
Psychosomatiek
   van alledag

In onze cultuur zijn we zo 
gewend aan een ‘geest’ die los 
van ons lijf zou functioneren 

… maar in ons spraakgebruik 
weten we echt beter.

             Marchinus Hofkamp

�



WC = Het Gemak …

niet op je gemak  geen 
aandrang 

�



School-WC : 

er wordt aan de deur gerammeld 
 wég is je aandrang

�



Geen aandrang om te poepen 
         
                tijdens 
rit naar de Middellandse Zee 

�



Brok in de keel 

�



Steen op de maag 

�



Opgeblazen gevoel 

�



Vlinders in je buik 

�



          Wie vrijt die slijt

�



     Ziek van liefdesverdriet

�



Opgekropt gemoed 

�



Last van het zuur 

�



Maagzweer 

Helicobacter? Waarom krijgt de 
één last van de Helicobacter en 

de ander niet ?

�



Maak je niet dik 

�



Misselijk van angst

�



In je broek doen van angst 

�



Het zal hem dun door de 
broek lopen 

�



Nachtmerrie, 

badend in het zweet 

�



Peentjes zweten 

�



Het klamme zweet 
brak hem uit

�



Met het zweet in zijn handen

�



Angstzweet

�



Bloed, zweet en tranen

�



grote angst-ogen opzetten

wijde pupillen 

�



Trillen als het even 
heel spannend wordt

tijdens een film

�



Beven van angst

�



Hij trilde als een espenblad

�



In je broek doen 
van het lachen 

�



Veel toiletten voor het 
examen-lokaal 

: vaak moeten plassen 

�



Water horen klateren :

moeten plassen

�



Even niet uit je woorden 
kunnen komen 

�



Met stomheid geslagen 

�



Adembenemend

�



Hij luisterde 
met ingehouden adem

�



Z’n adem stokt hem in de keel 

�



Ik kreeg het er benauwd ván 

�



Wit van schrik 

�



Het bezorgde me kippevel 

�



M’n hart stond stil van schrik 

�



Z’n hart sloeg over van schrik

�



Z’n hart bonsde in z’n keel 

�



Hij hoorde z’n hart in z’n oren 
kloppen 

�



Z’n aderen zwollen van 
kwaadheid

�



De vlammen slaan me uit 

�



Rode vlekken in de hals 

�



Nu moet ik stoppen, 

anders krijg ik nog koppijn 

�



Dénk aan je bloeddruk ! 

�



Met opeen geperste lippen 
zag hij het aan 

�



Tandenknarsend 
zag hij het aan 

�



Handenwringend 
zag hij het aan 

�



Hij volgde het met 
gebalde vuisten 

�



Hij drukte z’n nagels
in z’n handpalmen

�



Met kromme tenen 
zag hij het aan

�



De moed zonk hem 
in de schoenen

�



Hij trok de 
stoute schoenen aan

�



Schoorvoetend

�



Hij kon zich wel de haren 
uit z’n hoofd trekken

�



Koelbloedig 
trad hij de vijand tegemoet

�



Joris Goedbloed

�



Dat zet kwaad bloed

�



Bloeddoorlopen ogen

�



Bloeddorstig

�



Bloedserieus

�



Bloedwraak

�



Blauw bloed

�



Bloedverwant

�



Mijn bloedjes van kinderen

�



Ze halen me het bloed onder 
de nagels vandaan

�



Bloedbroeders

�



Een bloedeloze voorstelling

�



Moeilijk kunnen inslapen 
door iets 

�



Hij lag er nachten wakker van

&

‘Slapeloze nachten

�



het 
Bewustzijns-Verlagend Effect

(door endorfinen)

 van :

�



ritmische bewegingen 

 duimzuigen 
 haarplukje draaien
 gewiegd worden  
 wiegen 
 bonken 
 rumineren 
 nagelbijten 

�



maar ook de ritmiek van :

 duurtraining
 hardlopen

�



Zien gapen doet gapen 

�



Zien eten doet eten 

�



Lekkere geuren 
  

gedachten 
  

trek in datgene wat geurt, 

of juist …….

�



Slechte b.v. bedorven geuren 
  

  gedachten 
  

 walging : 
voedselweigering, braken, 

tot zelfs :

�



Gedachten 

       
 walging 
 voedselweigering 
 braken

                                       'PAVLOV reflex'

�



Geuren 
 

gevoelens, herinneringen 

�



Eten uit ongenoegen 

�



Troostvoedsel
&

troost-eten

�



Flauw vallen door :

 gedachten
 beelden 
 geluiden 

�



Beweginsziekten zoals 

Zeeziekte en Wagenziekte

door een forse prikkeling van je 
evenwichtsorgaan  ontregeling van het 

‘zelfstandig zenuwstelsel’. 

Óf je ziek wordt is mede afhankelijk van je 
psychische en fysieke conditie, 

én van afleiding. 

�



Het duizelt mij 

�



Ik voel me 
van m’n stuk gebracht 

�



Hij is helemaal uit zijn doen 

�



Hij fronste zijn voorhoofd

�



Veel zorgen, veel rimpels

�



Het hoofd laten hangen

�



Zich het hoofd breken over …

�



Kop op !

�



Ik word al moe 
als ik er alleen maar aan dénk

�



Een zucht van verlichting

�



Een zucht geeft lucht
aan een hart vol smart

�



Huilen als reactie op :

 pijn 
 verdriet 
 blijdschap 
 uitputting 

�



Afleiding vermindert de pijn 

�



Verstijfd van schrik 

�



Kind op de arm verstijft 
als moeder van de trap af loopt 

�



Hij stond 
als aan de grond genageld 

�



‘Op je tenen' moeten lopen 

�



Het gevoel 
op eieren te moeten lopen 

�



Iemand 
een poepie laten ruiken 

�



paardje rijden 

�



lijfelijk sexuele stimulatie 

�



Zinnen-prikkelend

de lichamelijke reacties op 
seksuele beelden

�



Blozen

 Hij kreeg een kop als   vuur
                  ,,                 een boei
                  ,,                 een biet

�



Hij heeft een ‘dikke huid’

�



Dat doe ik op mijn 
ruggenmerg 

daar hoef ik nauwelijks bij na te denken

�



“Je moet denken met je hart en 
               voelen met je hoofd”. 

 Aldus dirigent Bernard Haitink NRC dd

   13 febr 2017 op de vraag van de journalist:

 “Hoe verhouden zich intellect en 
gevoel in uw dirigeren?”

�
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