
Ademhalingsoefeningen tegen stress 

In deze tijd van stress, is het belangrijk om je ademhaling te gaan oefenen. 

Bij angst en bij stress gaat de snelheid van het ademen vanzelf omhoog. Dat gebeurt omdat wij in vroegere 

tijden (denk aan het stenen tijdperk) bij het zien van gevaar (bijvoorbeeld een beer) de keuze hadden uit een 

paar opties: wegrennen/vechten/bevriezen. En nadenken op zo’n moment was geen optie. Tegenwoordig zijn 

onze gevaren helaas niet meer zo grijpbaar. Maar de reactie zit nog ingebakken in ons systeem. De problemen 

die we vandaag de dag tegenkomen, vereisen wél denkwerk. En het wegrennen/vechten/vluchten heeft over 

het algemeen geen zin meer. Ren maar eens weg voor een virus, of voor een belastingsopgave. Helaas 

beïnvloed de snelle ademhaling die ontstaat wel onze denkcapaciteit. De zuurstof die door deze snelle 

ademhaling in ons bloed wordt opgenomen wordt niet op een normale manier verbruikt. Spieren verbruiken 

veel zuurstof als je kracht of snelheid moet leveren. Gelukkig heeft ons lichaam een zuurstofnoodstop 

ingebouwd. En als de hersenen te veel zuurstof krijgen, wordt het hele bewuste systeem uitgeschakeld: je valt 

flauw!  Vooraf krijg je wel waarschuwingen: tintelingen in je vingers, druk op je borst, zweten, stijf gevoel rond 

je mond of in je spieren enz. 

Ademhaling en gevoel zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Afhankelijk van hoe je je voelt, wordt je 

ademhaling aangepast. Verliefdheid, angst, boosheid….alles heeft zijn uitwerking op je ademhaling. 

MAAR…..veel mensen vergeten dat er andersom, net zo goed invloed uitgeoefend kan worden. Door bij een 

sterk emotioneel gevoel bewust je ademhaling te beïnvloeden, verandert het gevoel ook.   

En dat is interessant. Zeker bij angst en boosheid. (Maar soms ook bij een te heftige verliefdheid      ). Door de 

beheersing van je ademhaling te verbeteren, krijgt het nieuwe deel van onze hersenen (de neocortex) de kans 

om te doen waarvoor het gemaakt is: nadenken. 

Het oefenen van een rustige ademhaling is daarom heel belangrijk. Begin met oefenen op een prettige plek en 

in een comfortabele houding (bijvoorbeeld liggend op bed). Ga eerst een voelen welke delen van je lichaam op 

de ondergrond liggen. En probeer te voelen waar precies de ondergrond voelbaar is: De zandafdruk van je 

lichaam. Is er een holte bij je rug of knieën. Welk deel van je schouders wordt nog ondersteund? Hier is geen 

oordeel aan verbonden, het is zoals het is. En ga daarna eens op je ademhaling letten. Als je ademhaling dan 

meteen omhoog schiet: weer even terug naar het voelen van je lichaam. Als je ademhaling goed is dan ga je 

proberen om 2x zo lang uit te blazen als je inademt. Stel: je ademt 3 tellen in, probeer dan 6 tellen uit te 

ademen. Dat gaat het beste als je uitademt door zachtjes te blazen door getuite lippen. Alsof je een 

kaarsvlammetje probeert te laten dansen…zonder haar uit te blazen. Het moet comfortabel aanvoelen. Het is 

niet goed als je na één ademhaling een paar keer bij moet ademen om je weer prettig te voelen. Probeer uit te 

vinden welke verhouding het best bij je past op dit moment. Dat kan zijn 1/2, 2/4, 3/6, 4/8 en ga zo maar door. 

1/2 en 2/4 zijn de wat gehaaste ademhaling. Eigenlijk zijn deze meer geschikt voor hardlopen. Maar als dat op 

dit moment bij je past; breng er regelmaat in. Als je je er op een gegeven moment goed bij voelt kan je 

proberen om er 1 tel aan de inademing en 2 tellen aan de uitademing toe te voegen.  Ga niet verder dan wat 

nog fijn aanvoelt. Zodra je extra moet ademen tussendoor, ben je een stapje te ver gegaan. Hoe langer de lucht 

in je longen is hoe meer zuurstof er opgenomen kan worden in je bloed. Het is niet altijd nodig om vaak in te 

ademen. Als je deze oefening een aantal dagen/weken achter elkaar oefent, zal je merken dat het steeds 

makkelijker gaat en dat je de beheersing over je ademhaling terug krijgt. Ik denk dat je er zo achter kan komen 

dat de adem zich aanpast aan wat we nodig hebben.   

Voor meer informatie of een behandeling kan je contact opnemen via fysioflux@live.nl 

 


