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• Herstel gezonde ademhaling door  

resetten van het ademhalingscentrum 
• Leer fysieke en mentale ontspanning 

met technieken uit diverse disciplines  
• Vervang ongezond gedrag stapje voor  

stapje door gezond gedrag 
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Belangrijke informatie vooraf 

Je zult in de komende maanden je lichaam 
beter leren kennen en vertrouwen opbouwen 

dat gezond handelen tot meer 
stressbestendigheid en meer leef-tijd zal leiden. 

 
Wees geduldig en mild naar jezelf, ideaal 
bestaat niet. Een slechte oefening ook niet.  

 

Inloggen op Cliëntenwebsite www.stresswijzer.info: 
 
Gebruikersnaam:  
 

Je emailadres  
of  
Voornaam Achternaam  (Met hoofdletters en spatie 
zonder accenten, dus André wordt Andre) 
 
Wachtwoord: 
 
Voornaam (Eerste letter hoofdletter, zonder accenten) 
 



© 2022 Stress Release Praktijk Scheffer –MAP ID 3098615- PAGINA 3 
 

 

 
 
Beste deelnemer aan de Ademwijzer training, 
 
Ademhaling is de basis van het leven en wij hebben in de praktijk veelvuldig het effect kunnen zien van 
allerhande ademgymnastiekoefeningen waarbij geforceerd en niet op de juiste wijze werd omgegaan met de 
natuurlijke ademhalingsprocessen in het lichaam. Ademhaling en stress zijn een complex vakgebied, waarin ook 
wij nog steeds leren. Helaas denken sommigen de methode via een boekje, een CD of informatie uit een cursus 
map terug te kunnen brengen tot een paar simpele trucjes. Het onvolledig of onjuist toepassen van de 
Ademwijzertechniek kan echter leiden tot onvoorziene en ongewenste resultaten. 
Omdat we streven naar een zo groot mogelijke zorgvuldigheid in het omgaan en herstellen van een natuurlijke 
ademhaling en omdat onze wijze van begeleiden een essentieel onderdeel is in het op de juiste wijze eigen 
maken van de door ons ontwikkelde Buteyko Ademwijzermethode, vragen wij je met de in gebruik neming van 
deze map akkoord te gaan met de volgende gebruiksvoorwaarden:  
 
Met het in gebruik nemen van deze map beloof je de oefeningen niet aan derden te zullen aanleren. Ook 
zal je je deze map of een gedeelte ervan, nooit ter beschikking stellen aan derden of via kopiëren de 
informatie vermenigvuldigen of op welke andere wijze dan ook verspreiden, zonder schriftelijke 
toestemming vooraf van de schrijvers.  
 
Op het gebied van de regulering van het ademhalingscentrum kwam onze manier van werken mede tot stand 
door (contacten met) verschillende generaties Buteykotherapeuten, waaronder: Lise Windfeld Bornerup, Misha 
Sakharoff, John Wilson, Bud Weiss, Alex Spence, Masha Anthonissen-Kotousova, Patrick Mc Keown, Dick 
Kuiper, Tess Graham, Jennifer Stark en vele andere therapeuten. Uiteraard maken we ook dankbaar gebruik van 
kennis uit het eerste uur van Ludmilla Buteyko, Andrey Novozhilov, Alexander Stalmatski en last but not least Dr. 
Konstantin Buteyko. 
 
Op het gebied van Lichaamswerk denk ik met plezier terug aan de opleiding lichaamswerk die ik in Zutphen heb 
mogen volgen. 
 
Op het gebied van Mindfulness ben ik het Instituut voor Mindfulness erkentelijk met vele enthousiaste leraren en 
pioniers op het gebied van Mindfulness in Nederland.  
 
De Epiphora methode heeft me een dieper inzicht gegeven in het (dis)funktioneren van het zenuwstelsel en het 
hanteren van verschillende ademtechnieken om dit te herstellen. 
 
Wij wensen je heel veel succes en staan je graag terzijde om je gezondheid te verbeteren.  

 
Bij vragen kun je contact met ons opnemen:  ' 0617019068 - of mail naar info@ademwijzer.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© 2022 Stress Release Praktijk Scheffer, alle rechten voorbehouden. Om de kwaliteit van onze dienst te beschermen is het niet toegestaan de 
map of gedeelten ervan aan derden ter inzage te geven, te kopiëren, te vermenigvuldigen of op welke andere wijze dan ook te verspreiden, 
zonder schriftelijke toestemming van de schrijvers. 

WIJ GEVEN GEEN MEDISCHE BEHANDELING EN STELLEN GEEN MEDISCHE DIAGNOSES 
ALS JE JE ZORGEN MAAKT OF KLACHTEN HEBT DIE JE NIET KUNT PLAATSEN, RADEN WE JE AAN 
EEN DOKTER TE BEZOEKEN  
 
Als je gebruik maakt van voorgeschreven onderhoudsmedicijnen (zoals bijvoorbeeld Flixotide™, 
Pulmicort ™, Prednison™), zal je die in overleg met je arts verminderen. 
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INLEIDING 
De Ademwijzertraining 
Op basis van de ervaringen met inmiddels vele honderden cursisten ontwikkelden we vanuit Buteyko technieken 
de ‘Ademwijzertraining’. Deze bestaat uit een combinatie van oefeningen uit de Buteykomethode en inzichten uit 
lichaamswerk en mindfulness. De Ademwijzertraining geeft, naast vermindering van lichamelijke klachten, het 
gevoel meer ‘aanwezig’ te zijn en ‘het heft in handen te hebben’.  Bedenk daarnaast dat dit geen wonderpil is 
waarmee binnen een paar dagen of weken alle problemen opgelost zijn. Dat kan ook niet met een methode die 
de oorzaken in plaats van de symptomen aanpakt. Het kost tijd en inzet om chronische, verborgen hyperventilatie 
terug te dringen. Bij sommige mensen kan dat snel gaan, terwijl anderen hard moeten werken om vooruitgang te 
zien. Maar in alle gevallen is het de moeite meer dan waard!  
 

Achtergrond van de trainer/coach 
Wij, Marc en Mathilde Scheffer zijn enkele jaren geleden beiden van chronische hyperventilatie klachten 
afgekomen en hebben beiden de opleiding gevolgd. Dat was het begin van ons avontuur met Buteyko. Sinds april 
2010 werkten we beiden fulltime in onze praktijk met één missie: zoveel mogelijk mensen rustig leren ademen! 
Onze praktijk ontwikkelde zich daarna steeds meer in de richting van de aanpak van stress (de oorzaak van een 
ontregelde ademhaling!). We hadden beiden goede ervaringen met ‘Body Stress Release’ en dit sloot erg goed 
aan bij onze visie op de aanpak van stress. Mathilde heeft inmiddels de opleiding tot Body Stress Release 
Practitionar gevolgd en heeft nu haar eigen praktijk in Deventer.  
 

Marc Scheffer: Mijn onderzoekservaring aan de universiteit (als Sociaal Wetenschapper) en coachingservaring 
als loopbaan- en outplacementadviseur (‘94-‘09) bleken een prima basis om adem en stresscoach te worden. Ik 
vind het iedere keer geweldig om mensen te helpen de ademhaling weer rustig te maken en stappen te zetten op 
weg naar een leven vanuit ontspanning. Zo is het fijn om  van een cursist te horen dat haar bloeddruk weer 
normaal is. Of een man die niet meer angstig is bij het doen van boodschappen. Iemand met longemfyseem die 
zijn gezondheid en zijn werk zag afglijden, maar zich nu sterker voelt dan ooit. Zo kan ik wel doorgaan. Niet alleen 
verdwijnen veel klachten, mensen ervaren ook een hogere kwaliteit van leven. Ook is Buteyko een goede basis 
voor andere technieken als bijvoorbeeld yoga, of voor gebruik tijdens meditatie. In mijn ogen is Buteyko 
Ademwijzer training een slim antwoord op onze stressvolle samenleving. Voor mij is er trouwens een mooie cirkel 
rond, aangezien mijn grootouders de Nederlandse afdeling van een internationale gezondheidsbeweging leidden 
waarin ademhaling (en voeding) centraal stond.  
 

Ruim baan voor een rustige ademhaling 
De technieken die je leert zijn volkomen veilig, mits je het programma volgt en geen andere ademtechnieken 
ermee mixed. We raden je aan voldoende tijd vrij te maken om de oefeningen te doen. Geef de Ademwijzer 
training de komende maanden prioriteit. De bedoeling is om nu voldoende te investeren, zodat je minder stress 
ervaart en je ademhaling rustiger wordt. Is je ademhaling (na enkele maanden) rustig, dan kun je het aantal 
oefeningen (desgewenst) afbouwen. 
 

Aanpassing van medicatie: overleg met je huisarts 
Wij raden aan tenminste één consult met ons af te spreken om de invloed van de ademhaling op je medicatie-
behoefte en de eventuele afbouw daarvan met je te bespreken. Dat geld niet alleen voor luchtwegmedicatie. 
Daarbij is niet onze rol om tussen jou en je behandelaar in te staan. In het algemeen kan het geen kwaad je 
medicatie eens met de behandelend arts tegen het licht te houden om te kijken wat kan worden afgebouwd of dat 
er andere aanpassingen nodig zijn. Door de verbetering van het hormonale- en het immuunsysteem kunnen 
bijvoorbeeld hormoontoedieningen als die bij suikerziekte moeten worden aangepast, eenvoudig omdat de 
hormonen in het lichaam beter gaan functioneren. Aanpassing geldt ook voor bloedverdunners, aangezien een 
verbeterde koolzuurhuishouding in het bloed het bloed minder dik maakt. Wij voorzien je graag van de nodige 
informatie voor je arts en willen desgevraagd ook aan hem/haar toelichten wat we met deze training precies doen. 
 
Bloedverdunners 
De toename van koolzuur in het bloed door het verlagen van het ademvolume zorgt voor een weer dunner 
worden van het bloed (naar normale waarden). Bloedverdunners dienen daarom in overleg mete de arts te 
worden bijgesteld. 
 

Bloeddrukverlagers 
Ook de bloeddrukverlagers moeten in de gaten gehouden worden, aangezien op termijn (soms na 6 maanden 
rustige ademhaling) de bloeddruk normaliseert. 
 

Overige medicatie 
Overleg ook bij gebruik van niet genoemde medicatie met de arts om zo mogelijk een afbouwplan op te stellen en 
uit te voeren. 
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HANDIGE TIPS 
TIP: Adem wijzer 
In- en uitademen moet vanzelf gaan. Ademen is cyclisch, en bestaat uit inademingen en uitademingen. Na een 
uitademing is er van nature een rustmoment. Bij veel mensen die hyperventileren, is dit rustmoment verdwenen. 
Door voor enkele maanden de Ademwijzer oefening te doen komt vanzelf die rust weer in de ademhaling. Je 
gaat dit dus niet forceren door bijvoorbeeld te gaan tellen, dit is een veelvoorkomende fout; het met zeker 
geweld forceren van een pauze tussen in- en uitademing. Er komt vanzelf meer ruimte tussen in en uitademing 
door enkele maanden de Ademwijzer technieken te volgen, te ont-stressen en vanuit ontspanning en zacht 
ademen te ademen. Wij zullen je tijdens de Ademwijzer training leren hoe je deze rustige ademhaling weer kunt 
herstellen. 
 

TIP: Drink wijzer 
Drink voldoende water, thee, kruidenthee of antioxidant theeën zoals witte thee. Te veel water drinken kan ook, 
dat ontregelt de zout/water balans (3 liter is al wel erg veel). Ik drink zelf al sinds enige tijd door de dag heen 
warm water. Dat neemt je lichaam gemakkelijk op en je systeem hoeft er verder niets aan te verteren.  
Uiteraard is alcohol geen voeding voor het lichaam. Er is heel wat wetenschappelijk fraude gepleegd om wijn te 
promoten (‘1 glaasje is gezond’), maar daarvoor is door betreffende universiteit excuus aangeboden! Alcohol 
heeft eenzelfde negatieve werking op alle lichaamssysteem als fructose! Het zijn ernstige vergiften en niet 
onschuldig bij een dagelijkse lage dosering. 
 

TIP: Spreek wijzer 
Tijdens het spreken inademen door de neus is een moeilijke techniek die je alleen leert door goed te oefenen. Het 
levert je wel veel energie op, met name ook voor mensen die (beroepsmatig) veel spreken. Doe enkele weken de 
hardop spreken oefening zoals je die in de training geleerd hebt. Je gaat op den duur merken wanneer je door de 
mond ademt omdat de keel koud wordt als je dat doet. Dit valt je niet op wanneer je regelmatig door de mond 
ademt, want dan is de keel al meer afgekoeld.  In het begin is het vreemd om eraan te wennen, maar je gaat 
vanzelf makkelijker spreken en langere zinnen maken wanneer je een hogere CP hebt. 
 

TIP: Sta en zit wijzer 
Het is bekend dat tillen zwaar is voor je rug. De 
oplossing bij veelvuldig tillen is echter niet altijd door de 
knieën gaan. Het hangt ook af van het gewicht van wat 
je tilt, enzovoorts. Pas daarom niet alleen de tiltechniek 
aan, maar verbeter vooral de tiltactiek (hulpmiddelen, 
e.d.). Dat ook verkeerd zitten heel zwaar kan zijn en 
ongemerkt (nek)hernia’s kan veroorzaken is minder 
bekend. Zittende werk is zwaar, vooral als je verkeerd zit. Als je op de verkeerde manier bent gaan zitten voel je 
dat je lichaam de neiging heeft om enigszins in elkaar te zakken en komen je schouders, nek en hoofd wat naar 
voren. Je zit in deze houding op je stuitje in plaats van op je zitbeentjes. Je lichaam is uit balans en bevindt zich 
niet in een zelf ondersteunende stand. Als je een gezonde wervelkolom wilt behouden of weer herkrijgen, is de 
manier waarop je gaat zitten van groot belang. Deze manier moet borg staan voor een goede uitbalancering van 
alle spierspanningen in de wervelkolom en de natuurlijke S-vormen van de wervelkolom benadrukken. Je doet dat 
door - voordat je gaat zitten een klein beetje door je knieën te zakken. Daardoor kantelt je bekken al vanzelf aan 
de bovenkant iets naar voren en komt je stuitje iets naar achteren. Je benadrukt hiermee de natuurlijke holte van 
de onderrug. Vervolgens ga je met deze holle onderrug zitten, terwijl je je billen zover mogelijk achterin de stoel, 
bank of zetel drukt. Op deze manier geef je aan de tussenwervelschijven de mogelijkheid alle ruimte tussen de 
wervels te benutten. Overmatige druk op de tussenwervelschijven met alle bovenbeschreven gevolgen blijven 
dan achterwege. Een handige tool om te zorgen dat je niet ongezond lang achter de computer stil is anti RSI-
software. Voor Windows is er (gratis) “Workrave” en voor Mac “Time Out”.    
 
TIP: Beweeg wijzer 
Voldoende beweging is belangrijk voor iedereen. Volgens Buteyko is het lichaam geschapen voor een aantal uur 
stevige fysieke arbeid per dag. Arbeid waarbij we zweten. Helaas is het zo dat velen van ons een baan hebben 
waarbij we voornamelijk zitten en weinig fysieke inspanning hoeven te leveren. Wanneer dit gepaard gaat met de 
stress die bij een drukke baan ‘hoort’, dan ademt men al snel te veel. 
Sport kan een uitstekende manier zijn om de ademhaling rustiger te maken en de CP op te bouwen. Spieren die 
actief zijn produceren veel CO2. Wanneer je er in slaagt je ademhaling bij fysieke inspanning rustig te houden, 
dan kun je zo het CO2-niveau in het bloed en de longen verhogen. Sport en beweging kunnen daarom een 
belangrijk hulpmiddel zijn bij het normaliseren van de ademhaling. Maar wanneer men hierin niet slaagt, en 
tijdens sport veel te veel gaat ademen, daalt het CO2-niveau in het bloed snel. Op deze manier werkt sporten 
contraproductief. We raden mensen met een CP kleiner dan 20 seconden aan extra voorzichtig te zijn en een 
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sport of bewegingsvorm te kiezen die geen grote inspanning vraagt. Beweeg elke dag een half uur intensief en 
met een CP boven de 20 elke week minstens één keer sporten of intensief bewegen gedurende een uur. Begin 
het bewegen/sporten bij voorkeur rustig en bouw de intensiteit langzaam op. 
 
Wandel/fiets voor het eten!  
Wandel of fiets een kwartier tot een half uur voor het eten. Uit onderzoek blijkt de vetverbranding tot 33% hoger te 
zijn dan na de maaltijd sporten, je bloedvetten worden verlaagd (cholesterol, triglyceriden) en je insuline wordt 
beter reguleert. Je vetverbranding kan daarna nog uren geactiveerd blijven, als je niet direct na het 
bewegen/sporten (snelle koolhydraten) gaat eten. 
Je kunt gerust nuchter sporten, je hebt een energievoorraad genoeg om minimaal 1,5 tot 2 uur zonder 
voedselinname te bewegen. Het punt is nu juist dat je lichaam dan overgaat tot vetverbranding om energie te 
verkrijgen. Je kunt eerst met 5 minuten beginnen en je ochtend beweging langzaam uitbouwen. ’s Avonds na het 
eten bewegen/sporten blijkt het minst effectieve moment van de dag om vet te verbranden.  
Bron: Farah NM, Gill JM.Br J Nutr. 2012 Oct 26:1-11. 
 
Tip bij sporten: 
• Meet eens je CP voordat je gaat sporten. Wanneer de CP onder de 20 is moet je extra voorzichtig zijn. Zorg 

dat het niet te zwaar wordt en dat de ademhaling rustig blijft. 
• Zorg dat je tijdens het sporten altijd door de neus ademt. De mond blijft dicht, ook wanneer je uitademt. 

Anders verlies je te veel water (naast de CO2) en dit kan extra slijmvorming veroorzaken.  
• Zorg ervoor tijdens het sporten te proberen om door de neus te blijven ademen en desnoods een tandje 

minder.  
• Doe na het sporten de ademvolumecorrectie (5 minuten rustig zitten of de hele ademwijzeroefening). 

 
 

TIP: Slaap wijzer 
Veel mensen hyperventileren extra tijdens de slaap. Soms valt daarbij de mond ook nog open. Het gevolg is dat 
je koolzuurgas verliest. Dat is jammer van je investeringen in gezond gedrag overdag!  
• Probeer drie uur rust te hebben tussen intensief sporten en slapen. Een wandelingetje (voor de oefening!) is 

prima. 
• Ga gaat slapen wanneer je moe bent. 
• Je lichaamstemperatuur speelt een belangrijke rol bij het regelen van slaap. Gedurende de dag stijgt en daalt 

je lichaamstemperatuur met ongeveer 1 graad: rond 4 uur ’s ochtends is je temperatuur het laagst, rond 6 uur 
’s avonds het hoogst. Om te kunnen slapen moet je lichaamstemperatuur gaan dalen. Om te voorkomen dat 
je het te warm krijgt, is het raadzaam om je dekbed te verruilen voor lakens en dekens. Je kunt dan naar 
behoefte variëren met warmtelagen. Zorg ook dat het in je slaapkamer ongeveer 16 à 18 graden is. In een 
warmere kamer duurt het langer voor je lichaamstemperatuur daalt en kun je moeite hebben met inslapen. 

• Eet weinig voordat je gaat slapen. Je zou ’s morgens met wat honger wakker mogen worden. 
• Doe als je niet kan slapen in bed de ontspanningstechniek uit de Ademwijzer oefening. 
• Wanneer je neus wat dicht zit kun je enkele malen de Neusopener doen. 
• Slaap in de periode van oefenen liever niet op de rug. Het is dan erg gemakkelijk om diep te ademen en je 

gaat eerder snurken.  
• Wanneer je het benauwd hebt en toch wil gaan slapen kan het zijn dat platliggen te moeilijk is. Dan kun je  

proberen halfzittend wat te slapen, met wat kussens achter de rug. 
• Sommige astmapatiënten hebben nachtelijke astma, en worden (bijna) elke nacht benauwd wakker. Soms 

steeds omstreeks dezelfde tijd. Het is dan slim om de wekker een uur eerder te zetten dan wanneer je 
gewoonlijk benauwd wakker wordt en dan 10 tot 15 minuten lang de ademwijzeroefening te doen. Daarmee 
maak je de ademhaling weer rustig, zodat je daarna vaak tot de ochtend probleemloos door kunt slapen. 
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OVERZICHT TECHNIEKEN 
 
Ademwijzer basis-oefening 

De Ademwijzeroefening doe je zittend op een stoel of bank, waarbij het bovenlijf recht gehouden kan worden (niet 
ingezakt) en de knieën niet boven de heuphoogte uitkomen. De zitoefening zal op termijn niet alleen een ‘rozig’ 
ontspannen gevoel geven tijdens het oefenen zelf, maar vanwege het trainen van ontspanning (‘ankeren’) door de 
dag heen het gevoel geven meer ‘aanwezig’ te zijn’ en ‘het heft in handen te hebben’.  
Na verloop van tijd zal het lichaam gedurende de dag de behoefte laten voelen om weer even te rusten om het 
lichaam de gelegenheid te geven te ontspannen en het gezonde (lage) ademvolume te herstellen.  
 

- Aandacht bij het lichaam buiten de oefening 
Het met je aandacht bij je lichaam zijn kan buiten de basisoefening ook liggend 
worden gedaan, zomaar eens tussendoor, of wanneer je niet zo goed kan slapen, 
of als je op de bank ligt. Richt je aandacht bijvoorbeeld minimaal 5 minuten op 
één deel van het lichaam. Dit kunnen je voeten zijn (eventueel + enkels), of je 
onderbenen, of je knieën, of je bovenbenen, hoofd, enzovoorts. Terwijl je met 
aandacht bij je lichaam bent blijven borst en buik ontspannen, je lichaam ademt 
vanzelf (doet het gelukkig altijd). Wanneer je een lichaamsdeel goed voelt, 
doordat het tintelt of warm voelt, kun je dat in de tekening aangeven met een 
arcering. Wees niet verbaasd als dit effect pas na een aantal keer oefenen met 
een bepaald lichaamsdeel optreedt. Als je het betreffende lichaamsdeel goed 
voelt heb je als het ware een stukje van je lichaam ‘terugveroverd’ op de stress. 
Dit effect van ontspanning zal hierna sneller optreden, ook als je de 
basisoefening doet.  
 

- Leesoefening 
Deze oefening wordt in de tweede training geleerd en helpt om de 
neusademhaling te automatiseren. Doe de leesoefening voor elke basisoefening, 
Het is een mooie overgang van je dagelijkse activiteiten naar het twintig minuten stilzitten. Ga drie minuten 
zachtjes hardop lezen zonder op de tekst te letten, lees desnoods over punten heen of sla telkens een regel over 
als je teveel met de tekst bezig bent. Wanneer je moet ademen doe je je lippen op elkaar en adem zachtjes in, 
waarna je direct weer gaat spreken. Een maand volhouden en je gaat dit steeds meer automatisch doen (door de 
neus ademen), zowel tijdens het spreken als daarbuiten.  
 

- Take a break’-technieken 
5 secondenbreaks: stop je ademhaling voor 5 seconden (niet binnen een minuut herhalen). Dit kan ook na 
niezen, hoesten, zuchten of een lachbui, om de koolzuur weer aan te vullen die je hebt weggeblazen. Ook fijn op 
dagen dat je je wat minder energiek voelt. 
 

Thee (of iets anders) drinken: Hoe hoog is je stressniveau op dit moment? Misschien tijd om even 
een kopje thee te drinken en alles los te laten? Of even letterlijk het tempo eruit te halen door heel, heel 
langzaam te lopen? Misschien een 5 secondenbreak? Of jezelf tracteren op een hele oefening van 20 
minuten? 

 
Traag lopen: Vertraag het lopen naar een hele langzame beweging, rol je voeten goed af. 
Ervaar je spieren, het contact met de grond en misschien je gehaaste gedachten…thuis of op 
je werk. 
  

- Ademvolumecorrectie na inspanning 
Na inspanning (stofzuigen/sporten/…) is het verstandig om 5 minuten te zitten zodat de ademhaiing kalmeert.  
 

- Neusopener  
Wanneer je niet door je neus ademt, ben je waarschijnlijk aan het hyperventileren. Vaak gaat 
de neus dan dicht zitten. Om hem weer open te krijgen, zodat je weer vrij door je neus kunt 
ademen, maken we gebruik van de ‘Neusopener’: Adem rustig in en uit (door je neus indien 
mogelijk). Na een rustige uitademhaling sluit je je neus. Hou je adem in. Je kunt zachtjes 
je hoofdschudden of rondlopen, om zo wat meer CO2 te produceren. Adem weer 
wanneer je een echte aandrang daartoe voelt (ga iets verder door dan een CP). Doe dit 
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heel rustig en door de neus! Het extra CO2 dat je geproduceerd hebt zorgt ervoor dat de luchtwegspiertjes in de 
neus zich snel ontspannen zodat je daarna weer vrij kunt ademen door de neus. Deze oefening kan desgewenst 
een aantal keren herhaald worden met een tussenpauzes van 30 seconden.  
PS: Een goed huismiddeltje om de neus vrij te maken is te spoelen met zout. Gebruik hiervoor een mespunt zout 
op een kopje lauwwarm water. Maak het zo dat het proeft als traanvocht: niet te zout en niet te flauw.  Snuif drie 
keer door het ene en drie keer door het andere neusgat een dessertlepel op door de neus. Het zal dan in de 
mond weer uitkomen en dat kun je uitspugen. Er zijn ook zogenaamde ‘netipotjes’ te koop waarmee je je neus 
kunt spoelen. 
 

- Hoest-stop-oefening 
Deze oefening wordt gedaan om te stoppen met hoesten, ‘piepen’, bij een angstaanval, of bij piekeren. Houd de 
oefening vol tot de symptomen zijn gestopt. Neem bij sterke astma of CP<10 ademstops van 3 seconden, adem 
15 seconden. Herhaal de oefening bij sterke klachten de hele dag door. Als oefening te laat is ingezet, 
bijvoorbeeld bij een aanhoudende astma-aanval, dan kan je voorgeschreven medicatie innemen. 
 
 
 
 
Nota Bene: Deze hoeststopoefening wordt op internet op een veelbekeken filmpje aangeboden als Buteyko 
ademhalingsoefening. Dat is een heel slechte zaak, want de ademhaling verzwaard wanneer je deze oefening 
wekenlang meerdere keren dagelijks (telkens 20 minuten lang) als Buteyko-oefening beoefend.  
 

- Wat te doen bij griep en (long)infecties? 
 

Als je ziek bent doe je wat je normaal ook zou doen. Je kunt de volgende aanpassingen overwegen: 
• Eet minder. Sla een maaltijd over of eet kleinere porties. Eet alleen als je hongerig bent. 
• Eet geen grote maaltijd net voor het slapen gaan. 
• Drink voldoende (warm) water. 
• Kleed je warm aan. 
• Vermijd stoffige warme kamers. 
• Vermijd alles waar je allergisch voor bent (zolang dit praktisch is). 
• Sport niet. 
• Zorg voor voldoende rust, maar slaap niet teveel (met name overdag). 
• Doe de Neusopener. 
• Doe zo mogelijk dagelijks een aantal Buteyko oefeningen 
• Mensen met luchtwegmedicatie: neem de luchtwegverwijder indien nodig. Wanneer je dit meer dan 3-4 keer 

per week gaat gebruiken: gebruik (in overleg met de arts) een ontstekingsremmer. 
 

TIP: Kijk uit voor medicijnen die Aspirine bevatten wanneer je astma hebt! 
 

- Maatregelen bij ACUTE-hyperventilatieaanval 
Stoppen van stevige benauwdheid, ademnood en ademhalingsmoeilijkheden:  
Als de ademhaling stevig is verzwaard (soms midden in de nacht wakker schrikken en rechtop in bed zitten), dan 
heb je mogelijk last van de volgende symptomen:  

• rustmoment tussen in en uitademhaling is verdwenen, je hebt een snelle ademhaling, angstige 
gedachten, bovenin de borst ademen (met soms krampachtig gevoel) en veel zuchten, ineens vrij lange 
pauzes, inademen en uitademen is niet ritmisch, bij luchtwegmedicatie: luchtwegverwijder werkt niet (dus 
geen astma-aanval) 

- Doe een CP, bij de eerste tekenen van een aanval, gevolgd door vijf minuten zitoefening of 10 minuten (stevig) 
wandelen of een aantal keren traplopen of kniebuigingen.  Door de neus in en uit blijven ademen. 
- Bewegen  
Soms lukt het om de ademhaling weer rustiger te krijgen door of te gaan wandelen, de trap op en neer te lopen 
(door de neus ademen). Het bewegen leidt goed af van de paniek en je hebt het gevoel iets te kunnen doen. 
Bovendien resulteert het door de aanmaak van koolzuur in extra zuurstof opname en dus ontspanning van de 
luchtwegen en de rest van het lichaam. Als er wat meer rust is gekomen kan je zittend alsnog 5-20 minuten de 
basistechniek toepassen.  
- Teloefening (alleen bij acute hyperventilatie-aanval!) 
Het kan bij een acute hyperventilatieaanval helpen om de volgende oefening te doen waarbij tussen in-en 
uitademing hardop geteld wordt: 
inademen-1-2-uitademen-1-2-inademen-1-2-uitademen-1-2…  ga na een aantal keren over op: 
inademen-1-2-3-uitademen-1-2-3-inademen-1-2-3…. ga na een aantal keren over op: 
inademen-1-2-3-4-uitademen-1-2-3-4-inademen-1-2-3, enzovoorts, tot de ademhaling rustiger is geworden. 
  

10-15 sec. 10-15 sec. 
3-6 sec. 3-6 sec. 

10-15 sec. 

Medicatie gebruiken / arts inschakelen 
Als bij een aanval niet binnen 5-10 minuten verbetering optreedt (ondanks bovenstaande mogelijkheden), 
kan voorgeschreven (luchtweg-) medicatie worden gebruikt of een arts worden ingeschakeld. 
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- Controlepauze meten 
Hoewel we tijdens de basisademhaling geen adempauzes forceren, zetten we soms wel adempauzes in om de 
opbouw naar een rustige ademhaling te versterken.  

Hoewel maximale pauzes (adem stilhouden tot je echt weer moet ademen) heel populair zijn geworden in het 
Westen, vooral omdat het een snelle manier lijkt om de CP te verhogen, werken wij er niet meer mee. We hebben 
ontdekt dat de effecten op langere termijn onder de maat zijn en zelfs contraproductief kunnen werken en sluiten 
daarmee aan op veel internationaal werkende Buteyko Therapeuten. 
 

NB: De controle pauze (CP) is alleen een meetwaarde, geen ademoefening 
 
De CP helpt niet om beter te gaan ademen. Het is wel een heel slimme, eenvoudige methode die longarts 
Buteyko heeft ontwikkeld om te bepalen of je te veel ademt. Het is een meetinstrument dat we in kunnen zetten 
om een indicatie te hebben van de voortgang van ons ademwerk. Waak ervoor dat de CP geen obsessie wordt. 
Soms is er wel degelijk vooruitgang en is het lichaam hard aan het werk, maar is -juist daardoor! - nog geen 
vooruitgang in de CP te meten. 
 

Hoe doe je een controle pauze?  
(1) Ga op een stoel zitten en adem een aantal keer ontspannen in en uit (natuurlijk door de neus). 
(2) Na een rustige, normale uitademing stop je met ademen. Knijp hierbij je neus dicht met duim en wijsvinger 

(zodat je niet ongemerkt toch nog ademt).  
(3) Zodra je de eerste aandrang tot ademen voelt, laat je je neus los, en begin je weer te ademen. 
 
De tijd dat je comfortabel je adem kon stoppen (dus vanaf het moment 
dat je je neus dichtkneep tot aan het moment dat je hem weer losliet) 
noemen we de Controle Pauze (CP). De CP wordt verkeerd gemeten 
wanneer je na afloop, door diep te ademen, moet herstellen. De CP 
vraagt geen wilskracht, en kost geen inspanning. 
 

Waar kun je op letten bij een CP  
1. Vaak komt er na een paar seconden al een vage aandrang om weer te ademen. Als je die negeert, blijkt 

meestal dat die aandrang weer snel wegzakt. 
2. Sommige mensen vinden het vervelend de neus dicht te knijpen. Je kunt ook je neus afsluiten door je duim 

en wijsvinger ervan onderen tegen aan te duwen (dus alleen de neusgaten afsluiten). 
3. Zorg wel dat je neus echt dicht is. Denk niet ‘ik voel zo ook wel wanneer ik weer ga ademen en hoef daarbij 

mijn neus niet dicht te knijpen’. Je kunt al veel lucht ingeademd hebben, zonder dat je dit merkt. 
4. Zorg ervoor dat je bij de voorbereiding van het meten van de CP je ademhaling niet verandert. Sommige 

mensen willen van tevoren nog wel eens even diep inademen (extra hyperventilatie). Dit geeft een onjuist 
resultaat. 

5. Na het doen van Buteyko ademhalingsoefeningen moet je zo’n drie minuten wachten voordat je weer een CP 
kunt meten. Na fysieke inspanning is dit nog langer: afhankelijk van hoe lang en zwaar de fysieke inspanning 
was moet je zo’n 10-15 minuten tot een uur wachten voordat de CP accuraat gemeten kan worden. 

 

Wat betekent een bepaalde CP-waarde? 
Buteyko heeft in zijn laboratorium het verband tussen hyperventilatie, het CO2-niveau in de longen, en de CP 
gemeten.  Een hoge CP betekent dat men rustig ademt en veel CO2 in de longen heeft. Een lage CP betekent 
een laag CO2-niveau.  Een CP van minder dan 10 seconden betekent dat je veel te veel ademt, en serieuze 
gezondheidsproblemen hebt. Een CP van 45 is prima, terwijl volgens Buteyko een CP van 60 (wat niet vaak voor 
komt) op een uitstekende gezondheid wijst. 
Schrik niet van een lage CP. Veel mensen starten de eerste training met een CP van rond de 10 seconden. Met 
behulp van de Ademwijzer training kunt je je CP stap voor stap omhoog brengen. Verbetering lijkt vaak op een 
aandelenkoers die wel stijgt, maar een grillig verloop kan hebben. 
- Ochtend CP: Meting van de CP na het ontwaken. Doe dit enkele keren per week.  
- CP door de dag heen: meting van CP op de dag. Doe dit een keer per dag en zeker enkele keren per week.  
 

- Gebruik tape 
Wellicht had je er al van gehoord, het gebruik van een zacht papieren tape, met als doel dat de 
mond ’s nachts tijdens het slapen minder makkelijk opengaat. Dat scheelt in sommige nachten 
veel koolzuurverlies!  
Het kan in het begin wat weerstand oproepen als je nog niet hebt ervaren hoe heerlijk het is om minder te 
ademen, ook ’s nachts. Het uitgeruster wakker worden als je niet door de mond hebt geademd (met name 
gebeurt dit vaak in de laatste uren van de nacht) kan een openbaring zijn. Het kan wel een aantal nachten duren 
voordat de tape ook blijft zitten en je hem niet ergens anders weer terugvindt ;-)  
Gebruik ALLEEN makkelijk te verwijderen papieren tape, bijvoorbeeld van het merk Leukopor (bij de drogist 
verkrijgbaar) of XTrata. Tape dus, die geschikt is voor de gevoelige huid en in de medische praktijk gebruikt wordt 
om verband op de huid te fixeren, maar wel makkelijk verwijderbaar is. Het spreekt vanzelf, maar gebruik GEEN 
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‘Duck tape’ of schilders tape. Scheur een 3 tot 5 centimeter lange tape af en vouw de zijkant om, om de tape 
makkelijk te kunnen verwijderen. De tape kan verticaal worden geplakt, iets minder werkzaam, maar handig om 
aan te wennen. De horizontale positie, zelfs met snor of baard, blijft na verloop van tijd de hele nacht zitten. Houd 
voor het geval dit niet gebeurt en je in de nacht wil plakken, een paar tapejes op de bedrand geplakt. TIP: maak 
de lippen ’s morgens een beetje nat met de tong en wacht enkele seconden alvorens de tape te verwijderen.  
Het afbouwen van de tape (bijvoorbeeld na twee maanden) kan abrupt, maar ook heel gecontroleerd op de 
volgende wijze: meet 10 dagen lang de avond en ochtend CP (controlepauze) met tape. Meet dan de volgende 
10 avonden en ochtenden de CP zonder dat je de tape gebruikt. Zakt de ochtend CP weg? Dan heb je in theorie 
de tape nog nodig (al kun je besluiten deze toch niet meer te gebruiken). Zo weet je precies waar je aan toe bent.    
 

REINIGINGSREACTIES? 
30% van de cursisten ervaart soms enkele dagen een reinigingsreactie. Wanneer men leert rustiger te ademen, 
en wanneer de CP duidelijk begint te stijgen, kan men daar opeens last van krijgen. Een 
reinigingsreactie ontstaat doordat de lichaamsweefsels meer zuurstof krijgen. 
Meer zuurstof betekent dat de lichaamscellen beter gaan functioneren. Ze hebben meer 
energie en kunnen de afvalstoffen (die zich in de loop der jaren in de cellen opgehoopt 
hebben) op gaan ruimen. Daar kan men tijdelijk wat ziek van worden. Vaak daalt de CP sterk. 
 

Een reinigingsreactie? 
Het beeld is vaak als volgt: eerst is de CP stevig omhooggegaan, dan daalt CP sterk. Afvalstoffen komen vrij met  
koude rillingen, prikkelbaarheid. Zelfs verhoging of kortstondige koorts kan optreden. Spierpijn, gewrichtspijn, 
uitscheiding (zweet, slijm, diarree, etc). Het duurt meestal kort (1-2 dagen). 
 

Mogelijke tijdelijke symptomen  
Verhoogde afscheiding van slijm uit de longen, (koud gezicht met) loopneus, diarree, meer frequente bezoekjes 
aan de toilet, verlies van eetlust, meer geeuwen, grotere vermoeidheid, slapeloosheid, wat onwel voelen, geur uit 
je poriën (vooral bij gebruik van steroïden), kortdurende hoofdpijn, verhoogde prikkelbaarheid of angst (soms is 
het beter niet te veel te oefenen, 3 keer is dan voldoende, zodat de CP wat langzamer stijgt), metaal of koper 
smaak in de mond, meer behoefte aan water. 
 

Wat te doen bij reinigingsreactie? 
Forceer oefeningen niet: het kan moeilijk voelen om de Ademwijzertechniek toe te passen, sport minder, ga 
lekker bewegen in de buitenlucht, gebruik zo nodig tijdelijk je (luchtweg)medicatie 
 

  

En…starten maar! 
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INPLANNEN OEFENINGEN   
• Plan voor de komende 6 à 8 weken alvast de oefeningen en je 

dagelijkse beweging in je agenda. Drie oefeningen op een dag verbeterd 
al het ademvolume (het wordt lager): voor het ontbijt, voor het avondeten en 
voor het slapen. Maar als het even kan een vierde ergens midden op de dag 
zou zijn. Of in plaats daarvan een loopoefening.  
Probeer in het weekend eens de dubbel zes plus twee truck: elk van de 
dagen 6 oefeningen en ’s morgens en ’s middags een uur bewegen 
(wandelen, fietsen, zwemmen: en dat het liefst voor een oefening).  

• Doe de oefeningen niet vlak na het eten, dan wil het verteringsproces 
de ademhaling graag wat verzwaren.  

• Een dag met maar twee oefeningen is niet verloren: de achteruitgang van de ademhaling wordt 
tegengehouden, maar er wordt meestal geen vooruitgang geboekt.  

• Doe regelmatig de leesoefeningen (zo vanaf de tweede training). Dit bevordert niet alleen het energiebehoud 
tijdens spreken, maar oefent ook in het dichthouden van een groot CO2-lek door de dag heen: het onbewust 
ademen door de mond. Die dit 4 á 6 weken drie keer per dag (voor een ademwijzeroefening). Het tijdens het 
spreken tussentijds door de neus inademen zal na verloop van tijd steeds natuurlijk gaan aanvoelen en levert 
heel wat energie op!   

• Als het tegenzit, wegens ziekte, of door andere omstandigheden, en je zelfs de onderhoudsdosis (2 x 20  
minuten oefenen) niet haalt, pak de Ademwijzer Training dan gewoon later weer op. Het opbouwen gaat 
sneller dan de eerste keer opbouwen. 

• Gun jezelf de komende twee á drie maanden de ruimte om te herstellen en meer energie op te doen: zonder die 
meteen weer weg te geven. Het moeilijkste is om wanneer je meer energie krijgt, die niet meteen in een “to-do”-lijst 
te investeren of aan energie kostende activiteiten te besteden. Ga liever wandelen, fietsen of zwemmen! 

• Kijk welke onnodige zaken je uit je agenda kunt schrappen en plan daarvoor in de plaats ruimte om 
(dagelijks/wekelijks/per kwartaal) de stress te laten varen, met momenten activiteiten ter ontspanning! 
Wandelen, recreatief fietsen of zwemmen (rustig baantjes trekken) is een veilige manier van ontspannen als 
het tenminste lukt om zoveel mogelijk door de neus te ademen. Verlaag desnoods het tempo als dit niet lukt.  

 

 
BIJHOUDEN OEFENINGEN 

 
• Elke Ademwijzer oefening duurt 20 minuten. Probeer minstens 3 keer per een oefening te doen. Liever 

niet direct na een maaltijd, dan wordt je ademhaling namelijk iets zwaarder vanwege het 
verteringsproces. 

• Plan de oefeningen in in je agenda (bekijk de voorbeeldschema's op de pagina hierboven), plan ook 
fysieke oefeningen zoals wandelen of (lichte) sporten!  

• Het is niet handig om alle oefeningen achter elkaar te doen (bijvoorbeeld 3 oefeningen binnen 1 uur). 
Door ze zoveel mogelijk over de dag te verdelen krijg je meer ontspanning gedurende de hele dag en 
onderbreek je de opbouw van stress beter 

• Je zult de audio (op de trainingswebsite) de eerste weken gebruiken, later steeds vaker zonder. Mogelijk 
speelt je een natuurlijk achtergrondgeluid af terwijl je de Ademwijzer oefening doet. Liever geen 
(meditatie-) muziek. Gewoon vogels of water, zoiets. 

• Probeer voor elke Ademwijzer oefening te lopen of een lichte sport te beoefenen. Op die manier beweeg 
je meer en zhet heeft een positieve invloed op de training. 

• Vanaf week 2 doe je voor elke Ademwijzer oefening de 3 minuten leesoefening. Het automatiseert je 
neusademhaling gedurende de dag en nacht. 

• Meet de controle pauze 1 of 2 keer per dag. De controle pauze zal (CP) zal gemiddeld 1 tot 5 seconden 
per week stijgen, maar kan tijdelijk ook zakken. Dat kan komen door reinigigingsreacties, of natuurlijk 
omdat je minder oefent of meer stress hebt. 

• Het is handig om (zo vanaf week 2) de papieren tape 's nachts te gebruiken. Erg handig, zeker als je 
tijdens (delen van) de nacht een mondademhaling hebt. 

• De eerste 6 weken staan in het teken van specifieke thema's met betrekking tot stressvermindering, zoals 
het veranderen van slechte voeding in gezond, het stoppen van dagelijkse stress (gedrag) enzovoort. 
Natuurlijk niet om alles in een week op te lossen, maar om je te inspireren om kleine stapjes ten goede te 
doen. Misschien denkt u later aan een thema waar u aandacht aan wilt besteden. 
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HULPSCHEMA’S 
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WEEK TABELLEN 
 
Uitleg tabel 
Week   Vul achter Week het weeknummer in, de rest van de rij kan gebruikt worden om de datum 

in te noteren. In de rij eronder kun je de dagen noteren (ma, di, wo, enz.)  
Dag    Je kunt desgewenst de dag invullen (wo = woensdag). 
Tape    Heb je de avond ervoor tape gebruikt? (meestal vanaf de tweede week) 
Oefening   Hoe laat deed je een 20 minuten Ademwijzer oefening? 
Beweging   Hoeveel heb je fysiek getraind, zoals wandelen of (lichte) sporten? 
Leesoefening   Heb je de leesoefeningen gedaan? 
Controle Pauze(’s) Wat was of waren de controlepauze(s)? 
Opmerking   Korte kennisgeving van iets interessants een vraag of waar je tevreden over was 
 
Voorbeeld van een ingevulde wekelijkse tracktabel (ingevuld met ‘handgeschreven’ letters): 
 

Week   1 17 maart 18 maart 19 maart 20 maart 21 maart 22 maart 23 maart 
Dag 1  Wo 2  Do 3  Fr 4 Sat 5  Zon 6  Ma 7  Di 
Tape √  √ √ √ √ √ 
Oefening 1 6:20  6:10  6:10 8:45 8:30 6:05  6:15  
Oefening 2 16:45 16:45 14:00 11:00 10:30 17:30 16:45 
Oefening 3 22:15 22:15 16:30 ? 13:45 12:00 23:10 22:15 
Oefening 4   22:00 16:00 14:10   
Oefening 5    22:45 17:05   
Oefening 6     22:10   
Beweging 3x20 min 3x20 min 4x20 min 1¾ uur 2 uur 3x20 min 3x20 min 
Leesoefening √ √ √  √ √ √ 
Controle 
Pauze(‘s) 12 sec 13 sec 10 sec 13 sec 14, 19 sec 14,16 sec 16 sec 

Opmerking  
Twee keer 
wakker 

vrije 
middag 

beter 
geslapen 

Trots! 
drukke 
dag! 

Meer 
energie 

 
Elke week staat in het teken van een thema. Gewoon om daar soms even bij stil te staan en misschien 
valt je een goed idee in wat je in je dagelijks leven kunt inpassen.  
 
Week 1 à Thema: ademhaling 
 

Ons lichaam ademt vanzelf, dus we hoeven er echt niet steeds aandacht aan te geven. Toch is het handig 
terloops te letten op de volgende punten 

1) door de neus in en uit blijven ademen, met name tijdens inspanning (verlaag desnoods het tempo).  
2) De ademhaling rustig maken na inspanning door 5 minuten te zitten of een hele oefening te doen. 

 
Week           
Dag        
Tape?        
20 min. oef 1        
20 min. oef 2        
20 min. oef 3        
20 min. oef 4        
20 min. oef 5        
20 min. oef 6        
Beweging        
Leesoefening        

Controle 
Pauze(‘s)        

Opmerking  
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Week 2 à Thema: voeding 
Er komt vanaf de tweede training een dagelijkse leesoefening bij. Als je de tweede training nog niet gehad hebt 
kun je eventueel het filmpje bekijken dat op de trainingspagina staat. Plan de leesoefening voor elke 
basisoefening oefening in. 
 

Voeding is een individuele zaak. Onderzoek je voedingspatroon door kleine wijzigingen aan te brengen. Zet 
daarmee kleine stapjes in de voor jou goede richting.  
Aandachtspunt voor deze week: rustig eten, dus eet je mond rustig leeg voor je de volgende hap neemt. 
 

Week           
Dag        
Tape?        
20 min. oef 1        
20 min. oef 2        
20 min. oef 3        
20 min. oef 4        
20 min. oef 5        
20 min. oef 6        
Beweging        
Leesoefening        

Controle 
Pauze(‘s)        

Opmerking  
 

      

 

 

 

Week 3 à Thema: doorbreken van stress  
De sleutel om een eenmaal gezond ademvolume (rond de 6 liter per minuut, zie voor het corresponderende CP 
tabel in deze map) rustig te houden is stressbestendigheid, oftewel je rustig gedragen en inspannende activiteiten 
af te wisselen met ontspanning.  
Aandachtspunt deze week: regelmatig met de aandacht naar het lichaam, bijvoorbeeld tijdens het openen van 
een deur, voor en na voeren telefoongesprek, autorijden, etc. 

Week           
Dag        
Tape?        
20 min. oef 1        
20 min. oef 2        
20 min. oef 3        
20 min. oef 4        
20 min. oef 5        
20 min. oef 6        
Beweging        
Leesoefening        

Controle 
Pauze(‘s)        

Opmerking  
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Week 4 à Thema: voldoende gezonde beweging 
 

Voldoende bewegen zonder het lichaam te overbelasten is heel belangrijk voor je lichaam (als je maar door je 
neus in en uit blijft ademen en je tempo bijstelt als dat niet meer zo goed gaat!).  
Aandachtspunten van deze week: wandelpauze voor lunch, even opstaan elk uur bij computerwerk (installeer 
RSI-software zoals Workrave of Time-Out), verbeter zelf je ARBO-omstandigheden (sta-plek voor je laptop?), doe 
een (avond)wandeling voor de laatste oefening 
 

Week           
Dag        
Tape?        
20 min. oef 1        
20 min. oef 2        
20 min. oef 3        
20 min. oef 4        
20 min. oef 5        
20 min. oef 6        
Beweging        
Leesoefening        

Controle 
Pauze(‘s)        

Opmerking  
 

      

 

Week 5 à Thema: regelmatig ontspannen 
Het doorbreken van stress is essentieel om de ademhaling gezond te houden. Doorbreek lang zitten met 
beweging en doorbreek aanhoudende beweging met eens rustig zitten.   
 

Aandachtspunt deze week: plan de komende maanden ontspanning in je agenda. Ontspan je regelmatig zonder 
stress en zoek niet de adrenaline op!  
 

Week           
Dag        
Tape?        
20 min. oef 1        
20 min. oef 2        
20 min. oef 3        
20 min. oef 4        
20 min. oef 5        
20 min. oef 6        
Beweging        
Leesoefening        

Controle 
Pauze(‘s)        

Opmerking  
 

      

 
UITDAGING: JE NOG BETER MOGEN VOELEN 

 

Het is natuurlijk heel fijn dat je je lichaam ondersteunt met een hogere 
zuurstofopname (lager ademvolume) en een betere ontspanning. Je versterkt 
daarmee het zelfgenezend vermogen van je lichaam. De meeste mensen die 
ons bezoeken zijn doorzetters die soms wat te gemakkelijk over hun grenzen 
gaan en vaak ook gevoelig voor vragen en behoeften in hun omgeving (vraag 
je telkens af: ben jij alleen verantwoordelijk?). Probeer in de komende tijd 
(eh…de rest van je leven…) voldoende onderbrekingen in te bouwen met 
ontspanning en opladen (bv. natuur). Ook als je je al beter voelt als voor de 
training. De batterij mag best 95% opgeladen worden. Anders zak je voor je 
het weet weer terug naar 50%!   
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Week 6 à Thema: sociale contacten  
Contact met je omgeving is belangrijk, maar voor iedereen weer anders. Kijk eens kritisch naar hoeveel energie je 
geeft/krijgt in het contact met anderen. Ben je gestresst? Ontspannen?  
Aandachtspunten deze week: geniet ik van sociale contacten (voel ik moeten? heb ik stress?), hoe zit het met 
mijn energie? let ik op mijn grenzen (en die van de ander?) 
 

Week           
Dag        
Tape?        
20 min. oef 1        
20 min. oef 2        
20 min. oef 3        
20 min. oef 4        
20 min. oef 5        
20 min. oef 6        
Beweging        
Leesoefening        

Controle 
Pauze(‘s)        

Opmerking  
 

      
 

 

Week 7 à Eigen thema: ………………………………………………… 
 

Week           
Dag        
Tape?        
20 min. oef 1        
20 min. oef 2        
20 min. oef 3        
20 min. oef 4        
20 min. oef 5        
20 min. oef 6        
Beweging        
Leesoefening        

Controle 
Pauze(‘s)        

Opmerking  
 

      
 
 

 
Week 8  
 

Week           
Dag        
Tape?        
20 min. oef 1        
20 min. oef 2        
20 min. oef 3        
20 min. oef 4        
20 min. oef 5        
20 min. oef 6        
Beweging        
Leesoefening        

Controle 
Pauze(‘s)        

Opmerking  
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Week 9  
 

Week           
Dag        
Tape?        
20 min. oef 1        
20 min. oef 2        
20 min. oef 3        
20 min. oef 4        
20 min. oef 5        
20 min. oef 6        
Beweging        
Leesoefening        

Controle 
Pauze(‘s)        

Opmerking  
 

      

 

 
Week 10  
 

Week           
Dag        
Tape?        
20 min. oef 1        
20 min. oef 2        
20 min. oef 3        
20 min. oef 4        
20 min. oef 5        
20 min. oef 6        
Beweging        
Leesoefening        

Controle 
Pauze(‘s)        

Opmerking  
 

      

 

 
Week 11  
 

Week            
Dag         
Tape?         
20 min. oef 1         
20 min. oef 2         
20 min. oef 3         
20 min. oef 4         
20 min. oef 5         
20 min. oef 6         
Beweging         
Leesoefening         

Controle 
Pauze(‘s)         

Opmerking   
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Week 12  
 

Week           
Dag        
Tape?        
20 min. oef 1        
20 min. oef 2        
20 min. oef 3        
20 min. oef 4        
20 min. oef 5        
20 min. oef 6        
Beweging        
Leesoefening        

Controle 
Pauze(‘s)        

Opmerking  
 

      

 
Geweldig! Je hebt 12 weken geïnvesteerd in een gezonder ademvolume en het 
versterken van het zelf genezend vermogen van je lichaam (beter stressmanagement). In 
de komende 6 maanden zal de stressreacties (fight-flight) in je lichaam verder worden 
omgezet naar opbouw (rest-digest). Maar je lichaam kan het natuurlijk nog wel druk 
hebben met onvermijdeliujke stress (werk, overgang, mantelzorg, …)  
En groeien en groeipijnen horen bij elkaar, schrik daar niet van.  
Tip: je zo gezond mogelijk gedragen en je gezonde verstand gebruiken! Je bent je eigen 
specialist!   

 
 
 
AFBOUW OEFENINGEN 
• Wanneer: als CP een paar 

wekenlang hoog genoeg is. 
Boven de 40 is veilig, rond de 
30 is op de rand van veilig, 
maar soms net hoog genoeg. 
Niet iedereen bereikt zomaar 
een CP van 40 of hoger!   

• Hoe: langzaam verminderen 
van het aantal oefeningen en 
kijken of CP hoog blijft. 
Verspreid de overgebleven 
oefeningen over de dag. 
Blijf nu en dan je CP checken, 
ook al doe je geen oefeningen 
meer. Blijf als het nodig is om 
je stress ‘af te vloeien’ (drukke 
baan, etc.) ’s avonds een 
oefening doen, (eventueel 
vooraf gegaan door een 
wandelingetje. 
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ACHTERGROND ADEMWIJZER TRAINING 
We hebben praktisch dezelfde genen als de jager en verzamelaar van 10.000 jaar geleden. Maar ons leven is 
wezenlijk anders geworden. We leven met aanhoudende stress en missen het vangnet en de ondersteuning van 
een hechte sociale gemeenschap. We moeten noodzakelijkerwijs zelf een anker scheppen en zelf richting geven 
aan ons leven om ons niet te verliezen in de waan van de dag. 
 
De vecht-vlucht-reactie: een automatische reactie op stress 
Ieder mens kent momenten van stress in zijn of haar leven. Dat is normaal. Het is ook normaal dat je daarop 
reageert. In eerste instantie heeft het lichaam daarvoor een automatisch systeem. Zoals je maag automatisch aan 
de slag gaat met het voedsel dat je eet, zo gaat het lichaam ook automatisch aan de slag met stress dat op je pad 
komt. Dit systeem is een verdedigingsmechanisme dat de ‘vecht-vlucht-reactie’ wordt genoemd, het lichaam stelt 
zich daarmee in om te vechten, te vluchten of te bevriezen (verkrampen). Daarnaast zien we ook stressgedrag 
ontstaan. Je bent er als het ware aan gewend geraakt om op een bepaalde manier met stress (-factoren) om te 
gaan. Helaas is er nogal wat gedrag dat stress in het lichaam in de hand werkt. Een voorbeeld hiervan is intensief 
sporten of sporten waar veel herhaalde bewegingen in worden gedaan. 
Het lichaam kent weinig nuance in haar automatische reactie op stress. Onbewust reageert het lichaam heel 
direct op signalen uit de omgeving of uit je lijf. Dit houdt in dat je alerter en soms ook angstiger wordt (het is niet 
handig om laconiek op ‘het gevaar’ af te stappen) en dat daarnaast bepaalde processen in het lichaam meer 
energie krijgen en andere minder om te zorgen dat je de stressvolle situatie kunt overleven. Over het algemeen 
kan je stellen dat in geval van stress de processen die te maken hebben met de lange termijn minder energie 
krijgen en dat processen die te maken hebben met de korte termijn meer energie krijgen. Bijvoorbeeld ‘verteren’ 
is voor het lichaam op een dergelijk moment niet van levensbelang. Tijdens de vecht-vlucht-reactie krijgt het 
verteringsstelsel dan ook minder energie. Alertheid is wel van belang en daarom wordt er meer adrenaline 
aangemaakt en de hartslag verhoogd. 
Laten we wat preciezer kijken wat er allemaal gebeurt wanneer je lichaam met stress te maken krijgt. Wees je 
ervan bewust dat het lichaam dit onbewust en automatisch in werking zet: 

1. In een stresssituatie verandert er veel in de hormoonhuishouding. Hormonen zijn eigenlijk de 
energieverdelers van ons lichaam. Op de eerste plaats komen er tijdens de vecht-vlucht-reactie twee van 
die energieverdelers vrij, de stresshormonen adrenaline en cortisol. a) De adrenaline zorgt voor meer 
alertheid, spierspanning en agressie. Daarbij zorgen adrenaline en cortisol voor het onttrekken van suikers 
aan de lever. En de energieopslag in de cellen wordt daardoor minder om direct voor handen te zijn in de 
bloedbaan. 
b) Een andere vorm van adrenaline, nor-adrenaline, zorgt ervoor dat de hartslag en de bloeddruk omhoog 
gaan. Hierdoor stroomt het bloed sneller door het lichaam wat het mogelijk maakt om meer glucose 
(suikers) en zuurstof af te geven, nodig voor het verbrandingsproces in de spieren (die je lichaam immers 
verwacht te gaan gebruiken om te vechten of te vluchten). De grote spieren van benen en armen krijgen 
meer energie en de kleine spieren, bijvoorbeeld die van de ogen, minder. De uitdrukking ‘hij kreeg een 
waas voor zijn ogen’ als iemand kwaad wordt zou je daarmee kunnen verklaren en heeft er dus mee te 
maken dat de oogspieren verslappen.  
c) De aanmaak van het hormoon histamine wordt door stress verhoogd. Histamine maakt je als het ware 
alerter voor de omgeving. Dit kun je zien als een stukje dierlijk instinct dat het lichaam gebruikt om de 
zenuwen meer op scherp te zetten. Zo is je reuk op dat moment, net als bij een dier, scherper.  
d) Het immuunsysteem wordt tijdens stress onderdrukt. Hiervoor zorgt het hormoon cortisol. De functie van 
het immuunsysteem is om indringers zoals virussen, bacteriën of parasieten te verjagen, afvalstoffen af te 
voeren of om zieke of veranderende eigen cellen (bijvoorbeeld kankercellen) te bestrijden. Het levert het 
lichaam op korte termijn veel energie op als die functie op een laag pitje staat!  

2. De bloedstollingsfactor gaat omhoog opdat, mocht je gewond raken, het bloed minder uit de wond stroomt.  
3. Tijdens de stress vertraagt de schildklierwerking die van invloed is op het verteringsproces. Er hoeft 

daardoor minder energie besteed te worden aan de spijsvertering. Het metabolisme, de vertering, werkt 
daarom door stress minder goed. Je kunt dan ook door aanhoudende stress behoorlijk aankomen. Vooral 
het stressvet rond je middel is berucht en helaas het meest ongezond. 

4. De pijngrens is tijdens stress verhoogd. Dit is om te zorgen dat je gewoon ‘doorvecht’ wanneer je ‘gewond 
raakt’. Pas achteraf, wanneer de stress afneemt, voel je wat de impact is van je ‘verwondingen’ die je hebt 
opgelopen. Stress he eft daardoor een haast verslavende werking, want het lijkt of je er de pijntjes, de 
vermoeidheid en het ongemak in het lichaam minder door voelt. Helaas schuif je daarmee het probleem 
voor je uit.  

5. Je gaat door stress meer zweten. De stress warmt je lichaam op en door te zweten koelt je lichaam weer 
af. Ook kunnen de afvalstoffen, die door stress vrijkomen, beter afgevoerd worden. 
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6. Een van de meest onderschatte effecten van stress is dat je ademhaling zwaarder wordt. Als het een 
kortdurende stress is, is dat geen probleem. Je lichaam stelt zich er op in dat je je meer zal gaan 
inspannen en dat er daardoor tijdens extra verbranding in de cellen meer koolzuur aangemaakt zal worden. 
Om het koolzuurgehalte in het bloed gelijk te houden, mag er dan 
meer koolzuur uitgeademd worden. Helaas is het zo dat veel 
mensen tijdens stress nauwelijks bewegen. Toch adem je meer 
koolzuur uit door de vecht-vluchtreactie, hierdoor verdwijnt er 
relatief gezien teveel koolzuur uit het bloed. Het probleem wordt 
nog groter als de stress aanhoudt en het ademhalingscentrum zich 
op de zwaardere ademhaling gaat instellen.  

 

Op zichzelf is het prachtig dat het lichaam een modus heeft waarin het 
functioneert om gevaarlijke situaties de baas te kunnen. Wanneer we 
echter al deze reacties als gevolg van stress in het lichaam bij elkaar 
optellen, kan je je voorstellen dat er door langdurige stress heel wat 
schade in het lichaam aangericht kan worden. Als alle bovengenoemde 
gevolgen van de vecht-vluchtreactie aanhouden zijn dit de mogelijke 
gevolgen:  
 

• Omdat adrenaline voor meer alertheid, spierspanning en agressie 
zorgt, ben je, wanneer stress langer aanhoudt, constant alerter 
dan nodig en zijn je spieren constant teveel aangespannen. Dit 
geeft een gevoel van ‘onrust’ of ‘spanning’ in je lijf en er kunnen 
onder meer slaapproblemen ontstaan.  

• De suikers die onttrokken worden uit de lever en die zorgen voor 
meer glucose in het bloed maken dat de suikerspiegel sterk op en 
neer gaat. Je krijgt eerder een trillerig gevoel ‘als je niet snel iets 
eet’. De behoefte aan iets zoets wordt groter. Door al die suikers 
moet het hormoon ‘insuline’ dat de bloedsuikers weer kan laten 
zakken, harder werken. Met zoveel insuline kunnen de cellen op 
den duur zelfs ongevoelig voor insuline worden, de zogenaamde 
insulineresistentie. De sterke schommeling van de suikerspiegel 
kan na enige tijd ook leiden tot hypoglykemie (te lage 
bloedsuikerwaarde) of zelfs suikerziekte.  

• Door de aanhoudende alertheid die veroorzaakt wordt door het hormoon histamine, kunnen pollen en 
allergenen voor hooikoorts en allergische reacties zorgen. Vergeet ook niet dat een ademvolume van 
bijvoorbeeld 12 liter per minuut veel meer pollen in je lichaam brengt dan een ademvolume van 6 liter, je 
ademt dan immers meer lucht met pollen in en in veel gevallen adem je dit ook nog eens door de mond in 
waardoor de positieve effecten van het door de neus ademen (zie hoofdstuk ‘door je neus ademen maakt 
een groot verschil’) achterwege blijven. 

• De constante onderdrukking van het immuunsysteem zorgt ervoor dat virussen, bacteriën of parasieten 
minder goed bestreden worden. Hierdoor ontstaan makkelijker ontstekingen en chronische klachten aan 
de luchtwegen en het verteringsstelsel. Er is niet genoeg energie om ziektes te bestrijden en daarom ben 
je vatbaarder en duurt het herstel na ziekte langer. 

• Hartslag, bloeddruk en de stollingsfactor die door de (nor-) adrenaline omhoog gaan zorgen voor een 
opgejaagd gevoel en kunnen ‘meehelpen’ je bloeddruk chronisch te verhogen.  

• Doordat de pijngrens is verhoogd ga je makkelijker over je grenzen heen, zowel fysiek als geestelijk. Je 
blijft maar doorgaan met werken, sporten of zorgen voor anderen terwijl je eigenlijk moe bent en je 
lichaam al aangeeft dat het genoeg is. Omdat je langer doorgaat dan je eigenlijk aankan, raakt je 
energiereserve op en verzwakt het hele systeem. 

• Door de chronische hyperventilatie gaat er in de uitademing meer koolzuur verloren dan er in het lichaam 
wordt aangemaakt. Een tekort aan koolzuur heeft invloed op je zenuwstelsel. Koolzuur maakt zenuwen 
namelijk rustig. Een te laag koolzuurgehalte in het bloed laat de zenuwen eerder ‘vuren’. Een 
aanhoudend gevoel van nervositeit kan het gevolg zijn. Bij chronische hyperventilatie zie je daarom ook 
zenuwprikkelingen die door het hele lichaam voor onaangename sensaties kunnen zorgen. 

• Door de zware ademhaling verdwijnt er als gezegd te veel koolzuur uit het bloed. Hierdoor dreigt het 
bloed minder zuur te worden. Dat is een groot probleem, de zuurgraad van het bloed moet namelijk onder 
alle omstandigheden hetzelfde blijven. Daarom gaat je lichaam cel zouten ofwel mineralen uitscheiden 
om de zuurgraad op peil te houden (basisch bicarbonaat wordt afgevoerd via de nieren). Hierdoor kan er 
een chronisch mineraaltekort ontstaan. Ook dit heeft zijn weerslag op de functionaliteit van de organen. 
Aanvullen van deze tekorten door middel van supplementen kan zinvol zijn maar zonder het bijstellen van 
het ademhalingscentrum waardoor het koolzuurgehalte weer gezond wordt, is eigenlijk dweilen met de 
kraan open.  

• Een vervelend gevolg van aanhoudende stress kan ook zijn dat het stresshormoon cortisol, de regelaar 
van de stressfuncties in het lichaam, niet meer goed haar werk kan doen. De bijnieren die het moeten 

Hyperventilatie provocatie test? 
In de eerste generatie Buteyko 
trainingen werd een hyperventilatie 
provocatie test gedaan die de 
deelnemers duidelijk maakte hoe 
hun aandoening (bv astma) 
samenhangt met hyperventilatie. 
Aan deelnemers werd gevraagd te 
gaan hyperventileren, totdat ze zich 
beroerd gingen voelen (meestal 
binnen 1-2 minuten). De reden dat 
we deze oefening niet meer doen is 
dat sommige mensen kunnen flauw-
vallen (zuurstofgebrek), terwijl 
anderen een astma-aanval bij 
zichzelf opriepen (zonder al geleerd 
te hebben hoe ze deze met Buteyko 
technieken kunnen stoppen).  Erg 
overtuigend allemaal wanneer je de 
gevaren van hyperventilatie wilt 
demonstreren, maar niet erg 
bevorderlijk voor een rustig verloop 
van een training. 
Bovendien is de mate van 
chronische hyperventilatie 
gemakkelijk vast te stellen met een 
‘Controlepauze”. 
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aanmaken raken op den duur uitgeput. Je bent dan nog gevoeliger voor stresssituaties en het gevolg is 
vaak aanhoudende vermoeidheid. Dit komt omdat de bijnieren belangrijk zijn voor de energieregeling in 
het lichaam. Dat hierdoor ook de werking van de schildklier wordt beïnvloed, wordt weleens over het 
hoofd gezien1. Er worden dan medicijnen voor een te snelle of te trage schildklier geslikt, terwijl de 
oorzaak ergens anders ligt. 25% van de vrouwen van 45+ krijgt deze medicatie!  

• En dan komen we bij een van de grootste gevolgen van koolzuurtekort in het bloed, namelijk een 
verminderde afgifte van zuurstof aan het lichaam. 

• Een te groot ademvolume door aanhoudende stress zorgt voor een constant grotere afvoer van koolzuur 
ten opzichte van de aanvoer ervan. Koolzuur wordt aangemaakt door lichamelijke activiteit, ofwel bij 
verbranding. Door die verbranding komt er koolzuur in het lichaam vrij en dit komt in het bloed. Dit 
koolzuur is belangrijk want het is bepalend voor de zuurstofafgifte vanuit het bloed aan het celweefsel. 
Door een te groot ademvolume wordt er te veel koolzuur in de uitademing afgevoerd. Hierdoor kan de 
zuurstof moeilijker vrijkomen uit het bloed omdat een bepaalde mate aan koolzuur in het bloed daarvoor 
nodig is. Dit staat bekend als het Bohr-effect (zie hoofdstuk ‘Het Bohr effect, het wezenlijke uitgangspunt 
van de Buteyko methode’). De lagere zuurstofafgifte aan het celweefsel dat hierdoor ontstaat, heeft 
uiteraard een negatief effect op de werking van organen, hersenen en spieren. 

 
Wanneer je last hebt van (een van) bovenstaande klachten of wanneer je sombere gedachten hebt, angstig bent, 
paniekaanvallen hebt of zelfs depressief bent of wanneer je regelmatig futloos op de bank ligt, denk dan niet 
meteen dat het ligt aan je ‘instelling’, je ‘persoonlijkheid’ of je ‘verleden’ maar weet dan, dat je lichaam ‘gewoon’ 
vast kan zitten in de vecht-vlucht-reactie en je ademvolume waarschijnlijk te groot is. Dat je als gevolg daarvan 
een lagere weerstand kunt hebben of chronische klachten aan luchtwegen of het verteringsstelsel. Het is dan 
verstandig je lichaam de gelegenheid te geven om uit de stress te komen en het ademhalingscentrum te ‘resetten’ 
naar een gezond ademvolume zodat het lichaam weer kan overschakelen op de ‘normale’ stand. En verstandig 
ben je, want je bent met Ademwijzertraining begonnen! 
 

Chronische hyperventilatie 
Veel mensen denken bij hyperventilatie vooral aan hyperventilatie-aanvallen. Bij een hyperventilatie-aanval gaat 
iemand steeds sterker en paniekeriger ademen. Soms totdat men flauwvalt. Dergelijke aanvallen willen nog wel 
eens in publieke ruimtes (winkels, restaurants, (sport-)school, e.d.) ontstaan. Naast acute, plotselinge 
hyperventilatie-aanvallen bestaat er ook chronische hyperventilatie. Het is ‘chronisch’ omdat men voortdurend te 

veel ademt. Soms is het ook ‘verborgen chronische hyperventilatie’ omdat de persoon 
zelf niet door heeft dat hij/zij te veel ademt.  
Chronische hyperventilatie wordt veroorzaakt door velerlei vormen van stress. We 
kunnen onderscheiden: mentale stress, fysieke, emotionele of omgevingsstress. 
Stress verzwaart de ademhaling en als het aanhoudt wordt het ademhalingscentrum 
ontregeld. Het is dan gewend geraakt aan een lage concentratie koolzuurgas in het 
bloed. Het ademhalingscentrum wil zoveel mogelijk het bestaande niveau vasthouden. 
Door veel of/en diep te ademen is dit niveau verlaagd en dat houdt het 
ademhalingscentrum vast. Rustiger ademen gaat niet meer (vanzelf). 
De hoeveelheid koolzuurgas in het bloed kan gemeten worden in een ziekenhuis. 
Mensen met een rustige, gezonde ademhaling hebben vaak een concentratie van 
koolzuurgas in hun slagaderlijke bloed die rond de 40 mm Hg (kwikdruk) ligt. 
Astmapatiënten zitten vaak rond de 33 mm Hg. Mensen die zwaar hyperventileren 
zonder dat ze astma hebben, zitten daar vaak nog onder. 
Dat het ademhalingscentrum verkeerd ingesteld staat kan vele oorzaken hebben, 
bijvoorbeeld een langdurige periode van stress. Wanneer we onder stress staan schiet 
het lichaam namelijk in de zogenaamde vecht/vlucht reactie. Deze reactie is 

waarschijnlijk ontstaan in de oertijd. Wanneer we toen bijvoorbeeld een mammoet tegenkwamen, hadden we de 
keuze tussen snel wegrennen of aanvallen. Het lichaam ging zich hier alvast op voorbereiden. Het plaatje 
hiernaast laat een aantal reacties van het lichaam zien, zoals: (A) je geest wordt heel alert, (C) je  begint 
zwaarder te ademen; (D) je hartslag gaat omhoog; (E) de adrenaline productie gaat omhoog; (J) de spijsvertering 
wordt vertraagd; en (G) je spieren spannen zich. Vroeger was deze vecht/vlucht reactie zeer nuttig. Het lichaam 
ging bijvoorbeeld zwaarder ademen om alvast veel koolzuurgas kwijt te raken omdat het wist dat de 
koolzuurgasproductie in de komende minuten sterk omhoog zou gaan (vechten of vluchten betekent veel 
spieractiviteit). Het probleem van de moderne mens is dat we vaak in de stress schieten, zonder dat er veel 
lichamelijk activiteit op volgt. We gaan onrustiger ademen, dat wil zeggen: te snel of/en te diep, maar de 
verwachte koolzuurproductie blijft uit.  
Een voorbeeld is autorijden. Wanneer we zeer gespannen autorijden doen we in wezen lichamelijk niet veel meer 
dan in een stoel zitten, maar ademen we door de stress wel veel te veel.  

 
1 Eerst zal het lichaam de bijnieren beschermen door de stofwisseling en dus de schilklier af te remmen . Bij uitputting van 

de bijnieren gaat de schildklier zelf de stofwisseling proberen op zich te nemen en gaat juist heel hard werken. 
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Wanneer een stressperiode (en de onrustige ademhaling) lang genoeg duurt, kan het ademhalingscentrum 
wennen aan het lagere CO2-gehalte dat bij deze onrustige ademhaling hoort. Zelfs wanneer men na enige tijd uit 
de stress komt blijft men dan te snel ademen. Veel mensen die last hebben van chronische hyperventilatie 
kunnen een bepaalde stressvolle tijd aanwijzen ‘waarna het allemaal begonnen is’.  
Een belangrijk doel van de Ademwijzer training is daarom het ademhalingscentrum in de hersenen te ‘resetten’ 
zodat het beetje bij beetje een hoger CO2-niveau toestaat, waardoor de hyperventilatie afneemt. 
 
Overzicht mogelijke klachten chronische hyperventilatie 
 
Onderzoek van de Duitse onderzoeker G. Weimann levert het volgende overzicht op van spontaan optredende 
klachten ten gevolge van chronisch hyperventileren: 
 

ademhaling, 99% 
ademnood (84,5%) 
gevoel van beklemming om de borst (51%) 
prop in de keel (43%) 
een versnelde en/of verdiepte ademhaling (44) 
benauwd gevoel bij het ademen (27,5) 
zuchten (10,5%) 
gapen (10,5%) 
steken in de borstkas (2,5%) 
 

tintelingen of gevoelloosheid, 95% 
vingers (90,5%) 
armen (58%) 
mond (40,5%) 
gezicht (39%) 
benen (34,5%) 
voeten (30%) 
lichaam (21,5%) 
borstkas (16,5%) 
 

gestoorde prikkeloverdracht zenuwen-spieren, 
94% 
stijfheid van de vingers of armen (74%) 
gekromde vingers (61%) 
beven tijdens hyperventilatie (42%) 
beven na hyperventilatie (37%) 
stijfheid in de benen (22,5%) 
stijfheid rond de mond (16,5%) 
spraak moeilijkheden (t.g.v.stijfheid van de mond) 
(12,5%)  
kramp in tenen of benen (2,5%) 

 

bloedvaten in de hersenen, 89% 
duizeligheid (71,5%) 
gevoel van verdoving of doezeligheid, vermindering 
van concentratievermogen en geheugen, verlies van 
contact met de omgeving (in het algemeen 
bewustzijnsdalingen) (70,5%),  
zwart worden voor de ogen (37%), hoofdpijn (37%), 
warmtegevoel in het hoofd (25%), flauwvallen 
(15,5%) 
 

psychisch, 88% 
angst (77%) 
onrustig gevoel (47,5%) 
huilen (15,5%) 
gespannenheid (8,5%) 
 
hart, 70% 
hartkloppingen (49%) 
korte pijnlijke steken in de hartstreek (24%) 
drukkend gevoel in de hartstreek zonder pijn 
(21,5%) 
snelle hartslag (14,5%) 
kramp in de hartstreek (8,5%) 
onregelmatige hartslag, 'overslaan' van hartslagen 
(6%) 
 

 
Oorzaken van teveel liters per minuut ademen 
 
Er zijn vele redenen waarom mensen chronisch teveel ademen. Om er enkele te noemen: 
1. Stress (zie de vecht/vlucht reactie). 
2. Het idee dat koolzuurgas een afvalproduct is van het lichaam dat snel moet worden afgevoerd. Vaak bij Yoga 

en zelfs in medische kringen bestaat dat idee nog steeds. We dragen dat idee onbewust met ons mee. We 
hebben het idee dat je goed moet ‘doorademen’ om de ‘vuile lucht’ diep uit de longen weg te krijgen. 

3. Het idee dat we met diep of met veel ademhalen meer zuurstof in het lichaam krijgen en dat diep of/en veel 
ademen dus gezond is, wat onzin is omdat in essentie de hoeveelheid hemoglobine bepalend is voor de 
hoeveelheid zuurstof die het bloed kan opnemen.  

4. Te veel eten, bewerkt voedsel eten, onregelmatig eten, met te grote of te kleine tussenpozen eten. 
5. Te fanatiek sporten, zodat men veel te veel (door de mond) gaat ademen. 
6. Tekort aan lichamelijke inspanning. 
7. Tijdens het praten door de mond inademen. 
8. Lang slapen en daarbij (voor een gedeelte) door de mond ademen. 
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Minuutvolume 
Hoeveel we ademen kan gemeten worden in liters lucht die we per minuut in- en uitademen. Dit wordt het 
‘minuutvolume’ genoemd. Een gezonde volwassen man (of vrouw) heeft in rust een minuutvolume van ongeveer 
vier tot zes liter per minuut.  
Bij chronische hyperventilatie kan dit sterk oplopen: tot ver boven de 20 liter per minuut. Iemand is dan in wezen 
voor drie personen tegelijkertijd aan het ademen.  
Het is niet verwonderlijk dat dit op termijn tot allerlei ziektes kan leiden. Waar iemand uiteindelijk last van krijgt 
hangt af van wat de zwakke punten van het lichaam zijn. 
 
Gevolgen te veel ademen, ofwel chronische hyperventilatie 
Iemand die chronisch hyperventileert verliest te veel CO2. Een chronisch tekort aan koolzuurgas kan een aantal 
serieuze consequenties hebben.  
 

1. Minder zuurstof naar de lichaamscellen 
Wanneer iemand voortdurend te veel ademt, daalt het koolzuurgehalte in het 
bloed. Koolzuurgas speelt een stimulerende rol bij de afgifte van zuurstof uit het 
bloed naar de lichaamscellen: is er weinig koolzuurgas in het bloed dan wordt er 
weinig zuurstof afgegeven vanuit het bloed naar het lichaam. Dat is het 
paradoxale: hoe rustiger we ademen, hoe meer zuurstof er uiteindelijk afgegeven 
wordt aan de lichaamscellen dus hoe meer we ademen, hoe minder zuurstof er 
afgegeven wordt aan de lichaamscellen.  
Dit heet het Bohr-effect, naar de Zweedse onderzoeker die het 100 jaar geleden 
ontdekte. Studenten die medicijnen studeren leren het Bohr-effect tijdens hun 
opleiding, toch wordt hier door artsen weinig mee gedaan. 
Spieren en organen die actief zijn gebruiken veel zuurstof. Ze maken ook veel 
koolzuurgas, dat ze afgeven aan het bloed.  

Terwijl het hemoglobine door het lichaam stroomt, wacht het als het ware op een 
seintje om de zuurstof los te laten. Dat seintje wordt gegeven door het CO2.  
Om een voorbeeld te geven. Wanneer een spier actief is, verbruikt deze zuurstof. 
Het maakt ook CO2 dat afgegeven wordt aan het bloed. Dat betekent dat de 
concentratie CO2 in het bloed dat langs die spier stroomt omhooggaat. En dat is 
het signaal waar de hemoglobine op wacht. Wanneer de hemoglobine merkt dat 
de CO2-concentratie toeneemt, laat het zuurstof los. Dit zuurstof springt dan naar 
de spier. Wanneer de basisconcentratie CO2 in het bloed laag is, raakt dit hele 
systeem ontregeld. Wanneer het bloed langs een spier (of orgaan) stroomt die veel 
CO2 maakt (en dus veel zuurstof nodig heeft), gaat de hoeveelheid CO2 in het 
bloed omhoog. Maar omdat we met zo’n laag niveau beginnen, zal de CO2-
concentratie relatief laag blijven. Dat betekent dat de prikkel aan de hemoglobine 
in het langsstromende bloed om zuurstof los te laten, zwak blijft. Veel zwakker dan 
bij iemand die niet hyperventileert, en dus veel meer CO2 in het bloed heeft. 
Het resultaat is dat de lichaamscellen van 
mensen die chronisch hyperventileren te 
weinig zuurstof ontvangen. Het is 
algemeen bekend dat ze last hebben van 
hypoxia (de wetenschappelijke naam 

voor zuurstoftekort in de lichaamscellen).  
Een zuurstoftekort betekent dat een cel weinig energie heeft. Het gevolg 
is dat organen, spieren, e.d. minder goed gaan functioneren. Ook 
hartproblemen zoals angina pectoris (waarbij de grote hartspier te 
weinig zuurstof krijgt) kunnen door chronische hyperventilatie in de hand 
worden gewerkt. Een gevolg van hypoxia is bijvoorbeeld vermoeide 
spieren. Wanneer spieren zonder voldoende zuurstof moeten 
functioneren, schakelen ze over van aerobe (‘met zuurstof’) naar 
anaerobe (‘zonder zuurstof’) verbranding. Als bijproduct produceren de 
spieren dan melkzuur.  
Normaal gesproken wordt melkzuur pas geproduceerd tijdens een 
stevige inspanning. Zo hebben wielrenners en hardlopers het 
bijvoorbeeld vaak over ‘verzuurde, vermoeide benen’. Tijdens hyperventilatie wordt dit melkzuur echter al 
geproduceerd terwijl men weinig inspannends doet. Maar het resultaat voelt hetzelfde: vermoeide, pijnlijke 
spieren.  
 

2. De samenstelling en werking van het bloed verandert 
De zuurgraad van een vloeistof wordt uitgedrukt in de pH. Een pH van 7 betekent een neutrale oplossing. Een 

Hyperventilatie 

Minder koolzuurgas 
in het bloed 

Minder zuurstof naar 
de spieren 

Anaërobe i.p.v. aërobe 
verbranding  

Melkzuur productie  
omhoog 

Vermoeide spieren 

Vakantieplezier 
Veel mensen worden duizelig 
wanneer ze op vakantie een 
luchtbed met de mond opblazen. 
Door deze tijdelijke hyperventilatie 
raken ze veel koolzuurgas kwijt. 
Het gevolg is dat het spierweefsel 
rondom aderen zich gaat spannen 
waardoor het bloed moeilijker 
stroomt. Samen met het Bohr-
effect zorgt dit er voor dat de her-
senen tot 50% minder zuurstof 
krijgen. Het gevolg is dat men zich 
tijdelijk raar en vervelend gaat 
voelen. 
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lage pH betekent zuur, en een pH van boven de 7 betekent basisch. Bloed heeft een pH van ongeveer 7.4. Het is 
erg belangrijk dat de zuurgraad rondom dit getal blijft schommelen, zonder al te grote pieken en dalen. Wanneer 
de pH van het bloed lager dan 6.8 of hoger dan 7.8 wordt beginnen cellen af te sterven. 
Chronische hyperventilatie betekent dat de concentratie CO2 in het bloed omlaag gaat. Nu is koolzuur (zoals de 
naam doet vermoeden) een zuur gas. Dus wordt het bloed in principe meer basisch wanneer er weinig koolzuur is 
(men noemt dit ook wel respiratoire alkalose). Omdat het zo belangrijk is dat de zuurgraad van het bloed rondom 
de 7.4 blijft, kent het bloed een zogenaamd buffersysteem. Dat betekent dat wanneer de concentratie CO2 daalt 
en de pH dreigt te stijgen, dit gecorrigeerd wordt doordat carbonaten (NaHCO3 en KHCO3) het bloed via de nieren 
verlaten. Het gevolg hiervan is dat de buffercapaciteit van het bloed (de capaciteit om een wisselende pH te 
corrigeren) steeds v erder verloren gaat en bij verdere hyperventilatie het bloed steeds gemakkelijker alkalisch 
wordt. Is het afstoten van bicarbonaat (HCO3-) niet voldoende, dan kan het lichaam ook proberen de pH te 
normaliseren door meer zuur in het bloed brengen. Zuren zoals melkzuur (wat de spieren produceren) en 
pyrodruivezuur (wat tijdens de celstofwisseling gemaakt wordt). 
Uiteindelijk kunnen de lage concentratie CO2 en het verstoorde zuur-base evenwicht er toe leiden dat de 
samenstelling en de eigenschappen van het bloed veranderen en dat de uitwisseling tussen het bloed en de 
lichaamscellen in het gedrang komen. Wat tot allerlei ziektes en klachten kan leiden. Volgens Dr. L.C. Lum (die 
bekend staat als de belangrijkste westerse onderzoeker van chronische hyperventilatie) veroorzaakt 
hyperventilatie ‘grote biochemische veranderingen die verregaande consequenties hebben’. Volgens Buteyko 
wordt de werking van bijna alle enzymen, vitamines en hormonen nadelig beïnvloed door een lage CO2-
concentratie in het bloed.  
 

3. Verkramping van glad spierweefsel 
Rondom bijna alle holtes in het lichaam (zoals luchtwegen, slagaders, darmen, 
urinewegen en blaas) kronkelen zich spieren. Deze spieren zijn opgebouwd uit 
zogenaamd ‘glad spierweefsel’.  
Het zijn spieren waarover we weinig controle hebben, die we niet kunnen 
aansturen met onze geest. Ze reageren op allerlei prikkels uit de omgeving. Zo 
verkrampt glad spierweefsel, wanneer de concentratie koolzuurgas in de omgeving 
afneemt. Wat kan betekenen dat iemand een slechte stoelgang krijgt, dat de 
bloeddruk omhooggaat, dat de hartslag omhoog loopt, etc.  
 

De lichamelijke bouw, bijvoorbeeld hoe sterk deze spieren op bepaalde plaatsen 
zijn, bepaalt waar men last van krijgt. Sommige mensen die chronisch 
hyperventileren klagen bijvoorbeeld over koude handen en/of voeten. Dat komt 
doordat op deze plaatsen het gladde spierweefsel rondom de haarvaten 
samentrekt, zodat er minder bloed door heen stroomt. Omdat er zo weinig warmte 
aangevoerd wordt, worden de handen of voeten koud. Eén van de aardige bijverschijnselen van de Buteyko-
oefeningen is dat handen en voeten vaak weer lekker warm aanvoelen. 
Ook het gladde spierweefsel rondom de luchtwegen (de luchtwegspiertjes) kan verkrampen wanneer iemand te 
veel ademt en het CO2-niveau in de longen daalt. Dit is dus astma.  
 
Bescherming tegen hyperventilatie 
We hebben nu drie directe gevolgen van hyperventilatie gezien. Het is geen wonder dat het lichaam probeert met 
allerlei maatregelen het koolzuurgas-niveau niet verder te laten dalen. 
Astma is een goed voorbeeld van zo’n beschermingsreactie (astma bemoeilijkt de ademhaling zodat minder 
koolzuurgas ontsnapt). Andere voorbeelden zijn vernauwde bloedvaten (o.a. hoge bloeddruk en sclerose), en een 
verstopte neus (b.v. neuspoliepen en neusamandelen). 
 

Symptomen die bij chronische hyperventilatie horen 
Hierboven is uitgelegd wat er zoal fout kan gaan in het lichaam bij chronische hyperventilatie. Waar iemand 
daadwerkelijk last van krijgt, de symptomen die zich gaan openbaren, hangt af van de zwakke plekken in het 
lichaam, en de manier waarop het lichaam met deze dreigende problemen omgaat.  
Chronische hyperventilatie wordt daarom ook in verband gebracht met een op het eerste gezicht verwarrende lijst 
van symptomen. Om er een aantal te noemen: een chronisch verstopte of lopende neus, overmatig zuchten of 
gapen, hoesten, benauwdheid, hoofdpijn, duizeligheid, slechte concentratie, onregelmatige hartslag, nervositeit, 
droge mond, opgezwollen buik, oprispingen, tintelingen en koudheid in vingers of gezicht, klamme handen, veel 
zweten, slecht slapen, een algeheel gevoel van slapte, vaak verkouden zijn, chronische vermoeidheid.  
Buteyko brengt daarnaast een groot aantal ziektes (waaronder bijvoorbeeld ook artritis en suikerziekte) in 
verband met chronische hyperventilatie. 
 
Permanent gespannen spieren belemmeren een vrije ademhaling 
Bij grote inspanning wil het lichaam meer ademen en gebruiken we de ribspieren (1) om  daarmee de borstkas 
groter en kleiner te maken. Op deze manier worden de longen groter en kleiner, met andere woorden: ze zuigen 
lucht naar binnen, of duwen dit er weer uit. Het is jammer wanneer dit een gewoonte is geworden. Men zegt dan: 
‘ik adem zo hoog’, of ‘ik adem oppervlakkig’. In de maanden volgende op de praktijkdagen zal je door regelmatig 
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de oefeningen te doen deze spieren ontspannen. 
Normaal gesproken doet namelijk alleen het middenrif (2) het werk. Het middenrif is een sterke spierplaat die bol 
omhoog staat. Wanneer het middenrif zich spant, trekt het de longen wat naar beneden, zodat je  inademt. 
Wanneer het middenrif zich weer ontspant adem je uit. Sommige (fysio-)therapeuten geven de oefening mee om 
liggend met een boek op de buik  de ‘buikademhaling’ te beoefenen. Dit is een wel heel simpele voorstelling van 
zaken als het gaat om het verbeteren van de ademhaling. Het is ook niet juist, omdat over het hoofd wordt gezien 
dat er heel wat meer factoren een rol spelen bij het tot stand brengen van een permanente rustige ademhaling.  
Nog erger wordt het wanneer men in de oefeningen pauzes gaat forceren, omdat men gehoord heeft dat het goed 
is als er een ‘pauze’ is tussen de in- en de uitademing. Diverse ‘ademdeskundigen’ prijzen allerhande 
ademgymnastiek aan die maar kort en vaak zelfs contraproductief werkt. Pas op bij wie je ademtechnieken leert. 
‘Baat het niet dan schaadt het niet’ is een uitdrukking die wij nooit in de mond nemen!  
Door de oefeningen leer je de ademhaling permanent rustig en natuurlijk worden zonder forceren. 
 
Het ademhalingscentrum regeert 
 

Ademhalen is een automatisch proces. Het gaat dag en nacht door 
zonder dat we erbij na hoeven te denken. Het wordt geregeld door het 
ademhalingscentrum in onze hersenen. Dit meet onder meer de 
hoeveelheid koolzuurgas in het bloed. Het ademhalingscentrum probeert 
dit koolzuurgehalte op een bepaalde waarde te houden. Stijgt de 
hoeveelheid koolzuur (bijvoorbeeld omdat we gaan sporten en onze 
spieren meer koolzuur produceren) dan stuurt dit centrum signalen naar 
het middenrif dat het meer (vaker of/en dieper) moet bewegen. Daalt de 
hoeveelheid koolzuur (bijvoorbeeld omdat we rustig in een stoel gaan 
zitten) dan zal het middenrif rustiger aan doen. In principe werkt het als 
bij een thermostaat van een centrale verwarming die probeert de temperatuur op bijvoorbeeld de 20 graden 
Celsius te houden. Zakt de temperatuur tot 19,5 graden dan slaat de verwarming aan, stijgt de temperatuur tot 
boven de 20,5 graden dat slaat de verwarming af. 
 
Doel van de ademhaling 

We kunnen een paar weken zonder eten, een paar dagen zonder drinken, en slechts een aantal minuten zonder 
extra zuurstoftoevoer (O2). Het doel van ademen is tweeledig: zuurstof het lichaam in te brengen en de goede 
koolzuurbalans bewaren om het bloed op de juiste zuurgraad te houden. Dit gebeurt door meer of minder te 
ademen waardoor meer of minder kooldioxide het lichaam verlaat. 
In de lucht om ons heen is er weinig koolzuurgas (ongeveer 0,03%). Een normale concentratie koolzuur (een 
opgeloste vorm van kooldioxide dat anders als bubbeltjes zou ontsnappen) in het bloed is ongeveer 6%. Bij 
chronische hyperventilatie kan dit 4% of minder zijn, met mogelijk hevige gevolgen! Koolzuur speelt een 
belangrijke rol bij allerlei processen in het lichaam. Op de eerste plaats reguleert het de afgifte van zuurstof uit het 
bloed aan het lichaam. Daarnaast dempt het de werking van de zenuwen. Ingewikkelder gezegd: koolzuur 
verhoogt de vuurdrempel van zenuwen. Bij gebrek aan koolzuur worden we onrustig, geïrriteerd of zelfs angstig. 
Om gezond te blijven is het belangrijk dat we het koolzuur niet te veel uit ademen. Probleem is dat we daar niet 
met ademgymnastiek mee moeten omgaan, want daar word je al snel behoorlijk gek van (de hele dag op je 
ademhaling letten) en we negeren dan bovendien de ingewikkelde werking van het ademhalingscentrum. 
Vergelijk het met een computer, als die niet werkt zoals je zou willen ga je er ook niet mee schudden of er een 
klap opgeven (kan wel, maar helpt niet). 
 
De longen 
De longen bestaan grotendeels uit sponsachtig materiaal. Vanaf onze keel loopt een 
centrale luchtpijp richting de longen. Dichtbij de longen verdeelt deze luchtpijp zich in twee 
bronchiën, die elk een long binnengaan. Binnenin de long vertakken de bronchiën zich 
steeds verder. De kleinere vertakkingen worden de bronchioli genoemd.  Tenslotte 
bereiken deze bronchioli de longblaasjes. Dat zijn kleine ballonnetjes, nog veel kleiner dan 
een speldenkop. Ze liggen bijeen in groepjes, zoals druiven aan een druiventros. We 
hebben ongeveer 800 miljoen longblaasjes. Men noemt de longblaasjes ook wel de 
alveoli. 
De longblaasjes hebben een dunne, elastische wand. Ze zijn omwikkeld door kleine 
bloedvaten (haarvaten).  
Het hart pompt zuurstofarm, koolzuur-rijk bloed naar de longen, en dit stroomt via een 
stelsel van haarvaten langs de luchtblaasjes.  
Zuurstof heeft dan de tijd om vanuit de longblaasjes naar de rode bloedcellen springen. Daar hecht het zich aan 
het hemoglobine.  
Tegelijkertijd kan koolzuurgas (CO2) vanuit het bloed naar de longblaasjes afgegeven worden, waarna we het 
uitademen. Het hemoglobine geeft de rode bloedcellen de rode kleur. In elke rode bloedcel bevinden zich circa 
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640 miljoen hemoglobine moleculen. Een volwassene heeft ongeveer 700 gram hemoglobine. De hoeveelheid 
hemoglobine in het bloed bepaalt hoeveel zuurstof iemand kan opnemen. Meestal is bijna al het hemoglobine 
volgeladen met zuurstof wanneer het bloed de longen weer verlaat. Een 97-98% verzadiging is normaal (we 
zullen dit bij iedereen op de eerste training meten). Bij mensen met beschadigde longen (longemfyseem 
bijvoorbeeld) kan het voorkomen dat de opname van zuurstof lager wordt (b.v. beneden de 90% zakt).  
 
De weg van zuurstof door het lichaam 
De longen zorgen ervoor dat de zuurstof in het bloed terecht komt. Daarna pompt het hart het bloed door het 
lichaam. Wanneer de rode bloedcellen bij lichaamsweefsels komen 
die zuurstof nodig hebben, laten ze zuurstof los.  
Tegelijkertijd kan het bloed het koolzuurgas dat de weefsels 
produceren, opnemen. Dit koolzuurgas wordt naar de longen 
vervoert, waar het uitgeademd wordt. 
TIP: Eetwijzer 
Ga in het algemeen kritisch om met: melkproducten (melk, 
yoghurt, kwark, boter, ijs, etc.), chocolade, koffie, sterke thee, 
alcohol, suiker, geraffineerde voedingsmiddelen. Maar ook 
margarine (gehard vet), fabrieksbrood en witmeel houdende 
voeding. Het is inmiddels bekend dat dat ene glaasje wijn per dag 
niet gezond is! Sulfiet (in wijn en azijnsoorten) is een bekend 
allergeen waarop sommige (astma-)patiënten heftig reageren. Kijk 
eens wat het verminderen of weglaten van een voedingstof met je 
doet. 
Doe niet zo rauw als ik dat deed: in één keer stoppen met suiker en 
brood. Dat schopt je chemische balans wel erg drastisch om en kan 
–tijdelijk- stevige hyperventilatieklachten geven!  
 
 
 
Ademhaling als Medicijn: het verband tussen ademhaling en stress 

Ons boek al gelezen? Je kunt het ook uitlenen of cadeau doen. We horen vaak dat 
mensen het boek een enorme eyeopener vonden om te begrijpen waar ze soms al 
jaren last van hadden. Kijk op www.ademwijzer.nl voor de laatste herziene uitgave, 
€19,90 (buiten Nederland €25,90). Het boek telt 220 pagina’s met illustraties en 
ervaringen van cursisten van Stress Release Praktijk Scheffer. In het eerste deel 
‘Ademhaling en stress’ laten we zien welk verband er bestaat tussen ademhaling 
en stress en hoe het kan dat de mens in deze tijd te kampen heeft met een uit de 
hand gelopen ademvolume. Als je de oorzaak weet van een verstoorde 
ademhaling kun je ook werken aan een oplossing daarvan! In het tweede deel 
‘Ademvolume en aandoeningen’ gaan we in op specifieke gezondheidsproblemen 
die samengaan met een te groot ademvolume. Zoals luchtwegproblemen, 
hartklachten, darmklachten, slaapstoornissen en psychische klachten en in een 
breder verband de verstoringen van het immuunsysteem, het zenuwstelsel en de 
hormoonhuishouding. In het derde deel ‘Ademhaling in de praktijk’ schrijven we 
over gezond kinderen krijgen, gezonde kinderen, gezond werken en gezond 
sporten. Maar ook hoe de Buteyko Ademwijzertraining in elkaar zit en welke 

resultaten je mag verwachten, de ontwikkeling van ons vak, en voor de liefhebbers wetenschappelijke 
onderzoeken met betrekking tot de Buteyko methode. We hebben bewust geen beschrijving van ademoefeningen 
opgenomen, aangezien er veel fouten worden gemaakt als de juiste begeleiding ontbreekt.  
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