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Adem en gij zult vinden 

 

Met behulp van de ademhalingsoefeningen en de drukpunten in dit boek hoop ik dat 
je je angst, pijn en stress kunt ontladen en uiteindelijk je doel kunt gaan bereiken:  
 

‘Ontspanning vinden én Vleugels krijgen!’ 

Voordat je begint met de oefeningen, is het belangrijk te beseffen dat ademhalen geen 
vanzelfsprekendheid is. Enerzijds kan het zijn dat je nog nooit echt bewust met je 
ademhaling bezig bent geweest en heb je er mogelijk veel last van. Anderzijds kun je 
er fantastische resultaten mee bereiken, die je op voorhand niet voor mogelijk had 
gehouden. Gechargeerd gezegd, kan je ademhaling je maken of breken. 
 
Persoonlijk ben ik ervan overtuigd dat als ik jaren geleden bewust was geweest van 
mijn ademhaling, dat mij dan veel leed bespaard gebleven was. Mijn verkeerde 
ademhaling had als allereerste indicatie kunnen fungeren, waaraan ik had kunnen 
aflezen dat ik niet op het juiste pad zat. Dit leerproces heeft me wel zover gebracht dat 
ik nu anderen kan behoeden voor het maken van dezelfde fouten en de vele 
bijbehorende klachten. Hoewel er bijna drie honderd lichamelijke en psychische 
klachten in verband worden gebracht met een verkeerd ademhalingspatroon, gaat mijn 
persoonlijke interesse vooral uit naar het oplossen van de patronen, die tot stand zijn 
gekomen door overmatig veel en/of langdurige stress. Mogelijkerwijs is het verkeerd 
ademen zelfs verantwoordelijk voor de stress, die je ervaart. Zonder te vervallen in een 
kip-ei discussie zijn stress en ademhaling onlosmakelijk met elkaar verbonden en gaan  
ademhalingsoefeningen verder dan alleen symptoombestrijding. Veel voorkomende 
klachten gerelateerd aan stress en een verkeerd ademhalingspatroon zijn chronische 
vermoeidheid, slaapstoornissen, een te snelle verzuring en spierkrampen, een slechte 
spijsvertering, een ongezonde darmflora (met of zonder buikpijn), hartritme- 
stoornissen, een onzeker, gejaagd en nerveus gevoel, paniek, duizeligheid, 
overgevoeligheid voor infecties, een slechte concentratie, een hoge bloeddruk, 
hoofdpijn en zo kunnen we nog wel even doorgaan, want de lijst is helaas eindeloos 
lang.  
 
Onthoud dat geen enkele oefening bedoeld is om iets te forceren. Dat geldt voor zowel 
de ademhalingsoefeningen als de ondersteunende drukpunten. Neem voor elke 
oefening voldoende tijd en heb geduld met het resultaat. Hoewel je vaak zult voelen 
dat de oefeningen direct iets positiefs met je doen, zul je de oefeningen voor 
onbepaalde tijd mogen blijven herhalen. Zie het als een prettige en kosteloze 
investering in jezelf, die net als mediteren een transformerend en mogelijk blijvend 
effect heeft. Als je de oefeningen bewust structureel in je dagelijkse leven weet in te 
passen, zul je merken dat je steeds meer open gaat staan voor positieve 
veranderingen in je leven. 
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Neem het heft in eigen handen, zodra je voelt en weet dat je iets los zou moeten 

laten. Stop per direct met het vasthouden aan datgene wat niet (meer) bij jou past en 

jou geen energie (meer) geeft. Doe dit voor je eigen bestwil, omdat je anders zelf een 

destructief energielek creëert. 

 

Ademhalingsoefening 5: 

4-8-6 

Ga op een stille plek in een comfortabele stoel zitten en maak met beide voetzolen 
contact met de grond.                                                                                             

Neem even de tijd en adem drie keer diep in en uit door de neus voordat je begint. 

 

Adem 4 tellen gedoseerd in door de neus 

Houd de adem 8 tellen vast en span al de spieren in je lichaam aan, begin bij de 
spieren in je gezicht, dan de nek en zo naar beneden tot aan je tenen. 

Adem met licht getuite lippen 6 tellen gedoseerd uit door de mond en laat alle 
spieren bewust los.  

 

 

 

Herhaal dit eventueel                          keer.  

 

 

 

Tips & Advies: 

Deze 5 oefeningen kun je kracht bijzetten door vóór of na de oefening druk uit te 

oefenen op twee drukpunten op je borstbeen (Zie drukpunt 1, bladzijde 42). 
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Ademhaling ondersteunen met drukpunten 

 

Alle beschreven drukpunten dragen bij aan het verkrijgen van ontspanning en 

energie en zijn apart van de ademhalingsoefeningen te gebruiken. Experimenteer 

gerust met het gebruik ervan vóór, ná of zelfs tijdens een ademhalingsoefening. 

Adem tijdens het uitoefenen van de druk in ieder geval diep in door de neus en uit 

door de mond en laat daarbij de spanning uit je lichaam stromen.  

Je kunt 3 à 5 keer per dag zowel aan de linker zijde als aan de rechter zijde de 

drukpunten behandelen.       

Voordat je druk uitoefent, adem je drie keer diep in en uit door de neus, terwijl je de 

huid voorbereid door deze lichtjes te masseren of te rekken.  

 

Het meesterpunt voor het openen van de luchtwegen 

Druk 30 seconden met de top van je duim in de duimmuis van je andere hand.            

Laat de druk langzaam toenemen en houd er rekening mee dat het gevoelig, maar 

niet pijnlijk, mag zijn. Omdat deze oefening ervoor zorgt dat je makkelijker 

ademhaalt, kun je deze ten alle tijden toepassen: vóór het slapen gaan, vóór of ná 

het sporten, vóór of ná een willekeurige ademhalingsoefening, het maakt niet uit. 

Herhaal deze oefening zo vaak als je wilt en wissel eventueel af met de andere hand. 
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Workshops & Trainingen 
 

 
Wil je een inspirerende workshop of training organiseren? 

Ik kan voor een training op het gebied van ademhaling, de Wim Hof methode, 
veerkracht, stress- en burn-outpreventie geboekt worden via www.robbiedejong.nl 

 
 
 
 
 
 
 

 Persoonlijke Begeleiding 

 
 

Wil je meer informatie of persoonlijk begeleid worden? 
Kijk dan gerust even op www.robbiedejong.nl en stel je vraag of maak een afspraak 

voor een gratis intake/kennismakingsgesprek. 
 
 
 
 
 
 
 

Ik ben er voor je. 
 

 

 

 

 

 

http://www.robbiedejong.nl/
http://www.robbiedejong.nl/
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Robbie heeft ruim 15 jaar ervaring als 

fysiotherapeut, ademhalingstherapeut 

en mentale coach. Zijn doelgroep 

bestaat met name uit sporters en 

cliënten met overmatig veel stress, 

symptomen van overspannenheid en 

burn-outklachten 

De ademhaling is een 

belangrijk onderdeel in zijn 

coaching. Goed ademhalen 

kan een uiterst effectief 

middel zijn om het 

vertrouwen in jezelf, dat je 

door allerlei 

omstandigheden bent 

kwijtgeraakt, te herwinnen. 

Mits je het goed en 

methodisch aanpakt kun je 

persoonlijke groei op een 

doodeenvoudige manier 

aanwakkeren 

”De 

ademhalingsoefeningen 

hebben niet alleen 

mijzelf, maar ook veel 

van mijn cliënten iets 

gebracht, wat van puur 

goud gemaakt is. Het 

helpt je op het juiste 

pad, waar je niet meer 

van af wilt en ook niet 

hoeft” 

    WWW.ROBBIEDEJONG.NL 

”Oefening 

baart kunst” 


