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MIJN
BELOFTE
Een diepe ademteug doet ons
allen deugd . En als je de proef op
de som neemt merk je dat ook
onmiddellijk . Ademen is dan wel
een automatisme , maar heeft voor
velen nog waardevolle inzichten
te bieden . Deze inzichten zijn zo
simpel en krachtig dat ik ervan
overtuigd ben dat dit heil kan
brengen voor duizenden mensen .

Bijna elke levende ziel heeft
eigenaardig genoeg een hele
hoop redenen om net níet aan de
slag te gaan met zijn of haar
ademhaling . De voornaamste
reden is het zweverige imago . 

Ik vind het dan ook hoog tijd om
dat stoffige imago van alles wat
met ademhaling te maken heeft
eens grondig op te poetsen !

 

MIJN MISSIE: IEDEREEN LEREN
CORRECT TE ADEMEN

Dat doe ik door pure wetenschap
te combineren met oude
wijsheden en eigen ervaringen .

Eens mensen hun initiële
drempels voorbij zijn en zich gaan
verdiepen in de manier waarop ze
ademen , merk ik steeds opnieuw
ongelooflijk enthousiasme . Missie
geslaagd !

IEDEREEN DIE ZICH OPEN
STELT EN INVESTEERT IN HET
LEREN CORRECT ADEMHALEN
PLUKT OP ÉÉN OF ANDERE
MANIER DE VRUCHTEN ,

BELOOFD ! DE VOORDELEN
ZIJN LEGIO : OP FYSIEK ,

MENTAAL , SPORTIEF ,

PRODUCTIEF , . . . VLAK , 

In dit document haal ik 7 eye-

openers aan die de kracht van
ademhaling illustreren . En met
3 praktische oefeningen zet ik
je op weg om de positieve
effecten zelf te ervaren .

Ik wens je een fijne
ontdekkingsreis en vooral : 

Veel ademplezier !

Tom Stijven



AAN DEN
LIJVE...
STRIJDEN TEGEN ZIEKTE

Mijn persoonlijk ademverhaal
begon in de periode 2008-2014 .

Ernstige gezondheidsproblemen
bleven aanslepen tot op het punt
dat ik niet meer in staat was om te
werken . Met als dieptepunt de
noodgedwongen stopzetting van
mijn eigen bedrijf .

Na 2 jaar dokters en universitaire
ziekenhuizen aflopen kreeg ik de
diagnose Fibromyalgie : een pijnlijke
spierreuma . Medicijnen ,

antidepressiva , spierontspanners én
psychologen hielpen niet . 

Uiteindelijk stelden de artsen voor om
een pijnkliniek in te schakelen . 

Toeval wil dat ik diezelfde week
hoorde over een zekere Wim Hof .
Deze man staat bekend als 'The
Iceman ' .  Hij is de ontwikkelaar van
een methode gebaseerd op
ademhaling en kouderesistentie die
het zenuwstelsel en immuunsysteem
positief beïnvloedt . Leuk om weten :

Wim Hof heeft tevens enkele
kouderecords op zijn naam staan .

Ik heb me ingeschreven voor een
weekendcursus en ben daar als het
ware terug tot leven gekomen , mijn
pijnen verdwenen en na 3 maanden
functioneerde ik weer . Dat heeft mijn
kijk op het leven drastisch veranderd
en sindsdien ben ik gepassioneerd
door alles wat met ademhaling te
maken heeft . 



DEZE KENNIS WIL IK
MET DE WERELD

DELEN ALS
GECERTIFICEERD

INSTRUCTEUR
IN BREATHEOLOGY EN
DE WIM HOF METHODE
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(BIJNA) 

IEDEREEN 
HEEFT EEN
ADEMVERHAAL

Schouder- en nekklachten
Te snel en oppervlakkig ademen =

minder zuurstofcaptatie > dat vreet
energie !

Minder energie = minder focus =

minder productiviteit
Een onderdrukt spijsvertering en
immuunsysteem
. . .

Ademen is een uniek proces in het
menselijk lichaam . Het kan wisselen
tussen bestuurd worden* en op de
automatische piloot blijven staan .

 

In situaties van angst, spanning,
prestatiedruk en werkdruk verandert
de ademhaling vaak zonder dat je het
zelf beseft . Je gaat sneller en
oppervlakkiger ademhalen .

Niemand van ons is immuun voor deze
situaties - en dat hoeft ook niet . Maar
velen zitten in een straatje dat neigt naar
chronische stress en spanning en dáár
knelt het schoentje . Veel mensen
ademen in rust alsof ze in gevaar zijn .

Met als gevolg :

 

Het goede nieuws?
 

*Mits de juiste kennis kan je je
ademhaling bewust inzetten
als afstandsbediening van je
brein!
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7 EYE-OPENERS DIE DE
KRACHT VAN
ADEMEN SCHETSEN



FEIT 1

DE WETENSCHAP ALS

BONDGENOOT

"Werken aan je ademhaling was
vroeger iets spiritueels , iets
zweverigs zelfs . Vandaag is het iets
functioneels dat je duidelijk
meetbare voordelen biedt . Vandaag
zijn goed leren ademen en de
wetenschap bondgenoten ." aldus
Jessica Smith , onderzoeker bij The
Future Laboratory , een
managementconsultant in Londen .

Enkele adembenemende cijfers :

Een geschatte 80% van de
bevolking ademt verkeerd .

Tot 70% van de giftige stoffen in
ons lichaam wordt via de adem
verwijderd ! Alleen gebruikt de
gemiddelde mens maar een stukje
van zijn totale longcapaciteit .

Velen ademen overmatig . 40 .000
keer per dag is geen uitzondering ,

Terwijl de wetenschap zegt dat
15 .000 à 20 .000 keer ideaal zou
zijn . Minder ademen , maar correct
ademen is gezonder dan vaker
maar oppervlakkig ademen . 

https://blenders.be/opleidingen/letsbreathe


FEIT 2

BETERE

SPORTPRESTATIES

In de wereld van duursporten is een
hoogtestage een bekend fenomeen .

Trainen op hoogte wordt gedaan
om het uithoudingsvermogen van
een sporter te vergroten . Bekend
zijn de wielerploegen die een
aantal weken voor een grote
koers hun klimmers de bergen
insturen . Of de marathonlopers , die
lange tijd van het jaar op hoogte in
Kenia verblijven . 

De meest bekende aanpassing ligt in
het vergroten van het zuurstof-
transportvermogen . En dat betekent
dat er langer op een hoger
inspanningsniveau gepresteerd kan
worden . 

Minder avontuurlijk , maar vooral
minder duur is het dagelijks
toepassen van enkele ademhalings-

technieken om zo je longen en
lichaam te trainen met vergelijkbare
effecten !



FEIT 3

DE FOCUS VAN EEN

SLUIPSCHUTTER

Je ademhaling kunnen beheersen is

een cruciaal trainingsonderdeel bij

de Navy SEALs , Amerikaanse special

forces die berucht zijn voor hun

militaire opleiding , Deze is één van

de zwaarste ter wereld .

Zij gebruiken de 'box ademhaling '

als oefening die helpt om de

ademhaling te vertragen en in een

zeer geconcentreerde modus te

komen . 

Slechts 5 minuten box ademhaling

zorgt al voor een diep kalm lichaam

en een alerte , gefocuste gemoeds-

toestand . Een oefening die je kan

doen terwijl je in een wachtrij staat of

vastzit in het verkeer . Deze oefening

is niet oppeppend , maar zal je ook

niet in een ontspannen toestand

brengen . Zoals gezegd , het zal je heel

alert maken , Op scherp en klaar voor

actie .

De box ademhaling kan ook prima

gebruikt worden als tegenreactie op

een aankomende paniekaanval . Als je

de oefening eenmaal kent , ben je in

staat om te zeggen "hé, wacht even,
nu ga ík de controle over mijn
lichaam weer over nemen" .



FEIT 4

BETERE PRESTATIES OP

DE WERKVLOER

De positieve effecten van een

betere ademhaling beperken zich

niet tot de privésfeer . Omgaan met

stress , gezondheid en productiviteit

zijn relevante thema 's voor zowel
werknemer, leidinggevende als
CEO!
Zoek je de cijfers over burn- en

bore-outs op , dan zie je dat deze

ronduit alarmerend zijn . Slecht voor

het individu in kwestie , maar ook

het team van collega 's en de

werkgever lijden mee .

De geschatte jaarlijkse kost per

werknemer die met burn-out kampt ,

is zo ’n 25 .000 euro (bron : Securex)

Het leren correct te ademen is één

van de meest laagdrempelige wapens

ter behandeling van een burn-out ,

maar nog belangrijker : ter preventie

ervan ! Gevolg : een mentaal (en fysiek)

gesterkte workforce . 

 

Dit is dé reden waarom het
praktische webinar-traject ook zo
relevant is binnen een
werkomgeving. Staat jouw baas
open voor persoonlijke groei? Of
ben je zelf ondernemer die wil
investeren in je human capital? 

https://blenders.be/opleidingen/letsbreathe
https://blenders.typeform.com/to/lXwwOhNi


FEIT 5

MEDISCHE CONFIRMATIE

Ook in medische kringen gaat er

gelukkig aandacht naar de kracht

van ademhaling :

 

In de ziekenhuisbrochure 'Omgaan

met pijn '  (referentie : AZ Monica)

wordt een artikel gewijd aan de

positieve effecten van relaxatie en

buikademhaling op stress en pijn .

Letterlijk citeren we :

"Ontspanningstechnieken zijn

zinvol voor iedereen . 

 

In de veeleisende maatschappij

waarin we leven , hebben we nood aan

rust en een adempauze . Zo kan u veel

lichamelijke klachten een halt

toeroepen . Zo leert u beter zorg te

dragen voor uzelf ."

 

Het is fijn om te merken dat

ademhalingsoefeningen meer en

meer worden opgenomen als vast

onderdeel in medische

aanbevelingen . 

 

Zo zag ik ze opduiken in

kinesitherapie-behandelingen en

erkennen meer en meer dokters de

heilzame effecten op zowel fysiek als

mentaal vlak . Vraag er gerust naar bij

je volgende doktersbezoek ! ;-)

 



FEIT 6

PROMOTIE VANUIT

OVERHEDEN

De Nationale Gezondheidsdienst

van het Verenigd Koninkrijk ofwel

NHS (National Health Service) is het

openbare gezondheidszorgstelsel

van het Verenigd Koninkrijk . 

 

Zij promoten actief het gebruik van

ademhalingstechnieken bij de

bevolking van Engeland , Schotland ,

Wales en Noord-Ierland . 

 

 

 

Via de NHS website , app en Youtube

kanaal begeleidt men mensen met

gezondheidsvragen naar de juiste

oplossing . In urgente gevallen is de

verwijzing uiteraard naar een

ziekenhuis , dokter , apotheker , etc . 

 

Maar ook voor allerlei niet-urgente

gezondheidsklachten biedt de NHS

tekst en uitleg . Waaronder

videomateriaal met basis

ademhalingstechnieken .

 

Wanneer je de zoekterm 'breathing

excercises '  ingeeft op hun website

krijg je een hele hoop resultaten .

Gerelateerd aan de bestrijding van

stress , angst en fobieën , pijn ,

algemeen welzijn , maar ook zeer

concreet als onderdeel van de

behandeling voor astma en COPD om

maar enkele te noemen .

 

 



FEIT 7

ADEMEN IS NIET HET

ANTWOORD OP ALLES

Doordrongen als ik ben over de

kracht van het bewust omgaan met

ademhaling , is enige nuancering

aangewezen .

 

Correct ademhalen heeft alleen

maar positieve effecten . Het gros

van de ademhalingstechnieken zijn

volledig dummy-proof in gebruik .

Zeker omdat de meeste van die

technieken rust brengen . Andere

gevorderde technieken pompen je

juist op voor bv een fysieke

topprestatie .

De gecontroleerde hyperventilatie die

hierbij wordt opgewekt vereist

gezond verstand en een veilige

omgeving . Geen oefening voor achter

het stuur van de auto dus !

 

Juist ademen is niet het wonderlijke

antwoord op alle fysieke en mentale

problemen , maar het is wel de meest
eenvoudige en meest toegankelijke
manier om hieraan te werken . 

 

Het leuke nieuws : Iedereen kán al

ademen . 

 

Leren ademen vraagt geen dure

gadgets , geen voorkennis of fysieke

inspanning . Een dosis aandacht is

voldoende !

 

Klaar om aan de slag te gaan?
Het is tijd voor de praktijk!
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3 OEFENINGEN
WAARMEE JE KAN
EXPERIMENTEREN



OEFENING 1

DE ONTSPANNING ZIT IN

DE UITADEMING

1:2 Ademhaling:
 

Adem rustig in door je neus en in je

buik gedurende 4 à 5 seconden , 

 

Hou je adem 2 seconden vast .

 

Adem dan langzaam uit door je

mond gedurende 8 à

10 seconden , 

 

wacht opnieuw 2 seconden alvorens

je weer inademt .

 

Doe dit gedurende 3 tot 5 minuten als

je je opgejaagd voelt of als je niet

meer helder kan denken vanwege

stress . 

 

Op deze manier adem je 4 tot 5 keer

per minuut en vertel je aan je

autonome zenuwstelsel dat alles oké

is , Je brein zal hierdoor tot rust

komen .

 

Dit is een rustgevende oefening die je

bv perfect aan je bureau

kan doen zonder dat iemand het

merkt .



OEFENING 2

OCEAN SOUNDS/CRAZY

MONKEY

Heerst in je hoofd een

verhalenverteller/crazy monkey die

je gedachten steeds opnieuw doet

afdwalen? Dan is oefening 1 soms

niet voldoende . 

 

Daarom gaan we hem iets anders te

doen geven zodat hij je met rust

laat . We betrekken visualisatie !

 

Doe een rustige buikademhaling 

(4 seconden in , korte pauze , 4

seconden uit , korte pauze) 

 

Beeldt je al doende in dat je vanop de

zee naar de kust kijkt : 

 

Terwijl je inademt trekt het water

weg van het strand , 

 

- tijdens de korte pauze keert de

stroming -

 

en tijdens de uitademing rolt de golf

terug op het strand , 

 

- tijdens de korte pauze na de

uitademing staat het water even stil

alvorens het bij de volgende

inademing weer wegtrekt -

 

Adem uit door je mond met getuite

lippen om met het geluid de

visualisatie van golven kracht bij te

zetten . Een ideale oefening voor het

slapengaan !

 

 



OEFENING 3

BRAIN PURIFICATION

Heb je nood om te focussen? Dan

kan je aan de slag met deze

oefening waarbij je gericht bloed

naar je hersenen stuurt . 

 

Resultaat : helderheid van geest !

 

'Brain purification '  is een zeer

eenvoudige , maar zeer effectieve

oefening :

 

 

Adem diep in door je neus , in je

borstkas , 

 

Vul je longen +/- 80%

 

en adem uit - door je neus - in korte

pufjes alsof je je neus snuit . 

 

Probeer je middenrif te gebruiken bij

het uitpuffen .

 

Herhaal dit een 10-tal keer

 

 



BEDANKT!
Tom Stijven

LET'S BREATHE IS EEN INITIATIEF VAN:

&

https://blenders.be/

