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De kans is groot dat je dit e-book leest omdat je iets over
hartritmevariabiliteit (HRV) hebt gelezen en ermee aan de slag wil gaan.
Het is een prachtige tool die je inzicht biedt in je lichaam en geest en je
laat zien wat de impact van je levensstijl is op je gezondheid en
prestatievermogen. 

HRV wordt door wetenschappers en clinici gebruikt om de gezondheid te
volgen. Topsporters gebruiken het om progressie bij te houden en hun
trainingsschema’s te optimaliseren. Ook mensen die vooral mentaal
moeten presteren, zoals beurshandelaren, gebruiken HRV om hun focus
te verhogen en stress te managen. 

Doordat sinds een aantal jaar de sensoren op de consumentenmarkt
bijna net zo accuraat zijn als een ECG van medische kwaliteit wordt het
meten van HRV door mensen die hun gezondheid willen optimaliseren
steeds populairder.

Inleiding

Wie gebruiken HRV?

Wat meet je precies?
HRV is een maat voor het functioneren van het autonome zenuwstelsel
en reflecteert je vermogen om met stress om te gaan. De activiteit van je
zenuwstelsel wordt indirect gemeten door naar de tijd tussen de pieken
in je hartslag te kijken (RR interval). 

In het algemeen geldt dat een hogere HRV betekent dat je gezonder,
fitter, socialer en veerkrachtiger bent, en dat je meer positieve emoties
ervaart. 
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Heb je een lagere HRV, dan heb je o.a. meer kans om ziek te worden,
hogere niveaus van ontsteking in je lichaam, een hogere biologische
leeftijd en meer kans op angst en depressie. Het goede nieuws is dat je
door de juiste keuzes te maken en te experimenteren jouw HRV kunt
verhogen.

Welke data kun je gebruiken?
Er zijn tientallen statistieken om de data van je hartslagmeting mee te
analyseren. Om het simpel te houden zal ik het houden bij de meest
gebruikte waarden laten: “root mean square of the successive
differences” (rMSSD) en “coefficient of variation” (CV). 
De wortel van het gemiddelde van opeenvolgende verschillen, dat is de
vertaling van rMSSD. Dat kun je wat mij betreft meteen weer vergeten, je
hoeft geen wiskundige te zijn om HRV-metingen te interpreteren. 

Veel apps hebben een eigen HRV score die afgeleid is van rMSSD. Op
die manier helpen ze jou de rauwe data te interpreteren. De
variatiecoëfficiënt, of CV, kijkt naar fluctuaties ten opzichte van je
basislijn. Als je HRV van dag tot dag erg verschilt, dan heb je een hoge
CV. Daarmee kun je de impact inschatten die een stressor op je heeft. 

De redenen dat ik focus op deze twee getallen zijn dat ze goed worden
onderbouwd door onderzoek, accuraat zijn bij korte metingen (1 tot 5
minuten) en de belangrijkste: je kunt ze heel goed gebruiken om te zien
wat een verandering in je leefstijl teweeg brengt zonder het al te
ingewikkeld te maken.
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Het is belangrijk om na te denken met welke intentie je gaat meten.
Meten is weten zeggen ze altijd, maar wat doe je met de resultaten? Het
is belangrijk om vanuit een accepterende, niet oordelende houding naar
je resultaten te kijken.  

Benader je HRV als een gids die je inzicht kan geven hoe je beter voor
jezelf kunt zorgen, niet als een strenge coach die kritiek uit als het even
niet goed gaat. Heb je een lage HRV na een stressvolle dag op het werk,
stel je dan een goede vriend voor die zegt ‘probeer vandaag aan je
herstel te werken, dat heb je verdiend’. 

Uit onderzoek naar zelfcompassie blijkt dat deze manier van omgaan
met jezelf voor een betere motivatie zorgt en daarnaast heeft het
beoefenen van zelfcompassie ook nog eens een positieve impact op je
HRV! 

Vroeger had je apparatuur van tienduizenden euro’s voor nodig, nu
koop je voor onder de honderd euro een apparaatje dat niet veel
onderdoet voor de dure meetinstrumenten in het ziekenhuis. Ik heb
een hoop reviews en wetenschappelijke onderzoeken gelezen en vaak
werden wearables als de Apple Watch of de Fitbit getest met een Polar
H10-band als referentie, zelfs in wetenschappelijke studies. 

De Polar H10 wordt gezien als de gouden standaard als het gaat om
sensoren op de consumentenmarkt en dat maakt deze band, samen
met de gunstige prijs, veruit de beste optie. 

Meten

Mindset

Welke sensor?

Polar H10 03
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Wat ook blijkt uit de testresultaten is dat geen enkele hartslagsensor die
op de pols wordt gedragen accuraat genoeg is om HRV te meten. 
Er is wel bewijs voor de nauwkeurigheid van een meting met de camera
van een telefoon, gebruikt in apps zoals HRV4Training, en voor de
CorSense vingersensor van EliteHRV. Maar die metingen zijn wel
gevoeliger voor fouten. 
Als je het erg onhandig vind om een band om te doen, zijn de
telefooncamera-meting of vingersensor goede opties. Ik kies zelf voor de
Polar H10, dan hoef ik niet als een standbeeld stil te zitten of liggen
tijdens een meting.

Ik heb zelf veel ervaring met de EliteHRV app. De app is gratis te
gebruiken, je betaalt alleen als je een diepere analyse van je data wil.
EliteHRV wordt o.a. gebruikt door professionals in de medische wereld
en olympische atleten. Andere apps die vaak worden aangeraden zijn
HRV4Training en Welltory. Die hebben beiden de mogelijkheid om de
camera te gebruiken voor de meting en kosten nog geen €10. 
HRV4Training is, je raadt het al, gericht op sporters. Als je
geïnteresseerd bent in de wetenschap rond sport en HRV dan is de blog
van HRV4Training een goede om in de gaten te houden.

In dit e-book zal ik me focussen op de EliteHRV app. Veel tips zullen ook
bruikbaar zijn voor andere apps. De EliteHRV app geeft je een 'Morning
Readiness' score. Hierbij wordt rekening gehouden met afwijkingen van
je baseline, dit zegt meer dan een HRV score op zich. Hoger is niet altijd
beter en lager niet altijd slechter.  

Welke app?

04

https://www.hrv4training.com/
https://elitehrv.com/corsense
https://partner.bol.com/click/click?p=2&t=url&s=1027766&f=TXL&url=https%3A%2F%2Fwww.bol.com%2Fnl%2Fs%2Fpolar%2Bh10%2F&name=Zoekresultaten%20voor%20%27polar%20h10%27
https://elitehrv.com/
https://www.hrv4training.com/blog


Oké, je hebt een goede sensor gekozen en de app gedownload en zit
klaar voor je eerste meting. Hoe pak je dit het beste aan? 
Het belangrijkste is consistentie. Je wil zoveel mogelijk variabelen gelijk
houden zodat je de metingen met elkaar kunt vergelijken. 
Alle hieronder volgende tips staan in dienst van dit principe. 

Het is het beste om in de ochtend te meten, elke dag ongeveer op
hetzelfde tijdstip. Activiteiten als eten, koffie drinken, sporten en sociale
interactie hebben allemaal invloed op de activiteit van je zenuwstelsel,
dus daar wil je eigenlijk mee wachten tot na de meting. Licht wel van te
voren je huisgenoten in dat het niet aan hen ligt dat je ze negeert in de
ochtend. Grapje natuurlijk, kijk gewoon wat voor jouw situatie het beste
werkt.  

Je HRV wordt ook beïnvloed door het circadiaanse ritme en de
bijbehorende hormoonschommelingen, hier kun je rekening mee
houden door elke dag rond dezelfde tijd te meten. Ook krijg je bij een
meting in de ochtend een goed idee van de kwaliteit van je slaap.

Tijdstip

Consistentie

Duur van de meting
Hoe korter je meting, hoe gevoeliger het resultaat is voor kleine
afwijkingen. Vanaf 1 minuut is je meting bruikbaar en de gouden
standaard in onderzoek is 5 minuten. Vaak wordt een compromis van
2.5 minuut aangeraden om goede data te verzamelen en het niet al te
vervelend is om het elke ochtend te doen. 

Metingen van 24 uur worden gebruikt om preciezer te onderzoeken
welke stressoren de meeste impact hebben gedurende de dag. Hier
heb je duurdere apparatuur voor nodig. 05



Om een effectieve basislijn te verkrijgen heb je volgens onderzoek
minimaal 5 metingen per week nodig. Voor topatleten is 3 dagen per
week voldoende omdat je HRV veel minder schommelt als je topfit bent
en je training erg gestructureerd is. Meet je minder dan 5 dagen, dan
beïnvloeden individuele dagen je gemiddelde teveel en kun je
belangrijke data missen. 

Elke dag meten is optimaal, maar af en toe een dag missen is geen
probleem. Behalve als dat toevallig altijd in je weekend is, of op een dag
die afwijkt van een normale dag in je leven. In het weekend zou je HRV
bijvoorbeeld hoger dan gemiddeld kunnen zijn omdat je tot rust komt,
of juist lager omdat je het erg bont hebt gemaakt op de
vrijdagmiddagborrel.  Als je een goede basislijn hebt opgebouwd kun je
met je data aan de slag. Na een dag of tien ben je zo ver, je kunt dan
bijvoorbeeld gaan zien hoe een dag (of nacht) je HRV beïnvloedt of
welke impact een nieuwe sportroutine heeft.   

Zorg ervoor dat je positie elke dag hetzelfde is. Liggend is het
makkelijkst, als je niet meteen weer in slaap valt tenminste. 
Is je rusthartslag onder de 50 of is liggend meten om een andere reden
niet handig, dan kan het ook zittend. Zorg ervoor dat je benen dezelfde
stand hebben ten opzichte van je heupen en let op dat je rug in
dezelfde hoek achterover leunt. Heb je geen rugleuning, kijk dan of je
een houding kunt vinden die je zonder al teveel moeite 2-3 minuten vol
kunt houden. Als je veel reist, zoek dan een houding die je overal kunt
aannemen. Probeer niet teveel te bewegen tijdens de meting.

Lichaamshouding

Hoe vaak meet je?
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Verder is het belangrijk om voordat je de meting begint je hartslag te
stabiliseren. Als je niet actief bent geweest duurt dat zo’n 30 seconden
tot 1 minuut als je van staan naar zitten of liggen gaat. Als je actiever
bent geweest kan het 15 tot 30 minuten duren. Vandaar dat wordt
aangeraden de meting te doen vlak nadat je uit bed bent gekomen.

Je ademhaling heeft een grote invloed op je HRV. Als je afwijkt van je
normale ademhaling beïnvloed je de meting, dus probeer hierop te
letten. Dat is natuurlijk wel een beetje tricky, want zodra je erop gaat
letten en bewust probeert het niet te veranderen, beïnvloed je vaak toch
je ademhaling. Probeer als het lastig is een pacer zoals de ‘Paced
Breathing’ app en stel die in op je normale ademfrequentie. Dat kan ook
helpen als je snel in gedachten verzeild raakt of je gaat vervelen, wat ook
weer de meting kan beïnvloeden. 

Als je een HRV biofeedback sessie doet, pas je juist wel je ademhaling
aan, maar dit staat los van de meting in de ochtend. Biofeedback is een
interessante tool om in te zetten als je erg veel stress ervaart.

Ademhaling

Signaalkwaliteit
Het kan soms gebeuren dat er fouten in je meting zitten. Als je app
aangeeft dat er fouten in je meting zitten of je tijdens het meten rare
pieken of dalen ziet, dan is er waarschijnlijk iets aan de hand met je
sensor. Daar kunnen meerdere oorzaken van zijn. Ik zal op de volgende
pagina een aantal tips geven om deze te voorkomen.
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1) Maak de borstband altijd een beetje vochtig. Je meet kleine
stroompjes die de samentrekking van je hartspier veroorzaken en als je
het contactpunt met de borst een beetje vochtig maakt pikt je sensor
deze beter op

2) Zorg ervoor dat de band goed aansluit op je borst 

3) Bekijk in de Polar Beat app (of de app bij jouw merk sensor) of de
batterij vol genoeg is

4) Vervang je band als die versleten is

5) Haal restlading uit de sensor. Lees hier hoe je dit aanpakt

Je hebt nu een aardig idee hoe je accuraat kunt meten. 
Eigenlijk begint het daar pas, er is een hoop te leren over het gebruik van
hartritmevariabiliteit. Ik ben op het moment van schrijven nog steeds boeken
en wetenschappelijke onderzoeken aan het lezen, podcasts aan het luisteren
en cursussen aan het volgen om er nog meer over te leren.  

Er komt later een videotraining uit waarin ik ga uitleggen hoe je je data
interpreteert en hoe je zelf kunt gaan experimenteren met als doel gezonder
te leven en beter te presteren op fysiek en mentaal vlak. 
Zijn er dingen die je graag in de cursus wil zien of heb je vragen, kritiek of
opmerking over dit e-book, stuur me dan een mailtje op hallo@joasmudde.nl. 

Hoe verder?

Joas Mudde

 

08

https://www.polar.com/nl/beat
https://help.elitehrv.com/article/132-how-to-discharge-your-heart-rate-monitor


Bronnen

Bronvermelding
Moore J. (2020, 24 november) What is Heart Rate Variability? | The
definitive guide to HRV. Geraadpleegd van https://elitehrv.com/what-is-
heart-rate-variability.

Moore J. & Elliot G. (z.d.) Online training & certification program:
Foundations of Heart Rate Variability. Gevolgd via
https://elitehrv.com/academy/foundations-of-hrv 

Kemp AH, Quintana DS. The relationship between mental and physical
health: insights from the study of heart rate variability. Int J
Psychophysiol. 2013;89(3):288-296. doi:10.1016/j.ijpsycho.2013.06.018 

Altini M. (2015, 5 oktober) Hardware for HRV: what sensor should you
use? Geraadpleegd van https://www.hrv4training.com/blog/hardware-
for-hrv-what-sensor-should-you-use 

Plews DJ, Scott B, Altini M, Wood M, Kilding AE, Laursen PB. Comparison
of Heart-Rate-Variability Recording With Smartphone
Photoplethysmography, Polar H7 Chest Strap, and Electrocardiography.
Int J Sports Physiol Perform. 2017;12(10):1324-1328.
doi:10.1123/ijspp.2016-0668 

Altini M. (2017, 24 februari) Validation paper accepted for publication in
the International Journal of Sports Physiology and Performance: PPG vs
Polar H7 vs Electrocardiogram
Geraadpleegd van https://www.hrv4training.com/blog/validation-paper-
accepted-for-publication-in-the-international-journal-of-sports-
physiology-and-performance-ppg-vs-polar-h7-vs-electrocardiogram

09



Altini M. (2016, 23 september) Comparison of different devices using
photoplethysmography (PPG) to extract RR intervals: can we use them for HRV
analysis?
Geraadpleegd van https://www.hrv4training.com/blog/comparison-of-different-
devices-using-photoplethysmography-ppg-to-extract-rr-intervals-can-we-use-
them-for-hrv-analysis

Altini M. (2018, 11 september) CorSense
Geraadpleegd van https://www.hrv4training.com/blog/corsense

Menon V. (2020, 24 november) The 8 Biggest Mistakes Made When Measuring
Heart Rate Variability. Geraadpleegd van https://elitehrv.com/the-8-biggest-
mistakes-made-when-measuring-hrv 

Welltory. (2017, 5 oktober) How Welltory’s Phone Camera Measurements Stack
Up Against Professional Heart Rate Monitors. Geraadpleegd van
https://medium.com/welltory/camera-vs-polar-heart-rate-monitor-68902fb6a2d7

Flatt A. (2017, 12 april) Improving HRV Data Interpretation with the Coefficient of
Variation. Geraadpleegd van https://elitehrv.com/improving-hrv-data-
interpretation-coefficient-variation

10


