Ademhalingsoefeningen

Bent u vaak kortademig of vindt u het moeilijk om lang en diep te ademen?
Of heeft u last van hyperventilatie? Probeer dan deze onderstaande
oefeningen uit te voeren.

Waarvoor zijn ademhalingsoefeningen belangrijk
Door ademhalingsoefeningen vergroot de longcapaciteit, vindt er een betere
gaswisseling plaats in de longen, verminderd hyperventilatie en verbeteren de
spierfuncties die nodig zijn tijdens de ademhaling.
Ademhalingsoefeningen is een alomvattend begrip voor een aantal oefeningen.
Hieronder worden de oefeningen uitgelegd. Geadviseerd wordt om deze
oefeningen meerdere malen per dag uit te voeren, het liefst elk uur. Herhaal elke
oefeningen 10x, mits dit haalbaar is. De oefeningen kunnen zowel liggend als
zittend uitgevoerd worden, maar de voorkeur heeft een zittende positie.
Ademhalingsoefeningen
Oefening 1: Ontspannen ademhaling.
1.
Adem rustig door de neus in.
2.
Laat de buik, borst en flanken mee naar buiten komen.
3.
Adem rustig alles uit, zonder extra kracht.
Oefening 2: Maximale inademing gevolgd door uitblazen door geperste lippen.
1.
Adem langzaam door de neus in.
2.
Laat de buik, borst en flanken mee naar buiten komen.
3.
Houdt de adem 1-3 tellen vast.
4.
Adem door licht geperste lippen zo ver mogelijk uit. Voel hierbij de
buikspieren aanspannen. Het idee dat u een kaarsje uitblaast.
Oefening 3: Huffen; inademen via de neus en met open mond krachtig uitademen.
1.
Adem diep door de neus in.
2.
Open de mond en houdt deze tijdens de krachtige uitademing wijd open.
3.
Adem uit door uw mond alsof u een spiegel/bril wilt laten beslaan.
4.
Indien er slijm wordt opgehoest kunt u dit uitspugen of doorslikken.
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Houding en bewegen
Door te bewegen gaat u vanzelf dieper ademen. Zodra u uit bed mag ga dan
regelmatig op de stoel zitten, dan ademt u vanzelf beter door. Ook is het goed om
regelmatig een stuk te lopen (eventueel onder begeleiding). Probeer tijdens
inspanning, zoals lopen, ook de 2e oefening goed toe te passen om meer lucht te
krijgen en daardoor de inspanning langer vol te kunnen houden.
Als u niet uit bed kunt volgen hieronder een paar suggesties.
 In een balletje knijpen.
 Ellebogen buigen en strekken.
 Til een arm op en beweeg zover mogelijk door tot de arm langs het oor komt.
Hierbij kun je rustig diep inademen bij het omhoog gaan en uitademen bij het
terug komen.
 Trek beide voeten naar de neus en duw ze daarna zo ver mogelijk weg.
 Duw 1 knieholte in het bed en laat los.
 Buig 1 knie en leg daarna het been weer neer.
 Til 1 been gestrekt op.
 Span beide billen tegelijk aan.
 Zet met gebogen benen de voeten op het bed en til rustig de billen een aantal
keren op.
Vragen
Mocht u naar aanleiding van deze folder nog vragen hebben, dan kunt u contact
opnemen met de afdeling fysiotherapie van Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis.
U kunt ons bereiken van maandag t/m vrijdag van 8.30 -16.30 uur op
telefoonnummer 0187 60 72 72.
Vergoeding ziekenhuiszorg
Niet alle ziekenhuiszorg wordt vergoed door uw zorgverzekeraar. Ook betaalt u
altijd de hoogte van uw eigen risico. Vraag vooraf bij uw zorgverzekeraar na of uw
bezoek en/of behandeling in het ziekenhuis wordt vergoed. Meer informatie vindt
u op onze website onder ‘kosten en vergoedingen’ en op www.dezorgnota.nl.
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