column_man en gezondheid

Adem minder,
leef langer

Ergernis over
werk? verleng
je uitademing

We ademen te snel. Twaalf, veertien, achttien, tot wel
meer dan twintig keer per minuut. Kijk naar uzelf. Nu
bijvoorbeeld, terwijl u toch alleen maar dit stukje
leest, u ademt vast veel te snel. Zes keer per minuut
is genoeg, en veel beter voor het lichaam.
om. Het kan goed zijn dat je hartslag door
deze oefening met meer dan vijf slagen per
minuut zakt. Zie de grafieken hiernaast:
De rode lijn is het adempatroon; deze lijn
loopt omhoog bij inademing en naar beneden
bij uitademing.
De blauwe lijn is de hartslag.
De gele lijn is de hartslagcoherentie.

Tekst koen de jong

W

etenschappelijk is het
vrij gemakkelijk aan te
tonen, gewoon door te
meten. Hoe vaak ademt
iemand per minuut? Wat is
daarbij de hartslagfrequentie en de hartslag
coherentie? Laat iemand tien minuten zitten,
met wat afleiding van een krant of een tijd
schrift. Meet dan de ademfrequentie. Die is
geheid te hoog. Door simpelweg langer uit
ademen zie je al veel veranderen. De adem
frequentie zakt, de hartslag zakt en de meeste
mensen ervaren een gevoel van ontspanning.
En ontspanning heeft een gezond effect. Als
iemand moe is, wordt hij extra slaperig, maar
als iemand gejaagd is, levert ontspanning juist
concentratie op. Maar je hoeft geen officiële
meting te laten doen om te weten of een
ademhalingsoefening werkt. Probeer de vol
gende oefening zelf.

Wat meteen opvalt is dat tijdens de oefening
de ademfrequentie zakt naar vier keer per
minuut. Daarbij zie je dat de hartslag en de
hartslagcoherentie heel mooi ‘meeglooien’
met de ademhaling. Deze oefening brengt
rust, geeft energie, verbetert het slaapritme
en zorgt voor focus.

_Remmen en gas geven
Een meting van de ademhaling tijdens het lezen van de krant

_de oefening
Adem rustig in door je neus en verleng je uit
ademing door je mond. Adem zo lang uit tot je
de eerste behoefte voelt om weer rustig in te
ademen. De inademing gaat vanzelf. Je kunt je
uitademing verlengen door in het begin zachtjes
uit te ademen. Heb je een hartslagmeter? Doe
deze oefening dan eens met je hartslagmeter
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Een meting van de ademhaling tijdens de ademhalingsoefening.

De hartslagcoherentie is de variatie in tijd tussen
twee hartslagen. Is er weinig variatie tussen de
hartslagen, dan is het gaspedaal van je lijf over
actief. De orthosympaticus is de officiële naam:
het deel van het zenuwstelsel dat het mogelijk
maakt arbeid te verrichten. Hij versnelt de hart
slag en verhoogt de bloeddruk. Is er veel variatie
tussen twee hartslagen, zoals bij het mooi
glooiende plaatje van de tweede meting, dan
zijn het gaspedaal en het rempedaal in je
lichaam beide actief. De rustkant heet de para
sympaticus, die regelt de ontspanning, het
herstel en de vertraging van je hartslag.
De bovenstaande oefening is eenvoudig, maar
kan erg veel rendement opleveren. Door rust in
je lijf te brengen, doet je hoofd vanzelf mee. En

rust in je lijf begint bij een rustige ademhaling.
Heb je stress voor een presentatie? Verleng je
uitademing. Lig je ’s nachts te piekeren?
Verleng je uitademing. Ergernis over werk?
Verleng je uitademing. Kwaad op je zoon?
Verleng je uitademing.

_in de file
Door controle te houden over je ademhaling
ben je rustiger. Je kunt ook beter beschouwen,
in plaats van dat je emoties de overhand
krijgen.
Een mooi voorbeeld hiervan gaf psychiater,
hardloper en schrijver Bram Bakker. Voor de
marathon van New York wilde hij graag op zijn
hartslag gaan trainen. Mijn advies was echter
vooral gericht op ontspanning. De adem
halingsoefening, zoals hierboven beschreven,
ging hij na iedere training bewust tien minuten
doen. Twee weken later zou hij te gast zijn bij
De Wereld Draait Door, maar op weg daarheen
belandde hij in de file. “Normaal zou ik me kapot
ergeren als ik te laat dreigde te komen voor een
live-uitzending,” zei Bakker later, “maar nu
dacht ik aan mijn ademhalingsoefeningen en
kwam de file niet eens zo slecht uit.” Hij kwam
nog maar net op tijd en was in de uitzending
direct scherp, in plaats van gestrest.

je bewust je uitademing wat verlengt. Met
oefeningen waarbij je bijvoorbeeld moet liggen,
ben je al beperkt.

_Waarbij werkt de oefening?
Er zijn vijftig klachten te noemen waarbij een
ontregelde, snelle ademhaling een rol speelt.
De vijf meest voorkomende:
• H
 oofdpijn, alsof  er een strakke band om het
hoofd zit
• Slecht slapen
• Vermoeidheid
• Zin in zoetigheid
• Hartkloppingen
Alle vijf klachten hebben op een andere manier
verband met de ademhaling. Herken je deze
klachten, dan is het zeker de moeite waard om
eens zes weken lang iedere ochtend en iedere
avond tien minuten je uitademing te verlengen.
Het lijkt wellicht te simpel om waar te zijn, maar
probeer het eens. Het doet meer dan je denkt.
En ook als je geen klachten hebt, maar
gewoon wat extra energie wilt, is het de
moeite van het proberen waard.

_Hou het simpel
De meest eenvoudige oefening werkt het best.
Je kunt hem namelijk overal doen. Rustig uit
ademen kan in de file, op je werk of thuis.
Anderen hebben het niet eens in de gaten als

_Meer informatie: lees het boek:
Verademing - breng lucht in je leven,
van Koen de Jong & Bram Bakker,
Of ga naar www.kiwinederland.nl
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