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EEN TOTALE
ADEMHALING

1.

OEFENING

Het middenrif

Je longen zijn geen spieren en kunnen zichzelf niet
vullen met lucht. Spieren eromheen zorgen ervoor
dat de longen zich uitzetten en daardoor stroomt
lucht naar binnen. De belangrijkste spier voor de
ademhaling is het middenrif. Eigenlijk is het
middenrif een peesplaat met spierrand. Het is een
soort koepel met twee uitlopers die de borstholte
van de buikholte scheidt. 
Bij de inademing beweegt het middenrif naar
beneden: de koepel plat zich af; hierdoor worden
de longen naar beneden toe uitgerekt en stroomt
de lucht naar binnen. 
Het middenrif maakt van binnenuit ruimte. Maar
niet alleen omlaag: stel je de koepel voor die zich
afplat. Hij wordt dan ook breder. Het middenrif zit
vast aan de onderste ribben en deze bewegen zich
dan opzij. Het borstbeen beweegt zich een beetje
omhoog. Er ontstaat dus ruimte naar beneden,
omhoog én opzij! Maar dit hoeft niet het geval te
zijn: als we onze borstkas optillen en hoog ademen,
gebruiken we het middenrif niet of nauwelijks. En
als we alleen de buik bewegen, maken we maar
gedeeltelijk gebruik van het middenrif.

FLOOR WITTINK
S A X O F O N I S T E

E N  A D E M C O A C H

WAAROM JE ADEMHALING
VERBETEREN?

De ademhaling is de meest
directe en snelle manier op ons
beter te laten voelen en onze
gezondheid te verbeteren. 

In deze startkit leer je om je
gehele romp te gebruiken bij het
ademen waardoor je op
ontspannen manier veel meer
ruimte ervaart. 
Ook geef ik je een simpele en
korte oefening mee waardoor je
de rest van de dag en nacht meer
ontspannen bent. 
En tenslotte een tipje van de sluier
over hoe je je spreek, zang- of
blaastechniek kunt verbeteren. 

Aan de slag!

Je rug als sleutel

Deze oefening is super simpel en heel effectief
om je rug te (leren) voelen bij het ademen.
Menig leven is erdoor veranderd kan ik na tien
jaar workshops zeggen.
Ga op een stoel zitten; plaats je voeten recht
onder je knieën en zet ze op heupbreedte.
Hang nu helemaal voorover; je buik komt
tegen je bovenbenen aan en je armen en
hoofd hangen losjes en vrij. Adem langzaam
uit en laat de adem vanzelf weer naar binnen
stromen. Observeer nu waar je beweging voelt 

in je lichaam. Misschien voel je je buik tegen je
bovenbenen bewegen.
Let nu op je onderrug: voel je ook daar beweging?
Voel je ook beweging in je bovenrug? Is deze
beweging van onder- en bovenrug gelijktijdig? Zo
niet, waar begint de beweging? 



2. EEN TRAGE
ADEMHALING

OEFENINGEN

Teveel

Bij het ademen worden er gassen uitgewisseld:
zuurstof wordt ingeademd en koolzuur wordt
uitgeademd. Het gaat daarbij steeds om het
creëren van de juiste balans. De aanwezigheid
van voldoende koolzuur is noodzakelijk om de
zuurstof in het bloed door de cellen op te
kunnen nemen.

Het is eigenlijk een mankementje in ons
lichaam dat als we een tekort aan zuurstof
ervaren, we sneller gaan ademen. Want
daardoor verliezen we  CO2 en dat zorgt voor
nog meer zuurstof tekort. Door te snel ademen
heeft je lichaam bovendien niet genoeg tijd om
alle stofjes goed uit te wisselen. Deze negatieve
spiraal noemen we hyperventilatie.

Mensen die chronisch hyperventileren ademen
altijd net te veel. Te grote teugen en/of te snel.
Chronische hyperventilatie wordt dat vaak niet
opgemerkt, maar het veroorzaakt wel degelijk
een stressreactie in het lichaam en kan leiden
tot bijvoorbeeld slaapapneu, astma, hoge
bloeddruk en angststoornissen. Als je dit
eenmaal weet, kun je erop letten. Vijf of tien
minuten per dag rustig ademhalen werkt al
heel goed om je adempatroon gedurende de
hele dag én nacht rustiger te laten worden.

Zet de stopwatch aan en tel je ademhaling.
Een keer in en uit telt als één ademhaling.
Probeer niet je best te doen maar voor jouw
doen zo natuurlijk mogelijk te ademen.

Er zijn verschillende meningen over wat een
gezond aantal ademhalingen per minuut is. Vijf
tot zeven keer per minuut is erg mooi, mits je niet
hele grote teugen neemt. 
Tot 12 keer per minuut wordt onder ‘gezond‘
gerekend. Haal je nu vaker adem, terwijl je je niet
inspant, dan betekent dat er verbetering mogelijk
is. 

Alternatieven voor deze houding zijn zitten op
je hurken (mits je dat goed kunt) op je buik
liggen, 
of de yoga kindhouding (zie foto). 

Tel je adem

Pak een stopwatch en zet deze op 1 minuut.
Adem eventueel een keer rustig uit door je mond.

Voel je ook je flanken meebewegen? Of je
borstkas? Probeer de adem niet te sturen,
maar eerder te ‘betrappen’ op beweging. Ga
weer rechtop zitten en stel je voor dat je de
ademhaling in je onderrug start. Voel hoe dan,
ook al het is nog weinig, dat je flanken, buik en
borstkas ook uitzetten. Onthoud dit ruimtelijke
gevoel van uitzetten van je romp naar
beneden, naar opzij en een beetje naar boven.
Bij dagelijks even oefenen zal je rug soepeler
worden en zal het steeds gemakkelijker
worden.



3. ONDERSTEUN JE
STEM

Passief inademen

Als je spreekt, zingt of een blaasinstrument speelt,
gebruik je ademsteun. De adem vloeit niet meteen
weg in een diepe zucht, maar is gedoseerd. Je wil
dus niet krachteloos leeglopen als een soort ballon
terwijl je spreekt/zingt of speelt. Maar je wil ook niet
duwen om zo power te verkrijgen. Het ideaal is een
steun die ontspannen en toch krachtig laat klinken.

Wil je hier meer over weten dan raad ik je aan om
de online cursus Moeiteloos ademen voor musici
aan te schaffen die je daar stap voor stap bij
begeleidt. 
Maar voor nu het is goed om te weten dat je bij een
natuurlijke ademsteun vanzelf weer inademt; kuch
maar eens. 
Je hebt nu vanzelf ingeademd. 
Bekkenbodem- en buikspieren zijn gebruikt om uit
te ademen. Bij het loslaten stroomt er door de
onderdruk vanzelf weer lucht in de longen. 

Let er maar eens op bij zangers/blazers met een
mooie techniek. Zie hoe het mogelijk is om snel en
passief tussendoor in te ademen.
Ook is het inspirerend om te zien hoe musici
schijnbaar moeiteloos de ademkunnen toepassen.
Dat is techniek en niet zozeer longinhoud. 
Voorbeelden voor mij zijn sopraan Maria Callas
(bijvoorbeeld in La Casta Diva), countertenor Jakub
Józef Orliński  en jazz Trombonist Bart van Lier

Bonus: stop met snurken!

Het kan zijn dat je door het doen
van deze oefening minder gaat
snurken of ermee stopt. Dat komt
omdat snurken te maken kan
hebben met teveel ademen.
Daarnaast heeft het ademen door
de mond een grote invloed (Zie
ook het onderzoek van journalist
James Nestor die een bestseller
over de adem schreef (Breath) dat
in 2021 uitkwam). Uitzonderingen
daargelaten is ademen door je
neus veel gezonder. Het helpt om
minder te ademen, filtert de lucht
en bevordert de zuurstofopname.

(Bron: Patrick McKeown, Buteyko
methode)

Houdt het snurken aan? Probeer
eens een plakkertje (leukoplast
sensitive skin) over je mond
gedurende de nacht. Subtiel
genoeg om je mond niet open te
laten vallen, maar als je wilt kunt
je nog steeds praten :-). 

Traag ademen audio-oefening

Je kunt door de volgende oefening je lichaam
trainen om minder adem te halen, met als gevolg
dat je koolzuurgehalte een gezonder niveau
bereikt.
Vertraging van de adem zorgt bovendien voor
ontspanning. Houd deze oefening een paar weken
vol en check of je meer energie hebt en of je dieper
slaapt. Adem zo goed als je inmiddels kunt met je
gehele romp, zoals beschreven in de eerste
module.

Beluister hier de traag ademen oefening

https://soundcloud.com/floor-wittink/de-484-ademhaling/s-aNeZRxQ7QN2?utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing


OEFENINGEN

2. Neurie met ademsteun

 Zak een beetje door je knieën en adem in. Kom
nu héél langzaam omhoog terwijl je uitademt
en neuriet. 
Probeer het zo te timen dat je weer inademt als
je rechtop staat: kun je nu vanzelf inademen? 
En klinkt het nu anders?
Voel je het meer of minder resoneren?
Wanneer is je keel meer ontspannen? Bij het
langzaam omhoog komen of als je stilstaat? 
Probeer het eens uit terwijl je wat harder
neuriet. Wanneer gaat dat makkelijker voor jou?

Je kunt de oefening ook snel doen: je komt snel
omhoog waarbij je een klank maakt. 

Dit is een oefening waardoor je makkelijker van
onderaf een ademsteun kunt geven. Daardoor
blijft je keel open en vermijd je duwen. Hierdoor
klinkt je stem mooier.
Je kunt hetzelfde uitproberen met spreken,
zingen of het spelen van je blaasinstrument. 

MEER WETEN?

Mijn naam is Floor Wittink:
professioneel saxofoniste en
ademcoach. Ik geef individuele
lessen en workshops aan musici
die hun ademtechniek willen
verbeteren. 

 Ontspan en neurie1.

Of je nu spreekt, zingt, of een blaasinstrument
speelt; deze oefening is heel nuttig en
ontspannend om te doen. 

Ga rechtop staan en zet je voeten
schouderbreed neer. Adem in zoals je dat hebt
geoefend. Neurie dan zo ontspannen mogelijk
een toon, het maakt niet uit welke. 
Is je keel ontspannen? Is je buik ontspannen?
Sta je lekker op je benen? Is je kaak
ontspannen?
Voel hoe je gezicht meeresoneert met de klank.
Tot waar voel je de trilling? Hoe laag en hoe
hoog?

Ontspan na het neuriën en buik/rug: lukt het je
om vanzelf in te ademen? Als dat lastig is doe
dan de volgende oefening:

floor@floorwittink.nl
www.floorwittink.nl

Ook heb ik in samenwerking
met Feldenkrais practitioner,
stemacteur en klarinettist
Gerard Zuyderhoff, de online
cursus Moeiteloos ademen voor
musici gemaakt die musici helpt
om vrijer en gezonder te spelen
of zingen. Je leert om je gehele
romp te gebruiken bij de
ademhaling en hoe een
ontspannen en krachtige
ademsteun te ontwikkelen.
Tenslotte leer je over de invloed
van de ademhaling op fysieke en
emotionele processen, inclusief
oefeningen die je helpen met
energie, focus en ontspanning.

Meer informatie:

https://floorwittink.nl/ademcoaching-voor-musici/

