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  Ben je vaak benauwd, duizelig, angstig 
en heb je last van hartkloppingen en 
pijn in de borst? Dan lijd je misschien 

wel aan –   chronische – hyperventilatie. 
En als je bang bent voor corona, 
maakt dat ademen er ook al niet 

gemakkelijker op, zeker 
met een mondmasker over 

je neus en mond. Gelukkig leert 
het nieuwe    Werkboek: Hyperventilatie, 

angst en paniek hoe je ademnood 
en paniek de kop kan indrukken .  

DE EXPERTS

Katrien Geeraerts, 
ademcoach en hart-
coherentietrainer 

 Nooit meer  in

  

 Hyperventilatie – al dan niet 

chronisch – gaat vaak ge-

paard met klachten zoals 

een hoge hartslag, druk op de borst, dui-

zeligheid en/of angststoornissen. Zeker 

pleasers, controlefreaks, perfectionisten, 

gevoelige zielen en mensen die kampen 

met een laag zel� eeld kunnen er last 

van hebben. Dat betekent niet dat je bij 

elk ongemak dat je voelt in een papieren 

zak moet in- en uitademen. Die aanpak 

is inmiddels achterhaald en bedoeld 

voor acute hyperventilatie: de vorm 

waarbij je lichaam reageert op een 

plotse, voor jou dramatische gebeurtenis 

Nicole Smit, 
hyperventilatiecoach
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>>
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waardoor je sneller gaat ademen. Deze 

vorm treft maar tien procent van de 

mensen met hyperventilatie, want de 

meerderheid ‘overademt’ chronisch. 

 Katrien Geeraerts, ademcoach en 

 hartcoherentietrainer, en Nicole Smit, 

 hyperventilatiecoach, merkten dat de 

chronische variant vaak gepaard gaat 

met vage klachten die zelfs artsen niet 

 altijd kunnen duiden, met soms foute 

 diagnoses en ernstigere problemen tot 

gevolg. Hoog tijd, vonden ze, om alle info, 

adviezen en tips te bundelen in een boek. 

 Katrien Geeraerts: ‘Chronische hyper-

ventilatie is absoluut een onderschat 

probleem. Een onzichtbare beperking, 

eigenlijk. Er bestaan geen o�  ciële cijfers, 

maar we schatten dat het ongeveer een 

op de vijf mensen treft. Artsen kennen 

het woord wel, maar zijn niet altijd goed 

op de hoogte van de symptomen en ge-

volgen. Wat er eigenlijk gebeurt, is dat 

je bewust of onbewust te snel of te diep 

ademhaalt. Daardoor stijgt het zuurstof-

gehalte in je lichaam. Dat is op zich geen 

probleem, maar zo adem je ook te veel 

koolzuur uit, waardoor er in je bloed te 

weinig zit. Het gevolg daarvan is dan weer 

dat de zuurtegraad in je bloed lager en 

meer basisch wordt. We noemen dit met 

  ‘Chronische 
hyperventilatie is 
een onzichtbare 
beperking’  

NOOD

een moeilijk woord ‘respiratoire alka-

lose’. En dan kunnen er echt lichamelijke 

veranderingen en klachten optreden. 

Denk aan duizeligheid, een ijl gevoel in 

je hoofd, hartkloppingen, tintelingen in 

je vingers, een angstig gevoel, druk op 

de borstkas, maag- en darmproblemen 

en overtollig transpireren. Ook al zijn 

de klachten niet levensbedreigend, ze 

 kunnen wel een negatieve impact op je 

leven hebben als ze maar lang genoeg 

blijven bestaan.’ 

 Stress is absoluut een trigger voor 

 hyperventilatie, maar zeker niet de 

enige oorzaak. Persoonlijkheid speelt 

een belangrijke rol. Omdat mensen 

met  hyperventilatie qua type lijken op 

mensen die een burn-out krijgen – de 

pleasers, de diehards, de mensen die 

geen nee kunnen zeggen en hun eigen 

noden aan de kant schuiven om te 

presteren – is het risico op een e� ec-

tieve burn-out hoog. Hun aantal neemt 

sterk toe, omdat steeds meer mensen 

stress ervaren, zeker in deze onzekere 

coronatijden, wat zich onder andere 

kan uiten in overademen. Bovendien 

kan  iedereen er last van krijgen. Nicole 

Smit: ‘Mensen denken al eens dat hy-

perventilatie het zwakkere type vrouw 

treft. Maar dat klopt niet. Het zijn eer-

der de carrièrevrouwen en de moeders 

met drukke banen die alle bordjes in 

de lucht houden. Het zijn kinderen, 

pubers, jong en oud, zelfs bejaarden. 

Zachte mannen en heel stoere mannen. 

Hyperventilatie discrimineert niet.’ 
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>> Chronische hyperventilatie kan er ook 

toe leiden dat je sociaal geïsoleerd raakt 

omdat je veel dingen niet meer durft. Of 

je krijgt depressieve gevoelens omdat 

je denkt dat je de enige bent met deze 

klachten. Zo kan je een erg negatief zelf-

beeld ontwikkelen en uit balans raken, 

legt Nicole Smit uit. ‘Sommige mensen 

schamen zich ervoor. Ze denken dat het 

‘maar’ over hun ademhaling gaat en dat 

ze daarom niet zo moeten zeuren. Of 

dat er niets tastbaars is om nerveus of 

getrest over te raken.’ Katrien Geeraerts: 

‘Hoe krijg je het trouwens uitgelegd aan 

vrienden, als je bijvoorbeeld gezellig 

samen zit te eten en jij plots in paniek 

schiet en weg wil uit het restaurant en 

zelf niet eens weet waarom. Je voelt vaak 

boosheid, schaamte en machteloosheid. 

Dus hou je het liever voor je.’

Toch kan je er wel veel zelf aan doen. Dat 

gaat verder dan alleen ademhalingsoe-

feningen. Het effectiefst is een gezonde 

leefstijl waarbij je je activiteiten doseert, 

gezond eet en voldoende rust neemt. 

Een totaalpakket. Nicole Smit: ‘Dat idee 

misten we erg in de boeken die er al rond 

hyperventilatie geschreven zijn. Je moet 

gezond leven en leuke dingen doen, voor 

ontspanning zorgen. We wilden ook aan-

dacht schenken aan paniek. Hoewel het 

twee verschillende fenomenen zijn die 

apart kunnen voorkomen, kom je ze wel 

vaak samen tegen. Ze hebben alle twee 

met stress te maken, waardoor je adem-

haling gaat versnellen. Weet dat als je 

werkt aan een evenwichtigere levensstijl, 

ook je basis steviger wordt. Daardoor ben 

je veel minder snel uit het veld geslagen 

wanneer er wel stress is.’

HOU EEN DAGBOEK BIJ

Een bijna onmisbare tool in het hervin-

den van je balans is het bijhouden van 

een dagboek om patronen te ontdekken 

die invloed hebben op je stressniveau. 

Kijk naar je slaap, voedingsgewoonten, 

beweging, rustmomenten, piekergedach-

ten, maar ook naar dagelijkse dingen en 

hoe je je daarbij voelt. Wees eerlijk tegen 

jezelf. Waar ga je over je eigen grens? Wat 

ging eraan vooraf? Wanneer had je te veel 

stress? In welke situatie zat je gespannen 

met je schouders omhoog waardoor je 

nu pijn op je borstkas hebt? Noteer het 

allemaal. Nicole Smit: ‘Door je eigen 

 patronen te herkennen zal je wat minder 

in paniek schieten en krijg je inzicht in 

hoe je reageert in specifieke situaties. 

Wat kost jou te veel energie en wat kun je 

‘Hyperventilatie los 
je niet op met alleen wat 
ademhalingsoefeningen’

STRESSVRIJ, OOK MET MONDMASKER
Sinds de uitbraak van het coronavirus en de mondmaskerplicht op veel 

plekken in ons land zijn hyperventilatieklachten duidelijk toegenomen. 

Deze tips maken ademen weer gemakkelijk(er):

•  Onderzoek welk mondmasker voor jou het prettigst zit. Oefen thuis  

en hou voor langere tijd je mondmasker op. Zo gaat de beladenheid 

ervan af en kun je eraan wennen.

•  Maskers van dikke stof maken ademen meestal wat moeilijker,  

ademen door wegwerpmaskers gaat meestal beter.

•  Verwissel de maskers geregeld, want ook condens van je ademhaling  

in het masker maakt ademen moeilijker.

•  Adem door je neus.

•  Zie het mondmasker niet als een noodzakelijk kwaad maar als  

een positief iets dat jou en anderen beschermt.

•  Negeer om die reden negatieve berichten op social media over  

mondmaskers.

•  Weet dat je je mondmasker altijd even kan afzetten als het echt moet.

•  Glimlach achter je masker. Wanneer je glimlacht, kan je effectief  

beter ademen dan wanneer je boos kijkt. Tegelijkertijd gebeurt er  

ook iets in je hersenen, want er wordt een positieve link met het 

mondmasker gemaakt.

daaraan veranderen? Maar wat minstens 

even belangrijk is als die gezonde levens-

stijl, is minder streng voor jezelf zijn en 

meer geduld voor jezelf hebben. Neem 

je tijd en voer veranderingen stapje voor 

stapje door.’ Katrien Geeraerts: ‘En leer in 

je eigen tijd en op je eigen tempo te leven. 

Mijn man kan bijvoorbeeld na tien uur 

achterelkaar werken gemakkelijk ont-

spannen, daarna slapen om de dag erna 

zonder problemen hetzelfde te doen. Ik-

zelf kan dat niet, moet doseren en pauzes 

inlassen. Ontdek dus in die persoonlijke 

zoektocht waar jij behoefte aan hebt, wat 

jou energie geeft, en werk daar rustig 

maar zeker aan.’ n
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AAN DE SLAG
Er zijn verschillende apps die je helpen 

om rustig te leren ademen, zoals 

Respiroguide Pro (Andoid en iOS), Paced 

Breathing (enkel Android) en Breathe 

(enkel iOS). Om effectief rustmomentjes 

in te bouwen in je drukke dag is de 

app Meditation Moments (Nederlands 

gesproken) een aanrader.

GA HYPERVENTILATIE TE LIJF
Voel je een hyperventilatieaanval 

opkomen, probeer dan recht te 

staan. Als dat niet lukt, beweeg  

dan in elk geval vanuit je zitpositie. 

Gewoon je schouders ontspannen 

en je buik ‘loslaten’ helpt meestal al. 

Bewegen zorgt ervoor dat je zuur-

stof verbruikt en het koolzuurge-

halte in je bloed zich stabiliseert.

• Adem via je neus, niet via je mond, 

want dan ben je geneigd om diepe 

ademteugen te nemen, waardoor je 

dus te veel zuurstof binnenkrijgt.

• Voel je paniek opkomen, probeer 

dan om je heen te kijken, wat water 

te drinken, te praten, te slikken of 

kauwgom te kauwen … Kortom, doe 

iets heel banaals en focus op iets 

compleet anders, zodat je afgeleid 

wordt van je paniekgevoel.

• Tuit je lippen. Doe net alsof je 

kaarsjes op een taart uitblaast en 

hou deze positie van de lippen vast. 

Adem dan in door je neus. Vervol-

gens adem je langzaam (vijf à zes 

tellen) weer uit door de kleine ope-

ning van de lippen. Doe dit rustig, 

forceer niet en herhaal net zolang 

tot je je weer beter voelt.

• Beperk de luchtcirculatie door via 

één neusgat in en uit te ademen. 

Druk met een vinger één neusgat 

dicht en haal rustig en gecontro-

leerd adem door het andere neus-

gat. Adem niet uit door de mond 

maar door de neus. Herhaal dit net 

zolang tot je je weer beter voelt.  

Je kan wisselen tussen neusgaten.

• Wees mild voor jezelf en word niet 

boos. En begin jezelf zeker niet 

uit te schelden. Spreek jezelf juist 

positief,  geruststellend en bemoe-

digend toe.

• Zet je favoriete vrolijke – geen 

negatieve – plaat op en zing mee. 

Zingen reguleert je ademhaling, 

maakt je vrolijker en is goed voor 

je longen.

• Drink water. Je wordt dan vaak 

vanzelf rustiger en raakt meteen 

afvalstoffen kwijt die ontstaan 

door te veel ademen.

• Hoe vaker je oefent, ook in rustige 

situaties, hoe meer en sneller het 

effect zal hebben, zeker in acute 

situaties.

hyperventilatiecoach.nl en 
biofeedbacktraining.be

Werkboek: 
Hyperventilatie, 
angst en paniek, 
Katrien Geeraerts 
en Nicole Smit 
(Uitgeverij 
Manteau,  
€ 22,50)

Meer info

‘Leer in  
je eigen tijd en 

op je eigen 
tempo te leven’


