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Leid me naar uw vermoeide, uw arme, uw 
ineengekrompen massa's die ernaar snakken om 
vrijuit te kunnen ademen. 
 
 
 
Emma Lazarus 1849-1887 
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VOORWOORD: ASTMA - EEN KEUZE 
 
 
In dit boek wordt onderzocht: 
 

- waarom u astma hebt en - veel belangrijker - hoe u deze kunt 
aanpakken 
 
- hoe u uw neus weer vrij kunt maken 
- hoe u blijvend het piepen en hoesten kunt stoppen 
 
- hoe u een eind kunt maken aan snurken en slapeloosheid 
- hoe u uw slaap en uw energieniveau sterk kunt verbeteren 
 
- hoe u uw afhankelijkheid van verlichting brengende en 
preventieve medicijnen kunt verminderen en 
daar vaak zelfs vanaf kunt komen 
 
- hoe u aan de juiste lichaamsbeweging leert doen,  en een einde 
maakt aan door inspanning 
veroorzaakte astma 

 
Door uw voeding te veranderen, triggers te verwijderen en door (de 
juiste) lichaamsbeweging kunt u uw astma met 15% verminderen. Dit 
boek gaat over al die zaken, plus de resterende 85%. 
 
De achtergrond  van waaruit ik dit boek heb geschreven is mijn 
persoonlijke ervaring als iemand die meer dan twintig jaar aan astma 
leed. Net zoals u, weet ik hoe het is om voortdurend een beklemd 
gevoel op de borst te hebben - en om bijna elke nacht wakker te 
worden, vechtend om adem. Ik ken dat verstikkende gevoel maar al te 
goed dat je meer lucht in je lichaam wilt pompen, maar dat toch, 
hoeveel lucht je ook binnenhaalt, het verstikkende gevoel blijft 
bestaan. Het grootste deel van mijn leven moest ik mijn lichamelijke 
aktiviteiten beperken omdat ik er nooit zeker van was of mijn longen 
het wel aan zouden kunnen. Zo zag mijn leven er uit, en misschien 
ook het uwe. 
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Maar ik weet nu ook hoe het is om volkomen vrij te kunnen ademen 
zonder daar astma-medicijnen voor nodig te hebben. Ik beleef nu 
telkens weer hoe goed het voelt om elke week te kunnen hardlopen 
zonder de angst dat mijn luchtwegen dicht gaan zitten. Ik slaap nu 
iedere nacht zonder dat ik, snakkend naar adem, wakker word. Mijn 
ademhaling is niet langer een gevecht of een krachtsinspanning; deze 
verloopt nu kalm en zonder moeite. Het belangrijkste doel wat mij 
met dit boek en deze DVD voor ogen staat, is om u van de 
hulpmiddelen te voorzien om dat ook te kunnen bereiken. 
 
In 1997 veranderde mijn leven voorgoed toen ik van het werk van de 
inmiddels overleden dokter Konstantin Buteyko vernam. Deze arts 
ontdekte de schakel tussen de hoeveelheid lucht die iemand in- en 
uitademt (ademvolume) en een aantal aandoeningen, waaronder 
astma. U zegt misschien dat u al eerder ademoefeningen hebt gedaan 
en dat deze geen resultaat brachten. Ja dat geldt ook voor mij, maar 
deze aanpak is compleet anders. Hierbij gaat het erom dat u leert uw 
ademvolume te corrigeren. 
 
Dit boek is gebaseerd op vijftig jaren van onderzoek, alsmede op mijn 
eigen ervaringen waarbij ik  via de Buteyko-adem-trainingen 
inmiddels duizenden astma-lijders heb geleerd hoe ze op een 
natuurlijke wijze hun astma onder controle kunnen krijgen. Deze 
aanpak is simpel te begrijpen en kan met gemak ingevoegd worden in 
uw dagelijks leven. Enige toewijding is noodzakelijk, maar dat geldt 
voor alles wat zijn nut kan gaan opbrengen. Kinderen vanaf de leeftijd 
van 4 jaar kunnen het al leren en dat geldt zeker ook voor alle 
volwassenen die aan verschillende gradaties van astma en COPD 
lijden. 
 
Binnen 2 weken kunt u dan verwachten dat u 50% minder last hebt 
van hoesten, piepende ademhaling en kortademigheid.  Er komt geen 
tovenarij of wondermiddel aan te pas. De aanpak is gebaseerd op 
normale fysiologische lichaamsprocessen, is logisch en legt de 
schakel bloot tussen uw ademhaling en uw astma. Bovendien kwam 
de Buteyko-methode als zeer waardevol uit de bus bij 6 
onafhankelijke vergelijkende proefonderzoeken in de Westerse 
wereld, alsook vanuit de ervaringen van honderd-duizenden astma-
lijders over de hele wereld. 
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Professor Konstantin Buteyko (1923-2003) 
 
 
Op dit punt aangekomen kunt u de vraag stellen: als het zo'n goede 
methode is waarom is deze dan niet veel bekender? Daar is geen 
simpel antwoord op te geven. De behandeling van astma ligt over het 
algemeen binnen het domein van artsen en de farmaceutische 
industrie. Patiënten willen een snelwerkende oplossing en artsen 
schrijven medicijnen voor die niet zozeer de oorzaak dan wel de 
symptomen aanpakken. Als astma-medicijnen worden 
voorgeschreven, krijgt men daarbij meestal te horen 'en dit is voor de 
rest van uw leven'. 
Een ander belangrijk punt is dat astma-onderzoek in de Westerse 
wereld wordt uitgevoerd door farmaceutische bedrijven. Dergelijke 
bedrijven hebben er geen belang bij om onderzoek te doen naar een 
suksesvolle methode zonder medicijnen, zoals de Buteyko Methode.   
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HOOFDSTUK 1 
 
 
 

Waardoor wordt astma veroorzaakt? 
 

Een gratis DVD van dit gedeelte is verkrijgbaar via 
www.ButeykoDVD.com 

 
 
 
'De  'luide en diepe' ademhaling van een astma-lijder werd altijd 
gezien als zijnde een van de gevolgen van de aandoening. Niemand 
kon ooit bevroeden dat 'diep ademhalen' de oorzaak was van 
bronchiale astma, en dat een almaar diepere ademhaling de 
symptomen van de kwaal juist konden uitlokken.' 
 
K. P. Buteyko, arts 
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Als u uw arts zou vragen waardoor astma wordt veroorzaakt, is het 
antwoord 'dat weet ik niet'. Wat wel bekend is, is dat astma vaker 
voorkomt in welvarende landen. (1-4)  

 

Met neemt in het algemeen aan dat dit komt door de 'hygiëne-
hypothese': als gevolg van verbeterde levensomstandigheden staan we 
tijdens de kindertijd minder bloot aan infecties . 'Deze hypothese 
wordt echter ondermijnd door het groeiende bewijs dat in veel 
welvarende landen, astma vaker voorkomt bij mensen uit de lagere 
sociale klasse. (5-14) Deze socio-economische verschillen t.a.v. het 
vóórkomen van astma doen vermoeden dat er ook omgevingsfactoren 
in het spel zijn.' 15 
 
Wat zijn dan die omgevingsfactoren en hoe veroorzaken deze 
astma? 
Naarmate we welvarender worden, verandert onze levenswijze en die 
heeft een beduidende invloed op de manier waarop we ademen. Door 
ons moderne leven eten wij meer kant-en-klaar voedsel, we over-eten 
ons, hebben minder lichaamsbeweging, staan meer onder stress en 
binnenshuis is de temperatuur hoger. In de moderne economie werken 
veel mensen vaak in de dienstverlening, met als gevolg erg weinig 
lichaamsbeweging en heel veel praten. Bovendien staan we bloot aan 
de ongezonde aanname in vooral fitness-centra, sporttrainingen, 
cursussen om te leren omgaan met stress, en zelfs binnen de westerse 
yoga-wereld, dat een diepe ademhaling gezond zou zijn. 

 
 

De moderne westerse levenswijze is in grote mate van invloed op 
onze ademhaling   - 

 
WIJ GAAN ER MEER DOOR ADEMEN. 

 
 
In dit boek zal ik diverse termen gebruiken zoals zware 
ademhaling, over-ademen, chronische hyperventilatie, diepe 
ademhaling.  Deze betekenen allemaal hetzelfde en zijn cruciaal 
om de oorzaak van astma en neusverkoudheden uit te leggen. 
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Dus wat is over-ademen of chronisch hyperventileren eigenlijk? 
Als ik u zou zeggen dat  u teveel eet, zou u begrijpen wat ik bedoel. 
Over-eten is meer voedsel tot u nemen dan uw lichaam nodig heeft. 
Evenzo betekent over-ademen dat u meer lucht tot u neemt dan u 
nodig hebt. U zegt waarschijnlijk dat u niet teveel ademt, maar bij de 
meeste mensen is het een verborgen over-ademen. Hierna volgt een 
lijstje met kenmerkende symptomen waar mensen die mijn trainingen 
volgen, aan lijden. Hoeveel zijn er op u van toepassing? 
 

- Door de mond ademen 
 
- Hoorbare ademhaling tijdens rust 
 
- Regelmatig zuchten 
 
- Regelmatig snuiven 
 
- Onregelmatige ademhaling 
 
- Korte periodes niet ademhalen (apnoe) 
 
- Diep ademhalen voordat u gaat praten 
 
- Geeuwen en tevens diep ademhalen 
 
- Op en neer gaan van bovenborst bij ademen 
 
- Veel zichtbare beweging bij ademhalen 
 
- Moeite doen om te ademen 
 
- 's Nachts zwaar ademen 

 
Normale ademvolume: 
Als we normaal ademen is het aantal ademhalingen per minuut 
ongeveer 10 tot 12. Elke ademhaling bevat ongeveer 500 milliliter 
lucht. Dit zorgt voor een gezonde hoeveelheid lucht van zo'n 5 tot 6 
liter per minuut, zoals elk leerboek van iedere Medische Universiteit 
zal onderschrijven. 
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Typisch astmatisch ademvolume: 
Een gemiddelde astma-lijder haalt per minuut ongeveer 15-20 keer 
adem. Elke ademhaling neigt ertoe groter te zijn dan normaal en kan 
variëren van 700 ml tot 1 liter. Dat zorgt voor een hoeveelheid lucht 
van 10 tot 15 liter per minuut. Uit enkele studies bleek dat het 
gemiddelde minuut-ademvolume voor astma-lijders 14,1 liter was 
(Bowler 1998), en andere onderzoekers kwamen tot een volume van 
wel 15 liter (Johnson et al 1995) en 12 liter (Mcfadden & Lyons 
1968). (16-18) 
 
Zo'n zware ademhaling gebeurt niet alleen tijdens een periode waarin 
zich veel symptomen voordoen.  Deze is chronisch, wat betekent dat 
hij elke minuut, elk uur, elke dag plaats vindt. 
 
Mensen met astma, COPD en andere ademhalingsklachten ademen 
twee tot drie keer méér dan nodig is. Omgerekend naar etenswaren, 
komt dit overeen met het eten van tien maaltijden per dag. 
 
We kunnen een aantal weken zonder voedsel, en een aantal dagen 
zonder water. Maar zonder lucht kunnen we slechts enkele minuten. 
Om in leven te blijven is lucht van zo'n vitaal belang, dat er toch zeker 
wel bepaalde maatstaven voor zullen zijn? 
 
Waarom wij over-ademen 
Er zijn heel wat redenen waarom wij over-ademen en die zijn voor 
iedereen verschillend. De volgende zeven factoren komen méér voor 
in landen met een steeds toenemende modernisering en overvloed, en 
dat helpt te verklaren waarom men daar zo vaak astma en 
neusverkoudheden aantreft. 
 
  1) Voeding - Teveel eten verhoogt het ademvolume, omdat het 
lichaam extra werk moet verzetten om dat teveel aan voedsel te 
verwerken en te verteren. Ten tweede is kant-en-klare voeding 
meestal zuurvormend. Het lichaam streeft ernaar om in het bloed de 
juiste zuurgraad (pH) te behouden en het vergroot dus de ademhaling 
teneinde meer koolzuurgas uit te scheiden. 
 
  2)  Tijdens het praten worden er tussen twee zinnen telkens grote 
hoeveelheden lucht ingeademd. 
       Mensen die werken in de verkoopsector, bij help desks e.d. 
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alsook leraren weten maar al te goed hoe vermoeid ze zich kunnen 
voelen en wat voor beklemd gevoel op de borst ze kunnen hebben 
nadat ze enkele dagen veel gepraat hebben. 
 
  3)  Stress activeert de vecht- of vlucht-respons. Wij reageren 
hetzelfde op stress in ons moderne leven als dat we duizenden jaren 
geleden deden als we een roofdier tegenkwamen. Wanneer zo'n wild 
dier op ons afkwam, hadden we de keus ermee te vechten of zo hard 
als we konden weg te lopen. 
       In een dergelijke situatie neemt onze ademhaling toe om ons op 
lichamelijke activiteit voor te bereiden. 
 
  4)  Als we onze spieren bewegen, produceren we grotere 
hoeveelheden CO2 (kooldioxide). 
       Tegenwoordig leidt te weinig lichaamsbeweging tot een lagere 
CO2-produktie, wat weer een groter ademvolume doet ontstaan. Er 
wordt geschat dat wij vijftig jaar geleden elke dag zo’n vier uur 
lichamelijk bezig waren. Tegenwoordig is het al heel wat als mensen 
in totaal een half uur per dag enige lichaamsbeweging krijgen. 
 
  5)  Geloven dat het goed is diep adem te halen. Trainings-
instructeurs, sport-coaches, zij die anti-stresskursussen geven en 
mensen in de media die niet goed geïnformeerd zijn over het juiste 
ademvolume, moedigen anderen vaak aan diep te ademen om meer 
zuurstof in het lichaam te krijgen. De verwarring ligt wellicht in de 
aanname dat een diepe ademhaling een grote ademhaling is. Een baby 
haalt bijvoorbeeld diep (= laag) adem en dat kan men zien aan de 
bewegingen van de buik. Een grote ademhaling vindt vaak via de 
mond plaats en meestal beweegt dan alleen het bovendeel van de 
borst (= hoog). Dat zijn dus twee heel verschillende vormen van 
ademhaling. 
 
  6)  Astma-symptomen. Wanneer onze luchtwegen zich vernauwen, 
krijgen we het benauwd. Als gevolg daarvan neemt onze 
ademfrequentie toe om dat gevoel weg te krijgen. Die verhoogde 
ademhaling versterkt echter onze symptomen waardoor de 
vernauwing groter wordt en er aldus een vicieuze cirkel ontstaat. 
Later in dit boek zal ik u een heel aangename oefening leren om deze 
cirkel te doorbreken. 
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  7)  Hoge temperaturen binnenshuis, vergroten de ademhaling. Een 
bijkomende factor is dat wij ons zo goed zijn gaan kleden dat we 
minder in staat zijn om via de huid onze lichaamstemperatuur te 
reguleren. Daardoor worden we ertoe aangespoord om via de 
primitieve weg van het zwaarder ademen onze lichaamstemperatuur 
te regelen. 
 
Over-ademen en erfelijkheid 
Men zou kunnen beweren dat tegenwoordig eenzelfde percentage van 
de bevolking het astma-gen bij zich draagt als jaren geleden. Wij 
ontwikkelen ons immers al duizenden jaren lang. Hoewel astma al 
heel lang voorkomt, getuige vermeldingen die zo ver teruggaan als de 
Oude Egyptenaren, leed slechts een klein percentage van de 
bevolking er aan - tot de tweede helft van de twintigste eeuw. Zo 
steeg in de V.S. de mate van zelf gerapporteerd vóórkomen van astma 
tussen 1980 en 1996 met 74%. 19 
Onze moderne levenswijze heeft ertoe geleid dat onze ademhaling 
diepgaand veranderd is. De gevolgen daarvan zijn voor elk mens 
verschillend, afhankelijk van ieders erfelijke aanleg (genetische pre-
dispositie). 
Als u het 'astma-gen' in u draagt en u over-ademt, zult u astma 
krijgen. Aan de andere kant is het zo dat als u het 'astma-gen' draagt 
maar niet vanuit gewoonte over-ademt,  u geen astma zult krijgen. 
En ook is het dan nog zo, dat wanneer u uw over-ademen weet te 
corrigeren, de astma op zijn retour gaat. 
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Eerst vormen wij gewoontes, dan vormen 
zij ons. 
 
Bedwing uw slechte gewoontes, anders 
zullen zij uiteindelijk u bedwingen. 
 
 
 
Dr. Rob Gilbert 
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Het is maar een gewoonte 
 
Het goede nieuws is dat over-ademen slechts een gewoonte is. Het 
deel van uw hersenen (centrale chemoreceptor) dat de hoeveelheid 
lucht regelt welke u inademt, raakt eraan gewend teveel te ademen. 
 
In een artikel met als titel Hyperventilation Syndrome and Asthma, 
stelt Dr. Stephen Demeter dat 'langdurig hyperventileren (gedurende 
meer dan 24 uur) de hersenen gevoeliger lijkt te maken, wat leidt tot  
nog langduriger hyperventileren.' 20  Hyperventileren gebeurt dan 
langdurig of uit gewoonte en dus blijft dat gedrag bestaan, zelfs als de 
oorspronkelijke oorzaak is verdwenen. 
 
Door middel van de diverse oefeningen in dit boek zal ik u leren hoe 
u uw ademvolume weer tot een normale hoeveelheid kunt 
terugbrengen, waardoor uw astma zal verminderen. 
 
Met andere woorden: ik zal u leren minder te ademen. 
 
 
Hoe leidt over-ademen tot astma? 
 
Uw luchtwegen vernauwen zich door een combinatie van 
verschillende factoren. De belangrijkste factor is ontsteking, wat 
betekent dat de binnenzijden van uw luchtwegen opzwellen. Een 
andere factor is het samentrekken van het gladde spierweefsel dat uw 
luchtwegen omsluit; en een derde is de verhoogde produktie van slijm 
door de goblet-cellen. 
 
De term 'astma-aanval' wordt gebruikt om een periode van 
ademhalingsproblemen mee aan te duiden. Een aanval kan uiteen 
lopen van een paar keer hoesten of een beetje piepend ademhalen, tot 
een levensbedreigende ervaring. 
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Er bestaan verschillende theorieën over de reden waarom over-
ademen tot een vernauwing van de luchtwegen leidt. Een daarvan zegt 
dat de luchtwegen afkoelen en/of uitdrogen als er zulke grote 
hoeveelheden lucht doorheen gaan. 21-34 
 
Een artikel van Davis en Freed, gepubliceerd in het European 
Respiratory Journal concludeerde  dat 'bij proeven op levende honden 
die voortdurend droge lucht moesten inademen, blijvende 
ontstekingen en luchtwegvernauwingen te zien waren die 
overeenkomst vertoonden met die verschijnselen bij astma in 
mensen.' 33 
 
Professor Buteyko en anderen wezen op het verlies van kooldioxide 
(CO2). 35-39 
 
In een artikel getiteld The mechanism of bronchoconstriction due to 
hypocapnia in man, schrijft Sterling: 'hypocapnia (verlies van 
kooldioxide) als gevolg van vrijwillige hyperventilatie bij de mens 
maakt dat de luchtstroom een grotere weerstand ondervindt'. 
Bovendien werd, als de proefpersonen een luchtmengsel inademden 
dat 5% kooldioxide bevatte, 'voorkomen dat de luchtwegen zich 
samentrokken, hetgeen er op wijst dat dat laatste gebeurt door 
hypocapnia en niet door mechanische factoren die met hyperventilatie 
in verband worden gebracht.' 41 
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Waarom is kooldioxide zo belangrijk? 
 
Kooldioxide (CO2) ontstaat als een van de eindprodukten tijdens het 
oxideren van de vetten en koolhydraten die u eet. Het CO2 wordt via 
uw aderen naar uw longen vervoerd,  waar het overtollige kooldioxide 
(in de vorm van koolzuurgas) wordt uitgeademd. Bij een correct 
ademvolume blijft de benodigde hoeveelheid CO2 in uw longen 
achter. Als u over-ademt wordt er teveel CO2 uitgeademd. Het 
menselijk lichaam heeft een bepaalde hoeveelheid  CO2 nodig om 
normaal te kunnen functioneren. 
 
'Kooldioxide is in feite een veel wezenlijker bestanddeel van levende 
materie dan zuurstof.'  Citaat van Yandell Henderson in 'Normal 
breathing - The key to vital health' van Dr. Artour Rakhimov. 40 
 
Kooldioxide is niet louter een afval-stof. Dit gas is nodig voor een 
aantal vitale lichaamsfuncties waaronder de volgende: 
 
Zuurstof-transport 
Zuurstof lost niet zo gemakkelijk op in bloed, vandaar dat ongeveer 
90% van dit gas door hemoglobine-moleculen (in de rode 
bloedcellen) wordt vervoerd. Of zuurstof los komt van dit 
hemoglobine hangt af van de hoeveelheid kooldioxide in het bloed in 
uw haarvaatjes en slagaderen. Als het kooldioxide-gehalte niet 
voldoet aan de benodigde 5%, blijft de zuurstof aan het hemoglobine 
'plakken' en komt dus niet in de weefsels en organen terecht. 
 
Deze binding werd in 1904 door Niels Bohr ontdekt en staat bekend 
als het 'Bohr-effect'. 
 
Onder normale omstandigheden wordt 75% van uw zuurstof-inname 
weer uitgeademd, mits u een gezond ademvolume hebt van 4 - 6 liter 
per minuut. Zelfs tijdens intensieve inspanning, zo wordt geschat, 
wordt zo'n 25% van uw zuurstof-inname weer uitgeademd. Wanneer 
u een groter ademvolume hebt dan normaal, verhoogt dat niet de 
hoeveelheid zuurstof in uw bloed, omdat dit al voor 97 - 98% 
verzadigd is. In plaats daarvan daalt uw CO2-gehalte, eerst in uw 
longen, daarna in uw bloed, weefsels en cellen en daardoor 
vermindert de zuurstoftoevoer vanuit het hemoglobine in uw rode 
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bloedcellen. 
 
Hoe meer lucht uw lichaam opneemt, des te minder zuurstof er wordt 
aangeleverd. 
 
Om de weefsels en organen van zuurstof te voorzien, moet de 
moderne mens minder ademen en niet méér. 
 
 
Verwijding van bloedvaten en luchtwegen 
 
Kooldioxide maakt dat het gladde spierweefsel rondom luchtwegen, 
slagaders en haarvaten zich ontspant. 
 
Zo doet een daling van 1 mmHg (bij een norm van 40 mmHg) van 
arterieel CO2 (dus in de slagaders), de bloedtoevoer naar de hersenen 
met 2% verminderen. 42  Met andere woorden: de zuurstofvoorziening 
van uw hersenen daalt aanzienlijk wanneer u zwaar ademhaalt. Het is 
geen toeval dat astma-lijders met symptomen kampen zoals moeheid, 
vertroebelde hersenen ('watten in het hoofd'), nervositeit, slechte 
concentratie enz. aangezien chronisch over-ademen daar sterk toe 
bijdraagt.  
 
Bij degenen die genetisch zijn voorbestemd om astma te ontwikkelen, 
zullen door het verlies aan CO2 de luchtwegen zich gaan vernauwen. 
 
Hoe zwaarder u gaat ademen, des te meer versterkt u uw astma en 
andere problemen, die met hyperventilatie te maken hebben. Hoe 
kalmer en rustiger u ademt, des te wijder zullen zich uw bloedvaten 
en luchtwegen gaan openen. 
 
 
Over-ademen vergroot allergische reacties 
 
Door langdurig over-ademen stijgt het histaminegehalte in het bloed. 
(43-44) Histamine is een stof die wordt geproduceerd door de 
zogenaamde mest-cellen, wanneer deze worden blootgesteld aan een 
allergeen. (Een allergeen is een stof die een allergische reactie 
uitlokt.) Histamine veroorzaakt zwellingen (oedemen), plaatselijke 
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ontstekingen en het samentrekken van de kleinere luchtwegen 
(bronchioli). Dit komt vooral voor bij mensen met hooikoorts 
(rhinitis) en astma. 
 
Hoeveel van de hierna volgende symptomen van hyperventilatie hebt 
u? 
 
     - Ademhalingstelsel: piepende ademhaling, kortademigheid, 
hoesten, benauwd gevoel op de borst, veelvuldig geeuwen, snurken en 
slaap-apnoe. 
     - Zenuwstelsel: licht gevoel in het hoofd, slechte concentratie, 
verdoofd gevoel, transpireren, duizeligheid, tintelen van handen en 
voeten, neiging tot flauwvallen, trillen en hoofdpijnen. 
     - Hart: versnelde hartslag, pijn op de borst en een regelmatig 
overslaande of onregelmatige hartslag. 
     - Psyche: diverse gradaties van nervositeit, gespannenheid, 
depressie, zorgelijke angst en stress. 
 
Andere meer algemene symptomen zijn droge mond, moeheid, 
akelige dromen, nachtmerries, droge jeukerige huid, zweterige 
handpalmen, krampen, spasmen, vaker moeten plassen (bedplassen of  
's nachts vaker uit bed moeten), diarree, obstipatie, algehele zwakte en 
chronische uitputting. 
 
De cardioloog Claude Lum merkt op dat 'hyperventilatie een 
verzameling bizarre en ogenschijnlijk vaak los van elkaar staande 
symptomen veroorzaakt, en van invloed kan zijn op elk willekeurig 
lichaamsdeel, elk orgaan en elk lichaamsstelsel. 45 
 
Of in de woorden van Professor Buteyko zaliger: 'Door almaar via 
over-ademen kooldioxide uit het organisme te verwijderen treden er 
spasmen op in de bronchiën, bloedvaten, darmen enz. Dit leidt tot een 
vermindering van de zuurstofvoorziening en dus tot een 
zuurstoftekort, wat op zijn beurt weer leidt tot over-ademen waardoor 
de vicieuze cirkel compleet wordt.' 
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Praktische voorbeelden van het effekt van over-ademen op astma 
 
Inspanning leidt bij zo'n 70 - 90% van de astmapatiënten tot 
luchtwegvernauwing.(46)  In feite moet ik de eerste matige tot ernstige 
astmalijder nog tegenkomen die daarvan bij inspanning geen last 
heeft. De ademhaling neemt toe zodra u zich lichamelijk gaat 
inspannen. Hoe meer u ademhaalt ten opzichte van wat uw 
lichaamsmetabolisme (stofwisseling) vereist, des te meer zullen uw 
luchtwegen zich vernauwen. 
 
Het tweede voorbeeld van hoe over-ademen binnen enkele minuten 
tot astma leidt is.... lachen. We hebben allemaal wel een vriend of 
kennis die in een hoestbui belandt of piepend gaat ademhalen als hij 
of zij eens hartelijk lacht. Zodra men begint te lachen stromen er grote 
hoeveelheden lucht uit de mond. Sommige mensen krijgen de 
symptomen al wanneer zij slechts 30 seconden lachen. 
 
Een rapport, in mei 2005 gepubliceerd door de America Thorax 
Society, concludeerde dat lachen bij zo'n 57% van de onderzochte 
astmalijders symptomen veroorzaakt.  In hetzelfde rapport merkte 
astma-expert  Dr. Garay op: 'Niemand weet hoe lachen astma kan 
veroorzaken maar hyperventilatie kan daarmee te maken hebben.' 
 
De vraag die aldus gesteld moeten worden is: als u bij uzelf door 
enkele minuten te lachen of door u in te spannen, de symptomen al 
kunt oproepen, is het dan niet logisch dat als u altijd 2 tot 3 keer meer 
ademhaalt dan nodig is, u die symptomen ook zult oproepen? 
 
Waarom is zwemmen zo goed? 
 
Jarenlang hebben artsen hun astma-patiënten verteld dat zwemmen 
goed voor hen was ook al wisten ze niet precies waarom. Het 
antwoord is simpel: tijdens het zwemmen is uw gezicht onder water 
en daardoor ademt u minder lucht in. Alhoewel u om de paar slagen 
via uw mond ademhaalt, dan nog is uw ademvolume aanzienlijk 
minder dan wanneer u zou hardlopen of andere 
inspanningsoefeningen zou doen. 
'Bij de meeste vormen van lichamelijke inspanning die op het land 
plaatsvinden, worden de ademhalingspatronen niet ingeperkt, neemt 
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het ademvolume gaandeweg de inspanning proportioneel toe en zijn 
de CO2-waarden aan het eind van de inspanning, normaal of laag. Als 
gevolg daarvan is er geen hypnocapnische prikkel tot bronchodilatatie 
en worden astmatici daartegen niet afgeschermd. Aangezien CO2-
waarden aan het eind van de inspanning bij astmatici niet gemeten 
zijn,  is de potentiële beschermende eigenschap van hypercapnie 
mogelijk over het hoofd gezien.' 
 
Wanneer u zich inspant, wordt er als gevolg van die metabole 
activiteit CO2 geproduceerd. Dat gegeven, in combinatie met een 
kleiner ademvolume als gevolg van het zwemmen, verhoogt het CO2-
gehalte en dat verwijdt op zijn beurt weer uw luchtwegen. Helaas zijn 
veel zwemmers die astma hebben zich daar niet van bewust en gaan 
zij vaak zodra zij uit het water zijn, weer hevig door de mond ademen. 
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'Men moet minder eten, minder 
ademen, minder slapen en meer 
lichamelijke arbeid verrichten in het 
zweet des aanschijns, omdat dat goed 
is. Dit is een fundamentele 
verandering, dit is waarlijke 
herstructurering. Dit is wat we heden 
ten dage moeten doen.' 
 
Professor Konstantin Buteyko 
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HOOFDSTUK 2: 
 
 

Er naar snakken om vrijuit te kunnen ademen 
 
 
Een gratis video van dit gedeelte is verkrijgbaar 
via www.ButeykoDVD.com 
 
 
 
 
'Men ademt perfect, wanneer men ademt alsof men niet ademt.'  
 
Lao Tse, filosoof, zesde eeuw v. Chr. 
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Het is mijn bedoeling om u zonder al te veel woorden te vertellen wat 
u nodig hebt om vooruitgang te boeken. Alle adem-oefeningen 
worden vergezeld van een grafiek. Om elk van deze grafieken te 
kunnen 'lezen' is het nodig het volgende te begrijpen: 
 

 
 
Alle ademoefeningen en de Controle Pauze - waarbij de adem wordt 
vastgehouden - worden gedaan na een uitademing. Als u na een 
uitademing de adem vasthoudt levert dat consistenter vergelijkings-
materiaal op, staan de longen onder minder stress en zal het CO2-
gehalte stijgen waardoor de luchtwegen zich gaan ontspannen. 
 
Meten van het ademvolume - uw Controle Pauze 
 
Om de hoeveelheid lucht te meten die u inademt (ademvolume) wordt 
gebruik gemaakt van een heel eenvoudige test, de Controle Pauze 
genaamd. De Controle Pauze (CP) verschaft informatie over uw 
symptomen en, belangrijker nog, over uw vooruitgang. Uw CP meet 
de tijdsduur waarbinnen u met gemak uw adem kunt vasthouden. 
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Hiertoe hebt u  een horloge of een klok met een secondenwijzer nodig 
 
- Adem licht en onhoorbaar in en adem licht en onhoorbaar uit. 
 
- Houd met uw vingers uw neus dicht om te voorkomen dat er lucht in 
uw longen stroomt. 
 
- Tel hoeveel seconden u dit op comfortabele wijze volhoudt totdat u 
de eerste tekenen van   'luchthonger' voelt. U merkt wellicht ook dat 
uw middenrif zich uit zichzelf samentrekt of zich  tegelijkertijd 
omlaag drukt. 
 
 - Laat uw neus los en adem via de neus in. 
 
Uw eerste ademhaling na de CP mag niet groter zijn dan uw 
ademhaling voorafgaande aan deze meting. Als uw inademing niet 
kalm en rustig verloopt hebt u uw adem te lang vastgehouden en dat 
geeft aldus een onjuiste CP. 
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Belangrijk om te weten voor we van start gaan: 
 
   1. U houdt uw adem vast na een rustige uitademing. 
   2. U houdt uw adem slechts vast totdat u weer behoefte krijgt om in 
te ademen. Het gaat hierbij niet om het meten van de maximale 
tijdsduur dat u uw adem kunt inhouden. 
   3. De CP meet louter hoe lang u uw adem kunt vasthouden. Het is 
geen oefening om uw ademhaling te verbeteren. 
 
Denk er aan dat het er bij de CP slechts om gaat uw adem vast te 
houden totdat u weer de behoefte krijgt om in te ademen. Wanneer u 
nadat u uw adem hebt vastgehouden, diep moet inademen, dan hebt u 
uw adem te làng vastgehouden. De meest nauwkeurige CP is die 
welke als eerste 's ochtends na het wakker worden gemeten wordt. 
 
Wat houdt de CP (comfortabele adem-vasthoud-tijd) in? 
 
Wanneer uw CP minder is dan 10 seconden dan: 
hebt u ernstige astma-symptomen; hebt u zowel overdag als 's nachts 
veelvuldig last van kortademigheid, piepende ademhaling en/of 
hoesten. Het ademvolume is, gerelateerd aan zo'n lage CP, erg groot. 
 
 
Wanneer uw CP minder is dan 20 seconden  dan: 
hebt u last van symptomen als hoesten, piepende ademhaling, 
kortademigheid, inspannings-astma, kou vatten, longinfecties en 
moeheid. Hoe korter u uw adem kunt vasthouden, des te erger uw 
symptomen. 
 
 
Wanneer uw CP tussen de 20 en 40 seconden ligt dan: 
zullen de hoofd-symptomen zijn verdwenen, maar deze symptomen 
kunnen zich weer voordoen als gevolg van een zogenaamde 'trigger'. 
De gevolgen van zo'n trigger zijn evenredig aan uw CP. Als u aan 
astma lijdt zult u zich redelijk goed voelen en uw ademhaling zal veel 
rustiger zijn. Bovendien zult u 's nachts of als gevolg van 
inspanningen geen last van astma meer hebben. Ook het aantal malen 
dat u kou vat of een longinfectie krijgt zal aanzienlijk dalen. 
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Wanneer uw CP meer is dan 40 seconden dan: 
hebt u geen last meer van astma-symptomen; voelt u zich vrij goed en 
hebt u veel energie, voelt u zich opgelucht en ademt u vrijelijk. Om 
ervoor te zorgen dat de fysiologische verandering blijvend is, dient u 
gedurende 6 maanden lang een ochtend-CP van minstens 40 
(seconden) aan te houden. 
 
Hoe korter u uw adem kunt vasthouden, des te groter zal uw 
ademvolume en des te heftiger zullen uw astma-symptomen zijn. Zo 
zullen ernstige astma-patiënten een Controle Pauze hebben  van 
minder dan 10 seconden. Hun ademhaling zal zeer merkbaar zijn 
zowel tijdens rust als tijdens lichamelijke inspanning. Astmalijders 
met een ochtend-CP van 40 seconden, vertonen geen symptomen. 
Hun ademhaling verloopt tijdens rust vrijwel onmerkbaar. 
Lichamelijke inspanning zal met veel minder ademhalingen gepaard 
gaan en zij zullen totaal geen last meer hebben van inspannings-
astma. 
 
Basisregels om vooruitgang te boeken: 
 
   - U zult zich, telkens als uw CP met 5 seconden toeneemt, beter 
gaan voelen. 
 
   - Als uw CP niet toeneemt, voelt u zich ook niet beter. 
 
   - Uw CP dient zo'n 3 - 4 seconden per week toe te nemen. 
 
   - De meest nauwkeurige CP wordt gemeten als u dit direkt na het 
wakker worden doet. U kunt tijdens 
     de slaap uw ademhaling niet beïnvloeden. Als gevolg daarvan is 
deze CP de meest nauwkeurige, 
     aangezien deze is gebaseerd op uw ademvolume zoals dat door uw 
ademhalingscentrum is ingesteld. 
 
   - Als u uw CP door de dag heen opmeet, zal dat informatie 
opleveren over hoe het er met uw astma 
     op dat moment voor staat. 
 
   - Uw einddoel is om gedurende 6 maanden een ochtend-CP van 40 
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seconden te hebben. 
 
 
Drie stappen om uw CP te verhogen: 
 
 
STAP 1 
 
Stop met over-ademen 
 
   a. Houd uw mond dicht 
 
   b. Stop met zuchten - slik 
 
   c. Ga rustig, kalm ademen 
 
   d. Uw adem mag tijdens rustperiodes niet hoorbaar zijn 
 
 
STAP 2 
 
Oefen het 'verminderd ademen' 
 
   Gebruik de 6 simpele oefeningen uit Hoofdstuk 3 -  elk met een 
eigen doel. 
 
 
STAP 3 
 
Zorg dat u tijdens lichamelijke inspanning correct blijft ademen. 
 
(Lichamelijke inspanning is nodig om de CP van 20 naar 40 seconden 
te brengen. Meer details hierover  
 
volgen later.) 
 
STAP 1 vormt de basis. Adem voortaan altijd door uw neus, 
onderdruk het zuchten, wees u gewaar van uw ademhaling en zorg 
ervoor dat deze door de dag heen rustig verloopt. Een enkele zucht is 
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genoeg om het chronisch hyperventileren weer in gang te zetten, dus 
is het erg belangrijk dat u  door te slikken of door uw adem in te 
houden, zuchten voorkomt. Alleen als de basis sterk genoeg is, zult u 
voldoende vooruitgang maken. 
 
U zult vooruitgang boeken door uw mond dicht te houden, maar dat 
alleen zal niet genoeg zijn. Het is ook noodzakelijk de gewoonte van 
het over-ademen die door de jaren heen is ontstaan, te doorbreken. 
 
Om uw CP van 10 naar 20 seconden te brengen, zijn de STAPPEN 1 
en 2 noodzakelijk. 
 
Om uw CP van 20 naar 40 seconden te brengen, is STAP 3 
noodzakelijk. 
 
Hierna volgt een voorbeeld hoe het AdemVolume verandert, 
naarmate de Controle Pauze toeneemt 
 
 
Wanneer uw ademvolume naar een normaler niveau toe daalt, stijgt 
uw CP. De volgende grafiek geeft een voorbeeld van de relatie tussen 
het AdemVolume en uw CP. 
 

 
 
CP van 10 seconden: ademhaling verloopt zwaar; hoorbare, luide, 
onregelmatige, grillige ademhaling die veel moeite kost. 
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CP van 20 seconden: ademen verloopt zwaar maar kalmer;  tussen 
elke ademhaling treedt een natuurlijke pauze op. 
 
 
 

 
CP van 30 seconden: ademen gaat kalm en rustig. De natuurlijke 
pauze wordt groter. 
 
 

 
CP van 40 seconden: ademen verloopt erg rustig, kalm en 
onmerkbaar. 
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Vergelijk onze levenswijzen 
 
 
Vijftig jaar geleden: 
 
   - meer lichamelijke inspanning 
 
   - natuurlijker voeding 
 
   - minder over-eten 
 
   - lagere temperaturen binnenshuis 
 
   - minder praten in het openbaar 
 
   - minder stress - minder concurrentiedwang, groenere leefomgeving 
en natuur 
 
Gevolg: juiste ademvolume - hogere CP - astma komt amper voor 
 
 
 
Tegenwoordig: 
 
   - weinig lichamelijke inspanning 
 
   - meer fabrieksmatige kant-en-klare voeding 
 
   - over-eten uit gewoonte 
 
   - hogere temperaturen binnenshuis en warmere kleding 
 
   - praten maakt een groot deel uit van ons werkende leven 
 
   - meer stress - kunstmatige en lawaaierige betonnen omgeving met 
een overdosis aan informatie 
 
Gevolg: over-ademen - lagere CP - astma komt vaak voor 
 

32 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
‘De menselijke soort zal uiteindelijk door diens eigen beschaving 
verdwijnen.’ 
 
 
Ralph Waldo Emerson 
 

  

33 



 
HOOFDSTUK 3 

 
 

Aanpak vanuit de Buteyko ademhalingsmethode 
 
 
Een gratis video van dit gedeelte is 
verkrijgbaar via 
www.ButeykoDVD.com 
 
 

 ‘Als A staat voor succes, an luidt de formule’: 
 

A = X + Y + Z 
 

X staat voor werk 
 

Y staat voor spelen  
 

Z betekent houd je mond dicht . 
 
 

Albert Einstein 
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Doordat ik letterlijk duizenden mensen die aan astma lijden heb 
getraind, heb ik een heel simpele methode ontwikkeld om van die 
astma af te komen. De manier waarop de volgende oefeningen 
worden gepresenteerd en beschreven, is wat betreft de Buteyko-
training uniek. De hierna volgende aanpak is gemakkelijk uit te 
voeren, te onthouden en in te passen in uw dagelijks leven. 
 
Uiteindelijk zijn alle oefeningen erop gericht om uw ademhaling te 
corrigeren en een halt toe te roepen aan het chronisch hyperventileren. 
De bedoeling is dat uw ademhaling rustiger wordt, zachter, kalmer en 
regelmatiger – kenmerken van een hoge CP. 
 
De ademoefeningen vormen het hulpmiddel om u zover te krijgen. 
 
Bij alle ademoefeningen – die later in dit hoofdstuk zullen worden 
uitgelegd – gaat het om een ding, namelijk om gedurende bepaalde 
tijdsperioden minder te ademen en zodoende een einde te maken aan 
de slechte gewoonte van het over-ademen. 
 
U bent op een lucht-dieet 
 
Wanneer u een of meerdere van de volgende ademoefeningen in 
praktijk brengt, is het noodzakelijk dat u lucht-honger krijgt. De mate 
waarin u behoefte aan lucht krijgt hangt af van het soort oefeningen 
dat u doet. Dit is een goede feedback en van belang om het ingesleten 
over-ademen te corrigeren. Die behoefte aan lucht ontstaat doordat 
het CO2-gehalte in uw bloed stijgt. Uw ademhalingscentrum reageert 
op die toename van CO2 door uw ademhaling te stimuleren teneinde 
dat CO2 op een lager peil te brengen. Na zo’n 9 tot 12 minuten 
gedurende welke u deze lucht-honger voelt, zal het verhoogde CO2-
gehalte de barrière tussen bloed en hersenen doorbreken en uw 
ademhalingscentrum in geringe mate opnieuw instellen (‘resetten’). 
Dat is dan te zien aan een hogere CP nadat u zo’n 15 tot 20 minuten 
de ademoefeningen hebt gedaan,  
 
Veronderstel dat u tien maaltijden per dag eet. Als u op een 
dieetcursus zou gaan en men zou u zeggen dat u uw consumptie zou 
moeten terugbrengen tot het normale aantal van twee of drie per dag, 
dan zou u gewis honger krijgen omdat de hoeveelheid voedsel die u 
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dan zult eten, veel minder is dan waar uw lichaam aan gewend was 
geraakt. Al na enkele dagen zal die honger echter verdwijnen en zal 
uw algemene gezondheidstoestand verbeteren. Terwijl u uw 
ademhaling corrigeert vermindert u met opzet uw ademhaling en zult 
u aan dat lucht-tekort merken dat u vooruitgang boekt. 
 
Het gevoel dat u te weinig lucht krijgt komt niet doordat uw lichaam 
te weinig zuurstof heeft, maar ontstaat omdat u minder ademhaalt dan 
u normaal gewend was te doen. 
 
Er is maar een basisregel en zonder die regel zult u maar weinig 
vooruitgang boeken. De enige manier waarop u weet dat u uw 
ademhaling vermindert, is wanneer u behoefte aan lucht voelt. 
 
 
De behoefte aan lucht is hetzelfde als een tekort aan lucht. Sommige 
mensen omschrijven het als een verstikkend gevoel of een gevoel 
alsof ze gesmoord worden.  
 
Om die behoefte aan lucht te ervaren en te begrijpen kunt u het 
volgende doen: 
 

- Adem een beetje in 
 

- Adem rustig uit 
 

- Houd uw neus dicht en wacht totdat u een duidelijke maar niet 
gestresste behoefte krijgt om weer in te ademen. 

 
(De mate van het luchttekort zal afhangen van het soort oefeningen 
welke u doet.) 
 

Adem minder – kom adem tekort 
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Belangrijke waarschuwing 
 
Hoewel de ademoefeningen voor de meeste mensen volkomen veilig 
zijn, is dat voor een aantal mensen niet het geval. Als u hier niet zeker 
van bent, probeer dan de ademoefeningen niet uit. Neem in plaats 
daarvan contact op met uw trainer of met mij, op een van de wijzen 
zoals die in de bijlage vermeld staan. 
 
Categorie 1 – Doe geen enkele ademoefening als u een van de 
volgende aandoeningen hebt of behandelingen ondergaat: 
 
   Lopende behandelingen van kanker 
 
   Type 1 diabetes 
 
   Epilepsie 
 
   Schizofrenie 
 
   Schommelende bloeddruk-waarden 
 
   Pijn op de borst of in de hartstreek 
 
   Sikkelcel-anemie 
 
   Aneurisma in slagader 
 
   Enigerlei hartproblemen het afgelopen halfjaar 
 
   Te snelle schildklierwerking die (nog) niet geregeld is 
 
   Een reeds bekende hersentumor of nierziekte 
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Categorie 2 – Mensen die slechts heel weinig luchttekort kunnen 
verdragen 
 
   Mensen die aan ernstige astma lijden, of emfyseem en/of COPD 
hebben 
   Type 2 diabetici 
 
   Zwangere vrouwen (de eerste drie maanden de oefeningen niet 
doen) 
 
   Mensen die aan nervositeit/angsten/depressie lijden 
 
   Migraine-lijders 
 
 
Mensen die in Categorie 2 vallen mogen nooit meer luchttekort 
hebben dan wat zij tijdens een lichte wandeling zouden voelen. Om 
dat te bereiken dient u ALLEEN Oefeningen 2 en 6 te doen. 
 
Het zou nog beter zijn om een ervaren trainer te zoeken die u hierbij 
kan helpen. (Een verwijzing naar de lijst van erkende trainers staat 
achteraan in dit boek.) Als u aanleg tot ernstige nervositeit of 
migraine-aanvallen hebt, kunt u beter de CP langzaam opbouwen. Als 
uw CP te snel stijgt, kan zich gedurende korte tijd een verergering van 
uw symptomen voordoen. Dat is een schoonmaakreactie en uw CP zal 
stijgen als die voorbij is. Om de CP langzaam te verhogen, dient het 
luchttekort draaglijk te zijn. 
 
Schoonmaak-reacties 
 
Bij ongeveer tweederde van de mensen die minder gaan ademhalen, 
zal zich een  ontgiftings- of schoonmaakreactie voordoen. Doordat het 
ademvolume normaler wordt, zullen door een verbeterde 
bloedsomloop alle weefsels en organen van meer zuurstof worden 
voorzien. Schoonmaakreacties vinden plaats wanneer de CP de 10, 20 
respectievelijk 40 seconden overschrijdt. Zij kunnen ook optreden 
wanneer de CP 2, 4 respectievelijk 6 maal zo groot is als de 
oorspronkelijke waarde. 
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In het algemeen laten schoonmaakreacties een verergering van uw 
symptomen zien, (echter in milde vorm) waarbij deze van enkele uren 
tot enkele weken kunnen duren. Bij de meeste mensen treden zij 
slechts een of twee dagen op. 
 
Kenmerkende persoonsgebonden symptomen zijn o.a.: 
 
   -     verhoogde slijm-afscheiding in de longen, kou vatten en 
neusverkoudheid 
 

-     diarree 
 

- vaker naar toilet moeten 
 

- vaker geeuwen en vermoeider 
 

- slapeloosheid 
 

- zich algeheel niet lekker voelen 
 

- geur van de huid (vooral als u grote hoeveelheden orale 
steroïden hebt gebruikt) 

 
- korte hoofdpijnaanvallen 

 
- snelle irritatie of zenuwachtigheid (als u daar aanleg voor hebt is 

het beter de CP langzaam op te bouwen door slechts een 
draaglijk luchttekort op te wekken). 

 
- een metaal- of koperachtige smaak in de mond en meer behoefte 

aan water. 
 
 
Wees gerust, het is zeer onwaarschijnljk dat al deze symptomen zich 
bij u zullen vertonen. Als zich bij u een sterke schoonmaakreactie 
voordoet, zal uw lichaam een grote fysiologische verandering hebben 
ondergaan en u zult zich er daarna stukken beter door voelen. 
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Een integraal onderdeel van het schoonmaakproces is een 
verminderde behoefte aan voedsel, dus dient u alleen dan te eten als u 
zich hongerig voelt. 
 
Om de intensiteit en de duur van de schoonmaakreactie te helpen 
verminderen, kunt u  door de dag heen regelmatig warm water 
drinken en ermee doorgaan om tijdens het ontspannen minder te 
blijven ademhalen. (OEFENING 2 en 6). 
 
Tijdens de schoonmaakperiode zal uw Controle Pauze sterk dalen. 
Deze stijgt weer wanneer het schoonmaakproces voorbij is en u zich 
zoveel beter zult gaan voelen. 
 
Positief bezien, zal iedereen merken dat de gezondheid er op vooruit 
gaat: veel minder piepende ademhaling, hoesten en ademtekort; 
toegenomen kalmte en concentratie; beter slapen en meer energie; en 
veel minder behoefte aan en trek in koffie, chocolade en andere 
voedingsmiddelen. 
 
 
De overgang van mond- naar neusademhaling 
 
Alle pasgeboren babies – en de meeste dieren – halen via de neus 
adem. Honden hijgen via hun bek om hun lichaamstemperatuur te 
reguleren, maar voor het grootste deel houden ze hun bek dicht. 
 
Veel mensen slapen, lopen, rusten en werken met hun mond lopen. 
Hun neus lijkt niet meer dan een ornament te zijn. 
 
Tijdens het inademen speelt uw neus een belangrijke rol om de lucht 
geschikt te maken voor de longen. Mijn eigen ervaring is dat door 
blijvend over te gaan van mond- op neusademhaling, uw astma met 
zo’n 30% zal afnemen. Daar wil ik graag nog aan toevoegen dat: 
 
Tenzij u op neusademhaling overgaat, u nooit van uw astma af zult 
komen. 
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UW NEUS 
 
Filtert: uw neus is bekleed met een slijmvlies. 
 
‘Geschat wordt dat driekwart van de bacteriën die binnenkomen via 
uw neus, op dat slijmvlies terecht komen en dus uitgeschakeld 
worden. In feite heeft het slijm een geheel eigen antibacteriële 
werking.’ 1 
 
Uw neus filtert ook grotere deeltjes uit de ingeademde luchtstroom, 
die vaak als triggers voor astma fungeren. (Ik ben er vaak ontsteld 
over, dat ouders van kinderen met astma zoveel geld spenderen aan 
het vervangen van vloerbedekking, gordijnen en beddengoed, en 
uiterst verfijnde stofzuigers aanschaffen om het inademen van 
stofmijten te doen verminderen, maar dat het kind zelden ertoe wordt 
aangespoord door de neus te ademen.) 
 
Verwarmt: Uw neus brengt de ingeademde lucht op een betere 
temperatuur en vermindert daardoor de kans op het afkoelen van de 
luchtwegen. 
 
‘Doordat de lucht in de neusgangen rond circuleert wordt deze snel 
opgewarmd: lucht die bijvoorbeeld op 6 graden de neus binnenkomt 
wordt, als deze eenmaal achterin de neus aangekomen is, opgewarmd 
tot 30 graden en zelfs tot op lichaamstemperatuur wanneer deze door 
de luchtpijp gaat.’ 2 
 
Bevochtigt: Uw neus bevat een vochtig slijmvlies dat de 
langskomende lucht licht bevochtigt, waardoor minder kans op 
uitdroging bestaat. 
 
Reguleert het ademvolume: Uw neusgaten vormen een kleinere 
ingang dan uw mond. Daardoor ontstaat een lichte weerstand wat 
weer resulteert in een rustiger, kalmer en beter ademvolume. 
 
Mondademhaling veroorzaakt een droge mond, wat een ideale 
voedingsbodem vormt voor bacteriën. Dat leidt vervolgens tot 
tandvleesontstekingen en een slecht gebit. Bovendien hebben alle 
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kinderen die vanuit gewoonte via de mond ademen, een veel grotere 
kans op het ontstaan van een scheef gebit.3 
 
‘Door de jaren heen heb ik gemerkt dat kinderen in toenemende mate 
chronisch of vanuit gewoonte via de mond ademen. Dat heeft niet 
alleen negatieve gevolgen voor de ontwikkeling van de kaken, de 
vorm van de zich nog ontwikkelende schedel en het op de juiste wijze 
aansluiten van de bovenste en onderste tanden en kiezen (occlusie), 
maar ook voor de algehele gezondheid van het kind. In de literatuur 
bestaat veel bewijs dat mond-ademhaling een negatief effekt heeft op 
de groei en ontwikkeling van het gezicht en de kaken. Alle kinderen 
die vanuit gewoonte via de mond ademen zullen een slechte occlusie 
hebben.’3 
 
Mondademhaling ziet er vreselijk uit. Neusademhaling wordt in het 
openbaar meer geaccepteerd en aantrekkelijker gevonden dan 
mondademhaling.’4 
 
Kijk, om uzelf hiervan te overtuigen, eens in de spiegel. Als u er 
aantrekkelijk wilt uitzien, houd dan uw mond dicht!! 
 
Neusverkoudheden komen onder astmatici vaak voor. Tot de 
symptomen daarvan behoren een piepende ademhaling, 
neusverstopping, loopneus, jeukende neus, keel, ogen en oren. Het 
grootste deel van mijn patiënten heeft tot heden de overgang van 
mond- naar neusademhaling kunnen maken. Bovendien heb ik veel 
feedback van patiënten ontvangen wat betreft het slinken van hun 
neuspoliepen; en dat binnen enkele maanden nadat ze alleen nog maar 
via hun neus zijn gaan ademen. 
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‘Een man die terwijl hij een knap meisje kust, toch veilig kan 
autorijden, geeft simpelweg die kus niet de volle aandacht.’ 
 
Albert Einstein 
 

Geef alle oefeningen de volle aandacht! 
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ADEMOEFENINGEN zoals deze tijdens de Buteyko 
ademtrainingen worden aangeleerd 
 
OEFENING 1: Hoe de neus vrij te maken, slijm te verwijderen of 
obstipatie te verhelpen. 
 
(luchttekort – middelmatig tot groot) 
 
 
OEFENING 2a en 2b: Hoe u uw ademhaling kunt verminderen 
 
(luchttekort – aanvaardbaar) 
 
 
OEFENING 3: Lopen met uw mond dicht om de behoefte aan lucht 
op te wekken. 
 
(luchttekort – aanvaardbaar) 
 
 
OEFENING 4: Lopen en daarbij de adem vasthouden. 
 
(luchttekort – middelmatig tot groot) 
 
 
OEFENING 5: STEPS (voor kinderen en gezonde volwassenen) 
 
(luchttekort – middelmatig tot groot) 
 
 
OEFENING 6: Hoe een piepende ademhaling en een hoestaanval te 
stoppen. (Geschikte oefening als u die symptomen hebt, ouder bent, 
verschillende ziekten hebt alsook bij een lage CP). 
 
(luchttekort – middelmatig) 
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OEFENING 1 
 
 

HOE U UW NEUS KUNT VRIJMAKEN (‘neus-
opener’) 

 
Een gratis video van dit gedeelte is verkrijgbaar via 
www.ButeykoDVD.com 
 
 
Als uw CP lager is dan 10 seconden, of wanneer u een van de 
aandoeningen hebt zoals genoemd bij ‘Belangrijke waarschuwing’, 
houd dan uw adem niet te lang vast. Doe in plaats daarvan 
OEFENING 6 om uw neus te helpen openen 
 
Uw neus raakt verstopt omdat u teveel ademhaalt. Bloedvaten raken 
ontstoken en er wordt meer slijm geproduceerd, waardoor het 
ademhalen via de neus wordt bemoeilijkt. 
 
Dan ontstaat er een vicieuze cirkel omdat, als uw neus dicht gaat 
zitten, u via uw mond gaat ademen. Dat leidt tot nog meer verlies van 
CO2 en maakt de verstopping alleen maar groter. 
 
 
De volgende oefening is heel effectief om binnen een paar minuten de 
neus vrij te maken: 
 

- Ga rechtop zitten. 
 
- Adem, zo mogelijk licht, in via de neus, en adem ook weer licht 

uit. Als uw neus erg verstopt zit, adem dan een klein beetje lucht 
in en uit, via een van uw mondhoeken. 

 
- Knijp met uw vingers uw neus dicht en houd uw adem vast. 

Houd uw mond dicht. 
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- Schud zachtjes uw hoofd of uw hele lichaam heen en weer, 
totdat u voelt dat u uw adem niet langer kunt vasthouden. (Houd 
uw neus dicht totdat u duidelijk de behoefte voelt om in te 
ademen.) 

 
- Wanneer u weer moet gaan inademen, laat dan uw neus los en 

adem rustig via de neus in, en weer uit, en houd uw mond 
gesloten. 

 
- Ga zo snel als u kunt, kalmer ademen. 

 

 
 
Als uw neus niet helemaal open gaat, wacht u zo’n 30 seconden totdat 
uw ademhaling weer normaal is geworden voordat u deze oefening 
nogmaals doet. U dient dit een aantal keren te doen voordat uw neus 
helemaal vrij zal zijn. 
 
Nadat u deze oefening vele keren hebt herhaald, zal uw neus weer 
open zijn. U zult zich ook warmer en alerter voelen omdat de 
bloedvaten zich gaan verwijden. Deze oefening is ook nuttig om slijm 
uit de luchtwegen te verwijderen en om obstipatie te verhelpen. Om 
obstipatie te verhelpen kunt u deze adem-vasthoud-oefening vele 
malen doen terwijl u op het toilet zit! 
 
Als u een lage CP hebt, geeft dat aan dat u veel teveel ademhaalt en 
uw neus zal dus ook weer verstopt raken. U zou wellicht denken dat u 
uw neus niet open kunt maken wanneer u een neusverkoudheid heeft, 
maar dat kunt u wel degelijk! Als u verkouden bent, houd dan uw 
mond dicht en ga door de dag heen minder ademen. (Dit wordt later 
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uitgelegd). Dat zal zowel de duur van uw verkoudheid verkorten als 
dat het ‘t gevaar dat de kou mogelijk naar uw borst overslaat, 
vermindert. Ik heb bij honderden astmatici gezien dat zij op 
dramatische wijze neusverkoudheden en longinfecties konden 
verminderen nadat zij hadden geleerd via hun neus te ademen en hun 
ademvolume te corrigeren. 
 
Wanneer voor het eerst de overgang van mond- naar neusademhaling 
wordt gemaakt, zal de hoeveelheid ingeademde lucht kleiner worden. 
Uw mond is een veel grotere opening en dus kunt u via de mond veel 
meer lucht inademen. Als uw mond vele jaren heeft opengestaan, is 
het zeker dat uw lichaam zich aan deze veel te grote ademhalingen 
heeft aangepast. 
 
Uw neusgaten zijn veel kleinere openingen en daarom zullen zij meer 
weerstand geven dan als u via de mond inademt. Tengevolge daarvan 
krijgt u mogelijk het gevoel dat u niet genoeg lucht binnen krijgt. Dat 
zal echter maar korte tijd duren. Binnen een paar dagen zal uw 
ademhalingscentrum gewend zijn geraakt aan een meer correct 
ademvolume. 
 
Wat u ook doet, zorg in elk geval dat u uw mond dicht houdt. Uw 
lichaam zal mogelijk enkele trucjes gaan vertonen om u ervan te 
overtuigen meer te gaan ademen door te gaan geeuwen, zuchten, 
regelmatig snuffen of af en toe via de mond te gaan ademen. 
Voorkom dan dat uw ademhaling weer groter wordt. 
 
Wanneer de behoefte om weer meer te gaan ademhalen zich voordoet, 
zoals bijvoorbeeld tijdens een zucht, slik dan meteen. Als u ook dreigt 
te gaan geeuwen, vermijd dan de diepe inademing die daarmee 
gepaard gaat. Verstrak in plaats daarvan de kaak door de mond stevig 
dicht te houden, of door te gaan slikken. 
 
Iemand die vanuit gewoonte via de mond ademt, heeft slechts enkele 
dagen nodig om blijvend op neusademhaling over te leren gaan. 
Belangrijke elementen om die veranderingen tot stand te brengen zijn 
het in toenemende mate observeren van uw ademhaling en het blijven 
oefenen om minder te ademen. 
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U dient te allen tijde en bij alle activiteiten via uw neus te blijven 
ademen. Bedenk daarbij dat als u bij tijd en wijle via uw mond 
ademhaalt, u uw astma-symptomen voedt en er minder zuurstof naar 
uw weefsels en organen gaat! 
 
Nadat u de stap van mond- naar neusademhaling hebt gezet, zult u het 
onaangenaam gaan vinden om via uw mond te ademen, omdat u gaat 
voelen welk effect die koude lucht op uw mond enz. heeft. Mensen 
vragen zich dan vaak af hoe zij in ‘s hemelsnaam hun leven tot dan 
toe hebben geleid met een zeer oncomfortabele, permanent verstopte 
neus; een aandoening die veelvuldig en vaak zonder succes, wordt 
bestreden met allerlei neussprays, ontblokkers of zelfs een operatie. 
 
 
Zoutoplossing voor neusverkoudheid 
 
De hiernavolgende remedie is erg aan te bevelen voor mensen met 
neusverkoudheden of voorhoofdsholte-ontstekingen. U kunt dit 
gebruiken in samenhang met OEFENING 1 (neus-opener). 
 
   -    Kook wat water, doe het in een glas en laat het afkoelen tot het 
lauwwarm is. 
 

- Voeg enkele korreltjes zeezout toe en laat het oplossen. Niet 
teveel anders gaat het prikken. 

 
- Giet wat van deze zoutoplossing in de palm van uw hand en 

snuif het via een neusgat naar binnen. 
 

- Wacht eventjes en herhaal dat dan via het andere neusgat. 
 

- Ga door met het opsnuiven van de oplossing, afwisselend via 
het ene en het andere neusgat. 

 
Droog, wanneer u daarmee klaar bent, uw neus dan af met een doekje 
of tissue. Uw neus zal dan van binnen schoner en minder verstopt 
zijn. Ook slechte adem, vaak een gevolg van neusslijm dat achterin de 
neus omlaag drupt, zal verminderen wanneer het binnenste van de 
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neus wordt schoon gehouden.  (Ik raad u aan dit te doen als u alleen 
bent!) 
 
Als u uw neus snuit gaat dit meestal gepaard met veel te veel 
inademen, en dat kan de inwendige bekleding van uw neus 
beschadigen en tot ontstekingen leiden. Het is veel effectiever deze 
zoutoplossings-methode te gebruiken. 
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OEFENING 2 
 
 

Hoe u (gemakkelijk) minder kunt ademhalen 
 
 
Dit is een heel eenvoudige oefening om uw ademvolume te 
verkleinen. Naarmate u zich meer op uw gemak voelt met het 
uitgangspunt van een juiste ademhaling en u uw ademhaling meer 
bent gaan observeren, lees dan de meer uitgebreide beschrijving in 
Bijlage acht. 
 

 
 

- Ga rechtop zitten 
 

- Registreer de hoeveelheid lucht die door uw neusgaten stroomt 
door uw vinger horizontaal onder uw neus te houden. Uw vinger 
dient net boven uw bovenlip te liggen, dicht genoeg bij uw 
neusgaten, zodat de luchtstroom wel voelbaar is maar deze niet 
wordt geblokkeerd. 

 
- Adem de lucht nu licht in tot aan de top van uw neusgaten. Haal 

bijvoorbeeld juist voldoende lucht naar binnen om uw neusgaten 
te vullen en meer niet. Adem bij elke ademteug zo’n 1 
centimeter aan lucht in 
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- Als u uitademt, stel u dan voor dat uw vinger een veertje is. 
Adem zó zachtjes tegen uw vinger aan dat het veertje niet 
beweegt. 

 
- Wanneer u bij een uitademing meer warmte voelt, wordt uw 

ademhaling groter. Concentreer u er dan op om uw ademhaling 
kalmer te maken, zodat de hoeveelheid warme lucht die u op uw 
vinger voelt, kleiner wordt. 

 
- Naarmate er minder warme lucht langs uw vinger stroomt, zult u 

een behoefte aan lucht voelen ontstaan. 
 

- Probeer die behoefte aan lucht vier minuten in stand te houden, 
zonder dat er een stress-gevoel ontstaat. 

 
De behoefte aan lucht dient tijdens deze oefening niet groter te 
zijn dan aan het einde van de Controle Pauze. 
 
Een andere manier om deze behoefte aan lucht te beschrijven is dat 
het eenzelfde gevoel van ademtekort is als tijdens een rustige 
wandeling. Het enige verschil  daarmee is dat u nu stil zit, wetende 
dat dit een mogelijk opkomend paniekerig gevoel zal doen 
verminderen. Veel astmatici voelen zich hierbij niet op hun gemak 
omdat dit hetzelfde gevoel is als wat ontstaat in tijden dat zich 
ademhalingsproblemen voordoen. Maar wees gerust, na enige 
oefening zult u in staat zijn die behoefte aan lucht vol te houden 
zonder er nerveus van te raken. 
 
Uw behoefte aan lucht dient duidelijk aanwezig maar niet gestresst te 
zijn. Als uw behoefte aan lucht niet duidelijk voelbaar is, breng dan 
uw ademhaling nog verder terug. Als uw behoefte aan lucht te 
gestresst is, adem dan een beetje meer in en laat uw lichaam zich 
ontspannen. 
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OEFENING 2B 
 
U kunt het ook op deze eenvoudige manier proberen. Waarschijnlijk 
is een van uw neusgaten gedeeltelijk verstopt. Probeer, teneinde een 
lichte behoefte aan lucht op te roepen, om door dat deels verstopte 
neusgat te ademen door uw vinger over het vrije neusgat te plaatsen. 
Als u zodoende het vrije neusgat blokkeert, zult u de luchttoevoer 
verminderen en voelt u wellicht enige ademnood. Probeer dit enkele 
malen, telkens zo’n 4 minuten vol te houden. 
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Hoe effectief deze oefening zal zijn, hangt af van het feit of u zich al 
dan niet buiten adem voelt. 
 
Hoe voelt uw verstopte neusgat nadat u er een paar minuten door hebt 
geademd? 
 
Opzet van OEFENING 2 
 
   Neem uw polsslag op. 
 
   Meet uw Controle Pauze. 
 
   Verminder 4 minuten lang uw ademhaling. 
 
   Wacht 2 minuten en meet weer uw Controle Pauze. 
 
   Verminderde ademhaling gedurende 4 minuuten. 
 
   Wacht 2 minuten en meet uw Controle Pauze. 
 
   Verminderde ademhaling gedurende 4 minuten. 
 
   Wacht 2 minuten en meet uw Controle Pauze. 
 
   Verminderde ademhaling gedurende 4 minuten. 
 
   Wacht 2 minuten en meet uw Controle Pauze. 
 
   Neem uw polsslag op. 
 
 
De CP aan het einde van de 4 sets dient zo’n 25% hoger te zijn dan 
die aan het begin. 
 
Uw polsslag aan het eind van de 2 minuten dient een paar slagen per 
minuut minder te zijn dan het aantal polsslagen aan het begin. Als uw 
polsslag hoger is, rust dan enkele minuten uit en meet hem opnieuw. 
Als deze nog steeds hoog is, dan is dat een teken dat u tijdens het 
doen van de oefening gestresst was. Als u de volgende keer Oefening 
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2 weer doet, zorg er dan voor dat u een luchttekort oproept maar let er 
dan vooral ook op u te ontspannen. 
 
Bij rust dient de normale polsslag van een volwassene tussen de 60 en 
80 slagen per minuut te zijn. De polsslag van een kind zal hoger zijn 
en gaat omlaag naarmate het kind ouder wordt. 
 
Als de pols van een volwassene in rusttoestand 100 of meer bedraagt, 
en de CP 10 seconden of nog minder is, dient u naar uw arts te gaan 
aangezien uw astma dan erg instabiel is en u mogelijk een tekort aan 
ontstekingsremmers (steroïden) hebt. 
 
Wil het verminderde ademhalen resultaten opleveren, dan is het 
noodzakelijk om telkens als u oefent, dit gedurende 20 minuten te 
doen, in sets van 4 minuten elk. 
 
Een typisch scenario voor iemand met astma kan zijn; 
 
   Polsslag – 72 
 
   CP – 8 seconden 
 
   4 minuten verminderd ademhalen 
 
   CP – 7 seconden 
 
   4 minuten verminderd ademhalen 
 
   CP – 9 seconden 
 
   4 minuten verminderd ademhalen 
 
   CP – 9 seconden 
 
   4 minuten verminderd ademhalen 
 
   CP – 11 seconden 
 
   Polsslag – 68 
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Naarmate u minder ademhaalt dient u zich warmer te gaan voelen. 
Als u zich niet warmer voelt, zorg er dan voor dat u een tekort aan 
lucht oproept, en dat u dat telkens 4 minuten lang kunt volhouden. 
 
Uw gedachten kunnen afdwalen, dus richt tijdens het oefenen uw 
aandacht steeds weer op het oproepen van een luchttekort. 
 
De keuze is aan u: ga de rest van uw leven door met veel te veel 
ademen en blijf astmatisch, of corrigeer uw ademhaling en breng uw 
kwaal op zijn retour. Ik zeg meestal tegen mijn patiënten dat als zij dit 
niet in praktijk gaan brengen, zij blijkbaar nog niet genoeg geleden 
hebben! Als u schoon genoeg hebt van uw astma-symptomen en daar 
verandering in wilt aanbrengen, dan zult u deze oefeningen wel willen 
gaan doen. 
 
Elke ochtend als eerste 20 tot 30 minuten oefenen, is een uitstekende 
manier om het naar adem happen van de avond ervoor, teniet te doen. 
Doe overdag nog eens hetzelfde - en herhaal de serie oefeningen ook 
‘s avonds nog een keer, als laatste voor het naar bed gaan. Terwijl u 
de serie van 4 sets van 4 minuten doet, probeer dan tijdens die hele 
vier minuten een tekort aan lucht aan te houden. Het zal niet veel 
helpen als u de eerste 30 seconden minder ademhaalt en dan de 
overige drie en een halve minuut weer veel te veel ademt. 
 
Als u voordat u naar bed gaat uw ademhaling vermindert, zal dat tot 
een rustige en verkwikkende slaap leiden waardoor u ‘s ochtends bij 
het wakker worden weer meer energie zult hebben. 
 
Als u zich deze oefening heeft eigengemaakt, kunt u deze voortaan 
overal doen. 
 
Het beste is als u tijdens de oefening rechtop zit, maar elk tekort aan 
lucht in welke houding dan ook is nuttig. 
 
Onthoud dat hoe vaker u er aan denkt om uw ademhaling een beetje te 
verminderen en een aanvaardbaar tekort aan lucht op te wekken, des 
te beter dat is. U kunt uw ademhaling verminderen terwijl u op school 
of op uw werk bent, terwijl u TV kijkt, een boek leest of bij welke 
bezigheid dan ook, zolang u een luchttekort kunt volhouden.   
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OEFENING 3 
 
 

Haal het beste uit lichamelijke inspanning 
 
Een gratis video van dit gedeelte is verkrijgbaar via 
www.ButeykoDVD.com 
 
 
Mijn ervaring is dat alle astmapatiënten die regelmatig enigerlei vorm 
van lichamelijke inspanning verrichten, meer controle over hun kwaal 
hebben dan zij die dat niet doen. 
 
Dit gedeelte laat u zien hoe u zich op een veilige manier kunt 
inspannen en hoe u daar het beste profijt van kunt hebben. 
 
Het belang van lichamelijke inspanning 
 
Er zijn slechts twee manieren waarop het menselijk organisme het 
CO2-gehalte kan verhogen. De eerste is door het ademvolume te 
verkleinen, en de tweede manier is om door lichamelijke inspanning 
CO2 te produceren. Tegenwoordig doen astma-lijders het 
tegenovergestelde: ze ademen veel te veel en omdat ze bang zijn een 
astma-aanval te krijgen, voeren ze lichamelijk nauwelijks iets uit. 
 
CO2 wordt via een inwendig proces geproduceerd wanneer voedsel 
en zuurstof in energie worden omgezet. Een spier in beweging levert 
meer CO2 en daardoor wordt de zuurstof die vrij komt van het 
hemaglobine, aan die spier geleverd.  (Zoals u nu weet maakt de 
aanwezigheid van CO2, dat zuurstof wordt losgekoppeld van het 
hemoglobine in de rode bloedlichaampjes.) 
 
 
Dus: Om meer CO2 te produceren, dient u uw spieren te bewegen! 
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Neus-ademhaling 
 
Een lage CP heeft te maken met een veel te groot ademvolume en 
geeft een grotere kans op een astma-aanval als gevolg van 
lichamelijke inspanning (inspannings-astma). Adem daarom, als uw 
CP minder dan 20 seconden is, nooit door de mond. (U kunt tijdens 
het sporten gedurende korte tijd wel uw mond open houden wanneer 
de CP meer is dan 20 seconden.) 
 
Alle ademhaling dient via de neus te geschieden. Aanvankelijk zal dat 
onmogelijk lijken vanwege het ingesleten patroon van mond-
ademhaling. 
 
Geen zorgen echter, want het is heel gemakkelijk aan te leren. 
Aanvankelijk merkt u wellicht dat u niet zo snel kunt lopen dan 
wanneer u uw mond open hebt, omdat het gevoel van kortademigheid 
groter wordt. Binnen enkele dagen is dat echter voorbij en zult u 
gestaag beter gaan lopen. Het is een kwestie van kwaliteit boven 
kwantiteit. 
 
Uw ademvolume zal tijdens de inspanning groter worden. Dat is geen 
probleem zolang er een redelijke overeenkomst is tot wat uw lichaam 
nodig heeft. Hoe lager echter uw CP, des te slechter dat met elkaar 
overeenstemt. 
 
Ik krijg vaak patiënten met ernstige astma of COPD. Op de dag van 
hun eerste bezoek, zijn ze vaak erg buiten adem wanneer ze van hun 
auto naar mijn praktijk lopen. Dit is een voorbeeld van een volkomen 
‘mismatch’ tussen hun ademvolume dat erg groot is, en hun 
lichamelijke inspanning die minimaal is. Na 10 minuten kalmeert hun 
ademhaling en meet ik hun CP. Deze is meestal 5 of 6 seconden wat 
wijst op ernstige over-ademing. 
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Onthoud: 
 
Als uw CP minder is dan 20 seconden, haal dan alleen via uw neus 
adem. 
 
Als uw CP groter is dan 20 seconden, kunt u tijdens een inspanning 
gedurende een korte periode via de mond ademen. 
 
De grootste kans op een astma-aanval 
 
De grootste kans om astma-symptomen te krijgen bestaat binnen 5 
minuten nadat u met enigerlei inspanning begonnen bent en 10 
minuten na het beëindigen daarvan. Onthoud dus dat u een astma-
aanval krijgt als uw ademvolume groter is dan wat uw lichaam nodig 
heeft. 
 
Voorkom een aanval bij het begin van de inspanning 
 
Als uw ademvolume sneller toeneemt dan uw metabole 
(lichaamseigen) productie van CO2, zullen uw luchtwegen zich 
vernauwen en ontstaat er een aanval. Om dit te voorkomen is het van 
belang dat u gedurende de eerste tien minuten waarin u zich inspant, 
uw ademhaling onder controle blijft houden. De enige manier om dat 
te bereiken is door een rustige warming up. 
 
Een goede warming up bestaat uit kalme bewegingen of rustig lopen, 
terwijl u uw adem vasthoudt. Na tien minuten zullen uw longen vrijer 
aanvoelen en zult u uw tempo kunnen verhogen met aanzienlijk 
minder kans op symptomen. Ongeacht hoe hoog uw CP is, doe het 
tijdens de eerste tien minuten altijd kalm aan. 
 
Voorkom een aanval aan het eind van de inspanning 
 
Mensen met astma blijven nadat ze met enigerlei lichamelijke 
inspanning zijn gestopt, doorgaan met te veel ademen. Zorg ervoor, 
nadat de inspanning is beëindigd, dat u uw ademhaling onder controle 
houdt. Doe vanuit uw wilskracht een bewuste poging om uw 
ademhaling te kalmeren. Als u vindt dat u amper de controle over uw 
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ademhaling hebt, doe dan veel kleine oefeningen zoals die beschreven 
staan bij Oefening 6. 
 
Voel de behoefte aan lucht 
 
Om het meeste uit uw lichamelijke inspanning te halen, dient u te 
proberen een behoefte aan lucht op te roepen, of met andere woorden, 
buiten adem te raken. 
 
Wanneer uw CP laag is, raakt uw ademhaling vrij gemakkelijk van 
slag, dus let daar op; doe het kalm aan en forceer uzelf niet voorbij het 
punt waarop u uw ademhaling niet langer onder controle hebt. 
Probeer tegelijk echter een aanvaardbaar tekort aan lucht op te roepen. 
 
Er zijn drie manieren om via lichamelijke inspanning deze 
behoefte aan lucht op te roepen 
 

1. Beweeg/loop sneller met uw mond dicht 
 

2. Adem minder tijdens de inspanning 
 

3. Oefen het vasthouden van de adem zoals beschreven bij 
OEFENING 4 

 
Als uw behoefte aan lucht te groot is, zodat u uw mond moet openen, 
doe het dan langzamer aan en kalmeer uw ademhaling. Door uw 
mond dicht te houden zult u sneller herstellen. Als uw 
lichaamsbeweging bestaat uit lopen, is het beter alléén te lopen of om 
met uw looppartner af te spreken niet te praten. Praten zal de 
voordelen van de inspanning alleen maar teniet doen. 
 
Hoe bepaalt u of u tijdens lichamelijke inspanning op de juiste 
manier ademt? 
 

- Meet voordat de inspanning begint uw CP 
 

- Begin met de lichamelijke inspanning 
 

- Meet uw CP zo’n 15 tot 30 minuten nadat u gestopt bent 
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- Uw CP-meting 15 minuten na de inspanning, moet groter zijn 
dan uw CP-meting voor de inspanning begon. 
 

U dient twee dingen in gedachten te houden 
 
1. Als uw CP direkt na de inspanning gemeten wordt, zal die 
waarschijnlijk lager zijn dan uw begin-CP vanwege het opbouwen 
van een lucht-tekort. 
 
2. Als 15 minuten na de inspanning uw CP nog steeds lager is dan uw 
begin-CP, hebt u tijdens de inspanning veel te veel geademd. 
 
Zwemmen of enige andere activiteit? 
 
Van zwemmen is altijd gezegd dat het goed is voor mensen met 
astma. Tijdens het zwemmen bewegen zowel de armen als de benen 
waardoor grotere hoeveelheden CO2 worden geproduceerd. Tegelijk 
wordt de ademhaling ingeperkt omdat de meeste tijd uw gezicht onder 
water is. Hierdoor stijgt het CO2-gehalte en verwijden uw luchtwegen 
zich. (Pas op voor zwembaden met gechloreerd water omdat dat een 
astma-aanval kan opwekken.) 
 
Maar u hoeft niet per sé te gaan zwemmen. Nu u bekend bent met het 
concept van over-ademen, kunt u door minder te ademen, de principes 
van het zwemmen bij elke activiteit invoegen. 
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CP en sport 
 
Probeert u zich eens iemand met een erg lage CP voor de geest te 
halen, iemand dus die bijvoorbeeld slechts 5 seconden de adem kan 
vasthouden. Diens ademhaling zal zelfs tijdens een kalme wandeling 
erg zwaar zijn. En denk dan anderzijds aan iemand met een CP van 40 
seconden. 
 
Als u een sportteam moest samenstellen en van elk van hen de CP zou 
moeten meten, dan raken degenen met een lage CP snel buiten adem, 
worden sneller moe, produceren meer melkzuur, hebben doorgaans 
niet hetzelfde uithoudingsvermogen als degenen met een hogere CP. 
Hoe groter de CP, des te minder lucht heeft men nodig om in een 
bepaald tempo een bepaalde afstand af te leggen. De lichamelijke 
prestaties zullen er, evenredig aan het stijgen van de CP, beter op 
worden. 
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Als u dit leest en u bent trainer/coach, introduceer dan de CP als een 
simpel middel om de prestatie van elke individuele speler te meten. 
Om de prestatie te verbeteren, dient de CP groter te worden. 
 
Hoe groter de CP, des te efficiënter u zult sporten. 
 
Hoe kleiner de CP, des te ineffeciënter u zult sporten. 
 
 
 
Hier volgt een opsomming van punten die van belang zijn bij 
lichamelijke inspanning: 
 

1. Het is absoluut essentieel dat astmalijders lichamelijke 
inspanning verrichten. 

 
2. De inspanning dient binnen uw eigen mogelijkheden te blijven. 

 
3. Haal tijdens enigerlei inspanning nooit door de mond adem als 

uw CP minder dan 20 seconden is. 
 

4. Hoe kleiner uw CP, des te meer dient u op te passen wanneer u 
lichamelijke inspanningen verricht. 

 
5. Blijf tijdens de inspanning de behoefte aan lucht voelen. 

 
6. Dertig tot 60 minuten lichamelijke inspanning per dag, is een 

prachtige manier om uw CP te vergroten. 
 

7. Zorg ervoor dat u het tijdens de eerste 10 minuten, met gesloten 
mond, rustig aan doet. 

 
8. Kalmeer uw ademhaling meteen na de inspanning . 

 
9. Loop, maar praat niet. (Walk, don’t talk) 
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OEFENING 4 
 
 

Adem vasthouden tijdens inspanning 
 
 
Bij deze oefening gaat het erom de adem, tijdens enigerlei vorm van 
lichamelijke inspanning, na een uitademing vast te houden. U kunt dit 
doen tijdens het lopen, touwtje of trampoline springen, fietsen enz. 
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Dit is een erg effectieve oefening, ook weer om ervoor te zorgen dat 
uw ademhaling er door de dag heen kalmer, minder heftig, en rustiger 
door wordt. De tijdsduur waarin u uw adem kunt vasthouden zal 
afhangen van uw gezondheids-toestand en uw CP. 
 
 
Waarschuwing 
 
Als u aan een of meerdere aandoeningen lijdt van de lijst die al eerder 
werd genoemd, dan is het beter om OEFENING 4 niet te doen. In 
plaats daarvan kunt u OEFENING 6 doen (vele kleine adem-
vasthoud-periodes), alsook rustig minder gaan ademen, en lopen met 
een klein lucht-tekort. 
 
Hierna volgen enkele punten die u in overweging dient te nemen: 
 

- Als uw CP kleiner is dan 10 seconden, zal het niet nodig zijn uw 
adem vast te houden om een tekort aan lucht te creëren, omdat 
lichamelijke inspanning op zich al voldoende zal zijn om dat te 
bewerkstelligen. 

 
- Als uw CP tussen de 10 en 15 seconden ligt, dient u slechts kort 

uw adem vast te houden. (Voorbeeld volgt hierna) 
 

- Als uw CP groter is dan 15 seconden en u niet aan een 
aandoening lijdt zoals op de lijst onder ‘Belangrijke 
waarschuwing‘, dan kan die adem-vasthoud-periode kort of lang 
zijn. (Voorbeeld volgt hierna). 

 
Voorbeeld van lichamelijke inspanning met een korte adem-
vasthoud-periode  - geschikt voor mensen met een relatief kleine CP: 
 

 
- Adem tijdens het lopen in, adem uit en houd uw adem vast 

 
- Loop 10 passen met vastgehouden adem 

 

64 



- Hervat het ademen en ga door met lopen 
 

- Herhaal, na zo’n 30 tot 60 seconden lopen met normale 
ademhaling, het vasthouden van de adem zoals hiervoor 
beschreven 

 
- Houd elke 30 seconden tot een minuut, in lichte mate uw adem 

vast 
 
 
Zorg dat u steeds op een gecontroleeerde manier ademhaalt 
 
 
Lichamelijke inspanning met een gemiddeld tot sterk vasthouden 
van de adem 
(Als u aan een aandoening lijdt die op de lijst onder ‘Belangrijke 
waarschuwing’ voorkomt, of een CP hebt van minder dan 15 
seconden, doe dan deze oefening alstublieft niet.) 
 

 
 

- Adem tijdens het lopen in, adem uit en houd uw adem vast 
 

- Loop tussen de 20 tot 100 passen met vastgehouden adem 
 
   -    Hervat het ademen en ga door met lopen 
 

- Herhaal na 30 seconden tot 1 minuut met normale ademhaling 
gelopen te hebben, het vasthouden van de adem zoals hiervoor 
beschreven 

 
- Zorg dat u steeds op een gecontroleerde manier ademhaalt 

 
Het creëren van een tekort aan lucht is de beste manier om uw CP van 
20 naar 40 seconden te brengen. 
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Het is van belang dat u uw ademhaling te allen tijde onder 
controle houdt, terwijl u tijdens lichamelijke inspanning uw adem 
vasthoudt 
 
 
U hoeft trouwens niet te lopen om deze oefening te doen. U kunt uw 
adem vasthouden tijdens wat voor soort lichamelijke inspanning dan 
ook. Sommige voetballers houden tijdens hun training hun adem vast. 
Zo houden ze bijvoorbeeld als ze een sprintje trekken, hun adem 
enkele passen vast om een flink tekort aan lucht op te wekken. Als u 
fietst, golf speelt of aan gewichtheffen doet, dan kunt u uw adem 
vasthouden. Ik heb deze oefening bovendien ook met goed resultaat 
gebruikt voor timmerlieden, metselaars, schilders, pleisterwerkers, 
barpersoneel, tuinders en anderen bij wie lichamelijke inspanning deel 
van hun werk uitmaakt. 
 
Er bestaat geen basisregel die zegt hoe vaak u dit zou moeten doen. 
Hoe vaker u echter tijdens de dag uw adem vasthoudt, des te beter. 
Steeds langere periodes waarin u uw adem vasthoudt, bezorgen uw 
ademcentrum namelijk een schok en kunnen daardoor een vaak 
‘koppige’ CP vergroten. 
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OEFENING 5 – Steps 
 
 
Als u astma-symptomen hebt zoals een piepende ademhaling of 
hoesten, of andere gezondheidsklachten heeft zoals genoemd onder 
‘Waarschuwing’ dan is het beter om OEFENING 5 niet te doen. 
 
Bij de Steps-oefening gaat het om een middelmatige tot sterke 
behoefte aan lucht en deze is daarom is het meest geschikt voor 
kinderen, en voor mensen die lichamelijke inspanning gemakkelijk af 
gaat. Als men de Steps-oefening doet of als men loopt terwijl men 
lang de adem kan vasthouden, bereikt men als gevolg van het grotere 
tekort aan lucht dat wordt gecreëerd, sneller resultaten. 
 

 
 
Bij Steps gaat het om het volgende: 
 

- Adem een klein beetje in en een klein beetje uit. 
 

- Houd uw adem vast door uw neus dicht te knijpen. 
 

- Loop zoveel passen als u kunt totdat u een sterke behoefte aan 
lucht voelt. 

 
- Probeer een groot tekort aan lucht op te bouwen door zoveel 

mogelijk stappen te zetten – zonder het te overdrijven 
natuurlijk! 

 
- Wanneer u weer gaat ademen, mag dat alleen maar via de neus 

en uw ademhaling moet onmiddellijk kalmer zijn 
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- Nadat u de Steps-oefening hebt gedaan zal uw eerste 
ademhaling meestal groter zijn dan normaal. Zorg ervoor dat u 
uw ademhaling zo snel mogelijk kalmeert door uw tweede en 
derde ademhaling te onderdrukken. 

 
- U moet zich eigenlijk binnen een of twee ademhalingen van 

deze Steps-inspanning kunnen herstellen. Als u dat niet kunt, 
hebt u uw adem te lang vastgehouden. 

 

 
 
Tel het aantal stappen dat u zet, om uw Steps-score te bepalen en 
vergelijk deze elke dag met de vorige, zodat u uw vooruitgang kunt 
meten. Achterin dit boek treft u een lijst aan waarop u uw vorderingen 
kunt bijhouden. 
 
Hoewel het er bij Steps om gaat zodanig uw adem vast te houden 
totdat u een sterk tekort aan lucht ervaart, dient het geen stress op te 
leveren. 
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Evenals alle andere ademoefeningen dient u Steps op een lege maag 
uit te voeren. De eerste twee weken zijn er op gericht u zover te 
krijgen elke dag 20 tot 30 herhalingen van Steps te doen. 
(Bijvoorbeeld 2 – 3 sets. Elke set bevat 10 herhalingen van Steps.) 
 
Bovendien dient u de rest van de dag opmerkzaam op uw ademhaling 
te blijven. 
 
 
De bedoeling is dat u uw Steps-score elke week met 10 punten 
verhoogt. Van tijd tot tijd komt die even tot stilstand, maar na enkele 
weken zal uw score weer omhoog gaan. 
 
Enkele jaren geleden koppelde ik het aantal stappen dat iemand kon 
zetten aan hun CP. Dit klopt bij de meeste mensen zeer nauwkeurig. 
Zo zal een kind of een volwassene aanhoudend hoesten, piepend 
ademen en last heben van inspannings-astma totdat ze met regelmaat 
6 stappen kunnen zetten. De hoofdsymptomen zullen verdwenen zijn 
als hun Steps-score tussen de 60 en 80 ligt, hoewel een ‘trigger’ nog 
steeds symptomen kan veroorzaken. 
 
Uiteindelijk gaat het er om dat u 100 stappen kunt zetten zonder 
buiten adem te raken. Dat zal weken in beslag nemen, dus verwacht 
geen onmiddellijk resultaat. Doe Steps binnen uw eigen 
mogelijkheden en let er sterk op niet te overdrijven. Als u gaat hijgen 
of een hoestaanval krijgt, doe dan geen Steps aangezien dat uw 
ademhaling zal verstoren. Doe in plaats daarvan OEFENING 6: vele 
kleine adem-vasthoud-periodes. 
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Aan de hand van onderstaande tabel kunt u uw vooruitgang meten: 

 
 
 
Als uw CP 10 seconden bedraagt, zal uw Steps-score tussen de 20 en 
40 liggen. Wanneer uw CP 40 seconden is, zal uw Steps-score tussen 
de 80 en 100 zijn. Deze vergelijkingen tussen CP en Steps zijn bij 
volwassenen nauwkeuriger dan bij kinderen. 
 
Alles boven een CP van 40 of een Steps-score van 100 betekent: geen 
astma-symptomen. 
 
Alleen de Steps-oefening doen is echter niet genoeg want het is ook 
erg belangrijk dat u door de dag heen kalm en rustig ademhaalt, 
afgewisseld met perioden van een licht tot middelmatig tekort aan 
lucht. 
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OEFENING 6 
 
 

Hoe u hoesten en een piepende ademhaling kunt 
stoppen via vele korte perioden waarin u uw 

adem vasthoudt 
 
Een gratis video van dit gedeelte is verkijgbaar via 
www.ButeykoDVD.com 
 
 
Iedereen kan de volgende oefening doen. Deze is met name geschikt 
voor ouderen en mensen met ernstige astma, emfyseem of enige 
andere aandoening zoals vermeld in categorie 2 op de lijst onder 
‘Belangrijke waarschuwing’. Deze oefening komt goed van pas bij 
paniekaanvallen, stress en astma-aanvallen. Het resultaat is hetzelfde 
als bij gebruik van het vertrouwde plastic zakje maar is veel veiliger 
aangezien het zuurstofgehalte op het juiste peil blijft. 
 
Vele korte adem-vasthoud-perioden kunnen duizenden malen per dag 
worden beoefend. In feite zou iemand met ernstig astma of met 
emfyseem dit de hele dag door, ja zelfs ‘s nachts moeten doen. Het 
gebeurt rustig, is geschikt voor ouderen en zal op dramatische wijze 
de symptomen verminderen. 
 
Vele korte adem-vasthoud-perioden om symptomen/aanval te 
verminderen 
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Houd vele malen gedurende 3 – 5 seconden uw adem vast. 
 

- Adem in, adem uit en houd uw adem vast. 
- Houd uw adem zo’n 3 – 5 seconden vast. Probeer niet uw adem 

langer dan 3 tot 5 seconden vast te houden omdat daardoor uw 
ademhaling groter wordt, wat uw symptomen zou kunnen 
verergeren. Uw maximale aantal vasthoud-seconden mag niet 
meer zijn dan de helft van uw CP op dat moment. Als dus 
bijvoorbeeld uw CP 4 seconden is, houd dan steeds slechts 2 
seconden uw adem vast.) 

 
- Adem na elke vasthoud-periode gedurende zo’n 10 tot 15 

seconden normaal. Laat uw ademhaling zichzelf regelen. 
 

- Ga door met telkens uw adem vast te houden, en dan 10 tot 15 
seconden rustig te ademen totdat de symptomen verdwenen zijn. 

 
In het algemeen treedt een astma-aanval, wat in feite een periode is 
waarin u moeizaam ademhaalt, niet zonder vooraankondiging op. In 
de meeste gevallen zal de persoon in kwestie merken dat de 
luchtwegen zich langzaam vernauwen, de neus gaandeweg verstopt 
raakt en/of de ademhaling begint te piepen enz. Wanneer men de 
eerste symptomen van een aanval voelt opkomen, is het erg nuttig 
direkt te beginnen om gedurende korte perioden de adem vast te 
houden. 
 
 
ZEER BELANGRIJK: NEEM UW MEDICIJNEN 
 
Ademoefeningen zullen alleen verlichting brengen in uw astma, als ze 
worden gedaan zodra de symptomen zich beginnen voor te doen. Als 
een astma-aanval al meer dan vijf minuten duurt, zal het veel 
moeilijker zijn om deze via ademoefeningen onder controle te krijgen, 
vooral als uw normale CP minder dan 20 seconden is. 
 
Als een aanval 5 minuten heeft geduurd dient u uw medicijnen te 
nemen. (Als u een heftige aanval hebt, neem dan uw medicijnen 
direkt.) Als u dan binnen 5 minuten niet op deze medicijnen reageert, 
neem dan meteen contact met uw arts op. 
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Erg belangrijk: Deze technieken dienen te worden gebruikt in 
samenhang met uw normale dagelijkse behandeling. Zorg ervoor dat 
u doorgaat met uw preventieve medicatie en maak zo nodig gebruik 
van luchtweg-verwijders. 
 
 
Deel B. Stop een hoestaanval door middel van vele korte perioden 
waarin u uw adem vasthoudt 
 
Hoesten is een van de astma-symptomen. Naar algemeen wordt 
aangenomen bestaat er niet zoiets als een ‘productieve hoest’. Alle 
hoesten veroorzaakt stress voor het lichaam, kan braken, gebroken 
ribben en andere symptomen tot gevolg hebben. Als u slijm uit uw 
longen wilt verwijderen, doe dan OEFENING 1 of 6, afhankelijk van 
welke u het meeste past. 
 
Sommige mensen krijgen eerder een hoestaanval dan anderen. Het 
probleem ligt niet in een enkel kuchje, maar wel als iemand 
aanhoudend hoest en dat niet gemakkelijk kan stoppen. 
Hoestaanvallen doen zich vaker ‘s nachts en in de vroege ochtenduren  
voor. Veelvuldig hoesten verstoort de ademhaling in ernstige mate. 
 
Ik heb inmiddels met honderden mensen gewerkt die een groot deel 
van de dag lopen te hoesten, en voor de meerderheid was over-
ademen de oorzaak daarvan. Wanneer deze mensen werd geleerd om 
hun ademhaling te corrigeren en hun CP te vergroten, hield het 
hoesten op. Het doet er niet toe wat voor soort hoest u hebt – een natte 
hoest of een droge blafhoest – en ook niet wanneer het hoesten zich 
voordoet; dat kan tijdens de nachtelijke uren zijn of terwijl u praat of 
iets anders aan het doen bent. In alle gevallen dienen zowel de 
frequentie als de duur van het hoesten te verbeteren naarmate uw CP 
groter wordt. U zult blijven hoesten totdat uw ochtend-CP 20 
seconden of uw Steps-score meer dan 6 is. Uw symptomen zullen 
door een trigger veroorzaakt worden zolang uw ochtend-CP 40 
seconden is en/of uw Steps-score tussen de 80 en 100 ligt. 
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De Hoest-cirkel…. 
 
Voorafgaande aan het hoesten, ademt u diep in en vervolgens hoest u, 
wat leidt tot een geforceerde uitstoot van lucht. 
 
Door deze geforceerde uitademing vergroot u uw ademvolume, 
waardoor weer een volgende hoest ontstaat. De cirkel is begonnen: 
weer een diepe inademing, weer een hoest, en opnieuw een 
geforceerde uitademing waardoor de draaimolen blijft draaien. 
 
Deze cirkel kan op de volgende manier doorbroken worden: 
 

- Probeer de hoest te onderdrukken en helemaal niet te hoesten. U 
zult een prikkeling in uw keel voelen, maar na een tijdje zou de 
drang om te hoesten moeten verdwijnen. Slikken of uw adem 
vasthouden kan ook helpen die drang tot hoesten in te perken. 

 
- Probeer niet geforceerd slijm uit uw longen op te hoesten. Slijm 

beschermt uw luchtwegen en maakt deel uit van het 
beschermingssysteem van uw lichaam tegen het verlies van 
kooldioxide. Als slijm geforceerd uit uw longen wordt 
verwijderd maar de ademhaling hetzelfde blijft, leidt dat alleen 
maar tot meer slijmvorming. 

 
- Ga in plaats daarvan minder ademhalen of houd uw adem vast, 

en het slijm zal op natuurlijke wijze, door het wijder worden van 
de luchtwegen, naar boven komen. Het kan dan ingeslikt 
worden en zal zonder enig gevaar door uw maagzuur worden 
opgelost, of u kunt het uitspugen als de omstandigheden dat 
toelaten. 

 
- Als u toch moet hoesten, probeer dat dan alleen door de neus te 

doen. 
 
Vooral belangrijk om te weten, is dat de diepe inademing en de 
geforceerde uitademing die tot een hoest leiden, die hoestcirkel alleen 
maar in stand zullen houden. Als u zich daarvan bewust bent zal dat 
de aanval doen afnemen. 
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Denk eraan dat hoe meer u hoest, des te meer u zult moeten hoesten. 
 

 
 
Probeer dus zoals hiervoor beschreven, vele korte perioden uw adem 
vast te houden totdat de hoestaanval voorbij is. Dat kan wel een paar 
uur duren, vooral als het om een hardnekkige hoest gaat. U zult 
merken dat de oefening met name de duur van de hoest zal verkorten 
en dat de behoefte kleiner wordt om via orale steroïden in te grijpen. 
 
Door mijn trainingen heb ik met deze oefening vele mensen er toe 
kunnen brengen het hoesten te stoppen. Het is van belang dat u 
opzettelijk probeert de hoest te kalmeren of te onderdrukken. Houd 
tijdens een aanval zoveel mogelijk, gedurende korte perioden uw 
adem vast om de hoest onder controle te krijgen. 
 
Waarschuwing 
 
Als u een ernstige hoestaanval hebt doe dan hetzelfde als bij een 
piepende ademhaling: neem onmiddellijk uw medicijnen  en/of 
raadpleeg een arts. 
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HOOFDSTUK 4 
 
 

Leefwijze, slapen en voeding 
 
 
Gratis video van dit gedeelte is verkrijgbaar via 
www.ButeykoDVD.com 
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Slapen 
 
Een lagere CP, zijnde een afspiegeling van een groter ademvolume, 
zal veel van onderstaande symptomen tot gevolg hebben. Hoeveel 
hiervan komen bij u voor? 
 

- Snurken 
 

- Slaap-apnoe 
 

- Verstoord slaapritme 
 

- Nachtmerries 
 

- Astma-symptomen (tussen 3 en 5 uur ’s ochtends) 
 

- Naar toilet moeten rond 5 of 6 uur ‘s ochtends 
 

- Kinderen die ‘s nachts in bed plassen 
 

- ‘s Ochtends vroeg al meteen moe zijn 
 

- Droge Mond 
 

- Symptomen bij het wakker worden: verstopte neus, piepende 
ademhaling, hoesten of kortademigheid 

 
 
Tienduizenden mensen hebben de afgelopen vijftig jaar op 
doeltreffende wijze de Buteyko adem-techniek toegepast om hen te 
helpen bij problemen die met slapen verbonden zijn zoals snurken, 
slaap-apnoe en slapeloosheid. Het is dus geen wonder dat deze 
symptomen vaak bij astma-patiënten voorkomen omdat over-ademen 
daar in belangrijke mate toe bijdraagt. 
 
Snurken komt niet noodzakelijkerwijs doordat de luchtwegen te nauw 
zijn maar wordt met name veroorzaakt doordat het ademvolume te 
groot is. Snurken kent twee smaken. De meer simpele vorm  wordt 
gekenmerkt door een zware ademhaling via de mond, wat trillingen in 
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het zachte verhemelte doet ontstaan. Bij de tweede vorm wordt zwaar 
door de neus geademd, wat turbulentie in de neus- en oorholten doet 
ontstaan met als gevolg een beperking van de inademingsstroom. 
 
Kijk en luister naar de ademhaling van iemand die heftig snurkt – die 
is zwaar! 
 
Bij obstructieve slaap-apnoe stopt de ademhaling tijdens de slaap. Als 
men meer dan vijf apnoe-periodes per uur heeft, wordt dit klinisch 
significant genoemd. Zowel ademen door de mond als een zware 
ademhaling vormen belangrijke oorzaken van slaap-apnoe. (Lees 
‘Sleep with Buteyko’ door Patrick McKeown om te leren hoe u de 
Buteyko methode kunt toepassen voor slaapgerelateerde stoornissen.) 
 
Om slapeloosheid, snurken en apnoe te beëindigen, en om te zorgen 
voor een diepe verkwikkende slaap met een rustiger ademhaling en 
veel meer energie bij het wakker worden, kunt u het volgende in acht 
nemen: 
 

- Hoe hoger uw Controle Pauze, des te beter 
 

- Verminder uw ademhaling via een aanvaardbaar tekort aan 
lucht, door u vijftien minuten voordat u naar bed gaat wat te 
ontspannen. Dit zorgt voor een aaneengesloten en diepe slaap. 

 
- Niets eten 2 uur voordat u naar bed gaat omdat voeding de 

ademhaling doet toenemen. 
 

- Een koele (maar geen koude) slaapkamer is het beste. Het is 
beter om in de slaapkamer niet de centrale verwarming aan te 
hebben en ervoor te zorgen dat uw dekbed of dekens niet 
overmatig warm zijn. Hoge temperaturen vergroten de 
ademhaling. Bovendien is een luchtige slaapkamer het beste. 

 
- Slaap niet op uw rug. Slaap in plaats daarvan op uw linkerzij of 

op uw buik. Op de rug slapen is de allerslechtste houding omdat 
daarbij de ademhaling aan geen beperkingen onderhevig is. 
Slapen op de linkerzij is de beste houding omdat u daarbij het 
minste ademt.  
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- Zorg ervoor dat uw mond ‘s nachts dicht blijft. 
 
Om goed gezond te blijven: adem ‘s nachts NOOIT door uw mond. 
 
 
‘s Nachts uw mond dicht-tapen 
 
Wij adviseren volwassenen en kinderen een lichte papieren tape te 
gebruiken om hun lippen op elkaar te houden. U kunt dit 
(verband)tape bij de drogist of apotheek kopen. De juiste breedte is 
ongeveer 2 1/2 centimeter. Plak de tape horizontaal zodat uw hele 
mond bedekt is. Als u deze niet horizontaal kunt plakken, plak hem 
dan verticaal. Voordat u de tape vastplakt, maakt u aan beide 
uiteinden een ‘omslag’ zodat de tape er ‘s ochtends gemakkelijker af 
gaat. Slapen met zo’n tape op de mond is zeer aan te raden om van 
een goede nachtrust te kunnen genieten en ook zult u ‘s ochtends 
meer energie hebben. Feitelijk zal er in alle hiervoor genoemde 
symptomen verbetering komen door ‘s nachts uw mond dicht te 
houden. Bij kinderen onder de 5 jaar dient u echter de mond niet dicht 
te plakken. Als u erg veel alcohol gedronken heeft of u zich misselijk 
voelt, dan is het niet aan te raden de tape op te plakken. 
 
Het is goed mogelijk dat sommige mensen logischerwijs een 
paniekerig gevoel krijgen als ze er alleen al aan denken hun mond 
dicht te plakken. Om u daar overheen te zetten kan het helpen, om de 
tape een half uur voordat u naar bed gaat, op te doen. Dat zou 
voldoende tijd moeten zijn om aan de tape te wennen en enigerlei 
nervositeit te overwinnen. Het zal de eerste paar nachten een beetje 
vreemd aanvoelen om die tape op te hebben. Soms gaat hij er ‘s 
nachts af, maar u zult dan in elk geval al minstens enkele uren door 
uw neus hebben geademd. 
 
Blijf de tape op doen totdat u er in geslaagd bent ‘s nachts voortaan 
door uw neus te blijven ademen. Hoe lang dat duurt verschilt per 
persoon.  
 
  

79 



Wat te doen als uw neus verstopt is 
 
Lichte neus-symptomen 
 
Als uw neus voordat u naar bed gaat verstopt raakt, maak dan eerst 
uw neus weer open door de daarop gerichte oefening te doen (neus-
opener), en spoel uw neus met de zoutoplossing zoals al eerder 
beschreven. Wanneer u de tape op hebt, zal uw neus nooit compleet 
verstopt raken. Als u ‘s nachts terwijl u de tape op hebt, heel diep 
ademt zal uw neus slechts gedeeltelijk verstopt raken. Dit is het 
verdedigings-mechanisme dat het lichaam gebruikt om over-ademen 
te voorkomen. Wanneer uw neus gedeeltelijk verstopt raakt zal echter 
het kooldioxide-gehalte in uw lichaam stijgen, en daardoor zal uw 
neus weer open gaan. Als u teveel blijft ademen zal uw neus opnieuw 
gedeeltelijk verstopt raken wat er weer toe leidt dat het kooldioxide-
gehalte stijgt, waardoor de neus weer open gaat enzovoort. Onthoud 
dus dat uw neus alleen maar volledig verstopt raakt als u door uw 
mond ademt. 
 
 
Ernstige neus-symptomen 
 
Als uw neus ernstig verstopt is, zult u alles wat hieronder vermeld is, 
moeten doen: 
 

- Beoefen voordat u naar bed gaat, een half uur lang het 
verminderde ademhalen. (Als de Steps-oefening voor u geschikt 
is, zullen 10 herhalingen voldoende zijn.) 

- U zult ook uw neus met zeezout moeten uitspoelen, zoals eerder 
beschreven, alsook de tape over uw mond moeten plakken. 

- U zult ‘s nachts ook een ‘Breathe Right strip’ of iets dergelijks 
op uw neus moeten dragen. 

- U zult er met de tape op uw mond en de strip op uw neus niet 
erg toonbaar uitzien, maar u zult er zich een heel stuk beter door 
voelen! 

 
Breathe right-strips kunt u bij de meeste apotheken wel kopen; deze 
zijn erg nuttig bij een verstopte neus. Het zijn plastic strips die, 
wanneer ze op het buitenste deel van de neus worden geplaatst, de 
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neusopeningen verwijden. Deze strips hoeft u slechts tijdelijk te 
gebruiken. Na enige tijd, als u minder last hebt van 
neusverstoppingen, zult u hen niet langer nodig hebben omdat u in 
staat zult zijn om louter door de tape, uw mond dicht te houden. U 
zult ‘s nachts veel beter slapen en ‘s morgens veel meer energie 
hebben, in tegenstelling tot dat duffe gevoel dat de meesten die door 
de mond ademen wel kennen. 
 
 
Samenvatting van verstopte neus 
 
Verminder uw ademhaling gedurende een half uur voordat u gaat 
slapen. De Steps-oefening is daar heel bruikbaar voor, mits die voor u 
geschikt is. Doe anders van de overige oefeningen diegene die het 
beste bij u past. 
 
Spoel de neus met zeezout en water. 
 
Draag een Breathe Right-strip of iets soortgelijks als de 
neusverstopping ernstig is. 
 
Doe ‘s nachts een stukje papieren tape op uw mond. 
 
 
Voeding 
 
Twee opmerkingen over voeding: 
 

1. Alle voedsel vergroot  de ademhaling. Let op de hoeveelheid 
die u consumeert. Eet alleen wanneer u honger hebt en stop 
wanneer u genoeg hebt. 
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Als uw CP minder dan 15 seconden is, besteed er dan in het bijzonder 
aandacht aan wanneer u eet, hoeveel u eet en wat u eet, aangezien 
voedsel in grote mate uw ademhaling kan verstoren. Wanneer u met 
de ademtraining begint, merkt u wellicht dat uw eetlust flink 
vermindert omdat uw stofwisseling (metabolisme) verandert. 
Naarmate de eetlust afneemt, zult u gemakkelijk en zonder veel 
moeite gewicht gaan verliezen. (Vooropgesteld dat u enkele pondjes 
kwijt moet raken.) 
 

Om de CP snel te verhogen: ga  minder eten. 
 

2. Voedingsmiddelen die de ademhaling het meest vergroten zijn 
de kant-en-klare etenswaren, en ‘zware’ etenswaren zoals 
dierlijke eiwitten. Deze voedingsmiddelen dient u te beperken 
, alsook suiker, thee, koffie, wit brood, rundvlees, 
varkensvlees en zuivelprodukten. 

 
 
Kant-en-klare voedingsmiddelen 
 
In de jaren dertig van de 20e eeuw voerde Dr. Weston Price onder 
groepen mensen die traditioneel aten, een interessante studie uit naar 
wat er gebeurt wanneer zij overgaan op een Westers dieet van kant-
en-klaar voedsel. Toen de Kelten, die op de Hebriden-eilanden bij de 
Schotse kust woonden, overgingen van hun traditionele 
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voedingswijze welke vooral bestond uit vis, kleine schaaldieren en 
havermeel, op het gemoderniseerde dieet bestaande uit cakes, wit 
brood en allerlei baksels van wit meel, marmalade, groenten uit blik, 
gezoete vruchtensappen, jams en suikergoed, ging de eerste generatie 
kinderen door de mond ademen en daalde hun afweer tegen allerlei 
beschavingsziekten dramatisch.1 

 
De traditionele voedingswijze bleek minstens vier keer meer dan de 
minimaal vereiste voedingsstoffen te bevatten, terwijl het moderne 
dieet niet aan dat minimum voldeed. 
 
Het feit dat deze kinderen via de mond gingen ademen zegt op 
zichzelf al genoeg en illustreert het verband tussen het moderne dieet 
en chronische hyperventilatie. Doordat het kind een grotere behoefte 
voelt om zwaarder te gaan ademen, opent het de mond om daardoor te 
gaan ademhalen, wat op zijn beurt de gezondheid van dat kind 
negatief beïnvloedt. 
 
Kant-en-klare voedingsmiddelen zijn slijm- en zuurvormend. Door de 
hele evolutie heen was onze voedingswijze voor 95% alkalisch en 5% 
zuurvormend. Tegenwoordig is het omgekeerde het geval: ons dieet 
bestaat voor 95% uit zuurvormende etenswaren en voor 5% uit 
alkalische produkten. Zuurvormende etenswaren zoals zuivel, vlees, 
wit brood, suiker, koffie en thee zijn alle slijmvormend en verzuren 
het bloed. Het lichaam zal, in een poging de juiste zuurgraad in het 
bloed te behouden, de ademhaling gaan stimuleren om zodoende CO2 
kwijt te raken. (CO2 is zuurvormend). 
 
Tot de alkalische (kalkvormende) voedingsmiddelen horen de meest 
fruitsoorten, groenten en water. Dit zijn ‘adem-vriendelijke’ 
voedingsmiddelen. (Wees voorzichtig met citrusvruchten omdat 
astmapatiënten daar vaak niet tegen kunnen.) 
 
  

83 



Voedsel-intolerantie 
 
Als u etenswaren consumeert waar u niet tegen kunt, zal dat uw 
Controle Pauze omlaag brengen. Voedingsmiddelen die mensen met 
astma vaak niet kunnen verdragen zijn chocolade, melk, eieren, kaas 
en room, tarwe, citrusvruchten en rode wijn. 
 
Chocolade is bij mijn weten hiervan de ergste en helaas lijken 
astmapatiënten daar verzot op te zijn. De symptomen hoeven zich niet 
direkt na het eten van de chocolade voor te doen, maar kunnen pas 
later die dag of zelfs de volgende dag naar buiten komen. Als u gek 
bent op chocolade is dat een teken dat u een tekort hebt aan het 
mineraal magnesium. Als u gedurende enkele maanden magnesium-
citraat neemt, zal dat uw behoefte aan chocolade doen verdwijnen. 
Bovendien verwijdt magnesium-citraat langs natuurlijke weg de 
bronchiën en is het dus een erg nuttig mineraal bij bronchiale 
klachten. Als u orale ontstekingsremmers (steroïden) gebruikt is het 
van belang dat u zowel extra magnesium alsook extra calcium neemt. 
Wil calcium goed opgenomen worden, dan is het belangrijk dat het 
vergezeld gaat van magnesium. 
 
Om voedsel-intoleranties op te sporen dient u er op te letten door 
welke voedingsmiddelen u een benauwd gevoel op de borst krijgt. Zo 
zou u bijvoorbeeld een benauwd gevoel op de borst kunnen krijgen of 
veel slijm gaan produceren, nadat u een glas melk of enkele glazen 
rode wijn hebt gedronken. 
 
Symptomen hoeven zich niet direkt na het eten of drinken van 
‘verkeerd’ eten of drinken voor te doen, naar kunnen ook pas de 
volgende dag optreden. Dezelfde voedingsmiddelen beïnvloeden ook 
vaak de neusholten. Als u graag een glas rode wijn drinkt of een reep 
chocolade eet, bedenk dan of dat u het benauwde gevoel op de borst 
erna, wel waard is? 
 
Gebaseerd op mijn observaties van duizenden mensen met astma, ben 
ik van mening dat zo’n 50% daarvan niet tegen zuivelprodukten 
kunnen. Om de kans op bot-ontkalking (osteoporose) te voorkomen, 
dient u voldoende water te drinken, veel groene groenten te eten en 
aan vormen van lichaamsbeweging te doen die de botten belasten 
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zoals lopen, joggen enz. Op die manier voorkomt men in landen die 
weinig zuivel gebruiken zoals in China, dat men osteoporose krijgt. In 
feite komen broze botten veel meer voor in de Westerse landen met 
een hoge melkconsumptie dan in die in het Verre Oosten. In het wild 
levende dieren hebben geen problemen wat osteoporose betreft en 
geen van alle drinken zij melk na de aanvankelijke zoogperiode. Hoe 
denkt u dat zij dat voorkomen? 
 
Dieet en CP 
 
Een goed dieet bestaande uit fruit, groenten, vis, kip, pap en water zal 
uw CP helpen stijgen. Rauw voedsel is beter voor uw ademhaling dan 
gekookt. Een slecht dieet bestaande uit kant en klare etenswaren, 
eiwitrijk voedsel en voedingsmiddelen waar u overgevoelig voor bent, 
zal u aanzetten tot veel te veel ademen en daardoor zal uw CP dalen. 
Fabrieksmatig vervaardigde produkten waar veel winst op te behalen 
is, worden veelvuldig aangeprezen. Een vuistregel zou kunnen zijn 
dat hoe vaker er reclame voor wordt gemaakt, des te kunstmatiger ze 
zijn. Let eens op de advertenties en commercials voor erg bekende 
cornflakes-merken (met heel veel chocolade, suikers en met erg 
weinig voedingwaarde), die met name op onschuldige kinderen 
gericht zijn. 
 
Behalve op goed voedsel, dient u er ook op te letten dat u door de dag 
heen voldoende water drinkt. De behoefte aan water hangt van vele 
factoren af waaronder de buitentemperatuur, hoeveel lichameljke 
arbeid u verricht en uw voeding. De kleur van uw urine is 
waarschijnlijk de beste maatstaf om te zien of u voldoende vocht in 
uw lichaam hebt. In het algemeen dient de kleur licht doorzichtig te 
zijn. Als de urine donker is, is dat een teken dat u meer water moet 
gaan drinken. 
 
Probeer als u eet of drinkt uw ademhaling in de gaten te houden 
omdat dan vaak met volle teugen ingeademd wordt. Haal ook tijdens 
uw maaltijden rustig en door uw neus adem. Ook uw gasten zullen 
zich daar plezieriger bij voelen! 
 
Om astma goed onder controle te krijgen is het in het licht van het 
bovenstaande belangrijk dat u uw voedingsgewoonten aanpakt.   
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HOOFDSTUK 5 
 
 

BUTEYKO TRAINING OP MAAT (al 
naargelang uw specifieke behoeften) 

 
 
 
Een gratis video van dit gedeelte is verkrijgbaar via 
www.ButeykoDVD.com 
 
 
 
 
 
 
‘Alleen al te weten dat één levend wezen met meer gemak heeft 
kunnen ademen omdat  
 
jij geleefd hebt - geeft reeds voldoening.’ 
 
 
Ralph Waldo Emerson (1803 – 1882) 
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De weg die u wat de Buteyko training betreft het beste kunt volgen, 
zal afhangen van uw huidige gezondheidstoestand en welke 
oefeningen u graag doet. 
 
 
A. Als u niet gezond en/of al op leeftijd bent, of een CP hebt van 
minder dan 10 seconden dan: 
 

- dient u te allen tijde, ook ‘s nachts, door uw neus te ademen. 
 

- zult u minder symptomen hebben als u louter in een 
rechtopzittende houding slaapt. 

 
- zal continu zwaar ademen tijdens zes of zeven uur slaap, een 

lage CP in stand houden. Laat daarom de wekker telkens om de 
twee of drie uur aflopen, om uw slaap te onderbreken. Wanneer 
u ‘s nachts wakker wordt, houd dan vele keren kort uw adem 
vast om uw ademhaling onder controle te helpen krijgen. 

 
- dient u te allen tijde uw ademhaling rustig te houden. 

 
- moet u overmatig praten of andere activiteiten die uw 

ademhaling tijdens de slaap doen toenemen, vermijden. 
 

- dient u voedsel in kleine porties te consumeren 
 

- moet u uzelf tijdens lichamelijke inspanning nooit voorbij het 
punt dwingen te gaan waar u de controle over uw ademhaling 
verliest. Rol bijvoorbeeld bij het opstaan, rustig naar de rand van 
het bed en loop kalm naar de badkamer, of de kamer uit. 
Wanneer u de trap op gaat, neem dan één trede tegelijk en rust 
zo vaak als nodig is. 

 
- kunt u de hele dag door Oefening 6 doen (Veel korte adem-

vasthoud-momenten) en steeds rustig wat minder in en uit 
ademen, waarbij u een licht tot middelmatig tekort aan lucht 
voelt. Zo kunt u bijvoorbeeld tweeduizend kleine adem-
vasthoud-momenten per dag ‘doen’ - alsook in blokjes van 
telkens vijf minuten vele malen per dag minder ademhalen. (U 
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hoeft elk adem-vasthoud-moment niet te gaan tellen – doe er in 
plaats daarvan zoveel u kunt.) Hoe ernstiger uw symptomen, des 
te groter dient het aantal adem-vasthoud-momenten te zijn en 
des te vaker dient u rustig uw ademhaling te verminderen. 

 
- vermindert u ‘s ochtends als eerste gedurende minstens een half 

uur uw ademhaling (om het snakken naar adem van de avond 
ervoor terug te draaien), en doet dat overdag en ‘s avonds voor u 
naar bed gaat nog eens twee keer een half uur (om uw 
ademhaling tijdens uw slaap te verbeteren). 

 
- kunt u elke dag met gesloten mond rustige loop-oefeningen 

doen. 
 
De resultaten zullen afhangen van hoeveel tijd en energie u hieraan 
besteedt. 
 
 
B. Als je een kind of tiener bent, dan: 
 

- kun je de oefening doen om je neus open te maken als deze 
verstopt zit. 

 
- moet je te allen tijde je mond dichthouden. 

 
- kun je bij een piepende ademhaling of als je hoest, vele kleine 

adem-vasthoud-momenten per dag doen. 
 

- dien je als je geen symptomen hebt, dagelijks 20 – 30 
herhalingen van de Steps-oefening te doen. (Idealerwijze 10 
voor het ontbijt, 10 tijdens de dag en 10 voordat je naar bed 
gaat.) 

 
- kun je een lijst bijhouden van je Steps-scores en die elke week 

10 punten hoger proberen te krijgen. 
 

- moet je je het idee van verminderd ademhalen eigen maken, en 
er voor zorgen dat jouw ademhaling 24/7 rustig verloopt. 
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- dien je Oefening 2B te doen (om te leren minder adem te halen). 
 

- kun je tijdens lichamelijke inspanning je adem steeds kort 
vasthouden. 

 
 
Wanneer uw kind 80 – 100 Steps haalt, doe dan geregeld de 
oefeningen om op dat peil te blijven. Zo kan een kind bijvoorbeeld na 
enkele weken 100 Steps blijven halen door slechts drie maal per dag 
de Steps-oefening te blijven doen. De Steps-score dient met 10 per 
week toe te nemen, met als einddoel een score van 80 – 100 stappen. 
 
Zo kan de vooruitgang van een kind dat de Steps-oefeningen doet, er 
uit zien: 
 
   Week 1: 26 stappen 
 
   Week 2: 35 stappen 
 
   Week 3: 47 stappen 
 
   Week 4: 60 stappen 
 
   Week 5: 69 stappen 
 
   Week 6: 80 stappen 
 
   Week 7: 80 stappen 
 
   Week 8: 70 stappen 
 
   Week 9: 80 stappen 
 
   Week 10: 100 stappen 
Het is relatief gemakkelijk om een hoge Steps-score aan te houden als 
die eenmaal is bereikt. Dat hangt dan af van de mate waarin uw kind 
zich van diens ademhaling bewust is. Als uw kind zich bijvoorbeeld 
weinig bewust is van zijn ademhaling en door de dag heen regelmatig 
zucht, een erg hoorbare ademhaling heeft, door de mond ademt of 
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veel te veel lucht inneemt, dan zal diens Steps-score slechts langzaam 
omhoog gaan. In zo’n situatie is het goed het kind steeds aan het 
‘ABC’ te herinneren: Adem Bewust Correct. 
 
Wanneer u merkt dat de Steps-score van uw kind omlaag gaat wordt 
het tijd om door de dag heen de oefening vaker te gaan doen. En 
vergeet niet dat telkens wanneer iemands Steps-score onder de 60 
zakt, alle astma-symptomen zullen terugkomen. 
 
Wat ook zeer goed kan helpen is om tijdens de oefeningen de adem 
kort vast te houden. Het kind kan bijvoorbeeld de adem inhouden 
tijdens het lopen, bij het trampolinespringen, hardlopen, paardrijden 
of welke lichamelijke bezigheid dan ook die het leuk vindt. Terwijl 
het kind bezig is dient het zolang mogelijk de adem vast te houden 
zonder er gestresst door te worden. Aan het eind van dat adem-
vasthoud-moment moet het kind weer zo snel mogelijk rustig gaan 
ademen. 
 
Als u het idee van verminderde ademhaling en Steps moeilijk aan een 
kind kunt uitleggen, is mijn kinderboek ‘ABC to be Asthma Free’ een 
erg nuttig middel om jonge kinderen aan de hand van een verhaaltje 
de oefeningen bij te brengen. Het is een kleurrijk plaatjesboek dat een 
kind zelf kan lezen om het programma beter te leren begrijpen. 
 
 
C. Als u een volwassene bent met een erg druk leven, dan: 
 

 -     dient u vanaf het moment dat u wakker wordt, uw ademhaling 
te verminderen. 
        Verminder bijvoorbeeld terwijl u nog in bed ligt uw 
ademhaling en zorg dat er 
        een behoefte aan lucht ontstaat. 
-     houdt u tijdens het douchen of haren wassen na een uitademing 
uw adem vast, 
       zodanig dat er een flinke behoefte aan lucht ontstaat. 
 
 -     vermindert u uw ademhaling als u naar uw werk rijdt. 
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 -     houdt u als u van uw auto naar uw werk loopt, enkele malen uw 
adem vast. 
 
 -     houdt u, als u tijdens uw werk moet lopen, regelmatig kortere 
en langere 
       momenten uw adem vast. 

 
    -     kunt u tijdens uw lunchpauze 20 minuten gaan lopen. Houd 
tijdens de hele 
          wandeling vele malen uw adem vast. 

 
 -    dient u dagelijks, mits u geen contra-indicaties hebt,  20 maal de 
Steps oefening 
       te doen. (Lees eerst de tekst ‘Belangrijke waarschuwing’) 
 

    -    dient u na uw werk, in uw auto, bij de TV of als u een boek leest 
enz. uw 
          ademhaling te verminderen. 
 
U dient in het ideale geval per dag, bij elkaar opgeteld, zo’n 90 
minuten uw ademhaling te verminderen en diverse oefeningen te 
doen. De beste tijd om uw ademhaling te verminderen is meteen na 
het wakker worden; verder ook door de dag heen, en ook als laatste 
wat u doet voor u naar bed gaat. 
 
Zorg dat u zoveel aandacht aan uw ademhaling besteedt dat uw CP er 
per week  4 seconden extra bij krijgt. Als uw CP er week na week niet 
hoger op wordt, dient u meer aandacht aan uw ademhaling te besteden 
of elke dag de oefeningen strikter binnen een daarvoor gereserveerde 
tijdspanne te doen. 
 
Een aantal jaren geleden was er een timmerman in een van mijn 
trainingen, die meende dat hij het te druk had en te ongedurig was, om 
welke oefening dan ook te gaan doen. Ik vroeg hem zijn ademhaling 
als hij naar en van zijn werk reed te verminderen, en om na een 
uitademing zijn adem vast te houden telkens wanneer hij over het 
bouwterrein liep, de steiger opklom, een stuk hout afzaagde enz. 
Bovendien vroeg ik hem zijn ademhaling te verminderen wanneer hij 
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TV keek, alsook op ieder moment van de dag, dat hij eraan dacht dat 
te doen. 
 
Toen de timmerman een week later terugkwam, was zijn CP bijna 
verdubbeld van 12 naar 23 seconden - en hoefde hij niet steeds meer 
te hoesten. 
 

U HEBT DE KEUS UIT TWEE OPTIES 
 

Streef naar een hoge CP 
 

OF 
 

Negeer dit op eigen risico en kamp de rest van uw leven met uw 
symptomen! 

 
 
Hoeveel vooruitgang kunt u verwachten? 
 
Vooruitgang hangt af van de mate waarin u door de dag heen uw 
ademhaling observeert. Hoe meer aandacht u besteedt aan het 
corrigeren van uw ademhaling en het omhoog brengen van uw CP, 
des te groter het resultaat. 
 
Onthoud: 
 
   Als uw CP stijgt, gaat uw gezondheid er op vooruit 
 
   Als uw CP daalt, gaat uw gezondheid er op achteruit 
 
Er zijn slechts twee manieren om uw CP te verhogen: 
 

1) Verminder uw ademhaling 
 

2) Vergroot uw lichamelijke inspanning (maar wees voorzichtig als 
uw CP laag is) 

 
In het algemeen boeken mensen de eerste paar weken sterke 
vooruitgang. Dit gaat afwisselend gepaard met hele goede en enkele 
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slechte dagen. Na verloop van tijd zullen die goede dagen, als u de 
oefeningen trouw blijft doen, in aantal toenemen. Op de slechte dagen 
voelt u zich als toen u nog aan astma leed, voordat u met het Buteyko 
programma begon. Als u een aantal slechte dagen achter elkaar hebt, 
besteed dan zoveel mogelijk tijd en aandacht aan het verminderen van 
uw ademhaling. Doe wel zo’n 500 keer per dag de oefening waarbij u 
korte momenten uw adem vasthoudt. Aanvankelijk zult u erg veel tijd 
in de training moeten investeren maar dat zal, naarmate de maanden 
voorbij gaan, stellig zijn vruchten gaan afwerpen. 
 
Hoewel deze aanpak betrekkelijk snel resultaten geeft, is het geen 
wondermiddel. De symptomen die u hebt zullen afhangen van uw CP. 
Zolang u maar het basis-idee van een correct ademvolume begrijpt, en 
dat ook kunt toepassen, zal uw CP met zo’n 3 tot 4 seconden per week 
toenemen. 
 
Zolang uw CP onder de 20 seconden blijft, zullen uw astma-
symptomen zich nog elke dag vertonen. Als uw ochtend-CP tussen de 
20 en 40 seconden ligt, kan een ‘trigger’ mogelijk nog astma-
symptomen veroorzaken. Alleen als uw CP gedurende 6 maanden 40 
of meer bedraagt, zult u geen last meer van uw symptomen hebben. 
 
De heftigheid van uw symptomen staat in relatie tot uw CP. Naarmate 
uw CP toeneemt, zullen uw symptomen afnemen – verlies dus niet de 
moed als u nog steeds last van enkele symptomen hebt. Dat is 
onvermijdelijk zolang uw CP laag blijft. Ga door met het verminderd 
ademhalen en de diverse oefeningen uit dit boek. 
 
Als u enkele weken de oefeningen hebt gedaan, en uw CP mogelijk 
20 seconden bedraagt, dan komt u op een niveau waarop zich geen 
verbetering in uw aandoening noch in uw CP lijkt voor te doen. Dit 
kan gebeuren, ongeacht de hoeveelheid tijd die u aan de oefeningen 
om minder adem te halen, hebt besteed. De beste manier om uw CP 
van 20 naar 40 seconden te brengen, is om aan enigerlei vorm van 
lichaams-beweging te gaan doen. Als uw Controle Pauze koppig 
volhardt, verminder dan bovendien uw voedselconsumptie. Daardoor 
zal uw CP sneller omhoog gaan. 
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Veel voorkomende astma-triggers zoals dierenharen, 
neusverkoudheid, koud weer, sigarettenrook, vochtig weer, 
stofmijten, lichaamsbeweging, lachen, schimmels, pollen, 
luchtvervuiling en sterke geuren vormen niet de oorzaak van uw 
astma. Ze zijn louter triggers. Wanneer u correct ademt en een hoge 
CP hebt waardoor de weefsels en organen voldoende zuurstof krijgen 
aangevoerd, zullen deze triggers geen probleem vormen. 
 
Zoals u zult weten, behoren kortademigheid, een piepende 
ademhaling en hoesten tot de astma-symptomen. Elk symptoom 
vergroot het ademvolume en deze zware ademhaling heeft weer zijn 
invloed op uw aandoening. Er ontstaat een vicieuze cirkel omdat 
naarmate u meer symptomen hebt, u zwaarder zult gaan ademen en 
hoe zwaarder u ademt, des te meer symptomen u zult gaan vertonen. 
Om die reden is het beter om, als uw CP laag is, die astma-triggers te 
vermijden. 
 
Er zijn maar weinig patiënten die zeggen dat ze, ook al zijn ze minder 
gaan ademen, niet echt vooruitgang boeken. Wanneer ik dit hoor, ben 
ik vastbesloten  te weten te komen waaraan dat ligt. Wanneer ik ze 
weer ontmoet, observeer ik hun ademhaling terwijl ze met me praten. 
Die is altijd zwaar en ik kan hen hóren ademhalen. Het probleem is 
dan dat ze zich daar niet eens van bewust zijn. Probeer u dus te allen 
tijde van uw ademhaling gewaar te zijn. Als u dat niet bent, zult u 
slechts minimale vooruitgang boeken. 
 
Werkt de Buteyko-training voor iedereen? 
 
Adem-correctie leidt bij 90% van de beoefenaars tot succes. Dit is een 
uitzonderlijk hoog cijfer gezien dat het louter gebaseerd is op 
toepassing door de patiënt zelf. Geen enkele therapie kent een 100%-
succes-garantie, zelfs de meest succesvolle medicaties niet. 
 
Iedereen die het concept van chronische hyperventilatie begrijpt en 
deze verkeerde ademhaling aanpakt, zal vooruitgang boeken. Tot 
heden heb ik emails van vele mensen uit de hele wereld ontvangen, 
die erg veel baat hadden bij mijn boek ‘Asthma Free Naturally’. 
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Wanneer u uw ademhaling corrigeert heeft dat niet alleen gunstige 
gevolgen voor uw  astma. Alle organen en weefsels inclusief uw 
hersenen, zullen meer zuurstof aangevoerd krijgen. Het energiepeil 
stijgt, u voelt zich een stuk kalmer, uw concentratie wordt scherper, u 
bent in staat tot veel meer lichamelijke inspanning, en verslavingen 
nemen af doordat uw stofwisseling weer normaler wordt. 
 
Ongeacht onze voorgeschiedenis, we kunnen alleen het beste uit het 
leven halen wanneer we ons goed en energiek voelen. 
 
Wanneer u een lage CP hebt ‘leeft u maar half’ omdat dat bij veel 
mensen leidt tot ‘watten in het hoofd’, moeheid, stress, hoesten, 
piepend ademhalen, kortademigheid en nervositeit. En dan noem ik 
nog niet eens het effekt dat hyperventileren heeft op ernstiger 
aandoeningen zoals hoge bloeddruk, pijn op de borst (angina 
pectoris), diabetes enz. 
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Conclusie 
 
Door dit boek te lezen hebt u de eerste stap ertoe gezet om uw astma 
voor altijd te veranderen. Dat neemt wel tijd in beslag, dus heb 
geduld. U zult vastberaden moeten zijn, dus houd vol. U dient uzelf te 
observeren, dus wees gewaar. 
 
Ik ben vaak verbaasd over het aantal therapieën en behandelmethoden 
die beweren astma te kunnen verhelpen. In mijn ervaring heeft geen 
een ervan dezelfde resultaten als die welke u kunt bereiken vanuit de 
informatie in dit boek. Bovendien is het niet de vervuiling van de 
lucht, noch de hygiëne–theorie, margarine, bomen, wormen noch 
andere factoren die astma veroorzaken. Chronische hyperventilatie 
veroorzaakt astma. Maar u hoeft mij niet te geloven: pak uw 
ademhaling aan en wacht af wat er gebeurt! 
 
Het is nog steeds onbegrijpelijk waarom allerlei Astma-
belangenverenigingen, Long Stichtingen en GINA (Global Initiative 
for Asthma) nog steeds het verband niet hebben ontdekt tussen 
chronische hyperventilatie en astma. Afgaande op mijn eigen intuïtie 
vermoed ik dat de innige connectie tussen farmaceutische bedrijven 
en de Astma-belangenverenigingen als gevolg van het sponsoren van 
die laatste door de eerste, mogelijk de voortdurende weerbarstigheid 
kan verklaren waarom deze zo succesvolle methode (zonder enig 
medicijngebruik) niet wordt onderzocht. De farmaceutische industrie 
heeft miljarden dollars tot zijn beschikking om alle gevestigde 
partijen koest te houden. Bovendien zijn longartsen en dergelijke 
louter getraind in medische ingrepen en hebben dus geen weet van 
andere methoden. En dat niet alleen, maar veel van deze ‘experts’ 
bezoeken over de hele wereld allerlei astma-conferenties, welke 
gesponsord worden door de farmaceutische industrie. Dus mogelijk is 
het louter een kwestie van ‘wiens brood men eet, wiens woord men 
spreekt’. Dat is erg jammer, vooral omdat dit wereldwijd ten koste 
gaat van miljoenen kinderen en volwassenen. 
 
Tot op de dag van vandaag ben ik me er niet van bewust dat er 
Astma-belangen-verenigingen zouden zijn die hun leden aanraden 
door de neus te gaan ademen. Neusademhaling is niet alleen logisch, 
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maar is tevens gebaseerd op degelijk fysiologisch onderzoek. Alle 
medische studieboeken vermelden dat de neus een zeer belangrijke rol 
speelt bij het uitfilteren van ziektekiemen, bacteriën en 
(astma)triggers die door de lucht vervoerd worden. Bovendien wordt 
algemeen aangenomen dat de mond bij lange na niet zo effektief is 
om binnenkomende lucht in de gewenste conditie te brengen. 
 
Neusademhaling heeft eigenlijk geen onderzoek nodig. Onze evolutie 
gedurende twee miljoen jaar, zou genoeg bewijs ervan moeten zijn 
hoe belangrijk ademen via de neus is. Moeder Natuur heeft ons van 
een neus voorzien, dus laten we die dan ook gebruiken! 
 
Ik sluit graag af met een verzoek aan GINA en allerlei Astma-
belangenorganisaties wereldwijd, om op objectieve wijze zowel 
chronische hyperventilatie als astma te onderzoeken. Alleen dan kan 
een monumentale stap voorwaarts worden gezet. 
 
 
‘Een nieuwe wetenschappelijke waarheid triomfeert niet door zijn 
tegenstanders te overtuigen teneinde hen het licht te doen zien, maar 
doordat zijn tegenstanders uiteindelijk zullen sterven en er een nieuwe 
generatie zal opgroeien die er vertrouwd mee is.’ 
 
 

Max Planck 
  

97 



Bijlage 1 
 
 

Medicatie: wees op uw hoede 
 
 
Medicatie is erg belangrijk om astma onder controle te krijgen. De 
hierna volgende informatie over medicatie, is gebaseerd op vragen die 
regelmatig door bezorgde medicijngebruikers aan mij worden gesteld. 
Als eerste wil ik er op wijzen dat u onder geen enkele omstandigheid 
de aan u voorgeschreven medicijnen moet veranderen of verminderen, 
voordat u hierover met een huisarts of medisch specialist hebt 
gesproken. 
 
Medicatie kan in twee groepen worden verdeeld: luchtwegverwijders 
(broncho-dilatoren) en preventieve medicatie (steroïden). 
 
 
Luchtweg verwijdende medicijnen 
 
Luchtwegverwijders worden verder onderverdeeld in korter en langer 
werkende middelen, en deze zitten in grijze, groene of blauwe 
inhalers. Kortwerkende luchtweg-verwijders (‘pufjes’) dienen alleen 
gebruikt te worden als dat echt nodig is; deze werken zo’n 3 – 4 uur. 
Een veelvuldig voorgeschreven kortwerkende luchtweg-verwijder – 
die de stof Salbutamol bevat – is Ventolin. 
 
Langwerkende luchtwegverwijders zoals Serevent dienen op 
regelmatige tijdstippen genomen te worden en werken ongeveer 10 
uur. 
 
 
Preventieve, ontsteking remmende medicijnen 
 
Preventieve medicijnen bestaan hoofdzakelijk uit steroïden en moeten 
altijd op doktersvoorschrift genomen worden. Preventieve medicijnen 
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zijn er in rode, bruine of oranje inhalers (‘puffers’). Veel gebruikte 
preventieve medicijnen zijn o.a. Flixotide, Pulmicort en Qvar. 
 
 
Combinatie-medicijnen 
 
Tabletten die via de mond moeten worden ingenomen (oraal) en die 
gericht zijn op specifieke cellen welke met ontstekingen te maken 
hebben, worden leukotriene modifiers genoemd. Dit zijn nieuwere 
versies van medicijnen zoals bijvoorbeeld Singulair. 
 
 
Instructies voor overleg met uw arts om uw medicatie te 
heroverwegen 
 
Door de jaren heen heb ik gemerkt dat duizenden astmapatiënten hun 
medicijnbruik konden verminderen of beëindigen zolang zij zich aan 
de instructies hielden die in dit boek beschreven staan. 
Voorgeschreven medicatie mag alleen veranderd worden in 
samenspraak met enigerlei arts. 
 
Voordat u het met uw arts over uw astma-medicatie gaat hebben, 
dient u aan de volgende criteria te voldoen: 
 

1) Uw Controle Pauze dient gedurende 4 weken meer dan 20 
seconden te zijn. 

 
2) U hebt gedurende 4 weken geen kortwerkende 

luchtwegverwijders hoeven te gebruiken. 
 

3) U hebt gedurende 4 weken geen astma-symptomen gehad. 
 
Uw astma-medicatie mag nooit in een keer volledig gestopt worden. 
Dit is uitzonderlijk gevaarlijk. In plaats daarvan dient astma-medicatie 
langzaam gewijzigd te worden al naargelang de toestand van de 
patiënt. 
 
Astma-medicatie verhoogt de CP en daarom zal, telkens als uw 
medicatie een beetje verminderd wordt, uw CP ook omlaag gaan. Dit 
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dient dus in overweging genomen te worden en daarom is het van 
belang dat uw CP meer dan 20 seconden bedraagt voordat er 
veranderingen in uw medicatie worden aangebracht. Als uw CP 
bijvoorbeeld 13 seconden is en u besluit uw medicatie te verminderen, 
dan kan uw CP tot onder de 10 seconden dalen, wat een erg instabiele 
vorm van astma tot gevolg heeft. 
 
Het is ook noodzakelijk dat u uw CP tot 20 seconden verhoogt, 
voordat u van de ene Fase in de andere overgaat. (Deze drie Fasen 
worden hierna verder omschreven.) Alleen als u uw chronische 
hyperventilatie aanpakt zult u in staat zijn uw behoefte aan 
preventieve medicijnen te verminderen. 
 
De drie Fasen die hierna worden genoemd, zullen afhangen van de 
medicatie waar u op bent. Als u bijvoorbeeld alleen maar een 
preventief medicijn neemt, ga dan door naar Fase 3. Als u 
bijvoorbeeld Singulair of iets soortgelijks gebruikt, zult u bij Fase 1 
moeten beginnen. Als u orale steroïden slikt dan zijn de hierna 
genoemde Fasen niet op u van toepassing. In plaats daarvan kunt u uw 
arts of specialist bezoeken om uw medicatie te heroverwegen wanneer 
u gedurende minstens 4 weken een CP van 20 seconden hebt bereikt. 
 
 
FASE 1 
 
Wanneer u geen astma-symptomen hebt, geen behoefte hebt aan 
luchtwegverwijders en uw CP gedurende 4 weken groter dan 20 
seconden is, vraag dan aan uw arts om: 
 

- extra medicatie zoals bijvoorbeeld Singulair, te verminderen of 
te stoppen. 
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FASE 2 
 
Voordat u met Fase 2 begint, dient u te wachten totdat u geen astma-
symptomen meer hebt, geen behoefte hebt aan luchtwegverwijders en 
uw CP 4 weken lang 20 seconden of meer bedraagt. Vraag dan aan 
uw arts om: 
 

- van langwerkende luchtwegverwijders zoals Serevent, over te 
mogen schakelen op bijvoorbeeld Ventolin. 

- van combinatie-inhalers waarin zowel preventieve als 
langwerkende luchtweg-verwijdende middelen zitten, over te 
mogen schakelen op een afzonderlijk preventief middel en een 
kortwerkend luchtwegverwijdend middel. 

 
Met een CP (gedurende 4 weken) van 20 seconden of meer en geen 
astma-symptomen, zult u veel minder behoefte aan een 
luchtwegverwijder hebben. Combinatie-inhalers zoals bijvoorbeeld 
Symbicort bevatten echter een krachtig luchtwegverwijdend middel. 
Omdat het een combinatie-medicijn betreft, kunt u dit niet zelf aan uw 
behoefte aanpassen en dus neemt u wellicht medicijnen die u niet 
nodig hebt. Het is daarom aan te bevelen uw arts te vragen om uw 
combinatie-inhaler te splitsen in een afzonderlijk preventief middel en 
een kortwerkend luchtweg-verwijdend middel. Zie het voorbeeld 
hierna: 
 
   Vervang Symbicort door Pulmicort en Ventolin 
 
 
FASE 3 
 
Op dit punt aangekomen zal uw medicatie bestaan uit een preventief 
middel en een kortwerkende luchtwegverwijder. Voordat u met Fase 
3 verder gaat, dient u te wachten totdat u geen astma–symptomen 
meer hebt, geen behoefte meer hebt aan luchtwegverwijders en 4 
weken lang een CP hebt van 20 seconden of meer. Vraag dan uw arts 
uw preventieve medicatie op uw behoeften in te stellen. 
 
Als richtlijn bij het verminderen van uw preventieve medicatie kunt u 
aanhouden dat de dosering nooit met meer dan een kwart per keer 
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verminderd dient te worden. Telkens als uw preventieve medicatie 
een beetje wordt verminderd, dient u te wachten totdat uw CP weer 4 
weken lang 20 seconden of meer bedraagt, u geen behoefte aan 
luchtwegverwijders, en geen symptomen meer hebt. Pas dan kunt u 
uw arts raadplegen om uw medicatie verder te verminderen. 
 
Dit is een voorbeeld waarop u van 1000 mcg. per dag tot 0 kunt gaan: 
 
   1000 – 800 – 600 – 500 – 400 – 300 – 200 – 100 – 0. 
 
Telkens als u de dosis vermindert, verminder dan ook uw ademhaling 
en wacht totdat uw CP 4 weken lang op 20 seconden blijft. 
 
Wanneer uw CP 6 maanden lang minstens 40 seconden bedraagt, zult 
u niet langer de behoefte hebben permanent een preventief medicijn te 
gebruiken. Uw voornaamste symptomen zullen verdwenen zijn 
wanneer uw CP 20 seconden bedraagt, maar een trigger kan atijd nog 
wel symptomen veroorzaken. 
 
Blijf te allen tijde kortwerkende, luchtwegverwijdende medicijnen bij 
u dragen 
 
 
Wanneer dient u geïnhaleerde steroïden (ontstekingsremmers) te 
verhogen? 
 
Hoewel het nuttig is uw medicatie samen met uw arts te veranderen 
naarmate uw conditie verbetert, is het nog belangrijker ervoor te 
zorgen dat u voldoende van uw steroïden-medicijn neemt als uw CP 
laag is of wanneer u chronische ademhalings-problemen hebt. 
 
Als uw CP minder is dan 10 seconden en/of u op één dag meer dan 3 
Ventolin-pufjes moet nemen, dan is dat een teken dat u wellicht te 
weinig steroïden neemt. 
 
Een andere indicatie van een gebrek aan steroïden is een polsslag van 
100 of meer en dat gedurende 24 uur. In dat geval is het aan te raden 
om samen met uw huisarts uw steroïden-medicatie te herzien. 
 

102 



Als dat zo is zal het moeilijk zijn uw ademhaling te corrigeren en uw 
CP te verhogen aangezien de drang om te ademen te groot zal zijn. In 
dat geval luidt het advies om uw arts te bezoeken om uw medicatie te 
heroverwegen. 
 
 
Astma-medicatie – worden we wel geïnformeerd? 
 
Door de jaren heen zijn er wat betreft astma-medicijnen een aantal 
vragen gerezen. Een zo’n astma-inhaler, Fenoterol genaamd, die in de 
jaren zeventig alom werd voorgeschreven, veroorzaakte duizenden 
aan astma-gerelateerde doden in Nieuw Zeeland en andere landen. (1-
3)   De Wellington Asthma Research Group van Richard Beasley, 
Carl Burgess, Julian Crane en Neil Pearce was de eerste die deze 
verontrustende ‘link’ ontdekte. Voordat deze ontdekking echter was 
geaccepteerd stonden hun bevindingen bloot aan heftige kritiek en 
tegenwerking van de producent van Fenoterol, Boehringer Ingelheim, 
en verassenderwijs ook van een Asthma Task Force die bestond uit de 
toenmalige Professor in de Geneeskunde aan de Wellington School of 
Medicine, alsook drie longartsen. 
 
Boehringer deed erg veel moeite om luxe internationale conferenties 
te organiseren waar zorgvuldig geselecteerde astma-‘experts’ het 
medicijn verdedigden. Ook werd er bij bijna alle artsen, apothekers en 
gezondheidsjournalisten in Nieuw Zeeland uitgebreid publiciteits-
materiaal afgeleverd. Dat materiaal bevatte tabellen en andere 
informatie ‘die, aldus werd beweerd, lieten zien dat er geen 
verbinding bestond tussen de verkoop van Fenoterol en astma-
gerelateerde doden.’ 1 
Uiteindelijk ondernam het Nieuw Zeelandse Department of Health 
aktie door ‘in sterke mate zijn verkrijgbaarheid te beperken, 
waardoor een ‘experiment in preventie’ kon plaatsvinden. Deze 
overheidsregulering, die in feite Fenoterol van de markt in Nieuw 
Zeeland verwijderde, werd in verband gebracht met een plotse en 
aanzienlijke vermindering van het aantal aan astma verwante 
sterfgevallen, hetgeen verder bewijs leverde voor de causale rol van 
Fenoterol in de epidemie van astma-doden in Nieuw Zeeland.’ 
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Een rapport, geschreven door Professor in de Geneeskunde Evan J. 
Begg, gepubliceerd in de New Zealand Medical Journal, concludeerde 
als volgt: ‘Uiteindelijk was dit een overwinning voor Neil Pearce en 
zijn collega’s en ook voor de mensen met astma wier levens werden 
gered. Het verlies lag aan de zijde van de New Zealand Astma Task 
Force en van Boehringer Ingelheim, wier respectievelijke optredens 
laakbaar waren. Hoewel het redelijk was dat zij vraagtekens zouden 
zetten bij een nieuwe bevinding, met name als deze tegendraads leek 
te zijn, dan nog is het niet redelijk om macht en geld op agressieve 
wijze te gebruiken om gegevens te verdoezelen - met 
levensbedreigende gevolgen’ 2 
 
Citaten betreffende moderne astma-medicaties: 
 
Astma bestaat al zo’n vijfduizend jaar en toch ‘werd in de 19e en 20e 
eeuw, vóór de jaren ’20, dood door astma door de leidinggevende 
autoriteiten als zeldzaam beschouwd.’ 4 
 
Tegenwoordig zien we een totaal ander plaatje: astma is gedurende de 
afgelopen 30 jaar buitenproportioneel toegenomen en eist elk jaar de 
levens van duizenden kinderen en volwassenen. 
 
In de Verenigde Staten stierven in 2004 ongeveer 3816 mensen aan 
astma en in 2005 waren dat er zo’n 3857. (5) In het Verenigd 
Koninkrijk stierven er in 2005 zo’n 1300. (6) Wereldwijd - zo wordt 
geschat - sterven elk jaar rond de 180.000 mensen aan astma. 7 
 
Wijst dat niet op het feit dat er iets ernstig mis is met de huidige 
behandelmethodes? Jaar op jaar zouden de cijfers over astma en het 
daaruit resulterende aantal sterfgevallen moeten dalen. Maar ondanks 
de miljarden dollars die in astma-onderzoek worden geïnvesteerd zien 
we het tegenovergestelde. Dat plaatst allerlei astma-autoriteiten 
wereldwijd niet in een gunstig daglicht en kan nauwelijks een succes-
story worden genoemd. 
 
Ikzelf ben niet tegen medicatie, maar als iemand die het grootste deel 
van zijn leven aan astma heeft geleden, voel ik me heel erg door de 
medische wereld in de steek gelaten. Hoewel ik als kind bij heel veel 
dokters ben geweest, werd mij nooit verteld hoe ik door mijn neus 
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moest ademen, noch kreeg ik praktische oefeningen om mijn over-
ademen tegen te gaan. Wanneer ik toen ik 25 jaar was, niet op deze 
benaderings-wijze was gestoten, dan was mijn astma wellicht op dit 
moment god weet hoeveel erger geweest. Medicatie speelt een erg 
belangrijke rol, maar dat geldt ook voor het corrigeren van chronische 
hyperventilatie! 
 
Bovendien roept een aantal van de hedendaagse medicijnen nogal wat 
vragen op maar slechts weinig leken zijn zich daarvan bewust. 
Behandelingen zoals bijvoorbeeld met Seretide, Symbicort en 
Serevent hebben allemaal vanuit de US Food and Drugs 
Administration strikte gezondheidswaarschuwingen meegekregen. 
 
Zelfs bij de meest nijvere medisch-wetenschappelijke onderzoeken 
zijn de resultaten wat beperkt, als gevolg van de tijdsspanne en de 
bevolkingsgroepen waarop die onderzoeken zich baseren. Om hun 
aandeelhouders tevreden te stellen moeten farmaceutische bedrijven 
hun medicijnen zo snel mogelijk op de markt zien te brengen. De 
vraag die hierbij gesteld moet worden is of korte-termijn onderzoeken 
onder relatief kleine bevolkingsgroepen de gevolgen kunnen 
repliceren en voorspellen welke zich zullen voordoen wanneer 
miljoenen mensen diezelfde produkten jarenlang zullen gaan 
gebruiken?  
 
Hierna volgt een aantal opmerkingen van astma-experts en de FDA 
over enkele heden ten dage gebruikte medicijnen. Alle links die 
hieronder worden genoemd, zijn beschikbaar via 
www.buteykoclinic.com. 
 
Met betrekking tot Advair (ook bekend als Seretide) 
 
‘Als we deze medicijnen van de markt zouden halen, konden we 4000 
sterfgevallen per jaar voorkomen.’  stelt Shelley Salpeter, klinisch 
Professor in de Geneeskunde aan de Stanford University; en deze zegt 
verder dat zowel Advair als Serevent teruggenomen zouden moeten 
worden.  8 Forbes News magazine 
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Wat betreft Serevent 
 
‘Lange-termijnbehandeling met geïnhaleerde ß2-antagonisten kan 
verband houden met een verminderde astma-controle, mogelijk als 
gevolg van tolerantie.’ 9 
Chest Medical Journal 
 
 
Met betrekking tot Salmeterol (ingrediënt aanwezig in Serevant, 
Advair en Seretide) 
 
‘Langwerkende beta2- adrenergene agonisten, zoals Salmeterol, een 
van de aktieve ingrediënten in Advair Diskus, verhogen mogelijk het 
risico op astma-gerelateerd overlijden. Daarom dienen artsen, 
wanneer zij astma-patiënten behandelen, alleen Advair Diskus voor te 
schrijven aan patiënten bij wie de astma niet door andere op astma-
controle gerichte medicijnen (zoals lage tot middelgrote doses 
cortico-steroïden) onder controle gebracht kan worden, of bij wie de 
ernst van de ziekte duidelijk de behandeling ervan met 2 
onderhoudstherapieën initiëert….’ 10  US Food and Drug 
Administration (FDA) maart 2006. 
 
 
Wat betreft Symbicort 
 
‘Bij astma-patiënten kunnen LABA-medicijnen zoals Formoterol (een 
van de medicijnen in SYMBICORT) de sterftekans als gevolg van 
astma-problemen doen toenemen. In een grote astma-studie stierven 
meer patiënten die een ander LABA-medicijn gebruikten aan astma-
problemen, vergeleken met patiënten die geen LABA2-medicijn 
namen. Praat met uw arts over dit gevaar ten opzichte van de 
voordelen wanneer uw astma met Symbicort behandeld wordt.’ US 
Food and Drug Administration (FDA) oktober 2007 
 
 
Wat betreft Singulair 
 
‘Het FDA informeerde werkers in de gezondheidszorg en patiënten, 
van het onderzoek door deze instantie over het mogelijke verband 
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tussen het gebruik van Singulair en 
gedragsveranderingen/stemmingswisselingen, suïcidaliteit 
(zelfdodingsgedachten en -gedrag) en suïcide. Vanwege de 
complexiteit van de analyses verwacht het FDA dat het wel tot 9 
maanden kan vergen om de voortgaande evaluaties te completeren. 
Zodra dit onderzoek compleet is zal het FDA de conclusies en 
aanbevelingen aan het publiek bekend maken. 12  US Food and Drug 
Administration (FDA) Maart 2008 
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Bijlage 2 
 
 

Veelgestelde vragen 
 
 
Waarom laat mijn coach mij altijd door mijn neus inademen en 
door mijn mond uitademen? 
 
Heel veel algemeen bekende mythen slijten in onze cultuur in, zelfs al 
weet men niet waarom. Men neemt aan dat het grootste voordeel om 
via de neus in- en via de mond uit  te ademen is, dat het lichaam 
allerlei gifstoffen die in de longen zijn opgehoopt, erdoor kwijtraakt.  
Als echter op de eerste plaats de mond sowieso dicht wordt gehouden, 
dan zouden zich veel minder gifstoffen in de longen ophopen. Het is 
bekend dat deeltjes die via de mond naar binnen gaan en in de 
longblaasjes terechtkomen, daar zo’n 60 – 120 dagen verblijven 
voordat ze worden verwijderd. Nadeel van het uitademen via de mond 
is ook, dat er vocht verloren gaat. De windingen in de neus vangen dat 
vocht op om daardoor uitdroging te voorkomen. Bij mond-
ademhaling gebeurt dat echter niet. 
 
 
Mijn vriend heeft geen astma, toch is zijn CP slechts 15 seconden. 
Waarom? 
 
Zoals u nu weet heeft hyperventilatie in verschillende mate gevolgen 
voor ieder orgaan of lichaamsstelsel. Sommige mensen hebben last 
van chronische vermoeidheid, verhoogde bloeddruk, nervositeit of 
een aantal andere klachten. Ook al lijdt uw vriend wellicht nu nog aan 
geen enkele aandoening, die kan in de komende jaren wel ontstaan. 
Hoewel astma een van de aandoeningen is die zich eerder voordoen 
dan andere, kan deze ook heel gemakkelijk op zijn retour worden 
gebracht door de ademhaling te corrigeren. 
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Mijn vriend is fit, toch is zijn CP maar 15 seconden. Waarom? 
 
Ook al is uw vriend fit, toch hyperventileert hij. Het is heel 
waarschijnlijk dat hij fitter zou kunnen worden, als hij zijn overmatige 
ademhaling zou omzetten in veel minder ademen. Ik verduidelijk deze 
vraag vaak via de volgende vergelijking: 
 
   Persoon 1 – zwemt enkele slagen onder water en snakt dan naar 
lucht. 
 
   Persoon 2 – zwemt onder water, maar wel vier of vijf keer langer 
dan persoon 1 
 
   Welke persoon is de fitste van de twee? 
 
De meeste mensen zullen zeggen: ‘Persoon 2’. U kunt dan uitleggen 
dat deze persoon een hoge CP heeft, terwijl persoon 1 een lage CP 
heeft. 
 
 
Moet ik mijn medicatie veranderen? 
 
Wij raden mensen ten zeerste aan hun preventieve medicatie niet 
zonder raadpleging van een arts te veranderen. Ook adviseren wij 
luchtwegverwijders zoals Ventolin alleen te gebruiken als u deze 
nodig hebt. Uw luchtwegverwijder dient alleen te worden genomen 
wanneer u symptomen hebt – om u enige ‘opluchting’ te verschaffen. 
 
Mijn arts zegt me het slijm op te hoesten. Waarom? 
 
Ja, uw arts gelooft dat het slijm, doordat u uw lichaam dwingt het op 
te hoesten, daardoor wordt uitgescheiden. Als u echter minder 
ademhaalt zal het slijm zonder enige moeite uit uw luchtwegen 
verwijderd worden. U kunt ook een beetje zeezout (1/2 theelepel) 
opgelost in warm water drinken, hetgeen het slijm verdunt. Als u uw 
lichaam dwingt te hoesten zet dat uw hart extra onder druk. Ook raakt 
uw ademhaling erdoor verstoord en geeft het meer problemen dan 
alleen een piepende ademhaling. 
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Iedereen krijgt waarschijnlijk een overdosis aan preventieve 
medicijnen en daarom zouden zij sowieso zonder negatieve 
gevolgen hun medicatie kunnen verminderen, hetgeen de 
positieve resultaten zou kunnen verklaren? 
 
Er waren in beide onderzoeken ook controlegroepen. Deze groepen 
kwamen met de groepen astmatici zowel in leeftijd als in de mate van 
ernst van de astma overeen. Hen werden conventionele technieken om 
astma onder controle te krijgen aangeleerd, zoals die door 
fysiotherapeuten in deze ziekenhuizen gebruikt werden. De 
controlegroep in beide onderzoeken merkte duidelijke verbetering in 
hun symptomen alsook een verminderde behoefte aana medicijnen. 
Als al diegenen die aan het onderzoek meededen op een hogere dosis 
steroïden zaten die hoger was dan wat ze eigenlijk nodig hadden, dan 
merkten zij in de controlegroep ook een verminderde behoefte aan 
medicijnen. 
 
 
Als het zo’n ontspannen gevoel geeft als je diep ademhaalt, hoe 
kan het dan zo slecht zijn? 
 
Ja inderdaad, als u een spier aanspant en dan ontspant, voelt dat goed. 
Wanneer u diep inademt rekt u uw borstholte op waardoor deze 
ontspant. Zo’n samentrekking voelt goed aan. Maar een diepe 
inademing verlaagt ook het kooldioxode-peil waardoor een gebiedje 
in de cortex-hersenen geactiveerd wordt. 
 
 
Moet ik de hele dag door minder ademhalen? 
 
Nee, niet de hele dag – maar probeer telkens wanneer u dat kunt, een 
paar minuten lang wat minder adem te halen. Wel helpt het als u zich 
de hele dag meer en meer van uw ademhaling bewust bent. 
Gemiddeld haalt u zo’n 20.000 – 30.000 keer per dag adem. Dat hangt 
met uw CP samen. Vraag uzelf af hoe u ademhaalt – veel, met geluid 
en onregelmatig; of op een kalme, ontspannen en rustige wijze? 
Telkens als u eraan denkt, kunt u uw ademhaling verminderen. En 
telkens wanneer u voelt dat u veel te veel ademt, stop daar dan mee. 
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Kan mijn lichaam een tekort aan zuurstof krijgen door te weinig 
te ademen? 
 
Het is veel waarschijnlijker dat u uw lichaam zuurstof onthoudt door 
veel te veel te ademen. U over-ademt zolang uw CP onder de 40 
seconden is, dus u kunt uw ademhaling verminderen tot u aan dat 
getal komt. Boven de 40 seconden is het niet langer nodig telkens uw 
ademhaling te verminderen. 
 
 
Als ik de kamer vol kooldioxide laat lopen, helpt dat dan? 
 
Hier zijn de meningen over verdeeld. Op de eerste plaats zal uw 
lichaam niet méér kooldioxide toelaten dan het ademhalingscentrum 
realistisch gezien aan kan. Als het kooldioxide-peil hoger is, zult u 
meer gaan ademen om het overtollige kooldioxide kwijt te raken. Uit 
sommige onderzoeken is een gunstig effekt gebleken van het 
inademen van meer kooldioxide, terwijl andere onderzoeken die 
resultaten niet bevestigen. 
 
 
Ik doe aan yoga en mijn trainer zegt me veel te ademen. Waarom 
is dat? 
 
Ik heb soms mensen ontmoet die beweren dat hun astma verergerde 
als gevolg van yoga-ademoefeningen. Het lijkt alsof dit van de trainer 
afhangt. Als deze u aanmoedigt veel te ademen is dat niet goed voor 
uw astma. Als de trainer u aan de andere kant aanspoort minder te 
ademen door uw adem vast te houden, door rustig te ademen en door 
houdingsoefeningen, dan heeft dat wel een gunstig effekt. 
 
 
Bij mij trad de eerste week geen verbetering op 
 
Ik vraag altijd of hun CP omhoog is gegaan. Als ze nee zeggen, dan 
kunt u het beste het volgende antwoorden: 
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U merkt geen verbetering tenzij uw CP met meer dan 5 seconden 
toeneemt. U dient gedurende de week meer aandacht aan uw 
ademhaling te besteden. 
   - Ademt u te veel? Is uw mond’s nachts dicht? 
   - Besteedt u er aandacht aan om overdag uw ademhaling te 
verminderen? 
   - Haalt u tijdens lichamelijke inspanning op de juiste wijze adem? 
   - Hoe ziet uw levenswijze eruit? 
   - Praat u de hele dag? 
 
Wanneer u voor uw werk de hele dag praat, ademt u veel te veel. 
Hoge temperaturen, kant-en-klare voeding enz. maken ook dat u 
teveel ademt. Wanneer u met een aantal faktoren te kampen hebt die 
uw ademhaling vergroten, dient u meer tijd en aandacht aan uw 
ademhaling te besteden om dat te compenseren. Als ik bijvoorbeeld 
voor mijn werk de hele dag praat, moet ik om dat te compenseren aan 
lichaamsbeweging doen. 
 
 
Als ik aan lichaamsbeweging doe, lukt dat met gesloten mond 
slechts langzaam. 
 
Klopt, maar de kwaliteit van uw inspanning teneinde kooldioxide 
binnen te houden is beter. Als uw CP minder dan 20 seconden 
bedraagt, dan is het heel belangrijk om uw mond dicht te houden, 
omdat u al bij de lichtste inspanning geneigd bent te gaan 
hyperventileren. Wanneer de CP hoger is dan 20 seconden, is het 
waarschijnlijker dat de metabole toename van kooldioxode hoger is 
dan het verlies ervan. U kunt uw mond open houden wanneer u een 
hoge CP hebt. As de CP laag is loopt u het gevaar een hartaanval te 
krijgen. Om te bepalen of u zich op de juiste wijze inspant, dient uw 
CP een uur na de inspanning met 25% te zijn gestegen. 
 
Ik heb voortdurend behoefte aan lucht 
 
Ja dat komt omdat u veel te veel ademt en door de neus een grote 
hoeveelheid lucht probeert binnen te krijgen. Naarmate uw CP 
toeneemt, zal uw volume verminderen en het gevoel almaar lucht 
tekort te komen, zal gaandeweg verdwijnen. 
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Moet ik stoppen met sporten wanneer ik mijn ademhaling 
corrigeer? 
 
Niet per sé. Probeer tijdens het sporten uw ademhaling te 
verminderen. Doe voor een wedstrijd een serie Steps, zorg ervoor dat 
uw CP relatief hoog is en houd zo goed u kunt uw mond dicht. 
 
 
Het is erg moeilijk tijd vrij te maken om de oefeningen te doen 
 
Als dit het geval is, probeer de oefeningen dan ‘informeel’ te doen. 
Neem wanneer u autorijdt, leest, TV kijkt of op iemand zit te 
wachten, de juiste houding aan en verminder uw ademhaling. Probeer 
elke dag een eind te gaan wandelen. Als u voor uw werk lichamelijke 
arbeid verricht, verminder dan uw ademhaling zoveel u kunt. Doe in 
samenhang met lichamelijke arbeid wat mini-Steps en houd vaak 
korte tijd uw adem vast. Al naargelang hoe u zich voelt, weet u of u 
genoeg doet. 
 
 
Als ik het aantal ademhalingen per minuut verander, zal dat dan 
mijn ademhaling veranderen? 
 
Nee, zeker niet. Veel adem-oefeningen zijn er op gericht het aantal 
ademhalingen per minuut te verminderen. Zo ademt iemand met een 
lage CP wel 20 keer per minuut. Uitgaande van 500 milliliter lucht 
per inademing, brengt dat het volume op 10 liter.  Als het aantal 
ademhalingen verminderd wordt tot 10 per minuut, dan kan elke 
inademing wel zo groot worden als 1 liter. In dat geval blijft het 
volume hetzelfde namelijk 10 liter lucht. 
 
 
Hoe weet ik welke oefeningen geschikt voor mij zijn? 
 
Als het ademvolume afneemt krijgt men behoefte aan lucht. Gevolg 
daarvan zou moeten zijn dat de CP na het doen van de oefening, stijgt. 
Als de ademoefening resulteert in een hogere CP dan is het goed. 
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Zijn stofmijten de oorzaak van mijn astma? 
 
Nee, stofmijten vormen slechts de trigger voor uw astma en dat zullen 
ze ook blijven zolang de CP minder dan 40 seconden bedraagt. 
Wanneer uw CP hoger is dan 40 seconden, zullen alle allergische 
reacties verdwenen zijn. (Dat geldt in theorie ook ten aanzien van een 
anafylactische reactie, maar het is te gevaarlijk om dit in de praktijk 
uit te proberen.) 
 
 
Ik heb mijn manier van eten drastisch veranderd: ik eet als ik 
honger heb, ik gebruik geen zuivelprodukten, ik eet amper vlees 
en geen suikers, en toch is de astma nog duidelijk aanwezig. 
 
U kunt inderdaad een perfekte manier van eten hebben en hoewel dat 
uw astma aanzienlijk zal helpen verminderen, zal uw astma alleen dan 
verdwijnen wanneer u uw ademhaling aanpakt. 
 
 
Mijn zoon volgde 6 maanden geleden uw cursus en toen hij op 
bezoek was bij zijn oma op de boerderij, kreeg hij een heftige 
aanval. Tot dan was het heel goed met hem gegaan. 
 
Ja, de CP van uw zoon zal gestegen zijn met als gevolg dat de 
hoofdsymptomen zullen zijn verdwenen. Als de CP echter onder de 
40 seconden blijft, kunnen bepaalde triggers toch nog voor problemen 
zorgen. Alleen wanneer de CP boven de 40 uitkomt, zullen die 
triggers geen symptomen meer veroorzaken. Astma als onderliggende 
aandoening wordt pas afdoende behandeld als de CP gedurende 6 
maanden 40 of meer seconden bedraagt. 
 
 
Kan verminderd ademhalen helpen bij bronchiëctasie (verwijding 
van de luchtwegvertakkingen), sarcoïdose, emfyseem of 
bronchitis? 
 
Ja, een verminderde ademhaling helpt bij iedere aandoening die 
gepaard gaat met hoesten, piepende ademhaling, kortademigheid, 
slijm enz. De meest effectieve oefening voor ernstige luchtweg-
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obstructies bestaat uit het vele malen per dag, en ook ‘s nachts, korte 
tijd de adem vasthouden, totdat u uw ademhaling onder controle hebt 
en de CP 20 seconden bedraagt. Wanneer de CP hoger is, dan is het 
gemakkelijker om andere oefeningen te doen zoals het verminderde 
ademhalen. Deze mensen zijn vaak zo ziek dat ze niet in staat zijn om 
hun ademhaling te verminderen. In plaats daarvan krijgen ze de 
instructie om te allen tijde hun mond dicht te houden, om hun 
ademhaling te ‘verbergen’ zodat die tijdens rustperiodes niet gehoord 
wordt, en om door de dag heen 1000 keer zo’n 2 tot 5 seconden de 
adem kort vast te houden. 
 
 
Mijn arts zei dat de onderliggende theorie ongefundeerd is 
 
De waarheid is dat eigenlijk niemand weet hoe hyperventilatie astma 
veroorzaakt en niemand weet sowieso waardoor astma wordt 
veroorzaakt. Wanneer hyperventilatie wordt aangepakt resulteert dat 
in minder symptomen en minder behoefte aan medicijnen. Bij een 
onderzoek in het Mater Hospital was het minuutvolume 14,1 liter. Na 
12 weken was dit verminderd tot 9,6 liter en de bevinding was dat er 
een direkt verband was tussen de afname van het minuutvolume en 
het afnemen van de symptomen. 
 
Ja, er zijn vele theorieën over wat er eigenlijk gebeurt. De 
conventionele geneeskunde beschouwt uitdroging van het epitheel 
(buitenste laag van het slijmvlies) tengevolge van hyperventilatie, als 
een van de belangrijkste factoren bij broncho-constrictie. Anderen 
noemen de rol van stikstof(monoxide) dat in de neus wordt 
geproduceerd, en menen dat neusademhaling dit stikstof naar de 
bronchiolen transporteert waardoor deze wijder worden. 
 
 
Waarom moet ik mijn steroïden blijven gebruiken? Die hebben 
toch aanzienlijke bijwerkingen? 
 
Steroïden vormen een belangrijk onderdeel van elke astma-
behandeling. Er zijn meer fatale astma-aanvallen het gevolg van 
onder-gebruik van steroïden, en het over-gebruik van 
luchtwegverwijders. Over-gebruik van luchtwegverwijders 
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veroorzaakt onomkeerbare schade aan en littekenweefsel in de 
luchtwegen. Wanneer uw CP gedurende 4 weken hoger is dan 20 
seconden en u hebt tijdens die 4 weken uw luchtwegverwijder niet 
nodig gehad, overleg dan met uw huisarts of uw luchtweg-verwijder 
iets verminderd kan worden. 
 
 
Wat is de beste aanpak voor een ernstige astma-patiënt? 
 
Als iemand ernstig astma en een polsslag in rust van 100 of meer 
heeft – is dat een teken dat diens astma buiten controle is geraakt, dat 
hij of zij een tekort aan steroïden heeft en daarom de huisarts moet 
raadplegen. Zo iemand zou waarschijnlijk weinig tot geen 
vorderingen maken, zelfs niet door te oefenen om tijdens vele kleine 
momenten de adem vast te houden. 
 
Mensen met zware astma, met emfyseem, longfibrose, COPD enz. 
hebben meestal een hele grote ademhaling. U kunt dat heel 
gemakkelijk zien en ook horen. Begin altijd om de kursist het 
basisconcept van een te grote ademhaling uit te leggen en hoe hij of 
zij deze kan onderkennen. Zeg aan het begin dat het deze veel te grote 
ademhaling is die hun hoestbuien, piepende ademhaling 
enz.veroorzaakt. 
 
Zware astma-patiënten valt het zwaar om minder te gaan ademen. Ze 
vinden het mogelijk te verstikkend en raken daardoor gestrest. 
Aangezien hun ademhaling zo groot is, zal zelfs een kleine 
vermindering van hun adem-beweging een grote behoefte aan lucht 
veroorzaken. Het is echter goed om hen te leren hun adembewegingen 
met hun handen te registreren en deze dan iets te verminderen. Dit zal 
hun gewaarzijn doen toenemen en hen gedurende de dag meer van 
hun ademhaling bewust maken. 
 
De oefening die zij het beste kunnen doen is om overdag zo vaak dat 
kan, voortdurend (om de 15 tot 20 seconden) de adem kort (zo’n 2 – 3 
seonden) vast te houden. 
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Samenvatting 
 
Mensen met ernstige astma moeten hun mond zowel overdag als ‘s 
nachts dicht houden. De meest geschikte oefening voor hen is om 
veelvuldig telkens twee tot drie seconden hun adem vast te houden. 
Naarmate ze zich beter gaan voelen en hun CP stijgt, kunnen ze gaan 
oefenen om minder te ademen. Voordeel van die vele korte adem-
vasthoud-momenten is dat deze geen stress opleveren, zachtaardig 
van aard zijn en bijdragen aan de vooruitgang van de persoon in 
kwestie. 
 
 
Wat omvat de gouden regel van de Buteyko Methode? 
 

1) Comfortabele houding. Deze wordt bereikt door in de paardrijd-
houding op de rand van de stoel te gaan zitten. Zit rechtop. 
Ontspan uw schouders en laat uw armen langszij hangen. 

2) Juiste zitting. De stoel mag niet te hard ( te diepe ademhaling) 
noch te zacht zijn (niet goed voor de houding). 

3) Voeten onder de stoel. Beide voeten moeten onder de stoel staan 
en de knieën bevinden zich lager dan het middenrif. Zit rechtop 
met uw hoofd naar voren gericht; niet opgeheven noch 
neerwaarts. 

4) Mond dicht. 
5) Ogen gesloten maar omhoog gericht alsof u bovenin uw hoofd 

uit het raam kijkt. Let er a.u.b. op dat uw hoofd niet omhoog 
gericht is. Alleen de pupillen. 

 
 
En wat behelst de zilveren regel? 
 

1) Geleidelijke 
2) Vermindering 
3) Van de diepte van de ademhaling (minder ademen) 
4) Door het middenrif te ontspannen. Het is uiterst belangrijk dat 

het middenrif ontspannen is. Het middenrif ontspant zich door 
inspanning. Trek eerst uw buik in en voel die spanning. Laat dan 
los en ontspan. Het is ook nodig om van bovenborst-ademhaling 
over te gaan op buikademhaling. Dit zorgt voor een ontspannen 
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middenrif omdat dit dan gebruikt wordt, in plaats van gespannen 
en strak te worden. Als u inademt, zet uw buik zachtjes uit. Als 
u uitademt, trekt uw buik rustig weer in. Het buikgebied moet 
altijd zacht aanvoelen. Wanneer de buik rustig ademhaalt is deze 
meer ontspannen. Als de buik hard wordt, stop dan een tijdje 
met het verminderd ademen en begin daarna weer opnieuw. 

5) Om een licht tekort aan lucht te creëren. (U moet een licht 
tekort aan lucht voelen van niet meer dan uw CP.) 

 
Oefen door een beetje ‘onvolledig’ adem te halen. Stel u voor dat uw 
borstkas een glas is. In plaats van het glas volledig met lucht te vullen, 
vult u het slechts voor driekwart. 
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Bijlage 3 
 
 

Buteyko onderzoeksresultaten 
 
 
Er zijn tot nu toe zes studies voltooid om de doeltreffendheid van de 
Buteyko ademmethode wat astma betreft, in de westerse wereld te 
onderzoeken. Daaraan voorafgaand vonden er in de voormalige 
Sovjet Unie diverse experimentele onderzoeken plaats die de methode 
onderbouwden, waardoor de methode werd opgenomen in de 
medische doctrine aldaar. De British Thoracic Society zorgde via de 
in mei 2008 gepubliceerde ‘British Guidelines on the management of 
asthma’ voor een opwaardering van de Buteyko methode tot ‘B’ 
status; daarmee aangevend dat er ‘systematische onderzoeken van 
hoge kwaliteit naar afzonderlijke gevallen en naar afgebakende 
groepen’ bestaan, alsook ‘onderzoeken van hoge kwaliteit naar 
individuele gevallen of afgebakende groepen, met een uiterst laag 
risico ten aanzien van verstrengeling of vooringenomenheid, en een 
hoge mate van waarschijnlijkheid op een ongebonden relatie’. 
 
 
Hierna volgt een samenvatting van enkele onderzoeksresultaten (de 
originele verslagen en links kunt u vinden via 
www.ButeykoClinic.com) 
 
 
1. Respiratory Journal; 2008 May; 102(5): 726-32. Epub 2008 
januari 31 
 
Een steeksproefsgewijs gecontroleerd experimenteel onderzoek van 
de Buteyko techniek als aanvulling op de conventionele behandeling 
van astma. 
 
University of Calgary, Canada. Cowie RL, Conley DP, Underwood 
MF, Reader PG 

119 

http://www.buteykoclinic.com/


Bij een follow up controle na 6 maanden, kwam uit de Buteyko-groep 
dat: 
 

- de mate waarin men controle over de astma had, was gestegen 
van 40% naar 79% 

- 39%  van de patiënten minder geïnhaleerde corticosteroïden 
nodig had 

- 21% was gestopt met de geïnhaleerde corticosteroïden 
 
 
2 Thorax 2006; 61: 651-656 
 
Een dubbelblind steekproefsgewijs gecontroleerd experimenteel 
onderzoek van twee verschillende ademtechnieken bij de behandeling 
van astma  (Slader et al, 2006) 
 
In week 28 nam het gebruik van: 

- het luchtverwijdend medicijn af met 86% 
- de geïnhaleerde corticosteroïden af met 50% 

 
 
3. The New Zealand Medical Journal. 19 mei 2006, Vol. 119 No. 
1234 (McHugh et al, 2006) 
 
De Buteyko-ademtechniek bij kinderen, een serie case-studies 
Na 3 maanden bereikte de Buteyko-groep een afname in het gebruik 
van: 
 

- luchtverwijdende medicijnen van 66% 
- geïnhaleerde corticosteroïden van 41% 

 
 
4. The New Zealand Medical journal, Vol. 116 No. 1187 
 
Buteyko Breathing Technique (BBT) bij astma: een effektieve 
interventie (McHugh et al, 2003) 
 
Na 6 maanden bereikte de Buteyko-groep een afname in het gebruik 
van de: 
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- luchtverwijdende medicijnen van 85% 
- geïnhaleerde steroïden van 50% 

 
‘Conclusies: BBT is een veilige en doeltreffende techniek om astma 
onder controle te krijgen. BBT heeft zowel klinische als potentieel 
farma-economische voordelen die verder onderzoek vragen.’ 
 
 
5. Journal Asthma 2000; 37(7): 557-64 
 
Een klinisch experimenteel onderzoek naar de Buteyko Breathing 
Technique bij astma via video-training. Opat Aj, Cohen MM, Bailey 
Mj, Abramson Mj. 
 
‘Onze bevindingen lieten een duidelijke verbetering in kwaliteit van 
leven zien bij degenen die deze training volgden in vergelijking met 
een placebo, (p = 0,043), alsook een significante afname van het 
gebruik van te inhaleren bronchodilatoren (p = 0,008).’ 
 
 
6. Medical Journal Australia 1998; 169: 575-578 
 
Buteyko Breathing Techniques bij astma: een blind steekproefsgewijs 
gecontroleerd onderzoek. Simon D Bowler, Amanda Green en 
Charles A Mitchell. 
 
Na 3 maanden bereikte de Buteyko groep een afname in het gebruik 
van: 
 

- luchtverwijdende medicijnen van 90% 
- te inhaleren steroïden van 49% 

 
Alle zes onderzoeken laten zeer positieve uitkomsten zien en 
belichten de doelmatigheid van de Buteyko-methode voor de 
behandeling van astma. 
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7. Rijksuniversiteit Groningen 2003 
In 2003 heeft de Wetenschapswinkel Geneeskunde en 
Volksgezondheid van de Rijksuniversteit Groningen, een 
literatuuronderzoek verricht naar de Buteyko methode. Onderzoeker: 
F.E. Langendam 
 
In de conclusie van het onderzoek staat o.a. ‘Er bestaat een goede 
mogelijkheid dat de Buteyko ademhalingstechniek een bijdrage kan 
leveren aan de bestaande therapeutische behandeling van astma.’ 
 
Het volledige rapport kunt u on-line lezen via www.buteyko-
instituut.nl/ 7.RUG Wetenschapswinkel.pdf 
 
 
Is chronische hyperventilatie de oorzaak van astma? 
 
Artsen zullen u vertellen dat astma wordt veroorzaakt door ontsteking 
van de luchtwegen. Als hun wordt gevraagd wat die ontsteking 
veroorzaakt, weten ze dat niet. 
 
Afgaande op de uitkomsten van de eerder genoemde onderzoeken, die 
aantoonden dat de Buteyko-groep binnen 3 – 6 maanden gemiddeld 
een 50% vermindering in de behoefte aan preventieve medicijnen liet 
zien, lijkt het duidelijk dat de ontsteking wegebt wanneer de 
hyperventilatie wordt aangepakt. Het doel van preventieve steroïden 
is immers om ontstekingen te behandelen! Een afname van de 
behoefte aan preventieve medicijnen duidt er dus op dat de ontsteking 
is afgenomen. Is het daarom dus niet logisch aan te nemen dat 
hyperventilatie de oorzaak van de ontsteking is? 
 
Sommige artsen beweren dat de Buteyko-methode niet doeltreffend is 
aangezien uit diverse onderzoeken niet bleek dat er enige verbetering 
in de longfunktie optrad. De volgende punten kunnen  hierop wellicht 
enig licht werpen: 
 

1. Alle deelnemers in de Buteyko-groep waren onder medische 
behandeling. Hun artsen en specialisten zullen hen uit hoofde 
van hun beroep, op een redelijk goede longfunktie gebracht 
hebben zelfs nog voordat zij aan de Buteyko-methode 
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begonnen. De bedoeling van correct voorgeschreven astma-
medicatie is immers om de longfunktie zo optimaal mogelijk 
te verbeteren. Vanuit dat oogpunt is het niet redelijk te 
verwachten dat er duidelijke verbeteringen in de longfunktie 
zullen optreden omdat er altijd een terugval mogelijk is. 

 
2. Tot de gouden standaard bij het meten van 

luchtwegobstructies hoort het meten van de piekstroom (peak 
flow) oftewel spirometrie. Wat hierbij niet wordt onderkend is 
dat deze meting een zekere mate van hyperventilatie met zich 
brengt, waardoor astmatische luchtwegen zich samentrekken. 
Iedereen die astma heeft en tijdens een aanval in een 
ziekenhuis terecht komt, zal zich er maar al te goed van 
bewust zijn dat hoe meer men in de spirometer blaast, des te 
meer men gaat hoesten en piepend gaat ademhalen. Met 
andere woorden, de test produceert luchtwegobstructie. Hoe 
kan deze test dan in die context een betrouwbare indicator 
zijn? 

 
3. Het doel van preventieve medicatie voor astma is om de 

longfunktie te verbeteren. Derhalve zal, deze logica volgend, 
een afname van het preventieve medicijn de longfunktie doen 
verminderen. Bij alle onderzoeken werd de preventieve 
medicatie in de Buteyko-groep gewijzigd in overeenstemming 
met de mate waarin de astma beter beheersbaar werd. 
Verwachten dat de longfunktie verbetert terwijl tegelijkertijd 
de preventieve medicatie wordt teruggebracht, is volkomen 
tegenstrijdig. 

 
Professor Charles Mitchell gaf tijdens de BBC-documentaire over de 
Buteyko-methode het volgende commentaar op de Mater Hospital-
onderzoeken: ‘astma-patiënten voelen zich beter, ze voelen zich veel 
beter, maar omdat hun longfunktie er niet op vooruit gaat, zijn ze niet 
beter.’ 
De deelnemers in de  Buteyko-groep in de Mater Hospital-
onderzoeken hadden 70% minder symptomen, 90% minder behoefte 
aan luchtverwijdende medicatie en 50% minder behoefte aan 
steroïden. Met andere woorden, zij behielden na het onderzoek 
dezelfde longfunktie maar konden hun astma beter beheersen en 
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hadden veel minder medicijnen nodig. De controlegroep liet 
daarentegen 0% vooruitgang zien. Hierbij is het interessant op te 
merken dat deze groep het astma-controle-regime kreeg aangeleerd 
zoals dat in het Mater Hospital in Brisbane werd toegepast. De reden 
dat deze groep geen vooruitgang boekte was omdat het ademvolume 
niet veranderde. Bij het begin van het onderzoek was het 
minuutvolume voor beide groepen ongeveer 14 liter. Na 3 maanden, 
was dit cijfer voor de Buteykogroep 9, 6 liter en voor de 
controlegroep nog steeds 14 liter. Bovendien was er een direkt 
verband tussen de afname van het minuutvolume en de astma-
symptomen. Degenen die hun adem het meest konden verminderen, 
boekten de meeste vooruitgang. Dit is de essentie van het omkeren 
van de hyperventilatie en van de Buteyko-methode, en die werd in het 
onderzoek stellig onderbouwd. 
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Bijlage 4 
 
 

Contact opnemen met Dick Kuiper 
 
Via www.buteyko-instituut.nl 
 
 
 
Contact opnemen met Patrick McKeown 
 
 
Stel auteur Patrick McKeown een vraag (in het Engels) via de 
ButeykoClinic website. 
 
 
www.ButeykoClinic.com 
 
 
www.ButeykoDVD.com 
 
 
www.ButeykoKids.com 
 
 
Op de ButeykoClinic website staat informatie over veelgestelde 
vragen, video’s,  
 
DVD’s, wereldwijde trainingen, opleidingen voor trainers en online 
ondersteuning. 
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Bijlage 5 
 
 

Buteyko handelsmerk, patenten en exclusieve 
rechten 

 
 
Vraag: Heeft één groep of individu de exclusieve rechten op de 
Buteyko methode? 
 
Antwoord: De Buteyko methode is een systeem van principes en 
wetenschappelijke bevindingen die onmogelijk door patenten of 
andere wettelijke regelingen te beschermen zijn. Er bestaan twee 
Russische patenten wat de methode betreft. De eerste is de ‘Method 
of Treatment of Hemohypocarbia’, waarvan de beperkende werking 
inmiddels is verstreken (auteur en eigenaar:  K.P. Buteyko). Het 
andere patent (nog geldig) is de ‘Conscious Correction of Breathing’ 
(auteur en eigenaar: Margarita A. Buteyko uit Cheliabinsk). Dit patent 
beperkt slechts een van de methodische elementen welke voor het 
onderricht aan patiënten wordt gebruikt. In Europa of Noord Amerika 
zijn geen patenten verstrekt. 
 
 
Vraag: Wie is de opvolger van Dr. Konstantin Buteyko? 
 
Antwoord: Vladimir Konstantinowitch Buteyko, de oudste zoon van 
Konstantin Pavlovich Buteyko uit diens eerste huwelijk. Hij woont nu 
in Voronezh en zet het werk voort dat zijn vader begon. Zijn vrouw, 
Marina Mikhailovna Buteyko is hoofd arts-methodologe van het 
Buteyko-centrum in Voronezh. Vladimir en Marina hebben twee 
kinderen. 
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Vraag: Wie is de echtgenote van wijlen Dr. Konstantin Pavlovich 
Buteyko? 
 
Antwoord: Susanna Nikolaevna Zviagina, tweede vrouw van K.P. 
Buteyko. Zij leefde nog en was zijn officiële echtgenote op het 
moment van zijn overlijden. Zij nam op geen enkele wijze deel aan 
enigerlei aktiviteit van de Buteyko methode. Als anderen de 
achternaam ‘Buteyko’ gebruiken en beweren dat zij de vrouw van 
Konstantin Pavlovich Buteyko zijn, dan is dat gebaseerd op 
naamsverandering en niet door een huwelijk. 
 
 
Vraag: Moet ik als erkend Buteyko opleider en trainer elk jaar 
mijn licentie vernieuwen om de methode te mogen onderrichten? 
 
Antwoord: Nee, als u eenmaal een erkende Buteyko-opleiding hebt 
gevolgd, hoeft u niet jaarlijks uw licentie te vernieuwen. 
 
 
Vraag: Is een Russisch patent van de Buteyko methode van 
toepassing buiten Rusland? 
 
Antwoord: Nee.  Dat geldt alleen voor de jurisdictie van Rusland. Het 
heeft geen enkele waarde in Europa, de Verenigde Staten of Canada. 
 
 
Vraag: Heeft één enkele groep of persoon de exclusieve rechten 
om de Buteyko methode te mogen onderrichten? 
 
Antwoord: Geen enkele groep heeft de exclusieve rechten om de 
Buteyko methode te onderrichten. In Rusland vinden vele Buteyko-
trainingen plaats inclusief die van wijlen dr. Buteyko’s zoon en 
vrouw. Hun website is bijvoorbeeld www.Buteyko.ru. Dr. Vladimir 
Buteyko is er veel aangelegen om de methode vrijelijk verkrijgbaar te 
laten blijven zodat niet één groep of persoon het monopolie erop kan 
claimen. 
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Bijlage 6 
 
 

Buteyko trainingen 
 
 
www.buteyko-instituut.nl 
 
Dick Kuiper, Nederland 
 
 
 
 
Internationale Buteyko trainingen 
 
www.ButeykoClinic.com 
 
Wereldwijd overzicht van trainers inclusief Europa, Noord Amerika, 
en Azië; opleiding tot trainer, video’s van Dr. Buteyko 
 
 
www.ButeykoDVD.com 
 
Buteyko-DVD, boeken, online trainingen en gratis video’s van auteur 
 
 
www.ButeykoKids.com 
 
Zelfhulp Buteyko-kinder-DVD, boeken, gratis video’s en ander 
advies 
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Bijlage 7 
 
 

Aanbevolen boeken en DVD’s 
 
 
‘Buteyko meets Dr. Mew’ - Patrick McKeown 
 
Voor tieners en kinderen 
 
 
‘Sleep with Buteyko’ - Patrick McKeown 
 
Hoe snurken, slaap-apnoe en slapeloosheid aan te pakken 
 
 
‘Anxiety free: stop worrying and quieten your mind’ - Patrick 
McKeown 
 
Tegen stress, overbezorgdheid, nervositeit en paniekaanvallen 
 
 
‘Buteyko Clinic DVD’ – Complete instruction as presented by Patrick 
McKeown 
 
Compleet trainings-programma op DVD 
 
 
‘ButeykoKids DVD’ – Patrick McKeown 
 
DVD-set voor kinderen 
 
 
‘Asthma Free naturally’ – Patrick McKeown 
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‘ABC to be Asthma free’ – Hoe kunt u het jonge kinderen aanleren? – 
Patrick McKeown 
 
 
Al deze Engelstalige boeken zijn verkrijgbaar via 
www.Buteykoclinic.com , www.amazon.co.uk of www.amazon.com  
Nederlandstalige uitgave: 
 
‘Leven zonder astma dankzij de Buteyko methode’ – Dick Kuiper 
 
Te bestellen via de website van www.buteyko-instituut.nl waar ook 
verwijzingen te vinden zijn naar Nederlandstalige artikelen, 
interviews, persoonlijke ervaringen enz. 
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Bijlage 8 
 
 

Oefening 2 – Gedetailleerde instructies om het 
ademvolume te verminderen (zoals te zien op de 

Buteyko DVD) 
 
De feedback die ik over deze oefening terugkreeg was dat deze iets te 
gedetailleerd was en dat de lezers niet in staat waren deze te volgen. 
Bovendien is het vaak gemakkelijker om te oefenen wanneer de CP 
20 seconden of meer is. Dus heb ik dit gedeelte niet volledig 
verwijderd, maar het in deze bijlage opgenomen. Dit is de essentie 
van de Buteyko-methode. De samenvoeging ervan met de middenrif-
ademhaling is mijn eigen werk, gebaseerd op feedback van mensen 
die mijn trainingen volgden. Dit is pure basistraining om het 
ademvolume te corrigeren en ons middenrif te leren gebruiken. Zo 
zouden we elke minuut van elk uur van iedere dag moeten ademen. 
 
Deze oefening is een van de beide basisoefeningen van de Buteyko 
methode en wordt omschreven als  het ‘reduceren van het 
ademvolume door ontspanning van de spieren die met de ademhaling 
te maken hebben, teneinde een behoefte aan lucht te creëren’. (De 
andere basisoefening betreft de juiste houding en het gesloten houden 
van de mond.) Met andere woorden, ons ademvolume neemt af 
naarmate onze ‘ademhalings-spieren’ meer ontspannen zijn. 
 
Deze basisoefening bestaat uit drie onderdelen die bij elkaar horen. 
Leer eerst het eerste deel, ga dan naar het volgende en tenslotte naar 
het derde deel. Wanneer u merkt dat u deze oefening niet onder de 
knie krijgt, doe dan in plaats daarvan Oefening 2B. Na verloop van 
tijd kunt u, als uw CP stijgt, weer op deze basisoefening terugkomen. 
 

1. Ademhalingsspieren leren ontspannen 
 

2. Buikademhaling aanleren 
 

3. Buikademhaling samen laten gaan met verminderd ademen 

131 



Voedsel beïnvloedt uw ademhaling, dus u kunt deze oefening het 
beste op uw nuchtere maag doen (of tenminste niet direkt na het eten). 
 
Dit is veruit de belangrijkste oefening aangezien u leert u gewaar te 
zijn van uw ademhaling, om uiteindelijk het CO2-niveau permanent 
te veranderen en om de spieren die met de ademhaling te maken 
hebben, te ontspannen. 
 
Neem de juiste doch comfortabele houding aan. De juiste houding 
houdt in dat u rechtop zit met beide voeten onder uw stoel. Ga in de 
paardrijhouding op de rand van de stoel zitten en houd uw rug recht 
en uw knieën lager dan uw heupen. 
 
De juiste houding is erg belangrijk om de ademhaling te helpen 
verminderen. Als u in elkaar gezakt zit, drukt u uw middenrif in 
elkaar, verhoogt u de spanning en daardoor neemt het ademvolume 
toe. 
 
De volgende oefening laat bijvoorbeeld zien hoe onze houding 
feitelijk onze ademhaling beïnvloedt: 
 
Buig u voorover 
 
Voel een paar minuten lang, hoe u ademt 
 
Ga rechtop zitten 
 
Voel nu hoe u ademt 
 
U zult merken dat u gemakkelijker kunt ademen als u rechtop zit. 
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Het middenrif 
 
Onze belangrijkste ademhalingsspier is het middenrif. Het middenrif 
(diafragma) is een koepelvormige spierlaag die onze borstholte (met 
daarin hart en longen) afscheidt van onze buikholte (met daarin o.a. 
darmen, maag, lever en nieren). 
 
Middenrif-ademhaling is veel efficiënter omdat de bloedsomloop in 
de onderste longkwabben groter is dan die in de bovenste. Het snelle, 
oppervlakkige ademen door mensen die chronisch hyperventileren 
leidt er toe dat er minder zuurstof in het bloed terecht komt en dat er 
meer CO2 verloren gaat. 
 
Het goede nieuws is dat deze middenrif-ademhaling gemakkelijk aan 
te leren is. 
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Losser maken van het middenrif 
 

- Ga rechtop zitten. Maak de afstand tussen uw navel en uw 
borstbeen langer. Daarbij dient u uzelf niet in een 
rechtopzittende houding te dwingen omdat dat de spanning 
alleen maar verhoogt. 

- Leg uw ene hand op uw buik en de andere op uw borst. 
- Volg aandachtig de bewegingen van uw onderste hand. Breng 

terwijl u rechtop blijft zitten, heel zachtjes uw hand naar 
buiten toe door uw buikwand naar voren te duwen. Breng uw 
buikwand juist genoeg naar voren om die beweging te kunnen 
voelen. Verander op dit moment uw ademhaling niet. Deze 
oefening is voornamelijk bedoeld om de middenrif-
ademhaling te stimuleren. (Een andere manier is om op uw rug 
te gaan liggen met uw knieën gebogen.) 

- Trek dan uw buik naar binnen toe en voel hoe uw hand zich 
binnenwaarts beweegt. Blijf deze eenvoudige oefening enkele 
minuten lang doen. Dat helpt een ‘slapend’ middenrif te 
aktiveren. 

 
 
Samenvatting: 
 

- Duw uw buik zachtjes naar buiten toe. Voel hoe uw hand zich 
naar buiten toe beweegt. 

- Trek uw buik weer zachtjes in. Voel hoe uw hand zich naar 
binnen beweegt. 

 
Het maakt op dit moment niet uit hoe u ademt. 
 
Blijf deze oefening een paar minuten lang doen. 
 
Als u voelt dat u wanneer u dat wilt, uw buik gemakkelijk in en uit 
kunt bewegen, ga dan verder met de volgende stap, waarbij het er om 
gaat de buikbewegingen samen te laten gaan met uw ademhaling. 
 
Buikbewegingen en ademhaling samen laten gaan 
 

- Leg uw ene hand op uw borst en de andere op uw buik. 
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- Als u ademt, laat uw schouders dan omlaag zakken tot ze in 
hun natuurlijke stand komen. Opgetrokken of gespannen 
schouders vergroten de omvang van de borstholte en vergroten 
zo ook de hoeveelheid lucht die wordt ingeademd. Spanning 
vergróót de ademhaling, maar ònt-spanning verkleint die. 

- Verminder met de hand op uw borst, heel rustig uw 
ademhaling waarbij u zowel uw wilskracht als uw hand 
gebruikt. 

- Probeer tegelijkertijd de buikbewegingen samen te laten gaan 
met uw ademhaling. 

- Duw als u inademt tegelijk uw buik rustig naar buiten toe. 
Adem als het ware naar uw buik toe. (Maak dat niet te groot 
anders wordt u wellicht duizelig.) 

- Trek als u uitademt, uw buik weer rustig naar binnen toe. 
 
De volgende oefening zal er ook toe bijdragen om de 
ademhalingsspieren rondom uw buik te helpen ontspannen. 
Om enigerlei spanning rondom de borstholte los te laten, kunt u met 
opzet dat gebied een paar seconden aanspannen. Voel de spanning en 
laat die dan weer los. Als de spanning in uw schouders zit, span dan 
opzettelijk dat gebied en laat het weer los. Werk zo alle gebieden af 
totdat u zich helemaal ontspannen voelt. Om dit beter te kunnen 
begrijpen, kunt u 10 seconden lang uw hand tot een vuist ballen en die 
gespannen houden Voel de spanning in uw hand en laat die dan los. 
Uw hand zal nu meer ontspannen zijn dan voordat u deze tot een vuist 
balde. Dit wordt ‘ontspanning door inspanning’ genoemd. 
 
Samenvatting: 
Adem in. Duw buik naar buiten. 
 
Adem uit. Trek buik weer in. 
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Stolpfles-experiment laat zien ‘Hoe we ademen’ 
 
Zie hoe zij in tegengestelde richting tot elkaar bewegen. De reden 
waarom de buik bij een inademing naar buiten toe gaat, is omdat het 
middenrif neerwaarts beweegt en zo een lichte druk op de buikholte 
uitoefent. Andersom beweegt de buik naar binnen tijdens een 
uitademing omdat het middenrif omhoog gaat en de druk op de 
buikholte afneemt. 
 
 
Opmerking t.a.v. Stap 3: Samenbrengen van verminderde en 
middenrif-ademhaling 
 
Wanneer patiënten mij vragen wat het belangrijkste is antwoord ik dat 
het verminderd ademhalen primair is en de buikademhaling secundair. 
Die twee werken tegelijkertijd samen, aangezien het een stuk 
gemakkelijker is om minder te ademen als u, door via het middenrif te 
ademen, het ademhalingspatroon verandert. 
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Mogelijk lijkt dit heel veel werk maar de voordelen die beide 
manieren van ademhalen teweegbrengen zijn overduidelijk. 
 
De twee samenbrengen 
 

- Ga rechtop zitten zoals hiervoor beschreven. 
- Leg de ene hand op uw borst en de andere op uw buik. 
- Richt uw aandacht op uw ademhaling. 
- Beweeg als u inademt, uw buik langzaam naar buiten toe. 

Maak gebruik van uw wilskracht en uw gewaarzijn om uw 
borst zo weinig mogelijk te laten bewegen. 

- Trek als u uitademt, uw buik weer langzaam in waarbij u ook 
nu weer uw borst zo weinig mogelijk beweegt. 

- Wanneer u de buikademhaling oefent, concentreer u er dan op 
om uw inademing kleiner te laten worden. 

- Haal met elke ademhaling, minder lucht naar binnen dan wat 
u zou willen. Maak de inademing korter of kleiner. Probeer de 
kortere inademing te voelen met uw handen, of stel u voor dat 
uw borst op een groot glas lijkt. Adem zóveel lucht in dat het 
glas slechts voor driekwart gevuld wordt. 

- De uitademing dient ontspannen te verlopen. Laat bij het 
uitademen de natuurlijke elasticiteit van uw longen en 
middenrif ook hun rol spelen bij dat proces. Stel u een ballon 
voor die uit zichzelf leeg loopt. 

- Wanneer uw inademing kleiner en uw uitademing meer 
ontspannen wordt, zullen er nog maar weinig zichtbare 
bewegingen te zien zijn. Doel is dus om uw ademhaling 
rustiger te laten verlopen. Een typische oefen-sessie kan uw 
adem-beweging met wel 30 tot 40% doen afnemen. 

 
Als uw buik gespannen of ‘hard’ wordt creëert u teveel lucht-tekort. 
Ontspan dan enkele ogenblikken en ga, als de spanning wegebt, 
opnieuw weer rustig minder ademen. 
 
Het tekort aan lucht dat u voelt moet draaglijk blijven. Probeer deze 
aanvaardbare ‘luchthonger’ telkens tussen de drie en vijf minuten vol 
te houden. 
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De vraag die mij vaak gesteld wordt is ‘Doe ik het wel goed?’.  Het 
antwoord daarop luidt: 
 
‘U vermindert uw ademhaling wanneer u een duidelijke maar niet 
stressvolle behoefte aan lucht hebt.’ 
 
Soms voeg ik daar ter verduidelijking aan toe: 
 
‘Tenzij u een draaglijke behoefte aan lucht voelt, zult u geen 
vorderingen maken.’ 
 
‘De behoefte aan lucht dient dezelfde te zijn als wanneer u uw 
Controle Pauze opmeet.’ 
 
De behoefte aan lucht dient duidelijk aanwezig maar niet stressvol te 
zijn. Als de behoefte aan lucht niet duidelijk aanwezig is, breng dan 
uw adembewegingen nog verder terug. Als de behoefte aan lucht te 
stressvol is, adem dan een beetje meer en probeer uw lichaam zich te 
laten ontspannen. 
 
U bent nu op een ‘luchtdieet’, in tegenstelling tot het meer bekende 
voedingsdieet. En het verbazingwekkende is dat naarmate uw 
stofwisseling (metabolisme) verbetert, uw behoefte aan voedsel zal 
afnemen, zodat degenen onder u die wel een paar pondjes mogen 
kwijtraken die met gemak zullen verliezen. 
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U bent nu in staat uw middenrif te ontspannen in combinatie met een 
kleinere  behoefte aan lucht. Door de dag heen dient eigenlijk iedere 
ademhaling een rustige middenrif-ademhaling te zijn. Want denk 
eraan dat wij zo ademden toen we gezonde kleine babies waren. Onze 
lippen zaten op elkaar en onze buikjes gingen bij elke ademtocht op 
en neer. We gaan dus letterlijk terug naar het begin! 
 
Samenvatting: 
 
Kleine inademing. Ontspannen uitademing. 
 
Kleine inademing. Ontspannen uitademing. 
 
Kleine inademing.  Ontspannen uitademing. 
 
 
Een kleine inademing betekent eenvoudigweg dat u korter of minder 
inademt dan wat u normaal zou doen. Een ontspannen uitademing zal 
vanzelf langzamer gaan. 
 
Maak u niet druk over het áántal ademhalingen. Dat zou in feite niet 
moeten stijgen. Het aantal kan echter wel omhoog gaan wanneer uw 
CP minder dan 20 seconden is. Als het aantal ademhalingen stijgt, 
probeer dan kalmer en langzamer te gaan ademen. Naarmate uw CP 
stijgt, zal het aantal vanzelf minder worden. 
 
 
Hoe creëert u een klein luchttekort door minder te ademen? 
 

 
 
Lawaaierige, luide, grote, onregelmatige, nadrukkelijke, gespannen, 
inefficiënte ademhaling. 
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Rustige, stille, kleine, uitgewogen, regelmatige, gemakkelijke, 
ontspannen, efficiënte ademhaling. 
 
Maak u niet druk wanneer deze oefening niet de eerste keer dat u hem 
doet, al werkt. Gaandeweg zal deze u gemakkelijker af gaan. Het 
beste is een geleidelijke en ontspannen aanpak. Als u namelijk de 
hoeveelheid lucht te snel of teveel wilt verminderen, kan dat tot 
gevolg hebben dat u onverwacht naar adem gaat happen of grotere 
ademteugen gaat nemen. Het is belangrijk dat u zover komt dat u 
gedurende zo’n 3 – 5 minuten tesamen met de buikademhaling, 
minder kunt ademen. 
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Invul-lijst voor trainingsresultaten 
(Volwassenen) 
 
 
Datum 
 

         

Tijd 
 

         

Pols 
 

         

CP 
 

         

VA 
 

         

CP 
 

         

VA 
 

         

CP 
 

         

VA 
 

         

CP 
 

         

VA 
 

         

CP 
 

         

Pols 
 

         

 
CP betekent Controle Pauze. 
 
VA 4 min. betekent 4 minuten lang Verminderd Ademhalen. 
 
Rust eerst 2 minuten voordat u uw CP opneemt. 
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Invul-lijst voor trainingsresultaten   
(Steps) 
 
Datum 
 

         

Stappen 
 

         

Stappen 
 

         

Stappen 
 

         

Stappen 
 

         

Stappen 
 

         

Stappen 
 

         

Stappen 
 

         

Stappen 
 

         

Stappen 
 

         

Stappen 
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Korte samenvatting van een Buteyko trainingsprogramma 
 

 
 
 
Over-ademen wordt gekenmerkt door: mondademhaling; hoorbare 
ademhaling tijdens rust; luide, onregelmatige, sterk wisselende, 
moeizame ademhaling; men voelt een tekort aan lucht; ademnood; 
vaak zuchten; vaak geeuwen; hoge borstademhaling enz. 
 

 
 
Normaal ademen wordt gekenmerkt door: neusademhaling; kalme, 
rustige, zachte, ontspannen, regelmatige en moeiteloze ademhaling 
enz. 
 
 
Meten van het relatieve ademvolume 
 
De Controle Pauze (CP) is de tijdsduur waarin u op comfortabele 
wijze uw adem kunt vasthouden. 
 
   1) Adem rustig uit door de neus. 
 
   2) Druk met de vingers uw neus dicht om de adem vast te houden. 
 

156 



   3) Houd uw adem vast totdat u de eerste behoefte voelt te moeten 
inademen. 
 
   4) Bij die eerste behoefte voelt u wellicht dat uw middenrif omlaag 
wordt gedrukt. 
 
   5) Uw adem dient aan het eind kalm en rustig te zijn. 
 

 
 

 
 

- Hoe lager uw Controle Pauze, des te erger uw symptomen van 
astma,  neusverkoudheid, snurken en slaap-apnoe. 

 
- Telkens als uw CP met 5 seconden toeneemt, zult u zich beter 

voelen. 
 

- Als uw CP niet verandert, zult u zich niet beter voelen. 
 

- De meest nauwkeurige meting van uw CP is ‘s ochtends direkt 
na het wakker worden. 
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- Wanneer u door de dag heen uw CP opneemt, geeft dat een 
indicatie over hoe het met uw astma gesteld is. 

 
- Het streven is gedurende 6 maanden lang een CP van 40 

seconden te hebben. 
 
 
Oefenstruktuur: alle ademoefeningen dienen te beginnen na een 
uitademing! 
 
Oefening 1) 
Houd zo lang mogelijk uw adem vast om de verstopping in uw neus 
op te heffen, slijm te verplaatsen of obstipatie te verhelpen. Herhaal 
dit vijf of zes maal, met een rust van zo’n dertig seconden ertussen. 
 

 
 
Oefening 2A en 2B) 
Handen op borst en buik; laat ademhaling kalmer en meer ontspannen 
worden. U dient een duidelijk maar niet stressvol tekort aan lucht te 
gaan voelen. 
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Oefening 3) 
Loop rond met gesloten mond om behoefte aan lucht te creëren. Doe 
dat in een tempo waarbij u de behoefte aan lucht gaat voelen, maar 
niet zodanig dat u uw mond moet openen. 
 
 
Oefening 4) 
 

a) Lopen met klein luchttekort 
 

 
 

b) Lopen met middelmatig tot sterk luchttekort 
 

 
 
 
Oefening 5) 
Steps ( geschikt voor kinderen en volwassenen met hooguit een 
milde/matige vorm van astma). 

 
 
Adem uit door de neus. Druk met vingers neus dicht om adem vast te 
houden. Loop zoveel stappen als u kunt terwijl u de adem vasthoudt. 

159 



Wanneer u een sterke behoefte aan lucht voelt, laat u de neus los en 
haalt u weer adem. Adem weer rustig zodra u dat kunt. 
 
Oefening 6) 
Hoe u een hoestbui en piepende ademhaling kunt stoppen 
 

 
 
Adem licht in en ook weer licht uit. Druk neus met vingers dicht en 
houd adem 3 tot 5 seconden vast. Laat neus los en adem weer. Adem 
tien tot vijftien seconden normaal. Herhaal korte adem-vasthoud-
periode gevolgd door normaal ademen. Ga door totdat symptomen 
verdwenen zijn. Als u een heftige aanval krijgt of niet binnen tien 
minuten uw aanval kunt stoppen, neem dan uw medicatie. 
 
 
De drie stappen om uw Controle Pauze te verhogen zijn: stop het 
verlies; bouw reserve op en voer het CO2-gehalte op 
 
1) Stop het verlies 
 
   a. Adem altijd door uw neus, dag en nacht 
   b. Stop met zuchten; slik de zucht weg of onderdruk deze. 
   c. Vermijd bij het geeuwen of praten grote ademteugen te nemen. 
   d. Observeer door de dag heen uw ademhaling. Een goede 
ademhaling tijdens rust  mag niet gezien noch gehoord worden. 
 
 
2) Bouw reserve op 
 
Doe de oefeningen, gericht op het verminderen van het ademvolume. 
Vertraag via ontspanning uw ademhaling en laat die minder worden 
dan hoe deze was bij het begin van de oefening. Doel is om een 
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aanvaardbare behoefte aan lucht of lucht-honger te creëren. Houd 
deze behoefte aan lucht telkens zo’n vier tot vijf minuten aan. Doe dit 
tijdens het autorijden, TV kijken, eten op school, op het werk, in de rij 
staan en bij elke gelegenheid die zich voordoet. 
De Stappen 1 en 2 zijn nodig om de Controle Pauze van 10 naar 20 
seconden te brengen. 
 
 
3) Opvoeren 
 
Tijdens lichamelijke inspanning neemt het ademvolume alsook de 
stofwisselings-aktiviteit toe, waardoor het kooldioxide-gehalte stijgt. 
Wanneer u minder ademt dan uw behoefte aan lucht tijdens 
lichamelijke inspanning aangeeft, dan voert u de hoeveelheid 
kooldioxide op. Er kan tijdens lichamelijke inspanning een groter 
luchttekort worden gecreëerd, dan door verminderd ademhalen tijdens 
rust. Er is een sterk luchttekort nodig om iemands Controle Pauze van 
20 naar 40 seconden te brengen. 
 
 
Ademoefeningen bij astma: panacee of placebo? 
 
Mike Pearson. Thorax 2007; 62; 1033-1034 
 
‘In de jaren ’80 werd de mantra om astma onder controle te krijgen: 
‘astma is een ontstekingsziekte –schrijf te inhaleren steroïden voor’. 
‘Terwijl vanuit onderzoek en behandelplannen de nadruk op 
ontsteking bleef liggen, zag men voor het gemak andere aantoonbare 
manieren om het samentrekken van de luchtwegen te verminderen, 
over het hoofd. Inspannings-astma en zelfopgewekte hyperventilatie 
zonder inspanning, kunnen beide luchtweg-spasmen oproepen bij 
daarvoor gevoelige mensen met relatief weinig ontstekingen.’ 
 
Dan vervolgt hij: 
‘Of het antwoord nu ligt in een nieuwe fysiologische verklaring of in 
een beter begrip van psychische reacties op de aanwezigheid van de 
aandoening, de bevinding dat iets deze patiënten ertoe bracht zich 
beter voelen, betekent dat we deze uitdaging niet kunnen negeren.’ 
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