     Maar na een tijd kan het verzanden, dat je de oefeningen 

     ongemerkt niet meer correct doet of dat je al een tijdje 

     geen TRE meer gedaan hebt. 

     En misschien wil je ook de laatste ontwikkelingen weten. 

     Daarom kun je eens per jaar aanschuiven voor een “TRE Opfris” 

     Op de laatste zaterdag in november om 14.00 uur tot 16.00 uur 

     De prijs € 20,00 

 

     Je kunt ook een persoonlijke “TRE Opfris” aanvragen. 

     Zelfs via Skype. 

     Hier is het prijskaartje uiteraard hoger. 

 

*2 (Hieronder een globale indeling van stress/trauma voorbeelden) 

     Sinds 2009 gaven wij in onze StressLes(s) al een andere kijk op de 

     oorzaken van stress en de niveaus daarvan. 

     Je kunt het nu lezen op onze site. 

     Klik op Onze unieke kijk op Oorzaken Stress 

  

 

David Bercelli heeft de TRE ontwikkeld 

en diverse boeken erover geschreven. 

Bij Bol.com kun je een Nederlandse versie 

voor €16,- kopen. 

 

 

Op internet zijn diverse video’s te zien. 

 

Waaronder deze over wat we kunnen leren 

van dieren! 

Klik HIER   

 

En in deze 10 minuten durende film legt David uit wat TRE is  

Vanuit medisch perspectief.  

Klik HIER 

 

http://stressmaster.nl/oorzaken-stress-onze-kijk-daarop/
https://vimeo.com/103209258
https://www.youtube.com/watch?v=a0NooNBBro0
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Tot slot 
 

Je kunt nog meer doen voor je welzijn! 
 

Stressmanagement! 
Met Hartcoherentietraining incl. Ademtraining 

 

Ademtraining 
De meeste mensen ademen te snel. En dat is niet goed voor je! 

Klik op dit filmpje (2 minuten) en Koen de Jong vertelt waarom. 

Zijn eBoek “Verademing” kun je HIER gratis downloaden. 

 

Hartcoherentie 

Lees het door ons geschreven gratis eBoek 

“Hartcoherentie en de kracht van je gedachten” 

Een coherent hart betekent dat er een harmonie, een balans is tussen 

je hart en je hoofd. 

Zodat jouw lichaam en geest optimaal voor jou gaat zorgen! 

Om het te downloaden klik HIER 

 

 

KISS Meditaties 
KISS staat voor Keep It Short and Simple. 

Houd het kort en simpel. 

Een meditatie hoeft niet uren te duren, zittend in een speciale houding, 

omringt door wierook en met ingewikkelde protocollen. 

Alle geleide KISS-Meditaties duren maximaal 6 minuten! 

Met een smartphone of PC kun je ze doen wanneer het jou uitkomt. 

Klik HIER om ze te bekijken en te doen. 

Als je ze waardevol vindt geef dan op YouTube je “likes”. 

 

     Wij wensen jou een “spannende” 

   reis/ontdekking naar ontspanning! 

http://www.youtube.com/watch?v=7iSvhZrBl8g
http://stressmaster.nl/product/gratis-eboek-verademing/
http://stressmaster.nl/product/gratis-eboek-hartcoherentie/
http://stressmaster.nl/geleide-kiss-meditaties-2/

