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Informatiegids voor (para)medici 
Buteyko Ademwijzer 

Training  
 

drs. Marc Scheffer 0570 676 878 | 06 170 190 68 
 

Doelstelling van de training  
In de Ademwijzer training leren cursisten onder 
meer een techniek die is gebaseerd op de weten-
schappelijk onderbouwde ademtherapie van arts 
Pof. Dr. Konstantin Buteyko en die door ons ver-
der is ontwikkeld en uitgebreid met het aanleren 
van een betere stresshantering. Daarbij worden 
onder meer elementen uit de mindfulness ingezet 
als ook kennis die voortkomt uit de polyvagaalte-
orie van Steven Porges, met betrekking tot het 
rustiger maken van het zenuwstelsel. We menen 
dat daardoor de ventrale Nervus Vagus wordt ge-
stimuleerd en de stressrespons (fight/flight/freeze) 
vermindert.  
We doen niet aan ingrijpen op ademhaling en/of 
hartslag met hartritmecoherentie technieken, ge-
bruiken geen adem-apparaten en blijven ver van 
ademtruuks waarbij opzettelijk wordt gehyperven-
tileert. Ook wijzen we in de Buteyko wereld en 
daarbuiten voorkomende push-techniekenaf die 
beogen het koolzuurgehalte snel omhoog te stu-
wen. Voor ons gaat dat voorbij aan de zelfregule-
ring van het lichaam.  
 
Adem- en stresscoach 
Marc Scheffer is van huis uit Sociaal Wetenschap-
per met onderzoekservaring aan de Rijksuniversi-
teit Utrecht, waarna meer dan 15 jaar werkend als 
loopbaan- en outplacementadviseur voor enkele 
bedrijven en in zijn eigen praktijk in Utrecht en la-
ter in Deventer. Sinds 2010 Buteyko ademcoach, 
geinspieerd door het succes van de Buteyko aan-
pak bij zijn vrouw Mathilde en het verdwijnen van 
hardnekkige hoestklachten bij hemzelf. Marc en 
zijn vrouw volgden de opleiding in 2009-2010 bij 
de Buteyko Academie (Buteyko Instituut Neder-
land) Na 50 onder supervisie begeleide cursisten 
hebben we de praktijk gestart in april 2010. We 
zijn Lid van Buteyko Professionals International. 
Inmiddels begeleiden we 100-150 mensen per 
jaar met overwegend succes naar een gezonde 
ademhaling en een grotere stressbestendigheid. 
 

Onze rol t.o.v. de behandelend/voorschrijvend 
arts/artsondersteuner 
We wijzen er cursisten nadrukkelijk op dat we 
geen medische behandeling geven en die ook niet 
beogen te vervangen. Wel kan onze aanpak een 
aanvulling zijn op een bestaande behandeling die 
daardoor een beter resultaat te zien kan geven. 
Wij benadrukken dus altijd een blijvend overleg 
met de arts, zeker als er medicatie wordt gebruikt 
en laten de status van ons aanbod als aanvullend 
en niet-medisch ook ondertekenen op het intake-
formulier. 

Voor wie? 
We begeleiden zowel volwassenen als kinderen 
(vanaf 5 jaar) die hun meer energie willen, hun 
weerstand willen verhogen, of die van jarenlange 
chronische hyperventilatie af willen komen. Ook 
vinden steeds meer mensen vanuit preventief 
oogpunt onze praktijk, omdat men inziet dat chro-
nische hyperventilatie (meer ademen dan de in de 
medische handboeken opgenomen 6 liter per mi-
nuut) voorkomen moet worden vanwege de 
enorme verscheidenheid aan klachten die het kan 
teweegbrengen of versterken.  
 
Kennismakingsgesprek met cursist  
In een telefonisch kennismaingsgesprek wordt be-
sproken wat men van de training mag verwachten 
en welke tijdsinvestering er is vereist. Er wordt uit-
gelegd dat de kracht van de training zoals wij die 
geven ligt in een pakket aan maatregelen die de 
ademhaling in rust dichter bij de normale 6 liter 
per minuut brengen en de cursist leren om beter 
mentaal en fysiek te ontspannen. Daarbij wordt 
aangegeven dat we verwachten dat alcoholin-
name tot een minimum beperkt gaat worden. We 
laten weten geen genezing toe te passen maar 
het proces van zelfgenezing van de cursist onder-
steunen.  
 
Inhoud van de training 
Op de eerste plaats leert men het belang van het 
ademen door de neus en geven we een oefening 
die de neusademhaling automatiseert. Centraal 
staat verder de basisoefening die 3 tot (bij ern-
stige klachten) mogelijk 6 maal daags wordt uitge-
voerd. De cursist leert zonder moeite en zonder 
‘ademgymnastiek’ het koolzuurgehalte in het 
bloed te verhogen, hetgeen bij 3 tot 6 keer herha-
ling per dag op termijn het ademhalingscentrum 
moet gaan resetten naar een gezondere 6 liter per 
minuut (zie tekstboek Guyton). Het behaalde re-
sultaat in de drie maanden van de training hangt 
uiteraard af van het medisch verleden, aanleg in 
aandoeningen, medicatiegebruik, hoeveelheid be-
weging, de aard van de voeding, etcetera. Wij ad-
viseren hierin niet, maar sporen de cursist wel aan 
hierin zijn/haar eogen onderzoek te doen. 
 
De cursist leert het ademvolume te meten (mate 
van hyperventilatie) in het aantal seconden dat 
men de adem comfortabel stil kan houden. Deze 
objectieve meting is gebaseerd op de observatie 
dat mensen die hyperventileren, meer moeten 
ademen om een lagere PaCO2 te bereiken en 
daarom minder makkelijk hun adem kunnen in-
houden. Bij een achterwege blijven van een ze-
kere stijging gaan we samen kijken naar mogelijke 
obstructie(s) van het resultaat.  
We bespreken bij de individuele training ook (de 
stress van) het dagelijkse leef- en werkpatroon. 
De cursist gaat leren om beter om te gaan met 
mentale en fysieke grenzen. Daarbij leert de cur-
sist bijvoorbeeld de intensiteit van het bewe-
gen/sporten in overeenstemming te brengen met 
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de ademconditie.  
We geven daarnaast wekelijkse tips en overwe-
gingen over veranderingen in het dagelijks 
(leef)gedrag die helpen voorkomen dat overmatig 
ademen en de stressrespons onnodig worden ge-
activeerd. 
 
Er vinden twee trainingen plaats in Deventer of/en 
via Skype. Op de tweede training checken we de 
wijze waarop men de oefening meester is en zet-
ten de puntjes op de i. Ook worden er aanvul-
lende oefeningen meegegeven die de uitvoering 
van de therapie versterken en er variatie aan ge-
ven. 
 

Er vinden regelmatig telefonische begeleidingsge-
sprekken plaats en de cursist heeft gelegenheid 
wekelijks een terugkoppeling te geven van de re-
sultaten via een online checlist.  
 
Resultaten (sommige binnen drie maanden, 
sommige op langere termijn)  
• een natuurlijke, rustige ademhaling (reductie 

van som meer dan 10 liter per minuut)  
• een sterker immuunsysteem met hogere 

weerstand (vermindering vecht-vlucht reactie) 
• meer energie, minder vaak ziek, kortere her-

steltijd 
• betere nachtrust (minder/niet snurken en ap-

neus), o.a. door minder CO2 verlies in de 
nacht 

• beter functioneren organen door hogere zuur-
stofopname in weefsel (Bohr-effect) 

• vermindering angst zonder reden (mogelijk 
omdat hogere CO2-waarde ‘vuurdrempel’ ze-
nuwen verhoogd) 

• efficiënter werken, hogere concentratie (mo-
gelijk doordat per mmHG verhoging CO2  een 
2% betere bloed/zuurstof toevoer naar herse-
nen verwacht mag worden, hetgeen in som-
mige gevallen tot meer dan 20% kan oplopen) 

• stoppen van ademhalingsklachten als astma 
waarbij vermindering of afbouw van medicatie 
vaak mogelijk is 

• vermindering klachten bij longemfyseem (mo-
gelijk behoud functie gezonde deel longen?) 

• vermindering en soms zelfs einde aan darm-
problemen als PDS 

• normaliseren bloeddruk (heeft wel tijd nodig, 
vaak half jaar of meer) 

• vitaal en rustig gevoel door de dag heen (min-
der last emoties en innerlijke stress)  

 
Achtergrond Buteyko technieken 
 
Professor Konstantin Buteyko 
Professor Konstantin Buteyko (1923-2003) was 
een Russische arts die gedurende vele jaren on-
derzoek heeft gedaan naar de invloed van de 
ademhaling op de gezondheid. Hij ontdekte dat 
veel mensen chronisch hyperventileren. Ze ade-
men meer dan fysiologisch gewenst is, wat tot al-

lerlei klachten kan leiden. Hij heeft een behande-
lingsmethode ontwikkeld die in hoofdzaak bestaat 
uit ademhalingsoefeningen. Deze therapie is in 
1985 erkend door het Russische Ministerie van 
Volksgezondheid en wordt in Rusland door vele 
artsen toegepast. Recent medisch onderzoek uit 
Australië laat zien dat het minuutvolume (MV) bij 
degenen die deze ademhalingsoefeningen leren, 
inderdaad daalt2. M.a.w. de chronische hyperven-
tilatie neemt af. 
 
Buteyko theorie 
Volgens arts Buteyko kan chronische hyperventi-
latie (Cronic Hyperventilation Syndrome - CHVS) 
tot een veelvoud van ziektes leiden, waaronder 
astma, chronische bronchitis, hoge bloeddruk, 
slaap apneu en chronische vermoeidheid. In es-
sentie is zijn theorie eenvoudig samen te vatten: 
Verborgen, chronische hyperventilatie leidt tot een 
CO2-tekort in de longen en het bloed (hypocap-
nia), verandert de zuurgraad van het bloed (respi-
ratory alkalosis), wat, direct en indirect, tot een 
groot aantal symptomen en ziektes kan leiden. 
Wij nuanceren dit beeld met de opmerking dat 
een verzwaarde ademhaling een functie is van de 
stressrespons (vecht-vlucht-reactie) en als zoda-
nig niet de ademhaling, maar eerder aanhou-
dende stress een oorzaak is van (biochemische) 
verstoringen en de afstelling van het ademha-
lingscentrum op een lagere koolzuurtolerantie. 
Een eerste gevolg van hypocapnia en respiratory 
alkalosis is dat zuurstof in het bloed zich sterker 
aan het hemoglobine bindt (Bohr effect), met als 
gevolg dat de organen minder zuurstof krijgen 
(hypoxia). 
Een tweede gevolg van hypocapnia en respiratory 
alkalosis is dat glad spierweefsel verkrampt. Wan-
neer het glad spierweefsel rondom de luchtwegen 
verkrampt (bronchoconstrictie) wordt de ademha-
ling bemoeilijkt. Wanneer het glad spierweefsel 
rondom de slagaderen en de arteriolen verkrampt 
(vasoconstrictie) kan dit tot allerlei problemen leid-
den waaronder tachycardia, hypertensie en onvol-
ledige cerebrale bloedtoevoer. 
Een derde gevolg van hypocapnia en respiratory 
alkalosis is dat de samenstelling van het bloed 
verandert. Respiratoire alkalosis wordt vaak ge-
volg door metabole acidosis en een aantasting 
van de transport functie van het bloed. 
 
Symptomen en ziektes 
CHVS is een verborgen aandoening, mede omdat 
de diagnose verwarrend kan zijn en er geen dui-
delijk effectief medicijn of behandeling voor han-
den is 1,13,15,20,23. Enkele van de symptomen en 
observaties die met CHVS in verband gebracht 
zijn: hypofosfatemie15,23,25, verhoogd melkzuur en 
urinezuur concentraties13,20, verhoogde suiker-
waarden20, verlies van CO2 en basale reser-
ves13,20, electrolytische veranderingen 7,20, slechte 
oxygenatie vanwege het Bohr effect 7,13,23, ver-
hoogde lipidenscores20, verhoogde calciumionisa-
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tie in cellen20, hartkloppingen 1,5,7,13,15,20,23, hart-
neurose1,5,20, angina pectoris20, mitralispro-
laps1,5,20,24, myocardiaal infarct20,tachycar-
die5,13,20,23,24, aritmie5,7,20, cerebrale vasculaire 
constrictie23,25,stenose van de kransslag-
ader7,20,23,26, mislukken van het aanslaan van een 
bypass van de kransslagader20, ectopie van het 
rechter-ventrikel20, stille ischemie20, verhoogde 
bloeddruk20, ECG: vlakke of omgekeerde T-
wave7,20,23,24, vasoconstrictie5,7,13,20,23, hiatus her-
nia 20, verkramping van het duodenum20, prikkel-
bare darm syndroom (PDS)20, spastisch colon20, 
syndroom van Raynaud13,20, syndroom van Da 
Costa15,20,23,niersteenkoliek20, urogenitale versto-
ringen 5,20, gevoel van slapte1,5,13,15,20,23, burn-
out20, problemen ten gevolge van post traumati-
sche stress20, griepachtige symptomen20, versto-
ring van de slaap5,13,20,25, pijn in de 
borst1,5,7,13,15,20,23, rusteloosheid20, syncope5,7,13, 
overmatig zweten5,23,24, oedeem20,migraine5,20 , 
aerofagie5,13,20,24, mislukken van transurethale re-
secties20, beklemming op de borst5,7,13,23, spierver-
kramping5,7,13,20,23, stijfheid en schrijnende pijn van 
de spieren, paresthesi, epileptische aanvalle, 
slecht zie, paniekaanvalle, fobieë, ongerust-
heid13,20,23,25, abnormaliteiten in het EEG23, 
verstoringen van het gehoor, verhoogde sympa-
thische spanning13,15,23,24,25,  duizelig-
heid1,5,7,13,15,23, dyspneu7,15,20,23,24 , astma5 7 13,20,23. 
Mensen die chronisch hyperventileren kunnen 
verschillende (maar zelden alle) van deze sympto-
men ontwikkelen. De Buteyko Therapie is voorna-
melijk als een behandeling voor astma naar het 
westen gebracht, vanwege zijn zichtbare en snelle 
positieve uitwerking bij deze ziekte. Wat de hyper-
ventilatietheorie voor astma op het eerste gezicht 
moeilijk te accepteren maakt is dat astma primair 
beschouwd wordt als een met ontsteking gepaard 
gaande ziekte. Maar zoals Lum13 duidelijk maakt 
in relatie tot CHVS: “symptomen kunnen overal 
opduiken, in ieder orgaan, in ieder systeem; want 
we hebben te maken met een aanzienlijke bioche-
misch verstoring, die zo reëel is als hypoglycae-
mie, en veel verstrekkend in zijn uitwerking”. Bu-
teyko’s visie is dat deze biochemische verstoring 
het immuunsysteem in de war brengt, wat leidt tot 
immunologische verstoringen zoals de allergische 
hyperactiviteit gezien in astma en auto-immuun 
verstoringen gezien in artritis. 
 
Pathofysiologie bij astma volgens Buteyko 
Het is interessant de visie en conclusies van Bu-
teyko ten aanzien van astma te volgen: 
Hyperventilatie en hypocapnia zijn regel bij astma 
en is bijzonder ernstig bij een aanval in milde/ 
vroege vorm astma4,16  Pas in zeer ernstige astma 
(richting longemfyseem, wanneer schade aan de 
longen toeneemt), ontstaat er een perfusie/venti-
latie mismatch die resulteert in een verbetering 
van arteriële hypocapnia, maar tevens in een ver-
hoogde hypoxemie. Tegelijkertijd worden de delen 
van de longen die nog goed functioneren, nog 
steeds overmatig geventileerd16 

Respiratoire alkalosis veroorzaakt door overmatig 
ademen, leidt tot renale compensatie van de pH 
door uitscheiding van bicarbonaten via de nieren. 
Het netto resultaat is een uitputting van de bicar-
bonaatbuffer, en een verstoring van de elektrolyti-
sche balans als gevolg van verloren elektrolyten 
(magnesium in het bijzonder) die samen met bi-
carbonaat uitgescheiden worden. 
Gewenning van het ademhalingscentrum aan lage 
CO2-waarden wordt vaak teweeggebracht door 
perioden die gekarakteriseerd worden door facto-
ren die voor langere tijd hyperventilatie veroorza-
ken, zoals chronische aanhoudende stress, het 
dragen van te warme kleding, te veel en te eiwit-
rijk eten. Op het moment dat deze perioden even 
lang duren als de tijd die het neemt om bicarbo-
naat af te voeren via de nieren en voor bicarbo-
naat om in balans te komen over de bloed-herse-
nen barrière, wordt het proces voor aanpassing 
getriggerd10,13. Kazarinov12 toonde aan dat ieder 
bio-synthetisch proces in ons lichaam afhankelijk 
is van CO2, ofwel direct ofwel indirect met CO2 als 
katalysator. Een laag CO2-gehalte beïnvloedt 
daarom alle processen vanaf de regulatie van tri-
carboxylzuur (Krebs cyclus) tot aan de synthese 
van eiwitten en lipiden. Dit is de basis van Bu-
teyko’s claim dat overmatig ademen de oorzaak is 
van vele ziekten, wat in overeenstemming is met 
het grote en bizarre aantal symptomen welke ge-
zien worden bij het Chronisch Hyperventilatie 
Syndroom (CHVS). 
Een laag CO2-gehalte in het bloed reduceert oxy-
genatie van het weefsel (Bohr effect). De dissoci-
atie van oxyhemoglobine is sterk afhankelijk van 
CO2-concentraties. Dissociatie van oxyhemoglo-
bine wordt ook beïnvloed door een laag 2,3 difos-
foglyceraat (2,3 DPG) gehalte. Productie van 2,3 
DPG wordt onderdrukt in CHVS door hypocapnie 
geïnduceerde hypofosfatemie15. Dit alles heeft 
een ophoping van zuren, zoals melkzuur tot ge-
volg en een hoog veneus zuurstofgehalte. 
Een laag CO2-gehalte zorgt voor verkramping van 
de gladde spieren rondom de bloedvaten, dar-
men, klieren en luchtwegen8. Verkramping van de 
bloedvaten, tezamen met het Bohreffect, zorgen 
voor hypoxie welke de mogelijke oorzaak kan zijn 
van hoofdpijn, migraine en angina5,13,15,20,23,25 

Chronische hyperventilatie leidt dus tot hypoxie, 
en de slechte oxygenatie stimuleert de ademha-
ling, bijvoorbeeld in de vorm van bijvoorbeeld 
zuchten en gapen. 
Bronchioli trekken eerder samen in reactie op lo-
kale condities, dan door zenuwprikkeling via het 
centrale zenuwstelsel. Aangezien alveolair CO2 
laag is bij astmapatiënten16, neigen de overmatig 
geventileerde bronchioli tot verkramping. Buteyko 
ziet dit als een normale en gezonde reactie op 
overmatig ademen - een poging de ventilatie te 
verminderen en het CO2 in longen en bloed vast 
te houden. 
Om deze reden, en in het licht van de hyperventi-
latie-theorie van astma, wordt het bijhouden van 
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de peakflow niet gezien als een helpende indica-
tor van de ziekte. Het gebruik van een peakflow-
meter vergroot de ventilatie, en leidt in veel geval-
len ook tot een toename van de verkramping van 
het gladde spierweefsel in de luchtwegen. 
Buteyko’s therapie is een poging om de ademha-
ling te normalisering, d.w.z. de mens aan te leren 
fysiologisch minder te gaan ademen door middel 
van normalisatie van de CO2-niveaus. Feitelijk 
worden de processen die ervoor zorgen dat acute 
aanvallen van hyperventilatie chronisch worden, 
omgedraaid. Als het ademhalingscentrum een-
maal weer teruggezet is naar een fysiologisch 
normalere waarde door middel van het herstellen 
van normale bicarbonaat waarden in het CSF (ce-
rebrospinaal vocht), zullen de alveoli weer open-
gaan in reactie op normalere alveolaire CO2-waar-
den. 
Volgens Buteyko worden ontstekingen en allergi-
sche hyperreactiviteit primair veroorzaakt door 
een immuunsysteem dat ontspoord is vanwege 
een lage CO2-waarde. Dit is ook de reden dat 
chronische stress een persoon vatbaarder kan 
maken voor verkoudheden, griep en andere ver-
storingen die geassocieerd worden met een ge-
compromitteerd immuunsysteem. 
Tevens geldt dat de normale regulatie en produc-
tie van alle hormonen beïnvloedt wordt door een 
laag CO2-gehalte. Dit geldt dus ook voor de pro-
ductie van cortisol, welke verstoord kan zijn van-
wege een chronisch laag CO2-gehalte. Tekort aan 
cortisol draagt bij aan het ontstaan van ontstekin-
gen in de longen. 
De verklaring voor de overmaat aan mucus is dat 
haar functie is om de ruwe en ontstoken weefsels 
te beschermen. De mucus kan dik en plakkerig 
worden als gevolg van het uitdrogen van de lucht-
wegen ten gevolge van bijvoorbeeld een 
mondademhaling. 
Patiënten die Buteyko therapie volgen, melden 
vaak verbeteringen van andere CHVS-gerela-
teerde symptomen, wanneer ze een verbetering 
van hun ademhaling en hun astma melden, zoals 
verlaging van hartslag en bloeddruk, vermindering 
van hoofd- en spierpijnen, een verbeterde slaap. 
 
Overzicht mogelijke klachten chronische 
hyperventilatie 
 
Onderzoek van de Duitse onderzoeker G. Wei-
mann levert het volgende overzicht 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 ver-
snelde en/of verdiepte ademhaling (44%), be-
nauwd 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%), ge-
zicht (39%), benen (34,5%), voeten (30%), li-
chaam (21,5%), borstkas (16,5%) 
 

gestoorde prikkeloverdracht zenuwen-spieren, 
94% 
stijfheid van de vingers of armen (74%), ge-
kromde vingers (61%), beven tijdens hyperventila-
tie (42%) 
beven na hyperventilatie (37%), stijfheid in de be-
nen (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 concentratiever-
mogen 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 hart-
streek zonder pijn (21,5%), snelle hartslag 
(14,5%), kramp in de hartstreek (8,5%), onregel-
matige hartslag, 'overslaan' van hartslagen (6%) 
 
Mogelijke oorzaken van teveel ademen 
• Er zijn vele redenen waarom mensen chro-

nisch teveel ademen. Om er enkele te noe-
men: 

• Stress (vecht/vlucht reactie verzwaard de 
ademhaling).  

• Het idee dat koolzuurgas een afvalproduct is 
van het lichaam dat snel moet worden afge-
voerd. We hebben het idee dat je goed moet 
‘doorademen’ om de “vuile lucht” diep uit de 
longen weg te krijgen. 

• Het idee dat we met diep of met vaak adem-
halen meer zuurstof in het lichaam krijgen, en 
dat diep of/en vaak ademen dus gezond is. 
Dat is niet het geval omdat in essentie de 
hoeveelheid hemoglobine bepalend is voor de 
hoeveelheid zuurstof die het bloed kan opne-
men en het vooral gaat om de afgifte ervan 
aan het celweefsel dat door koolzuurdruk 
wordt bepaald.  

• Te veel en verkeerd eten.  
• Te fanatiek sporten, zodat men veel te veel 

gaat ademen (dan in overeenstemming met 
de ademconditie mogelijk is zonder koolzuur-
verlies). 

• Tekort aan lichamelijke inspanning. 
• Tijdens het praten door de mond inademen. 
• Lang slapen, en daarbij door de mond ade-

men. 
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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 mi-
nuutvolume van ongeveer vier tot zes liter per mi-
nuut. Bij chronische hyperventilatie kan dit sterk 
oplopen: tot ver boven de 20 liter per minuut. Ie-
mand is dan in wezen voor drie tot vier personen 
tegelijkertijd aan het ademen.  
Het is niet verwonderlijk dat dit op termijn tot aller-
lei ziektes kan leiden. Waar iemand uiteindelijk 
last van krijgt hangt af van wat de zwakke punten 
van het lichaam zijn. 
 
Medisch onderzoek  
Sinds de introductie van de Buteyko methode in 
het westen in 1991 is er een aantal keren onaf-
hankelijk medisch onderzoek gedaan naar de me-
thode. Het eerste onderzoek is uitgevoerd in op-
dracht van het Australische astmafonds door Dr. 
Simon Bowler en Professor Dr. Charles Mitchell, 
twee erkende Australische astmaspecialisten. Er 
deden in totaal 39 astmapatiënten aan het onder-
zoek mee, die zowel ontstekingsremmers als ook 
luchtwegverwijders gebruikten. Tijdens een eerste 
onderzoek bleek het minuutvolume (MV) van deze 
astmapatiënten (in rust) gemiddeld ongeveer 14 li-
ter/minuut te zijn (de norm ligt volgens de WHO 
op ongeveer op 6 liter/minuut). Daarna werden 
twee groepen gemaakt: een Buteykogroep, en 
een zogenaamde “controlegroep”. Elke groep 
kwam zeven keer bij elkaar voor een les van on-
geveer anderhalf uur. De Buteyko-groep leerde 
van een Buteyko therapeut de Buteyko ademha-
lingsoefeningen. De controlegroep leerde van een 
fysiotherapeut relaxatieoefeningen en deed fysio-
therapeutische ademhalingsoefeningen. De on-
derzoekers namen elke twee weken telefonisch 
contact op met de patiënten, en na zes weken en 
drie maanden kwamen de patiënten terug naar 
het ziekenhuis voor medisch onderzoek. Na drie 
maanden bleek dat de Buteyko-groep het gebruik 
van luchtwegverwijders met gemiddeld 96% ver-
minderd had. Het gebruik van ontstekingsrem-
mers was met gemiddeld 49% gedaald. Het medi-
cijngebruik bij de controlegroep was niet signifi-
cant veranderd. Verder bleek dat het MV bij de 
Buteyko-groep sterk verminderd was. Van gemid-
deld 14,0 liter naar 9,6 liter. 
Het onderzoek is in 1998 gepubliceerd in The Me-
dical Journal of Australia (www.mja.com.au/ pu-
blic/ issues/xmas98/bowler/bowler.html). De con-
clusies van de onderzoekers luidde: “Those prac-
tising BBT reduced hyperventilation and their use 
of beta2- agonists. A trend toward reduced in-
haled steroid use and better quality of life was ob-
served in these patients without objective changes 
in measures of airway calibre”. Sinds dit eerste 
onderzoek zijn er een aantal vervolgonderzoeken 
verschenen met ongeveer dezelfde resultaten. Zie 
www.buteyko-ademtherapie.nl voor meer informa-
tie, zoals links naar Thorax en The New Zealand 

Medical Journal, waar dit aanvullende onderzoek 
gepubliceerd is. 
Buteyko Therapie is opgenomen is in de “British 
Guideline on the Management of Asthma 2008” 
en daarna in die van 2012, uitgegeven door de 
British Thoracic Society & Scottish Intercollegiate 
Guidelines Network (SIGN) 
(www.sign.ac.uk/pdf/qrg101.pdf).  
 

Contact 
Met vragen kunt u contact opnemen:  
 

drs. Marc Scheffer  
Stress Release Praktijk Scheffer  
KvK 66045290 
0570 676 878 | 06 170 190 68 
info@ademwijzer.nl     
www.ademwijzer.nl  
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