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In ademnood toch zien te 
ontspannen
Lekker in balans

Minder ademhalen als remedie tegen ziektes, dat klinkt als de 
omgekeerde wereld. Toch is juist dát de kern van de Buteyko-
methode.
ESTHER KOOYMANS

Rechtop zitten, ontspannen en minder inademen dan je bent 
gewend. Klinkt eenvoudig, toch? De Russische arts Konstantin 
Buteyko (1923-2003) beweert dat een ondiepere ademhaling 



chronische aandoeningen kan voorkomen of genezen. Dus plof ik 
na een hectische dag neer op een stoel en ontspan mijn vermoeide 
lijf in een sessie met ademtherapeut René van den Heuvel. We 
beginnen een lichte 'ademnood' te creëren. Iets minder inademen 
dan normaal. Oei, dat is lastig. Het helpt om een neusgat te sluiten 
of de handen voor de neus te houden. Mijn ademhaling wordt 
rustiger. Volgens René krijgt mijn weefsel zo meer zuurstof. 
Hyperventilatie voert kooldioxide af, waardoor weefsels te weinig 
zuurstof opnemen. Hoe dan ook, ik voel me lekker.

Helder / praktisch
Plus: Veertig minuten ademoefeningen per dag lijkt veel, maar je 
kunt het gespreid doen. In de trein, op de bank of in bed.Min: 
Buyteko geeft snel resultaat, maar het gevoel dat je lucht 
tekortkomt, voelt vooral in het begin onprettig aan.

Inspirerend, motiverend
Plus: Dit zou heilzaam zijn bij veel klachten. Van allergie en astma 
tot slaapproblemen en stress. Kwestie van blijven oefenen, zeggen 
ze.Min: De methode vraagt om discipline en doorzettingsvermogen, 
zeker omdat de oefening wat saai is. Heb je dat?

Ontspannend
Plus: Al na een paar minuten daalt de rust neer. Zó ademhalen is 
meditatief, je komt in een flow.Min: Door de ontspanning (en de 
zware werkdag) dreig je in slaap te dommelen. En dat is juist niet 
de bedoeling.

Prijs / kwaliteit
Plus: Hoewel de oefening eenvoudig klinkt, wordt geadviseerd om 
te trainen onder begeleiding. Zo'n cursus kost natuurlijk weer een 
paar honderd euro.Min: Eenmaal getraind heb je niet meer nodig 
dan een stoel en een rustige plek.

Eindoordeel***
Je inzet lijkt die moeite waard.


