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Geachte (huis)arts,  
 
Uw patiënt volgt bij ons Buteyko ademwijzertraining. In het kort komt het erop neer dat de in 
de zestiger jaren door de Oekraïense arts Buteyko ontwikkelde oefeningen het ademhalings-
centrum helpen een hogere kooldioxidewaarde van het bloed te tolereren, waardoor het adem-
volume herstelt van vaak meer dan 15 liter per minuut naar rond de volgens het medische 
tekstboek van Guyton normale 6 liter per minuut. De hogere zuurstofafgifte die hiervan het 
gevolg is (Bohr-effect) zal glad spierweefsel, dus ook die rond de bronchiën, ontspannen. Als 
gevolg hiervan en het dalende ademvolume, vaak meer dan de helft in enkele maanden, is al 
snel geen luchtwegverwijder meer nodig, al kan het voorhanden zijn van een kortwerkende 
luchtwegverwijder geruststellend zijn. Buteyko techniek, mits op tijd ingezet, kan vaak een 
aankomende aanval opvangen en het gebruik van de luchtwegverwijder vervangen.  
 
De zich normaliserende hormoonhuishouding door de dalende stressreactie als gevolg van de 
(adem)oefeningen en aangepast leef- en werkgedrag zal het immuunsysteem weer meer op 
sterkte laten komen, waardoor de (kans op) luchtwegontstekingen op termijn kleiner wordt en 
de ontstekingsremmer in veel gevallen al na enkele weken/maanden kan worden afgebouwd. 
De ademhaling is dan in principe blijvend rustig en de chronische hyperventilatie (inclusief 
bijbehorende klachten als astma) is gestopt. In Engeland was het bewijs van deze aanvullende 
therapie bij luchtwegaandoeningen als astma voldoende bewezen geacht en daarom expliciet 
opgenomen in de “British Guide for the Management of Astmha” (in 2008 en in 2012). Sinds 
2014 spreekt men meer in het algemeen over mogelijke aanvullende therapieën.  
Zoals u met ons eens zult zijn is het van belang dat een ontstekingsremmer voorlopig gebruikt 
zal blijven worden. Het zou fijn zijn als uw patiënt zelf het gebruik van de luchtwegverwijder 
naar behoefte kan inzetten. Vaak is die niet meer nodig. De ontstekingsremmer kan na een 
aantal weken/maanden gecontroleerd afgebouwd worden. Daarbij houdt de cursist dagelijks 
de hartslag in de gaten en wordt gemeten hoeveel de ‘controlepauze’ (CP) bedraagt: het aantal 
seconden dat het duurt voor het ademhalingscentrum een impuls geeft om weer te ademen. 
Als de cursist zich goed voelt en er een “controlepauze” van rond de 25 seconden wordt ge-
meten kan er afgebouwd worden. Daarbij werkt een plotselinge daling van de CP of verhoging 
van de hartslag als indicatie voor een te snelle afbouw en kan de dosis tijdelijk verhoogd wor-
den. Voorbeeld van een dergelijk afbouw is hieronder weergegeven: 
 
CP=aantal seconden moeiteloos stoppen met ademen, HS=hartslag  

Ochtend dosis Avond dosis  
2 2 Astma stabiel / CP > 25 
1 2 7-10 dagen (Check HS/CP) 
- 2 7-10 dagen (Check HS/CP) 
- 1 7-10 dagen (Check HS/CP) 
- - Ga door met HS/CP check 

 

De vraag van uw patiënt aan u als behandelend arts is of u de gecombineerde luchtwegmedi-
catie (zoals Foster, Seretide of Symbicort) wilt opsplitsen in een luchtwegverwijder en een 
ontstekingsremmer, waarbij die laatste voorlopig gebruikt zal blijven worden. Het is een prettig 
idee als voor noodgevallen een luchtwegverwijder voorhanden is.  
Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de praktijk, ma t/m vr 9.00-17.00 
uur, 0570 - 676 878 of mail naar info@ademwijzer.nl. Als we u niet te woord kunnen staan 
graag een boodschap inspreken. 
 

Met vriendelijke groeten,  
drs. Marc Scheffer 
Buteyko adem- en stresscoach, Mindfulnesstrainer MBSR cat.1 

Stress Release Praktijk Scheffer 
Gezonde ademhaling & Stressbestendigheid 


