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4 | Adem & beweging

V O O R W O O R D

Diet en ik kennen elkaar sinds 2012, toen ik haar cliënt werd. Al snel wist 
ik dat het bij haar en dit ademwerk goed was. Het werken op de diepste 
lagen met een grote verfijning was vervullend. Het speelse bewegen 
was heerlijk en onbewust een verlangen geweest. De uitdrukking is 
misschien een beetje platgeslagen en toch voelde het zo: als thuiskomen. 
Als vanzelf werd Diet mijn leermeester en ik haar gezel. Het zijn met 
opzet gekozen woorden die verwijzen naar de oude gilden, want dit 
ademwerk is een ambacht. Een prachtig ambacht dat vraagt om precisie 
en zorgvuldigheid. 

‘Ik ben op weg naar de verte,’ zei de mier.  
Het schrijvertje hield weer even op met schrijven en zei:  
‘De verte is hier.’ 
‘Hier?’ vroeg de mier.  
Het schrijvertje wees naar het water, dat rimpelde onder  
zijn poten, en zei: ‘Ja.’  
‘Is dat de verte?’ vroeg de mier verbaasd.
‘Mijn verte,’ zei het schrijvertje. ‘Misschien niet de jouwe.’

Toon Tellegen, Het vertrek van de mier
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Zo ook het boek dat hier nu ligt. In 2018 begon onze spannende reis 
van onderzoeken, schrijven, wikken en nog ’s wegen. Elkaar bevragen, 
aanpassen, onze keuzes herzien. Geïnspireerd zijn, inspiratie zoeken, 
het even niet meer weten. Het was soms adembenemend. En al die 
tijd waren we verbonden door hetzelfde doel: Adem & beweging in de 
wereld brengen zodat deze tot nu toe vrij onbekende benadering van de 
adem meer mensen kan inspireren.

Waar gaat dit ademwerk voor mij over? Ik heb het jaren geleden eens zo 
geformuleerd: een fijn, stevig nestje voor mezelf bouwen om in te landen, 
om op aarde te zijn. Een verte die híer is. 
De beweging helpt elke keer weer om uit verstarring - waar die zich ook 
aandient- te komen. Zo was er de ontdekking dat schaamte zich in mijn 
knieholten verschanst en oplost als ik mijn knieën strek. Dit is maar één 
voorbeeld van de talloze die er zijn. 

Ik heb in al die gezellenjaren regelmatig gedacht: ‘Al Diets kennis en 
wijsheid moet toch opgeschreven worden, ze zijn van zo’n grote waarde’.  
En op een goed moment zijn we dit avontuur inderdaad aangegaan. 
Ik ben Diet ontzettend dankbaar dat ze met mij in het onbekende is 
gesprongen en dat we samen zoiets moois hebben gecreëerd. Ter ere 
van de pioniers, iedereen die nieuwsgierig is naar de adem en bovenal - 
natuurlijk - de adem zelf.

Mariëlle Groenendijk
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In haar boek De ervaarbare adem heeft Ilse Middendorf een 
mandala opgenomen. De kleurvlakken van deze mandala verwijzen 
naar de verschillende hoofdstukken. Als lezer word je uitgenodigd je 
ogen over de tekening te laten dwalen. Het kleurvlak waar je blik op 
blijft rusten, kun je zien als het passende vertrekpunt voor jouw 
persoonlijk onderzoek naar de adem. 
Want op zoek naar de innerlijke adem gaat iedereen zijn eigen weg.

Ademgewoonten vormen zich in de loop van je leven en zijn heel 
persoonlijk. Je karakter en levensgeschiedenis spelen daarbij een rol. 
In dit werkboek vind je dus geen ademtechnieken maar een ruim 
aanbod aan inspirerende oefeningen die je naar eigen behoefte kunt 
doen. Daaromheen vertellen we over de achtergronden ervan. Deze 
leesteksten vormen de bouwstenen voor inzicht in ‘De ervaarbare adem’ 
als een veelomvattende en samenhangende ademleer. 

Deze leer richt zich op de innerlijke adem. Wat is dat, wat brengt hij 
teweeg? Daarover kun je lezen in 1.1. Ademleraren als Cornelis Veening, 
 Irmela Halstenbach en Ilse Middendorf hebben de kwaliteiten ervan 
onder woorden proberen te brengen. Zij hebben vormen gevonden om 
je ermee te verbinden. Hun gedachtegoed wordt beschreven in 1.2. 
Ga om te beginnen lekker zitten en ga mee op onderzoek.

DE ADEM
Een an der e  kijk op
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Ademen is overgave, niet een willen doen.'
CORNELIS VEENING

Beschrijving bekkenring 

→ pag. 82
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De innerlijke adem

Als levende wezens hebben we natuurlijk zuurstof nodig. Het adem
halingsstelsel zorgt daarvoor. Hoe werkt dat? De ingeademde 
zuurstof maakt in ons lichaam gebruik van twee transportwegen met 
elk een eigen logistiek. De adem via de longen  ook wel uitwendige 
ademhaling genoemd  zorgt dat zuurstofrijke lucht in het lichaam 
wordt opgenomen en naar het hart vervoerd. Deze fase van het 
ademen kun je rechtstreeks beïnvloeden door bijvoorbeeld diep in te 
ademen om frisse boslucht in je longen op te nemen of door je adem 
in te houden als het ergens stinkt.

Je lichaamshouding en de manier waarop je beweegt bepalen het 
functioneren van dit ademhalingsapparaat. De neusholte, de keelholte, 
het strottenhoofd, de luchtpijp, de bronchiën en de longen zijn hierbij 
betrokken. Ook de flexibiliteit van de spieren en gewrichten rondom deze 
lichaamsdelen hebben grote invloed op de kwaliteit van het ademen 
(zie 4.1).
Door het pulseren van het hart komt de zuurstof in de bloedbaan 
terecht en wordt zij langs deze weg naar de cellen getransporteerd. Dit 
proces onttrekt zich vrijwel geheel aan onze waarneming. Het wordt 
aangestuurd vanuit het onwillekeurig zenuwstelsel, een systeem dat 
zichzelf reguleert. Deze fase wordt de inwendige ademhaling genoemd. 

Dit is een werkboek waarin 
bewegen centraal staat. 
Maar eerst is er wat te 

lezen. Word je duf? Rek je 
dan eens lekker uit om zo 
zuurstof tot je te nemen.
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Het Duitse woord innere betekent zowel inwendig als innerlijk. De van 
oorsprong Duitse ademtraditie waarmee je kennis maakt in dit boek, zoekt 
verbinding met de onbewuste, inwendige adem. De ervaring leert dat die 
levendiger wordt als je hem liefdevolle aandacht geeft. In contact ermee 
kun je in een andere gemoedsstemming komen: vrediger, meer bij jezelf, 
accepterend, getroost, innerlijker. Ook kan het zijn dat herinneringen, 
droombeelden, gedachten en emoties naar boven komen. Daarom 
spreken wij in onze adempraktijk en ook in dit boek over de innerlijke 
adem als het gaat over de werkzaamheid van de inwendige adem op 
je gemoed. En je stemming is natuurlijk onlosmakelijk verbonden met je 
fysieke welzijn. 

Een eeuw geleden ontstond er een ademleer die de innerlijke adem tot 
onderzoeksterrein maakte. De grondleggers daarvan stellen we in 1.2 
aan je voor. Zij zagen de innerlijke adem als toegangspoort tot de ziel en 
tot het collectieve onbewuste, als een proces waarin lichaam en ziel niet 
gescheiden zijn. Hun persoonlijke ervaring bracht hen ertoe deze ‘adem 
onder de adem’ te zien als bron van zelfinzicht en acceptatie en als een 
weg naar psychisch en fysiek welbevinden. Zonder de wetenschappelijke 
kennis van nu deden zij jarenlang diepgaand zelfonderzoek. 
Anno 2021 is er in de media steeds meer aandacht voor de relatie tussen het 
functioneren van de hersenen en ons psychisch welbevinden. We begrijpen 
nu heel veel van het onwillekeurig zenuwstelsel dat de inwendige adem 
aanstuurt (zie 4.2). Het roept verbazing en ontzag op dat lichaamsgerichte 
onderzoekers van honderd jaar terug op grond van hun bevindingen een 
ademleer in praktijk brachten waarvan de grondbeginselen steeds vaker 
door hedendaags onderzoek worden ondersteund. 
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Je lijf wakker maken

Beweging en aanraking zijn middelen om je lijf beter te leren kennen 
en er in thuis te raken. En om het wakker te maken. ‘De ervaarbare 
adem’ kent verschillende werkwijzen om dat te doen: rekken, 
kloppen, schrobben en afstrijken.

Rekken is een fijne manier om je lijf wakker te maken en het daardoor 
meer te ervaren. Het rekken of stretchen is gericht op je spieren, maar 
ook gewrichten, pezen en banden worden er door losgemaakt.  
De onderlinge samenwerking tussen de spieren is een belangrijke factor 
bij de ademhaling. Vooral de willekeurige spieren worden bij het rekken 
aangesproken, maar omdat alles in het lichaam verbonden is, werk je 
door te rekken ook aan de conditie van de onwillekeurige spieren. 
De willekeurige en de onwillekeurige spieren spelen een eigen rol bij het 
ademen. Daarover kun je meer lezen in 3.1.

Bij behaaglijk uitrekken mag je naar hartenlust in beweging komen, 
zoals een hond dat kan doen als hij uit zijn mand komt. Laat je lichaam 
tot je spreken: ‘Hier is aandacht nodig. Dit wil nog gerekt worden.’ 
Je lijf is een creatief instrument; je kunt steeds nieuwe bewegingen 
laten ontstaan.  
Begin je te gapen bij het rekken? Geef je er gerust aan over. Het is 
een teken dat het onwillekeurig zenuwstelsel wakker wordt. Dat wordt 
gestimuleerd door behaaglijk te bewegen. Ook kan het zijn dat je ogen 
vochtig worden of dat slijm loskomt in de luchtpijp of de bronchiën.
En als er spontaan geluid uit je komt, is dat helemaal goed.

Afbeelding behaaglijk 
uitrekken → pag. 35
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In beweging
Behaaglijk uitrekken 
Je zit op je kruk. Schurk je rug net zoals dieren 
dat kunnen doen als ze jeuk hebben en hun 
rug tegen een boomstam schuren. Jij schurkt je 
rug aan de lucht. Zoek de stijve plekjes op en 
beweeg ze rustig los. Als je rug beweeglijker 
wordt, komen de armen erbij en wordt het 
een loom uitrekken. Neem je fl anken mee in 
de beweging. Onderzoek hoe je zijkanten zich 
kunnen ‘openen’.
Ga vervolgens staan en rek je ook staande lekker 
uit. Daarna gaat je aandacht naar je onderste 
ruimte: je onderrug, de bekken bodem, hamstrings, 
knieholten, voetzolen. Zoek in beweging hoe je ze 

rek kan geven. Doe bijvoorbeeld alsof je gaat 
zitten en rek zo je onderrug en je bilspieren. 
Ga wijdbeens staan en maak een verende 
beweging, alsof je met je billen op een elastiek 
zit. Dat brengt je bekkenbodem in een prettige 
spanning. Als je voelt dat het genoeg is geweest, 
ga je op je kruk zitten en mijmer je nog even 
over wat het je heeft gebracht om zo loom, met 
zachte aandacht, te rekken.
Was het prettig om je zo behaaglijk uit te rekken?
Heb je misschien gemerkt dat je adem na een 
tijdje mee wil doen met de beweging? 

AANRAKING IS EEN PRIMAIRE LEVENSBEHOEFTE

Bij veel oefeningen in dit boek raak je jezelf aan. Aanraking is 
onontbeerlijk. Ze verzacht pijn, laat de bloeddruk dalen, vermindert 
stress, versterkt het immuunsysteem en zorgt voor een betere 
spijsvertering. Aanraking door anderen blijkt daarin het meest eff ectief te 
zijn. Is er niemand voorhanden, dan kun je natuurlijk je toevlucht zoeken 
tot knuff els of een fl eecedeken, maar jezelf aanraken doet meer goed 
dan je misschien in eerste instantie denkt. Aandachtige aanraking, door 
jezelf of door anderen, spreekt het zelfhelend vermogen aan.
Om de adem te kunnen ervaren is jezelf aanraken een wezenlijke 
voorwaarde. Elke cel in ons lichaam draagt een steentje bij aan het 
goed functioneren van de ademhaling. Door onszelf te bekloppen of 
af te strijken leren we allerlei facetten kennen die daarin een rol spelen. 
De meeste mensen zijn zich bijvoorbeeld meer bewust van hun spieren 
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AANWEZIG ZIJN IN JE LIJF

Aandachtig zijn is een groot goed, maar het lukt lang niet altijd. 
‘Wat zal ik vanavond eten?’ spookt er bijvoorbeeld door je hoofd, of 
je vecht in gedachten een ruzietje uit, of je denkt aan iemand die het 
moeilijk heeft. Hoe meer je probeert gedachten uit je hoofd te bannen, 
hoe drukker het daar wordt. Dit is niet echt te voorkomen. Gedachten 
komen en gaan, maar het kan helpen om je aandacht aan een 
lichaams deel of voorwerp te geven en daarmee aan de slag te gaan. 
Zo kun je bijvoorbeeld eens aandachtig je kruk optillen.
Was er een relatie tussen de beweging en je adem? Werd je gewaar op 
welk moment je inademde? Wanneer ademde je uit? Geen idee? Doe 
de beweging nog eens en adem dan bewust uit als je je weer opricht. 
De inadem komt dan vanzelf als je vooroverbuigt. Doe het ook eens 
andersom en vergelijk. 
Breng de kruk een paar keer omhoog terwijl je uitademt en voel na. Doe 
daarna hetzelfde op de inadem en voel het effect daarvan. Wanneer is 
het optillen lichter om te doen?

Je kunt bij deze oefening in aanraking komen met een eerste 
ademwetmatigheid: als je met toewijding je aandacht geeft aan een te 
vervullen taak, komt de inadem vanzelf en adem je vanzelfsprekender 
uit. Daarnaast heb je waarschijnlijk gemerkt dat het ‘optillen’ van de kruk 
lichter wordt als je dat doet op de uitadem. Waarom dat zo werkt kun je 
lezen in 3.2.

Aandacht geven, gewaarworden en ademen  
zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.  
Ze bestuiven elkaar.
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Aandacht geven vraagt aanwezig  
zijn in je lichaam.' 
ILSE MIDDENDORF

Kruk optillen
Zet de kruk voor je neer en blijf erachter staan. 
Buig vanuit je heupen voorover naar de kruk. 
Tijdens het voorover buigen ga je ook een 
beetje door de knieën. Je blik is belangstellend 
gericht op de kruk. Doe alsof je de kruk optilt.  
( Je laat hem op zijn plek staan.)
Til de kruk in je voorstelling op tot borsthoogte. 
Blijf een momentje zo staan en zet dan de 
beweging opnieuw in. Herhaal de beweging, 
zolang als je er plezier in hebt. 
Blijf dan nog even staan en verzamel je indruk-
ken en ervaringen. 
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Strijk met de top van je ringvinger een paar keer 
op en neer langs de neusrug en geef wat extra 
druk bij de neuswortel. 
Kneed met je vingertoppen de randjes van je 
neusvleugels.
Tenslotte leg je je handen op je buik en trek je 
je gezicht in een brede grijns. Verleng tegelijk 
de nekwervels, terwijl je je hoofd buigt met de 
schedelbasis als as. Als het hoofd zich weer 
opricht, laat je de grijns weer los. 

Je opent zo het ademcentrum in de hersenstam. 
Dat is gesitueerd in het midden van het hoofd 
ter hoogte van de schedelbasis.
 

Hoe je je nek kunt uitstrijken 
is ook  te zien op de video 

 Je hoofd behandelen.

Je hoofd behandelen  
‘Was’ je gezicht met je handen, klop met je 
vingertoppen de schedel luchtig. Strijk met je 
vingertoppen onderlangs je onderste nekwervel.
Omvat met je handen je achterhoofd en zoek 
met je duimen de schedelrand op. Zet druk met 
de duimen op de schedelrand en graaf met 
je duimtoppen de schedelrand uit, vanaf de 
wervelkolom richting de oren.
Kneed de randen van je oren zacht en trek 
zachtjes aan je oorlelletjes.
Strijk de kaaklijn uit zodanig dat je mond zich 
een beetje opent (zie afb. → pag. 188).
Zet met je vingertoppen drukpunten op de rand 
van de oogkassen, zowel boven als onder het 
oog. Werk daarbij van binnen naar buiten.
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NEUS- OF MONDADEMHALING

Maakt het een verschil of je ademhaalt door je mond of door je neus? 
Is het een beter dan het ander? Zowel onder reguliere als alternatieve 
ademhalingsdeskundigen is dat een discussiepunt. We zetten hierover 
wat feiten en gedachten op een rijtje.
In de bijbel is te lezen dat God bij Adam de adem naar binnen blies door 
de neus. Zo werd de eerste mens tot leven gewekt. En ook pasgeborenen 
ademen van nature door de neus. (4) 
In de moderne anatomie wordt de neus behandeld bij de luchtwegen 
en de mond bij het spijsverteringskanaal. Ademen door de neus lijkt dus 
meer voor de hand te liggen dan ademen door de mond. Dat is niet zo 
vreemd, want door zijn positie en vorm is de neus beter toegerust dan de 
mond om de lucht te ontvangen en te transporteren naar de longen.
In de neus bevinden zich drie holten. Die werken als luchtfilters. 
De ingeademde lucht komt vooral via de middelste holte het lichaam 
binnen, de uitgeademde lucht verlaat het lichaam via de onderste 
neusholte. Als je door de neus inademt, wordt 50 % van de bacteriën en 
deeltjes uit de lucht gefilterd. Je zou kunnen zeggen dat je neus zo je 
binnenwereld beschermt tegen de buitenwereld. Alleen tegen fijnstof kan 
hij helaas niets inbrengen. Dat bereikt de diepere luchtwegen. 
Je neus werkt ook als luchtregelaar en luchtbevochtiger en de talrijke 
minuscule bloedvaatjes in de neus zorgen ervoor dat de ingeademde 
lucht aangenaam verwarmd wordt. Je begrijpt het zeker al: waarom zou 
je ademhalen door je mond, als de neus er zo perfect voor is toegerust? 
Je kunt door je mond inademen, als het om een of andere reden niet 
gaat door de neus. De mond werkt niet als luchtfilter, maar kan de lucht 
wel verwarmen en bevochtigen. Hij droogt dan wel gauw uit.(5)
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In het voorgaande hoofdstuk heb je je lijf als het huis van de adem 
beter leren kennen. Op verschillende manieren heb je het levendiger 
gemaakt en meer in je bewustzijn gebracht. Misschien heb je ook 
ervaren dat liefdevolle aandacht voor je lijf en de behoeften die er 
leven, kunnen helpen om de verborgen processen in je lichaam beter 
gewaar te worden. 

Lees verder als je nieuwsgierig bent hoe je adem van binnenuit je hele 
lichaam uitnodigt tot bewegen. Je kunt verrassende ontdekkingen doen. 
Wat is bijvoorbeeld de specifi eke rol van het middenrif bij de inademing? 
Hoe verhouden inadem en uitadem zich tot elkaar? Volg je persoonlijke 
ademritme en ervaar het belang van een adempauze. 
Als je je overgeeft aan het innerlijk ritme van je binnenwereld en aan de 
wetmatigheden van de buitenwereld ontstaat er meer ademruimte. 
Je lichaam én je geest profi teren daarvan. 

HET LEVENals ritmische beweging
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Adem is een oerbeweging en 
daarmee het leven zelf.' 
ILSE MIDDENDORF

Beschrijving pendel  
→ pag. 83  
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Bewegen is 
ademen

Het middenrif wordt nu gezien als de belangrijkste ademhalingsspier. 
Er was een tijd dat aan dit lichaamsdeel ook nog andere kwaliteiten 
werden toegeschreven. Zo beschrijft de Griekse dichter Homerus  
(800 voor Christus) hoe de krijgers in de Trojaanse oorlog eropuit 
waren hun tegen stander niet in het hart maar in het middenrif te 
treffen. Had je de tegenstander daar getroffen, dan had je hem in zijn 
ziel geraakt en hem daarmee het leven ontnomen. Het woord ‘phrèn’ 
heeft bij Homerus een dubbele betekenis: middenrif en ziel. Ook het 
denken plaatste men hier in die tijd, wat bijvoorbeeld blijkt uit het 
volgende citaat: ‘Odysseus bewoog zijn gedachten in zijn middenrif en 
ge moed.’ Je zou kunnen zeggen: voor de oude Grieken belichaamde 
deze ademhalingsspier de eenheid van lichaam, ziel en geest. (1) 

Dit boek is geschreven ten tijde van de coronapandemie. In een 
onderzoek bij 26 overleden covid-19 patiënten bleken de spieren van 
het middenrif door ontstekingen zo beschadigd dat dit vermoedelijk de 
doods oorzaak is geweest. Covid-patiënten die het virus wel overleefd 
hebben, houden vaak nog lang last van kortademigheid. En van 
angstklachten.(2) Er lijkt dus inderdaad een verband te zijn tussen een 
falend middenrif en de psyche. Dat wordt ook bijna altijd zo verwoord 
door mensen die zich aanmelden voor een adembehandeling.
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DE ADEMIMPULS

Het middenrif bestaat uit spierweefsel en uit een peesplaat. Het beweegt 
zich tussen de borst- en de buikholte. Als belangrijkste ademspier zet 
het aan tot de inadem-beweging maar zijn invloed reikt veel verder. 
Wat is zijn plaats in het bewegingsapparaat? In hoeverre beïnvloedt het 
middenrif je zielsleven, je gemoed? Hoe werkt dat? We gaan het nader 
onderzoeken.  

Als je een steen in het water gooit, ontstaan er na de plons kringen 
rondom de plek waar de steen het water raakt. Het wateroppervlak 
rimpelt in meerdere of mindere mate. De rimpelingen worden steeds 
zwakker tot je ze niet meer ziet, maar onder het wateroppervlak gaat de 
beweging door. Fascinerend en altijd weer anders. De zwaarte en vorm 
van de steen, de kracht van de worp, het spel tussen wind en water, het 
zijn allemaal elementen die daarin een rol spelen. 
Zo werkt het ook met de adem. Op het moment dat er uit het 
ademcentrum in de hersenstam een signaal tot inademen komt, reageert 
het middenrif in een reflex en trekt het samen. Deze contractie (de steen 
in de vijver) doet het middenrif dalen. In de dalende beweging worden 
de longen meegezogen en vullen zij zich met lucht. 

De impuls van het middenrif zorgt voor een 
ademgolf waarvan de dynamiek zich door het hele 
lichaam verspreidt, als de rimpels in het water. 
Deze ademimpuls bepaalt niet alleen de vitaliteit 
van de inadem maar ook de expressie en de 
lengte van de uitadem en de kwaliteit van de rust 
in de adempauze.

Afbeelding middenrif  
→ pag. 121 
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Zitbeentjes ervaren 
Je zit op je kruk. Til een bil op, leg je hand op 
de kruk met de handpalm naar beneden en 
de handrug naar boven en laat je bil weer 
zakken. Je zitbot rust op je vingers en beweegt 
eroverheen in verschillende richtingen. Het bot 
kan zo zijn eigen vorm aftasten met behulp van 
de vingers. Dit hoeft niet lang te duren. Haal je 
hand weg. Is het zitbot veranderd in je beleving? 
Vervolg je onderzoek aan de andere kant.

Flanken rekken 
Je zit rechtop op de kruk met je armen langs je 
lijf. Je aandacht is bij je zitbeentjes. Je zwaait 
een arm omhoog. Bovenarm, onderarm en
hand houd je zoveel mogelijk in elkaars 
verlengde. Pols en ellebooggewricht zijn heel 
licht gebogen, je handpalm is naar de lucht 
gericht. Zoek in het rekken hoe je fl ank meer 
ruimte kan krijgen. Laat dan je geopende hand 
de weg terug maken, met licht gestrekte arm 
tot hij weer langs je lijf hangt. Maak daarbij je 
uitadem hoorbaar. Doe dit een paar keer aan 
dezelfde kant. Laat de beweging in je door-
werken en rek dan je andere fl ank.

Been en arm wegschuiven
Voor deze beweging is een gladde vloer nodig. Je 
zit vooraan op je kruk. Laat een voet naar voren 
glijden. Maak je been lang maar overstrek het 
niet. Je arm aan dezelfde kant als het been en 
je romp glijden mee naar voren, zodat de hand 
boven de voet komt. Voetzool en handmidden 
‘openen’ zich. Je andere arm reikt naar achteren. 
Als je je rechterbeen en arm naar voren hebt 
laten glijden dan is de rechterkant van de rug 
gebogen en de linkerkant geopend. Haal de 
voet en arm weer naar je toe. Herhaal een paar 
keer aan dezelfde kant voordat je wisselt van 
voet. Neem de tijd voor deze oefening.

De Levensboog 
Je gaat staan met je voeten een beetje uit elkaar. 
Maak een stapje opzij naar rechts terwijl je je 
rechterarm zijwaarts omhoog zwaait. Open je 
hele zijkant, van de hiel tot de vingertoppen. 
Maak met je lijf een mooie boog. Overstrek de 
spieren niet, houd de boog soepel. Geniet van 
deze spanningsboog waarbij je je hele zijkant 
van hiel tot vingertoppen kunt beleven. Laat de 
spanning geleidelijk los, adem daarbij hoorbaar 
uit en zet de ene voet terug naast de andere. 
Doe hetzelfde aan de linkerkant.
▶ Afbeelding levensboog → pag. 69

In beweging



69 3.1  Bewegen is ademen |

Ik laat de adem  komen, ik 
laat de adem gaan en ik wacht   
tot  hij  vanzelf weer komt.'
ILSE MIDDENDORF

Beschrijving levensboog 

→ pag. 68



120 | Adem, dansend koord tussen lichaam, ziel en geest

Hoe beweegt je lijf?

Er wordt wel gezegd: ‘De adem kent geen goed of fout.’ Dat is 
helemaal waar, maar de adem kent wel wetmatigheden. Hij is 
onderworpen aan de krachten die zich in het universum doen gelden.  
In 3.3 en 3.4 heb je kunnen ervaren hoe die wetmatigheden uit de 
natuurkunde de kwaliteit van je adem beïnvloeden. Ook je lichaam 
gehoorzaamt aan die wetten. Dat is het terrein van de biomechanica.

De theoloog Romano Guardini heeft de adem 'het dansende koord 
tussen lichaam, ziel en geest' genoemd. Het is te ervaren dat de adem 
die verbinding bewerkt, maar hoe functioneren lichaam en geest om dat 
mogelijk te maken? Daarover gaan 4.1. en 4.2. Rond dit thema vonden 
we steun in de geschriften van andere lichaamsgerichte onderzoekers 
zoals Thérèse Bertherat (1), Theodore Dimon (2) en Eric Franklin (3). Ook het 
boek Anatomy of breathing van de Franse danspedagoge Blandine 
Calais-Germain geeft waardevolle inzichten over de anatomische 
achtergronden van het ademen. (4)

In 3.1 hebben we het middenrif al leren kennen. In 4.1 doen we nader 
onderzoek naar zijn rol als de spil van het bewegingsapparaat. 

Voel en denk mee met je lijf en leer zijn beweegredenen kennen.

Het middenrif wordt 
aangestuurd vanuit het 

autonome zenuwstelsel, 
maar je kan zijn beweging 

ook beïnvloeden. Deze twee 
aspecten zijn besproken 

in 3.1



Afb. 1

121 4.1  Hoe beweegt je lijf? |

HET MIDDENRIF, SPIL VAN HET BEWEGINGSAPPARAAT 

Het lichaam kan met zijn spieren en gewrichten naar alle kanten ruimte 
creëren om het ademen mogelijk te maken. Hoe beïnvloedt het ademen 
op zijn beurt het bewegings apparaat? 
Het middenrif is een grote en koepelvormige spier in het midden van de 
romp (afb. 1). Het zit op vier plaatsen vast aan het skelet. Aan de achterkant 
is het aangehecht aan de binnenkant van de onderste borstwervels, maar 
de peesbundels lopen door tot halverwege de lendenwervels. Aan de 
voorkant zit het vast aan het zwaardvormig aanhangsel onder aan het 
borstbeen en bij de flanken aan de onderste ribben. 

Het middenrif wordt wel gezien als de scheidingswand 
tussen de buik- en de borstholte, maar voor de adem – en 
ook voor de werkzaamheid van de organen – is het veel 
meer een verbindend dan een scheidend element. Hart 
en longen, die boven het middenrif liggen, zijn afhankelijk 
van zijn beweeglijkheid. De lever, de maag, de milt en de 
darmen liggen eronder en worden als het ware door het 
middenrif gemasseerd.  
Voor de ontplooiing van het middenrif bij de inademing, 
alsook voor de conditie van de organen, is het van belang 
dat de romp naar alle kanten ruimte kan maken. 

Visualiseer in je eigen romp de eerder genoemde 
aanhechtingspunten. Draai met je middel alsof je aan het 
hoela-hoepen bent en kijk of je de aanhechtingspunten al 
bewegend kunt ervaren.  
Je adem wordt dan waarschijnlijk vitaler. Dat komt doordat 
je in deze beweging beurtelings alle aanhechtingspunten 
losmaakt.  
Het verlengen van de wervelkolom zorgt ervoor dat het 
middenrif zich spontaan naar alle kanten kan uitstrekken 
waardoor de inadem vanzelf komt.

psoas



122 | Adem, dansend koord tussen lichaam, ziel en geest

DE WERVELKOLOM 

De wervelkolom bestaat uit een staartbeen en het heiligbeen, vijf 
lendenwervels, twaalf borstwervels en zeven nekwervels. Lendenwervels 
en nekwervels welven licht naar binnen, lordose genaamd. Heiligbeen en 
borstwervels welven een beetje naar buiten, kyphose genaamd.
De wervelkolom draagt het gewicht van de borstkas, van het hoofd en van 
de organen. Hij wordt gesteund door het bekken. De in totaal zesentwintig 
bewegende delen maken verlenging mogelijk, beweging van links  
naar rechts en van voor naar achteren. Daarmee kan hij de gewenste  
ruimte scheppen voor de ontplooiing van het middenrif (zie 3.3).  
Vele ademoefeningen in dit boek zijn erop gericht dit mogelijk te maken.

DE EVOLUTIE

Het eerste wat het embryo ontwikkelt, is de ruggengraat. Van daaruit 
ontstaan de ledematen en ook de spieren en organen. In de evolutie van 
de mens van vis naar amfibie, naar zoogdier, naar mensaap en tenslotte 
naar de mens kun je een parallelle ontwikkeling zien. 
De vis heeft een ruggengraat, schedel en borstkas. Om vooruit te komen 
beweegt hij de wervelkolom vooral zijwaarts. 
De amfibieën ontwikkelden ‘armen’. Die hebben ze nodig om aan land te 
kunnen komen. Ook zij komen vooruit door zijwaarts te bewegen. 
Als vierbeners hebben zoogdieren voor- en achterpoten, evenals 
schouders en heupen. Die ondersteunen de ledematen bij het lopen en 
vangen de schokken op bij springen. Schouders en heupen vormen een 
verbindende schakel tussen de wervelkolom en de ledematen en zorgen 
voor beweeglijkheid ervan. De nek is licht naar binnen gebogen zodat 
ook het hoofd autonoom kan bewegen. 
Bij de apen komt de romp al verticaler op het bekken te staan, waardoor 
zij van alles in oprichting kunnen doen. Maar ze blijven primair naar 
beneden gericht. 
Zoogdieren hebben alle kenmerken van de mens: een wervelkolom als 
centrale as, ledematen die ermee verbonden zijn door schouders en 
bekken, een hoofd, een borstkas en een staart(been). Bekkengebied en 
borstkas zijn met elkaar verbonden door lendenwervels. (5)

De lordosen en kyphosen 
van de wervelkolom  
zijn goed te zien op  

afbeelding 2a → pag. 129



142 | Adem, dansend koord tussen lichaam, ziel en geest

DE NERVUS VAGUS 

De nervus vagus, de zwervende zenuw, ontspringt aan de wervelkolom 
in het gebied van hoofd en nek. Hij heeft deze naam gekregen omdat 
zijn invloedssfeer zich uitstrekt over een groot deel van het lichaam. Zijn 
zenuwuiteinden lopen van de hersenen tot de darmen. Je hebt hem al 
leren kennen als de zenuw die de impuls geeft tot het inademen (zie 3.1). 
Hij komt in actie als er te veel kooldioxide in het bloed zit. Dan vraagt hij 
aan het ademcentrum in de hersenstam om zuurstof. 
De zenuwuiteinden van de nervus vagus bevinden zich ook in de hals-
slagader en in de aorta, de grootste lichaamsslagader die vanuit het hart 
begint. Bij overmatige spanning in borst- en keelgebied, bijvoorbeeld 
door hoog ademen, kan er een vals alarm afgaan in de richting van het 
ademcentrum. De ademfrequentie wordt dan nodeloos verhoogd. 
Bij onrust in het ademcentrum besteedt de nervus vagus zijn energie 
om de rust daar te herstellen. Hij heeft dan weinig energie over voor zijn 
andere parasympathische taken. 
Als daarentegen je lijf zich na de ademimpuls volledig opent voor 
de inadem (zie 4.1) en je ademt ook weer volledig uit, dan geeft dat 
ontspanning in het ademcentrum in de hersenstam. De nervus vagus  
kan dan ook zijn overige functies goed vervullen, zoals het afremmen  
van angst- en stressreacties en het bedaren van de sympathicus.  
Een veerkrachtige en adequaat reagerende nervus vagus draagt zo bij 
aan een rustige geest en een gezond lijf. En dat doet de ziel goed. 

RECENTE ONTDEKKINGEN

De laatste decennia is er onderzoek op gang gekomen naar de invloed 
van de sympathicus en parasympathicus op ons psychisch en sociaal 
functioneren. 
Wetenschapper Stephen Porges ontdekte in het onwillekeurig zenuw-
stelsel een driedeling: het parasympathische deel bestaat evolutionair 
gezien uit een ouder en een jonger deel. Het patroon van passieve 
vermijding (je dood houden als overlevingsmechanisme - ‘freeze’), komt 
voort uit het oudste deel. In het sympathische deel heerst de vecht-of-
vlucht-reactie. 
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Als geen van beide in een stress-situatie een oplossing biedt, schiet 
het derde subsysteem te hulp. Dit deel van het zenuwstelsel is de 
jongste ‘laag’, die zich ontwikkelde in zoogdieren en in de mens. Van 
hieruit worden – onbewust – sociale kwaliteiten gereguleerd: sociale 
betrokkenheid, vertrouwen, geborgenheid of intimiteit. 
Volgens Porges is het de nervus vagus die gevaar signaleert en je in staat 
stelt om jezelf in veiligheid te brengen – en om je te hechten en je sociaal 
geëngageerd te voelen. De juiste spanning van de nervus vagus zou 
ook autisme, neerslachtigheid en gevoelens van eenzaamheid positief 
kunnen beïnvloeden. (12) 

Ook andere onderzoekers hebben ontdekt dat de parasympathicus 
blokkeert als je je niet veilig voelt. Het verband tussen gevoelens 
van onveiligheid en een versnelde, ingehouden of benauwde adem 
wordt ook altijd duidelijk bij intake-gesprekken met cliënten in onze 
adempraktijk. Het niet ervaren van veiligheid en liefde zijn stressfactoren. 
Er wordt dan geen acethylcholine aangemaakt en cellen sterven af. Dat 
leidt op den duur tot ademklachten, ziekten, burn-out of depressiviteit.
Dit inzicht heeft therapieën voortgebracht die gericht zijn op 
deblokkering van de parasympathicus. De Nederlandse therapeute 
Agnes van Enkhuizen deed een uitgebreid onderzoek waarin zij 
haar helderziendheid en ervaringen met vele cliënten combineerde 
met de kennis van de neurologische wetenschap. Ze beschrijft dat 
de parasympathicus alleen goed kan functioneren als je een goed 
ontwikkeld gevoel voor eigenwaarde en zelfvertrouwen hebt. (13)

Het is helder dat de parasympathicus een actieve rol speelt in je 
welbevinden. Zijn daadkracht beïnvloedt je gezondheid, je geest en je 
zielsleven. 

 4.2  De adem en de parasympathicus |



152 | Adem, dansend koord tussen lichaam, ziel en geest

DE EHBO-DOOS 

Hierna bieden we je een EHBO-doos aan die je kunt openen in situaties 
waarin je adem met je op de loop gaat. De doos is rijk gevuld, er zit 
van alles in. Je zult lang niet alles nodig hebben. Pak datgene eruit dat 
het meest passend is voor de situatie. Doe de bewegingen eerst op 
een moment waarop de emoties niet opspelen. Je bent er dan mee 
vertrouwd als je ze nodig hebt. 
Er zijn tal van bewegingen die je altijd kunt doen als je je ongemakkelijk 
voelt. Zo kun je in veel situaties je toevlucht zoeken tot voetenwerk. Je 
kunt bijvoorbeeld je voeten een dansje laten doen. Geef ze de vrijheid te 
bewegen zoals ze willen. Je aandacht zit in je voeten. Voel hoe ze contact 
maken met de vloer. Zet eventueel een lekker muziekje op.
Ook kun je je voeten laten veren, om vervolgens huppelend de kamer 
door te gaan, spontaan als een kind. Of even touwtjespringen zoals 
vroeger op het schoolplein. Geniet ervan hoe je voeten weerstand bieden 
aan de zwaartekracht. 
Wil je liever op je stoel blijven zitten? Laat dan je voeten dribbelen op de 
vloer. Of je legt een van je voeten over het andere been om hem een 
voetbehandeling te geven. 

Rekken en strekken is ook altijd fijn om te doen. Als je je lichaam op 
spanning brengt door te rekken, word je beloond met een gevoel van 
ontspanning. Waar in je lijf wil er iets gerekt worden? Laat je lichaam 
hierbij spreken en volg zijn behoeften. 
Ook kun je jezelf aanraken. Dat kan op allerlei manieren: je kunt knuistjes 
maken en al je botten daarmee bekloppen. Je kunt het vel van je onder-
arm of bovenbeen losjes vastpakken en proberen los te trekken van het 
bot. Of je schrobt je scheenbenen of ribbenkast met je knuistje. 
Als de onrust wat is weggeëbd, verzamel je jezelf door je midden af te 
strijken.

Je zult niet altijd in de gelegenheid zijn om vrijuit te bewegen. De sugges-
ties die hierna gedaan worden, kun je allemaal doen als je onder andere 
mensen bent en toch met jezelf aan de slag wilt gaan.

Beschrijving veren  
→ pag. 95

 

Beschrijving voet
behandeling → pag. 53 

 

Beschrijving je midden 
afstrijken → pag. 40 



153 4.3  Eerste hulp bij ongemakken |

JE ZENUWEN DE BAAS WORDEN 

Vlak voor een sollicitatiegesprek, in het ziekenhuis wachtend op de uitslag 
van een medisch onderzoek, bij de tandarts voor een nare behandeling; 
je kunt daar zo geweldig tegenop zien. Haal op zo’n moment eens een 
heerlijke geur in je herinnering, van een bloem, van warme appeltaart 
met kaneel of je favoriete massageolie. Sluit daarbij je ogen en glimlach. 
Je zult je meteen een stuk beter voelen. 

Je kunt ook onopvallend je kniemaantjes openen. Je gaat voor op de 
stoel zitten. Laat beide  voeten rusten op de grond. De hele voetzool 
maakt contact met de vloer. De knieschijf heeft twee ‘maantjes’, eentje 
boven de knieschijf en eentje eronder. Laat je handwortel – de plek 
waar de hand in de pols overgaat – in het bovenste maantje rusten en 
geef daar druk. Je handwortel graaft zo als het ware het maantje uit. De 
handwortel beweegt zachtjes in het maantje, van links naar rechts (alsof 
je handen wuiven) of van voor naar achter (je handwortels graven in het 
maantje). 

Ook voor de oefening hak optillen kun je blijven zitten. Je laat je voeten 
dragen door de grond. Daarbij maakt de hele voetzool contact. In een 
rustig tempo til je een hak een paar centimeter op. Vervolgens zoekt je 
hak weer de vloer en laat zich erdoor dragen. Maak deze beweging een 
paar keer aan dezelfde kant. Daarna is de andere hak aan de beurt. 
Laat je lippen losjes op elkaar liggen zodat de adem zachtjes uit je kan 
stromen. 

En heb je wel eens tonggymnastiek gedaan? Het is grappig om te doen 
en kan voor veel ontspanning zorgen. Maak bijvoorbeeld met je tongpunt 
een cirkel langs je lippen. Je tong duwt de lippen als het ware een beetje 
weg. Of je duwt met je tongpunt je mondhoek naar links en naar rechts. 
Of je omlijnt met je tongpunt kiezen en tanden, onder- en bovenkaak, 
binnen- en buitenkant, linksom en rechtsom. Tonggymnastiek helpt je 
kaken te ontspannen en dat zal je adem tot rust brengen.



162 | Ademen is in je lijf komen

De adem is een vriend 
die je in zijn deining,

zijn levendigheid, 
zijn teerheid en innigheid 
en in zijn kracht opneemt

en je draagt en vasthoudt.
Wanneer je hem vergeten hebt, niet op hem let,

tegen zijn – jouw – deining leeft,
heb je jezelf vergeten.
En toch is hij er altijd

en zingt je het lied van je ziel voor.
Je hoeft alleen maar te luisteren.

HERTA RICHTER



1632.1  Je lijf wakker maken |
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