
Wim Hof is een man met een missie: het 
liefst wil hij zijn technieken aan zoveel 
mogelijk mensen overbrengen zodat zij 
deze kunnen aanwenden om hun gezond-
heid op peil te houden. Daarvoor is het 
nodig om bekendheid te verwerven en 
die weet Hof te genereren door opmerke-
lijke wereldrecords te vestigen: het lang-
ste ijsbad, een afstand zwemmen onder 
ijs, of het lopen van halve marathons in 
het poolgebied. Media over de hele wereld 
hebben aandacht aan hem besteed. 

Ook de wetenschap heeft zich op Hof 
gestort. Internationaal gerenommeerde 
instituten onderzochten wat er in zijn li-
chaam gebeurt als hij zijn meditatie- en 
concentratietechnieken toepast, al dan 
niet onder invloed van extreme kou. Het 

‘Iceman’ Wim Hof

Een man met een missie
De prestaties die Iceman Wim 

Hof levert onder extreem koude 

temperaturen, hebben hem 

wereldfaam opgeleverd. Hof 

heeft zichzelf meditatie- en 

ademhalingstechnieken 

aangeleerd waarmee hij in staat 

is om ijzige kou te weerstaan en 

processen in zijn lichaam, die 

voorheen onbestuurbaar leken, 

bewust te beïnvloeden. 

UMC St Radboud wil binnenkort gaan tes-
ten of gezonde vrijwilligers met behulp 
van de technieken van Hof controle kun-
nen krijgen over hun immuunsysteem (zie 
ook het artikel op pagina 8).

Vijver
Het was op een vroege zondagochtend 
vele jaren geleden dat Hof tijdens een 
wandeling werd gegrepen door een dun ijs-
vliesje dat zich op een vijver had gevormd. 

“Ik keek eens om mij heen, heb mijn kleren 
uitgetrokken en ben erin gestapt. Het voel-
de machtig en tegelijkertijd heel natuurlijk. 
Daarna was het een kwestie van elke keer 
een beetje langer onderdompelen. Je leert 
om steeds dieper in jezelf te gaan, steeds 
dieper en rustiger adem te halen. Op een 
gegeven moment kon ik zes à zeven minu-
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dat je processen in je lichaam bewust kunt 
aansturen. Dat lukt alleen door intensieve 
concentratie. De ademhalingsoefeningen 
zorgen ervoor dat je heel diep gaat adem-
halen waardoor het lichaam meer zuurstof 
krijgt en er meer afvalstoffen worden afge-
voerd. Hoe meer zuurstof je opneemt, des 
te meer energie het lichaam uit voedings-
stoffen kan halen om gezond en sterk te 
blijven en om fysieke en mentale presta-
ties te leveren”, legt Hof uit.
De blootstelling aan koude versterkt vol-
gens hem de lichamelijke effecten van de 
concentratie- en ademhalingstechnieken. 

“Koude is onverbiddelijk. Het heeft een 
desastreuze impact op ons lichaam. Om 
koude te kunnen weerstaan, moeten we 
deze eerst psychisch omarmen en daar is 
de mind-set voor nodig. Als je dat hebt be-
reikt, wordt koude een warme vriend.”

Poolse boerderij
Hof heeft een boerderij aangeschaft in een 
ruig natuurgebied in Polen. Zestig vrijwil-
ligers zijn bezig om deze om te bouwen 
tot een therapeutisch natuurlijk centrum. 
Hij wil er de vrijwilligers gaan trainen die 
meedoen aan de vervolgstudie van het 
UMC St Radboud. Hof zelf twijfelt geen se-
conde aan de uitkomst van het onderzoek. 

“Ik zie in de praktijk wat mijn methode kan 
doen voor mensen met een ernstige aan-
doening. Nog niet zo lang geleden heb ik 
een groep reumapatiënten mijn technie-
ken aangeleerd. Reumapatiënten zijn over 
het algemeen niet gecharmeerd van koude. 
Toch bleken zij zich na toepassing van de 
Wim Hof Methode een stuk beter te voelen. 
Ontstekingsaanvallen bleven uit en men-
sen die nauwelijks de trap op konden lopen, 
werden weer mobiel. Een concertpianiste 
die het pianospelen vanwege de gewrichts-
ontstekingen bijna heeft moeten opgeven, 
zei tegen me: ‘Wim, mijn vingers beginnen 
weer te ademen’. Dat is precies waar ik het 
allemaal voor doe!”

Meer weten over Wim Hof? Kijk dan op 
www.innerfire.nl.
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ten onder het ijs blijven zonder dat er be-
vriezingsverschijnselen optraden.”

Inmiddels is Hof in staat om bijna twee uur 
lang in een bak met ijs plaats te nemen, ter-
wijl zijn lichaamstemperatuur voortdurend 
op 37 graden Celsius blijft. Ook zijn hart-
slag en bloeddruk lijkt hij onder controle te 
hebben. Van bevriezing heeft hij geen last. 
Slechts eenmaal is hij na een halve mara-
thon op blote voeten in de poolsneeuw 
in het ziekenhuis beland. Hof: “De artsen 
van het Brandwondencentrum in Beverwijk 
zeiden dat ze niets meer voor mij konden 
doen, omdat de weefselschade onherstel-
baar zou zijn. Binnen een maand was ik vol-
ledig genezen. Ze stonden versteld!”

Wim Hof Methode
Hof staat te popelen om zijn vaardigheden 
te delen met de rest van de wereld. Zijn me-
thode, die bekend staat als de Wim Hof Me-
thode (WHM), rust op drie pijlers: ademha-
ling, mind-set en blootstelling aan koude. 

“Juist de interactie van deze drie compo-
nenten zorgt voor de positieve uitwerking 
op het lichaam. Training van de mind-set 
is bijvoorbeeld nodig om jezelf ervan te 
overtuigen dat je in staat bent om een con-
nectie te maken met je eigen lichaam en 
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The Iceman Wim Hof: “Om koude te kunnen weerstaan, moeten we deze eerst psychisch omarmen. Als je dat hebt bereikt, 
wordt koude een warme vriend”
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Peter Pickkers en Matthias Kox: 
“We zijn ons ervan bewust dat 
Wim Hof dingen heeft 
gepresteerd die wij als 
onderzoekers niet voor 
mogelijk hadden gehouden”.



Helpt meditatie om onze afweer te onderdrukken?

     UMC St Radboud doet 
onderzoek naar methode 
          ‘Iceman’ Wim Hof

Ons afweersysteem beschermt ons tegen 
virussen en bacteriën. Bij sommige men-
sen, zoals bij reumapatiënten, reageert het 
immuunsysteem overactief waardoor er 
schade kan ontstaan. 
Het immuunsysteem staat onder invloed 
van het autonome zenuwstelsel. Het au-
tonome zenuwstelsel is, zoals de naam 

al suggereert, in principe niet bewust te 
beïnvloeden. Het zorgt er bijvoorbeeld 
voor dat we kippenvel krijgen als we het 
koud hebben, dat we gaan blozen als we 
ons ongemakkelijk voelen of dat onze pols 
omhoog schiet als we ergens van schrik-
ken. Ook onze spijsvertering wordt aange-
stuurd door het autonome zenuwstelsel.

Peter Pickkers en onderzoeker dr. Matthijs 
Kox doen onderzoek naar de invloed van 
het autonome zenuwstelsel op de werking 
van het immuunsysteem. 

“We maken gebruik van een vrij uniek on-
derzoeksmodel waarmee we de reactie van 
het immuunsysteem op bepaalde prikkels 
kunnen meten. Dit model is wereldwijd 
slechts in enkele onderzoekscentra ope-
rationeel. In het onderzoek dienen we ge-
zonde proefpersonen endotoxine toe, een 
dood bestanddeel van de celwand van de 
e-coli bacterie. Eigenlijk houden we het li-
chaam voor de gek. Het immuunsysteem 
reageert alsof er een levende bacterie bin-
nendringt en maakt ontstekingseiwitten 
aan. De proefpersonen krijgen door deze 
immuunrespons kortdurende griepachti-
ge verschijnselen zoals koorts, rillerigheid 
en hoofdpijn. In het bloed van de proefper-
sonen meten we vervolgens de hoeveel-
heid ontstekingseiwitten als maat voor 
de immuunrespons”,  legt Pickkers uit. 
Inmiddels hebben meer dan 250 mensen 
meegedaan aan een dergelijk onderzoek in 
Nijmegen. 

Sceptisch
Via een collega kwam Pickkers in contact 
met Wim Hof die beweerde dat hij door 
meditatie en concentratie in staat was om 
zijn autonome zenuwstelsel te beïnvloe-
den en op die manier reacties van het im-
muunsysteem kon onderdrukken. Het was 
een claim waar zowel Pickkers als Kox zeer 
sceptisch tegenover stonden. Kox: “Als we-
tenschappers zeggen wij: ‘onmogelijk’. Het 
autonome zenuwstelsel laat zich niet wil-
lens en wetens beïnvloeden. Aan de andere 
kant zijn we ons ervan bewust dat Wim 
Hof dingen heeft gepresteerd die wij als 
onderzoekers evenmin voor mogelijk had-
den gehouden. Op blote voeten een halve 
marathon lopen in de sneeuw zonder te 
bevriezen, bijvoorbeeld. Zijn prestaties 
zijn vanuit een wetenschappelijk oogpunt 

Kunnen mensen hun eigen afweersysteem beïnvloeden door 

te mediteren? Dat is een vraag die onderzoekers van het 

Nijmeegse UMC St Radboud graag beantwoord willen zien. 

Hoogleraar experimentele intensive care geneeskunde prof. dr. 

Peter Pickkers heeft met zijn onderzoeksteam een experiment 

uitgevoerd met ‘Iceman’ Wim Hof. Hof is ervan overtuigd dat 

hij door meditatie en concentratie zijn autonome zenuwstelsel 

kan sturen en op die manier reacties van het immuunsysteem 

kan onderdrukken. 
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Judith Urban

interessant genoeg om te onderzoeken of 
zijn beweringen kloppen”.

De onderzoekers dienden Hof endotoxine 
toe terwijl hij drie uur lang mediteerde. Ver-
volgens hebben zij metingen gedaan van 
zijn hersenactiviteit, autonome zenuwstel-
sel en het gehalte aan ontstekingseiwitten 
in zijn bloed. 
Pickkers: “Tijdens het mediteren lijkt Wim 
Hof zichzelf in een stresstoestand te bren-
gen. Na het toedienen van de endotoxine 
hebben we geconstateerd dat stresshor-
monen als cortisol en adrenaline bij Hof 
veel sterker toenemen dan bij de andere 
proefpersonen het geval was. We weten 
dat cortisol en adrenaline vrijkomen bij 
verhoogde activiteit van een deel van 
het autonome zenuwstelsel en dat het 
de immuunrespons onderdrukt. In zijn 
bloed zagen we dat hij veel minder ont-
stekingseiwitten aanmaakt dan de andere 
proefpersonen. Gemiddeld was de im-
muunrespons van Wim Hof vijftig procent 
lager dan die van andere deelnemers. Bo-
vendien vertoonde hij vrijwel geen griep-
achtige symptomen. Deze resultaten zijn 
beslist opmerkelijk, maar op basis van 
onderzoek bij één persoon kunnen we 

geen wetenschappelijk harde conclusies 
trekken. Als we dat willen, zullen we het 
experiment moeten herhalen met groepen 
mensen. We zullen moeten vergelijken of 
er verschillen in immuunrespons zijn tus-
sen mensen die de concentratiemethode 
van Wim Hof hebben aangeleerd en perso-
nen die niet mediteren.”

Vervolgstudie
De onderzoeksgroep van Pickkers wil 
een dergelijk onderzoek graag uitvoeren, 
maar moet hiervoor eerst toestemming 
krijgen van de medisch-ethische commis-
sie.
Matthias Kox: “Het idee is om een groep 
vrijwilligers gedurende enkele dagen een 
intensieve training te laten volgen bij 
Wim Hof op een locatie in Polen (zie ook 
het interview met Hof op pagina 6). Tij-
dens de training zullen zij worden bijge-
staan door een medisch team. Vervolgens 
willen we zowel de groep die door Hof is 
getraind als een controlegroep die niet 
mediteert, endotoxine toedienen. Dat zal 
gebeuren op onze afdeling in het UMC St 
Radboud in Nijmegen. En dan is het een 
kwestie van meten en resultaten vergelij-
ken”.

Of meditatie in de toekomst serieus deel 
gaat uitmaken van het behandelplan 
voor reumapatiënten is een vraag waarop 
de onderzoekers voorlopig nog geen uit-
spraak over kunnen doen. Mochten de 
resultaten met de vrijwilligers aanleiding 
geven voor een vervolgstudie bij patiënten, 
dan zal In Beweging u hier zeker van op de 
hoogte stellen.
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Wim Hof wordt onderzocht in het Universitair Medisch Centrum St Radboud in Nijmegen


