
Ademhalingsoefeningen en 
slijm ophoesten

“Op weg naar meer lucht”



Waarom AH oef?
● Rust in de ademhaling
● Controle over de ademhaling
● Sputummobilisatie/Slijm 

ophoesten

● Hoe werkt een normale 
ademhaling?

http://www.youtube.com/watch?v=-OpKoSGv0IM


De ademhalingsspieren



Wat is een normale ademhaling

http://www.youtube.com/watch?v=_l7ZN4sC4KY
http://www.youtube.com/watch?v=adiSwtgWiBg


Oefening
● Leg 1 hand op de buik en 1 hand op de borst
● Sluit de ogen
● Adem 30 seconden door de neus in en door de mond uit

● Probeer erachter te komen hoe jouw ademhaling in rust is
○ Buik
○ Borst 
○ Combi



Covid-19 t.o.v. COPD



Beloop Covid-19
Schrale keel, droge hoest

Als je afweersysteem niet op tijd reageert ontstaat er een 
ontstekingsreactie

Veel afweercellen naar het virusgebied.

Verdikt slijmvlies van de longblaasjes

Zuurstofafgifte naar de bloedbaan wordt moeilijker

Longblaasjes vullen zich met vocht en pus door de ontstekingsreactie

Benauwdheid en ademfrequentie nemen toe

Tot nu toe is dit een normaal beloop bij virale longontstekingen



Beloop Covid-19
● 80% heeft milde klachten en herstelt binnen een paar dagen
● 20% heeft ernstige tot zeer ernstige klachten met ziekenhuis en/of IC opname

Beloop Covid-19



Gevolgen van COLD
Corona Obstructive Lung Disease



● Verminderde ademspierkracht (inspiratoir en expiratoir)
● Verminderd aeroob en anaeroob uithoudingsvermogen
● Longfunctie: longfibrose / verminderde longcapaciteit
● Algehele vermoeidheid
● Gewrichtspijn en/of -stijfheid 
● Problematiek in ADL  
● IC-verworven spierzwakte a.g.v. langdurige inactiviteit
● IC-verworven polyneuropathy en -myopathy                



Belang van een goede ademhaling
● Rust in de ademhaling

○ Goede zuurstofopname in het het bloed en CO2 afgifte aan de longen

● Controle over de ademhaling
○ Geen of mindere  kortademigheid/benauwdheid

● Sputummobilisatie/Slijm ophoesten
○ Minder kans op ontstekingen en minder last van ronchi/reutelen

In een later stadium kun je overgaan tot het:

● Verbeteren van de ademspierkracht (inspiratoir en expiratoir)
● Verbeteren van het aeroob en anaeroob uithoudingsvermogen
● Tegengaan van verdere fibrosering en behouden of verbeteren van de 

longcapaciteit



Active Cycle of Breathing 
Techniques 

ACBT



1.
● Uitgangshouding is in zit of lig
● Adem rustig in door de neus en blaas 

rustig uit waarbij de lippen licht getuit zijn
● Dit noemen we Pursed Lip Breathing

http://www.youtube.com/watch?v=xeBw6UENH1I


2.
Enkele keren diep inademen, zo 
mogelijk 2-3 seconden vasthouden, 
en rustig en ontspannen uitademen

http://www.youtube.com/watch?v=2tg511vHtPQ&t=309


3.
Huffen. Bij huffen wordt -in 
tegenstelling tot bij het hoesten- eerst 
diep ingeademd en vervolgens, met 
open mond en open keel, krachtig 
uitgeademd. Deze techniek helpt om 
sputum uit de hogere luchtwegen 
richting de keel te verplaatsen zodat 
het kan worden uitgehoest of 
doorgeslikt.

http://www.youtube.com/watch?v=2tg511vHtPQ&t=350


Per individu is een andere cyclus mogelijk



Vragen?


