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Reis door het lichaam

Wanneer we last hebben van lichamelijke klachten, terwijl
de dokter daar geen lichamelijke oorzaak voor kan vinden,
wordt snel gezegd dat het tussen de oren zit. Zo zeggen
we speels dat ons brein, met al onze gedachten en gevoe-
lens, die klachten heeft veroorzaakt. Is het dan inbeelding?
Is er met dat lichaam niets aan de hand? Natuurlijk niet.
Tussen ons brein en de rest van ons lichaam lopen allerlei
verbindingen waardoor je letterlijk beroerd kunt worden
van iets dat je geestelijk bezighoudt – bewust of onbewust.
Tot zover niet nieuws. Maar dankzij al die verbindingen
kunnen signalen ook de andere kant uitgaan. In deze Hyp
daarover interessante dingen. Bijvoorbeeld wat er gebeurt
wanneer je te snel ademhaalt en wat dit precies met
gevoelens van paniek te maken kan hebben. Ofwel: hoe
beïnvloeden onze longen ons brein. Psycholoog en expert
Ed Berretty gaf een training waarin hij duidelijk maakt
welke misverstanden er, ook bij hulpverleners, bestaan over
het verband tussen hyperventilatie en de paniekstoornis.
Als we het hebben over ademhalen, denken we niet alleen
aan onze longen, maar ook aan het middenrif, dat daarbij
een belangrijke rol speelt. Daaronder bevinden zich onze
darmen: een lichaamsdeel dat vaak wordt gezien als een
soort afvalverwerking. Een enorme onderschatting merkte
Fenna van der Brink toen ze De mooie voedselmachine van
Giuila Enders las. De capaciteiten van onze darmen kunnen
met die van het brein vergeleken worden. Voor iemand die
uit ervaring weet wat longen in hyperventilatiestand
kunnen veroorzaken, was het een openbaring te lezen wat
de darmen daarmee te maken hebben.
Er staan meer leerzame, persoonlijke verhalen in deze
Hyp. Ditty Drenthe heeft het over zaken die tussen de
oren blijven zitten als we er niet goed raad mee weten.
Wat doe je als er een conflict dreigt? Wie er niet uitkomt,
betaalt de prijs van nare gevoelens, zowel van de geest
als van het lichaam. Ditty vertelt wat je kunt leren van zo’n
vervelende ervaring.
Tot slot de zoon van Anna Teresa Bellinzis die ziek wordt
van iets waar anderen van kunnen genieten: pinda’s. Met
zijn allergie leeft hij voortdurend in een verhoogde staat

van paraatheid. Dit kan
een probleem op zichzelf
worden, waardoor je er
nog een stoornis bij hebt.
Lees in het ervaringsver-
haal hoe de psycholoog
kinderen die hierdoor
worden geplaagd weer
rust tussen de oren te-
ruggeeft.
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Van het bestuur

Frits Boer,
voorzitter Bestuur NHS
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Verslag van de trainingsdag hyperventilatie

Van aandoening naar
paniekstoornis

Wat is hyperventilatie en wat is het niet? Een belangrijke
vraag voor vrijwilligers van de ADF stichting, maar ook
voor mensen die er zelf mee te maken hebben. Vrijwilli-
gers en lotgenotenbegeleiders krijgen regelmatig te
maken met vragen over hyperventilatie aan de telefoon,
per e-mail of bij lotgenotenbijeenkomsten. Er blijkt in de
omgangstaal veel onduidelijkheid te zijn over hyperventi-
latie, maar ook binnen de geestelijke gezondheidszorg is
er jarenlang een verkeerd beeld voorgespiegeld van het
verschijnsel, zo vertelt Ed Berretty, psycholoog en expert
op het gebied van angst- en dwangstoornissen. Tijdens
een trainingsmiddag hyperventilatie legt hij uit wat de
mythes en feiten zijn.

Hyperventilatie is geen diagnose
Tot aan de jaren tachtig werd hyperventilatie binnen de
psychologie en geestelijke gezondheidszorg als een stoor-
nis op zich gezien; een ontregelde ademhaling die paniek
veroorzaakt. Hyperventilatie is echter een vorm van over-
inademen, in verhouding tot de geleverde inspanning.
Deze herstelt na enige tijd vanzelf zonder dat je daar aan-
dacht aan hoeft te besteden. Later onderzoek laat dan ook
zien dat er geen verband bestaat tussen de verhouding
zuurstof in het bloed en de eventueel aanwezige paniek.
Zowel mensen die relatief te veel zuurstof, te weinig zuur-
stof of een normaal percentage zuurstof in hun bloed

hebben, kunnen in paniek raken, maar net zo goed niet.
De onderscheidende factor is dus niet de ademhaling of
het zuurstofgehalte in het bloed, maar de gedachte en
ideeën dat tijdelijke, onschuldige verschijnselen gevaarlijk
zijn. Deze gedachten veroorzaken de paniek.

Hiernaast is de paniekcirkel weergegeven waarmee hyper-
ventilatie lange tijd werd verklaard. Hyperventilatie zou de
oorzaak zijn van angst die de ontregeling van de adem-
haling nog verder doet toenemen. Deze verkeerde adem-
haling heeft lichamelijke gevolgen en de ervaring van
verschijnselen als duizeligheid en kortademigheid roept
weer extra angst en paniek op. Volgens moderne inzich-
ten is deze gevolgtrekking niet juist.
“Hyperventilatie begrepen als teveel ademen, is een reac-
tie van het lichaam die functioneel is in veel gevallen. Bij
astma, hardlopen, sporten of bergbeklimmen is het teveel
ademen een normaal en noodzakelijk proces, een natuur-
lijke functie van het lichaam. Iedereen hyperventileert wel
eens. Dat trekt vanzelf weer voorbij.” Wanneer er sprake
is van angst, dan moet hyperventilatie anders worden
begrepen.
1) Er is sprake van een selectieve aandacht op prikkels of

lichamelijke gevoelens.
2) Er is vervolgens sprake van een negatieve interpretatie

van op zichzelf onschuldige prikkels (zoals bijvoorbeeld
hyperventilatie). Je hebt negatieve gedachten over wat
je voelt en waarneemt in je eigen lichaam.

3) Daarna treedt angst op die kan leiden tot vermijding
van deze onschuldige verschijnselen, door situaties
of de omgeving waarin deze toevallig optraden te ont-
lopen en vermijden. Deze vermijding versterkt de
(onnodige) negatieve interpretatie van lichamelijke ver-
schijnselen.

4) Behalve vermijding kan iemand heil zoeken in allerlei
veiligheidsgedrag wat het dagelijks leven in een veilige
omgeving onnodig ingewikkeld maakt, zoals dicht
langs een gebouw lopen, altijd een flesje water bij je
hebben, of een zakje om in te blazen, of een gsm met
tal van noodnummers.

door Anne-Ruth Nieuwenhuizen

Catastrofale
interpretatie

 Meer onschuldige
lichamelijke prikkels,
bijv. hyperventilatie

Angst
en paniek

Aandacht gericht
op onschuldige

lichamelijke prikkels 
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Hyperventilatie is dus geen syndroom
of diagnose op zich. Tijdens de trai-
ning hebben de deelnemers echter
het gevoel dat hyperventilatie wel
met angst te maken heeft. Berretty
legt uit dat hyperventilatie een gevolg
kán zijn van angst, maar lang niet
altijd. “Wanneer er sprake is van angst
en hyperventilatie is de kans groot dat
er sprake is van een paniekstoornis.
Dat moet dan ook de diagnose zijn.
Er is geen oorzakelijk verband tussen
paniek/angst en hyperventilatie.
Mensen kunnen denken dat ze hyper-
ventilatie hebben, terwijl ze in werke-
lijkheid een paniekstoornis hebben. In
het dagelijkse spraakgebruik, maar
ook onder huisartsen, wordt hyper-
ventilatie nog steeds gebruikt als aan-
doening op zich.” Het is volgens
Berretty van essentieel belang om de
paniekcirkel te begrijpen en hyper-
ventilatie daarin te plaatsen. “Binnen
de multidisciplinaire richtlijn angst-
stoornissen worden hyperventilatie-

verschijnselen genoemd als mogelijke
kenmerken van een paniekstoornis.
Aan deze richtlijn heeft ook de
beroepsvereniging van huisartsen
meegewerkt. Naast deze richtlijn is er
echter nog een Nederlandse Huisart-
sen Standaard. Doordat huisartsen
zelfstandig zijn in de uitoefening van
hun be-roep en generalistisch specia-
listen zijn, kunnen er verschillen zitten
tussen het standpunt van huisartsen
onderling, maar ook tussen die van
huisartsen en de geestelijke gezond-
heidszorg.”

Doorvragen op klachten
Om mensen met vragen goed te
kunnen helpen, is het voor vrijwilligers
en lotgenotenbegeleiders belangrijk
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om goed door te vragen naar de klachten. “Van belang is om te vragen of er
sprake is van angst. Als dat het geval is, kun je uitleggen hoe de paniekcirkel
werkt, en dat hyperventilatie niet de oorzaak is van het probleem maar dat er
sprake is van een paniek/angstproblematiek. Hieraan kun je werken met een
therapeut of behandelaar. Wanneer er geen sprake is van angst bij de hyper-
ventilatie, kun je mensen geruststellen.”
Berretty geeft aan dat niet alle mensen open staan voor deze zienswijze.
“Wanneer een arts heeft verteld dat iemand hyperventilatie heeft, dan kan
het moeilijk zijn om deze overtuiging te kunnen loslaten. Als mensen over-
tuigd zijn dat ze hyperventilatie hebben en geen paniekstoornis, dan kun je
niet zoveel doen. Een tip aan lotgenotenbegeleiders en vrijwilligers die mensen
telefonisch te woord staan, is om uit het conflict te blijven. Je kunt alleen uit-
leggen hoe het werkt. Of mensen daarin mee kunnen gaan of niet hangt uit-
eindelijk van henzelf af. Het kan ook een veiligheidsmechanisme zijn om vol
te houden dat je lijdt aan hyperventilatie. Als mensen denken dat het een
fysieke aandoening is dan zoeken ze ook naar een fysieke oplossing en willen
ze niet aan de psychische begeleiding.” Berrety: “Er rust in zekere zin een taboe
op paniek- en angststoornissen. Wanneer je iemand aan de telefoon hebt die
midden in een paniekaanval zit, dan heeft het meer zin om hem/haar erover
te laten praten, en zo te merken dat paniek weliswaar vervelend is maar niet
het einde van de wereld. Door te praten verandert de ademhaling vanzelf.
Ook kun je vragen naar wat hij/zij ziet in de omgeving of verzoeken eens tot
honderd te tellen. (Dit is een vorm van veiligheidsgedrag, maar dat is, met
mate gebruikt, niet bezwaarlijk.) Door de persoon in kwestie ruimte te geven
erover te praten help je iemand al.”

Markt van schijnoplossingen
Op internet is veel onjuiste informatie te vinden over hyperventilatie op basis
van de oude opvatting dat hyperventilatie een aandoening op zich is. Er is een
willekeur aan oplossingen te vinden, zoals transparante zuurstofmaskers met
reservoir om het ademen weer onder controle te krijgen, reclames voor blazen
in een zakje en ademhalingstherapieën. Volgens Berretty is goede voorlich-
ting over wat hyperventilatie wel en niet is heel erg belangrijk. 
“Het is prima dat er aandacht is voor ademhalingstraining, yoga of mindful-
ness, als onderdeel van een gezonde, bewuste levensstijl. Maar dat wil niet
zeggen dat het dé oplossing is voor hyperventilatie die met paniek gepaard
gaat. Ademhalingsoefeningen kunnen een hulpmiddel bij de behandeling zijn,
maar het is niet de kern omdat het de irrationele gedachten en de angst die
daaruit ontstaat niet aanpakt. Wil je een grondige oplossing dan is behande-
ling van angst en paniek noodzakelijk. Hou je het bij ademhalingsoefeningen
zonder de paniek te bestrijden dat heb je jezelf alleen een nieuwe vorm van
veiligheidsgedrag aangeleerd. Dat is beter dan niets, maar niet de echte oplos-
sing voor angst en paniek. Beter is het om in de behandeling zelf hyperventi-
latie op te roepen en te leren hier op een ontspannen manier mee om te gaan.
Dan pak je de paniek echt grondig aan.

INFORMATIE

Wat is hyperventilatie?
Lees meer op pagina 14 en 15
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Onze oudste zoon kampt met een pinda- en notenaller-
gie en heeft al menig bezoek aan en onderzoek bij de kin-
derarts achter de rug. Om vast te stellen hoe hij nu - op
tienjarige leeftijd - zal reageren op pinda en noten spre-
ken we af dat hij in het ziekenhuis exposure zal onder-
gaan. Maar zoon wil nog niet, hij wil zich daar eerst
geestelijk op voorbereiden. Als mijn man en ik licht aan-
dringen en uitleggen dat weten hoe hij reageert op welke
hoeveelheid pinda en noot, zijn angst kan doen afnemen,
krijgen we hem niet op andere gedachten. En zo schuiven
we de exposure een jaar voor ons uit.
Omdat ik na alle jaren niet meer weet hoe we de allergie
en de bijkomende gevoelens aan moeten pakken, besluit
ik dat mijn zoon wel eens baat zou kunnen hebben met
een bezoek aan de kinderpsycholoog. De kinderarts vindt
dat ook een goed idee en zo belandden wij in Utrecht bij
het St. Antonius Ziekenhuis bij een psycholoog die na een
intakegesprek met onze oudste aan de slag gaat.

Wat eraan vooraf ging
Ik ben zeker geen moeder die overal een pleister opplakt.
Als mijn zonen vallen, zeg ik “opstaan en weer doorgaan”.
In de speeltuin laat ik ze lekker ravotten en ik ben niet
bang als ze de klimtoren op willen. Ze gaan niet hoger
dan dat ze aankunnen.
Ik vind het heerlijk om te zien dat mijn drie zonen (10, 8
en 5 jaar oud) elk een eigen karakter hebben en zich op
hun eigen manier ontwikkelen. En zo nu en dan merk ik
als ouder een ontwikkeling of een patroon op dat ik
bewonder of waarvan ik juist denk “dat gaat – hopelijk –
wel weer over”. Ik ben realistisch en spiegel mijn kinderen

de wereld ook zo voor. Het is niet altijd even leuk of eer-
lijk. En als mijn oudste zoon vraagt waarom nu net hij
allergisch is voor pinda, hazelnoot en cashewnoot, dan
sla ik een arm om hem heen en zeg dat ’ie gewoon een
beetje pech heeft. Maar met onze oplettendheid en de
EpiPen die we overal mee naar toe nemen, zal hem niks
overkomen.
Dat slikt hij niet voor zoete koek, ik zie het lichte wan-
trouwen en de angst in zijn ogen.

door Anna Teresa Bellinzis Uw ervaring delen? Mail naar nhs.hyperventilatie@wxs.nl

Als een van mijn zonen bloedt, troost ik met een aai en een pleister. Als er op school
een probleem is, praat ik even met de juf. Ruzie met een vriendje of onzeker over
bril of beugel? Dan heb ik opbeurende, wijze woorden paraat. Maar als mijn oudste
zoon de angst en paniek rondom zijn pinda- en notenallergie niet aankan, zoek ik
hulp bij de kinderpsycholoog.
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Exposure bij de
kinderpsycholoog
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De ontdekking
Onze oudste kwam na een snelle, maar moeizame beval-
ling met de vacuümpomp ter wereld en bleek een erge
koemelk- en eiwitallergie te hebben. Daarbij had hij erge
eczeem waardoor hij veel ingesmeerd moest worden en
krabpakjes droeg. En ik was me ervan bewust dat hij door
de hooikoorts-, astma- en eczeemgeschiedenis van mijn
man en mij ook ‘kans maakte’ op een pinda-allergie. Toen
ik mijn zoon op zijn eerste verjaardag een boterham met
pindakaas voorzette, schoot die gedachte nog even door
mijn hoofd, maar ik wimpelde hem weg. Totdat die
kleine, vrolijke jarige na een hap rood aanliep en zijn
gezicht opzwol. Het startsein van een periode vol onder-
zoeken, testen, bezoeken aan de kinderarts en het con-
troleren van elke ingrediëntenlijst die we tegenkwamen.

De ervaring
Mijn oudste weet niet beter dan dat hij geen pinda, hazel-
noot en cashewnoten mag hebben en is daar zelf heel
alert op. De eerste jaren was zijn allergie voor hem nog
heel abstract en ging hij af op wat wij zeiden, namelijk dat
zijn keel ervan opzwelt en hij kan stikken. Een jaar of drie
geleden werd zijn allergie echter concreet voor hem toen
mijn zoon een koekje at waar minimale sporen van hazel-
noot inzaten. Hij had een vreemd gevoel in zijn mond,
wilde veel water drinken, wilde zijn tong schrapen en werd
naar. Het was hem duidelijk, dit was het puntje van de ijs-

berg dat hij kon verwachten. Nog meer dan voorheen was
hij alert als hij iets at. Mijn zoon ging ook zelf ingrediën-
tenlijsten lezen. En als hij ook maar enige onzekerheid
bespeurde in mijn stem als ik zei dat hij iets mocht eten –
bijvoorbeeld als we de verpakking niet hadden, maar ik
me niet voor kon stellen dat in die koek of snoep pinda
zou zitten – dan at hij het mooi niet op. Gezonde argwaan
is natuurlijk goed, want ik hoefde niet bang te zijn dat hij
bij een vriendje iets zou eten dat hij niet kende. Maar mijn
zoon deed zichzelf ook tekort. Als ik zéker wist dat hij iets
mocht, maar hij twijfelde zelf, dan at hij het niet.
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Bijvoorbeeld: op een feestje een jaar
of vier geleden eet zijn broertje een
ronde dropsmiley die in zijn keel
schiet. Broertje krijgt geen lucht, opa
probeert met zijn wijsvinger dat
snoepje weg te halen en mijn oudste
zoon – op dat moment een jaar of vijf
– raakt in totale paniek en we moe-
ten hem uit de kamer weghalen. Hij
kan niet aanzien wat er met zijn
broertje gebeurt.
Ander moment: we lopen op straat
en broertje wilt niet meelopen, ik zeg
“dan blijf je maar staan” en loop
door. Uiteraard met de intentie om
mijn jongste na een paar meter te zijn
weggelopen weer op te halen. Mijn
oudste heeft dat niet door en pani-
keert op straat: hij kan zijn broertje
toch niet achter laten?!
Meer recent: we hebben net een
nieuwe pup. Deze loopt stiekem de
gang op, klimt een tree of drie de
trap omhoog, kukelt naar beneden,
komt op zijn kaak terecht en loopt
vervolgens tandenknarsend door het
huis. Ik ben geschrokken en vrees dat
er iets met de kaak is, oh had ik maar
beter opgelet. En als ik mijn zorgen
uit, wordt het mijn oudste teveel. Hij
wordt wit, huilt en rent naar zijn
kamer. Hij kan die kleine tanden-
knarsende pup niet meer aanzien.
En ik kan nog wel even doorgaan.
Ogen druppelen: een voet begint te
tikken op de grond, dan wiebelt zijn
hele been, dan komen de smoezen,
dan moet hij nog eerst zijn neus snui-
ten, dan naar het toilet en als ik zeg
dat ik echt zijn ogen ga druppelen, is
er paniek. Paracetamol slikken: zelfde
ritueel.

Waar zijn twee jongere broers nau-
welijks op of om kijken bij bepaalde
situaties, is mijn oudste heel alert en
neemt vaak mijn rol over. De rol van
bezorgde, van verantwoordelijke.
Ook in de klas, als hij zijn klasge-
nootjes steeds helpen wil. Een rol die
niet bij zijn leeftijd hoort. En omdat
ik voorzie dat de angst en paniek niet

7lente 2015 PERSOONLIJK
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Door zijn allergie en de angst voor wat zou kunnen gebeuren, is mijn zoon
soms een buitenbeentje. Sinterklaas op school: hij krijgt spekjes in plaats van
pepernoten. Traktatie in de klas: hij neemt een snoepje uit zijn eigen meege-
brachte trommeltje. Een oliebol bij een kraampje of ijsje op het strand eten: we
moeten altijd naar de allergenen vragen. Zijn allergie is er elke dag en als mijn
zoon er nu een beetje jeuk van zou krijgen of wat vlekken in zijn hals. Nee, hij
kan er een anafylactische shock van krijgen die levensbedreigend is. En dat
spookt steeds door zijn hoofd.

Angst regeert
Om maar eens een voorbeeld te noemen: we gaan spontaan een ijsje eten bij
een ijskraam waar we nog niet eerder geweest zijn. Het eerste dat mijn oudste
zoon ziet, is de bak notenijs en de kleine stukjes notenijs op de naastgelegen
bakken. Wat er in zijn hoofd omgaat, weet ik niet, maar hij weigert pertinent
om een ijssmaak te kiezen. Ook als ik aanbied om een schone ijslepel te vragen
en ijs te kiezen aan de andere kant van de bak. Ook als ik zeg dat op slechts
één bak een stukje notenijs ligt. Hij is onvermurwbaar. Voor hem – hoe warm
het ook is – geen ijs.
Of een ander geval: we hebben een buurtbarbecue en een buurman zet een
pan pindasaus midden op een van de tafels. Weg van de andere etenswaren
en op een tafel waar mijn zoon niet hoeft te zijn. Maar hij voelt zich zo naar
door de aanwezigheid van de pindasaus dat hij binnen gaat zitten, weg van
de gezelligheid. Ik probeer hem weer buiten te krijgen. Bied hem schoon,
eigen bestek aan, bied hem eten uit eigen keuken aan, bied hem een stoel aan
ver weg van de saus. Maar de angst is meester en zoon komt niet terug naar
het feest.
Wat ik jammer vind, is dat mijn man en ik onze zoon niet meer op zijn gemak
krijgen op zo’n moment. We leggen duidelijk en rustig uit dat hij iets bijvoor-
beeld echt kan eten, maar blijven niet aandringen. Het zit me echter dwars dat
de angst hem ‘in de macht’ heeft.
Wat mij ook bezighoudt, is de overbezorgdheid van mijn oudste zoon. En de
paniek voor sommige zaken.
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zullen weggaan en wellicht alleen zullen toenemen als
mijn oudste gaat puberen, besloten we dus hulp te zoe-
ken bij een psycholoog.

Experiment
De psycholoog heeft al enkele malen met mijn zoon
gepraat over gedachten en gevoelens. Wat denkt hij in
bepaalde situaties en hoe zou hij ook kúnnen denken?
Wat – en wáár – voelt hij iets in zijn lichaam en is het nodig
dat hij zich zo voelt? Kan het zijn dat hij overbezorgd is en
daarom te erge scenario’s in zijn hoofd haalt? Tijdens
enkele sessies die een uur duren en waar ik zelf niet bijzit
trekken de psycholoog én mijn
zoon de conclusie dat dit
inderdaad zo is. Gelukkig kan
mijn zoon zich goed uit-
drukken en zijn gedachten
omschrijven wat het benoe-
men van wat ‘goed’ is of
‘fout’ makkelijker.

Hij maalt en peinst
en denkt steeds aan
het ergste.
Tijdens een van de
gesprekken wordt zijn
‘notenalarm’ onder de
loep genomen. Wan-
neer raakt hij in
paniek en wanneer
is het reëel dat hij in
paniek raakt? Ik merk
dat het praten met een onbe-
kende, het op een rijtje zetten van zaken
met een psycholoog, mijn zoon helpt om zijn allergie in
perspectief te brengen. En hij krijgt meer handvatten: de
psycholoog spreekt op zijn iPod ontspanningsoefeningen

in die hij voor het slapen gaan doet. Oefeningen om in
moeilijke momenten het hoofd helder te houden.
En dan is het tijd voor stap twee: het ‘pinda-experiment’.
De pot pindakaas die nu hoog achter in een kast staat en
alleen tevoorschijn komt als de oudste weg is, mag in
kleine stappen uiteindelijk op de keukentafel en dan mag
er zelfs van gegeten worden terwijl oudste zoon ook aan
tafel zit. In een dagboekje moet hij bijhouden hoe hij zich
daarbij voelt en als een stap het angstcijfer 0 krijgt, nemen
we de volgende stap.

Deze zondagmiddag, anderhalve week na de start van het
experiment, staat de pot open op tafel. Onze middel-

ste zoon smult ervan en de oudste
geeft nauwelijks sjoege. Het
gebruikte mes gaat direct de
vaatwasser in en de handen
worden gewassen. In het dag-

boek komt het cijfer
vijf, van de tien.
En dat terwijl
oudste zoon een
paar maanden
geleden nog het

huis invluchtte tij-
dens de buurt-

barbecue. Twee
dagen later zakt het

cijfer nog verder
naar drie van de tien.

Bij de psycholoog zegt
mijn oudste zoon weer

twee dagen later: “Ik voel
me steeds als een stok-

staartje als de pot pinda-
kaas op tafel komt. Dan kijk
ik om me heen en let goed
op.” Het blijkt dat hij zich
vaak zo voelt, oplettend en

op zijn hoede. De psycholoog
legt uit dat het opletten als een
stokstaartje goed is om te over-
leven, maar dat je soms ook

mag ontspannen, om te eten en
te slapen en dat je dan mag vertrou-

wen op een ander uit je roedel die dan
de wacht houdt.

Ik heb goede hoop dat mijn zoon weer altijd de vrolijke,
opgewekte knul kan zijn die hij is en dat de angst en
paniek – behalve in échte nood – niet meer de overhand
nemen.

8
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Zanger Dean Saunders kampt met
stress en hyperventilatie
Dean Saunders is in januari in het ziekenhuis opgenomen
met druk op zijn borst, Gelukkig bleek er niks ernstig aan
de hand te zijn. RTL Boulevard meldt dat de druk op zijn
borst veroorzaakt werd door stress en hyperventilatie. De
uitslagen van zijn bloedtesten zijn goed. Saunders liet zelf
weten een “pijnlijk en benauwd gevoel” te hebben, hij
dacht zelf dat het zijn hart was. “Dit is echt angstaanja-
gend”, aldus de zanger. “Hopelijk is het niets ernstigs,
maar ik heb last van een steek in mijn hart.” De klachten
kwamen voor de zanger vrij onverwachts.

Rennen maar!
Als de lente start, trekken mensen graag hun hardloop-
schoenen weer aan. Maar kan dat wel met hyperventila-
tie? Iemand die graag sport maar soms last heeft van
hyperventilatie zal zich terecht de vraag stellen of het
aangewezen is om aan hardlopen te doen. Eigenlijk kan
dit geen enkel probleem zijn, op voorwaarde dat men het
allemaal wat verstandig aanpakt. In principe is het zelfs
zo dat hardlopen een aanval van hyperventilatie kan
pareren.
Hyperventilatie is een signaal dat er iets fout gaat met de
manier van ademhalen. De balans tussen zuurstof en
koolzuurgas is verstoord, en om die op peil te krijgen laat
het lichaam ons hyperventileren. Dat is niet gevaarlijk,
maar voor wie het ondergaat wel beangstigend. Door te
gaan hardlopen, kan men die verstoorde balans opnieuw
in evenwicht krijgen. Daarom is het soms aan te raden om
te beginnen hardlopen als je voelt dat er een aanval van
hyperventilatie op komst is.
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Wij zoeken redacteuren!
De hoofdredacteuren van Vizier en Hyp (ADF stich-
ting en NHS) willen graag hun redacties uitbreiden.
Meer mankracht staat voor (nog) meer interessante
verhalen, meer nieuwe ideeën en meer mooie edities
van beide bladen. Vindt u het leuk om een verhaal te
schrijven over angst, dwang, fobie, paniek of hyper-
ventilatie?
Wilt u ook eens een interview met een lotgenoot
schrijven, een boek recenseren of met een deskundi-
ge praten over een wetenschappelijk onderzoek?
Met professionele begeleiding en uw inzet kunnen
we samen aan de slag.
Wat wij daarvoor vragen, is per kwartaal een paar
uur van uw tijd om te schrijven en te vergaderen. Het
levert u nieuwe inzichten en contacten op en het ple-
zier om mooie verhalen te delen met de lezers van
Vizier en Hyp. Interesse of wilt u eerst nog nadere
informatie? Neem dan contact op met:
nhs.hyperventilatie@wxs.nl
Heeft u vragen die wij voor u aan een deskundige
kunnen voorleggen? Wilt u in contact komen met
lotgenoten? Heeft u een ervaring of een tip die u met
lotgenoten wilt delen? Laat het ons weten. We
besteden er in een volgende Hyp graag aandacht
aan.

Hoera, we zijn het “Beste Patiëntenblad 2014”! Lees hierover in Vizier, pagina 4.

01_Hyp_lente_2015 F.qxp  15-03-15  17:51  Pagina 9



RECENSIE10

een uitgave van de ADF stichting

hyp

‘Ik sta versteld van het
verband tussen de
darmen en de hersenen’
door Fenna van der Brink Vragen of opmerkingen? Mail naar nhs.hyperventilatie@wxs.nl

Soms lees je een boek waarbij je gelijk denkt: had ik dit maar eerder geweten. Dat
overkwam ook Fenna van der Brink. Bij het lezen van De mooie voedselmachine van
Giulia Enders vielen er voor haar puzzelstukjes op zijn plek. Er zat dus veel meer
logica in het verloop van alle gebeurtenissen van de afgelopen jaren.

Sinds 2008 ben ik chronisch darmpatiënt: collitus ulcero-
sa werd definitief gesteld na een verblijf van ruim vier
weken in het ziekenhuis. Voor de opname was er een pit-
tige periode die maanden duurde en waarin mijn darmen

volledig stagneerden in hun werking. En ook sinds mijn
verblijf in het ziekenhuis zijn er nog geregeld tijden
geweest dat ik met een ontsteking liep. Ik kamp dan met
vermoeidheid, pijn, buikkrampen en een opgezette buik.

Toen ik een vooruitblik zag van een aflevering van het tv-
programma RTL Night Late maakte het optreden van een
van de gasten mij direct nieuwsgierig. Een enthousiaste,
jonge studente geneeskunde met een fascinatie voor de

werking van de darmen zou komen praten over haar
boek. Na het zien van de bewuste uitzending (op 24-10-
2014) ben ik ook het boek zelf, De mooie voedselmachi-
ne, gaan lezen.

Ik vond het gelijk al zeer inzichtgevend dat je darmwer-
king zich niet beperkt in het stuk dunne en dikke darm,
maar start bij je mond die verwerkt wat er in wordt
gestopt. Totaal verbaasd was ik toen ik het stuk las over
het verband tussen de darmwerking en de werking van de
hersenen. Het is een klein deel van het boek dat hierover
gaat, maar dat heeft wel de meeste indruk gemaakt.

“…Dat onze buik zich niet alleen kan bemoeien met
gevoelens of bepaalde (onderbuik)beslissingen, maar mis-

Fenna van der Brink woont met man en dochter in de
provincie Utrecht en verheugt zich op de komst van
een tweede kindje. Werkzaam als therapeut binnen
de kinder- en jeugdpsychiatrie heeft zij op professio-
neel en op persoonlijk vlak kennis van en ervaring
met hyperventilatie en angststoornissen.

De naam van de auteur is om privacyredenen gefin-
geerd.

‘Zou niet elke therapeut die te maken krijgt
met mensen met angst, paniek en/of
hyperventilatie moeten vragen naar
de werking van de darmen?’
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schien zelfs ons gedrag beïnvloedt, is een interessante hypothese die veel
wetenschappers proberen te onderbouwen...”

“…Iedereen die last heeft van angstaanvallen of depressieve buien moet zich
realiseren dat ook een verstoorde buik nare gevoelens kan oproepen. Vaak
volkomen terecht, dit komt bijvoorbeeld door te veel stress of door een onont-
dekte levensmiddelenallergie. We zouden de schuld niet alleen moeten zoeken
in onze hersenen of bij dingen die we hebben meegemaakt, want... we zijn
meer dan dat…”

Uit De mooie voedselmachine

Fysiek niet fit zijn heeft
zeker ook zijn weerslag op
je geest. Daar was ik me
altijd wel bewust van. Niet
kunnen doen wat je zou
willen door verschillende
beperkingen kan frustre-
rend zijn. Als werker binnen
de kinder- en jeugdpsychia-
trie ben ik voor mijn idee
altijd voldoende alert op het
‘leegmaken’ van mijn hoofd.
Afvinken van mijn zorgen
en doorgaan.
Dit ging lange tijd goed, tot
ik eind 2011 op de bank
belandde met angst- en
paniekaanvallen. Gepaard
met de nodige hyperventila-

tie. Mijn zelfvertrouwen liep hierdoor een flinke deuk op. Waarom deden mijn
hersenen niet wat ik wilde? Via de huisarts kwam ik bij een cognitief gedrags-
therapeut die mij inzicht gaf in de werking van het wegzetten en ordenen van
gedachten. 

Ik moest loskomen van bepaalde gedachten. Ik moest zaken anders aanpakken.
Mijn mindsetting veranderen. Ik worstelde met het idee dat ik misschien nooit

RECENSIE 11lente 2015
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zonder medicijnen kan. Toen ik echter
deze informatie van Giulia Enders met
toenemende aandacht las, wist ik dat
dit voor mij levensveranderend zou
zijn. Al lezend gingen er allerlei
gedachten door mijn hoofd: “mijn ver-
leden is toch niet enkel de oorzaak van
mijn angst- en paniekaanvallen. En als
gezonde darmen voor 90% je seroto-
nine aanmaken, zoals Giulia schrijft,
dan hoef ik niet afhankelijk te zijn van
medicatie. Waarom heeft mijn thera-
peut nooit naar de werking van mijn
darmen gevraagd?” En ook: “Zou niet
élke therapeut die te maken krijgt met
mensen met een angst- of paniek-
stoornis standaard moeten vragen
naar de werking van zijn of haar
darmen?”

Het lezen van dit boek heeft me
opgeleverd dat ik minder in mijn
hoofd en verleden zoek naar verkla-
ringen en oorzaken. Ik ben meer dan
dat! Ik sta nu veel meer stil bij mijn
functioneren in zijn geheel. Dat geeft
mij meer handvatten en oplossings-
mogelijkheden. Ik hoef nu geen
angst meer te krijgen om de angst
die ik kan krijgen. Hoe vervelend ook,
ik kan de angst er meer laten zijn,
omdat ik het door dit boek beter kan
verklaren.
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De mooie voedselmachine
De 24-jarige Duitse Giulia Enders heeft een vrolijk, open en informatief boek
geschreven over de spijsvertering. Makkelijk te lezen, vol feiten, fabels, grap-
jes en de recentste wetenschappelijke inzichten. Haar doel is: iedereen meer
kans geven op gezondheid. “Waarom rust er nog steeds een taboe op onze
darmen en ontlasting? En is onze poephouding wel goed? Als je lekker in
je vel wilt zitten, gezond oud wilt worden en gelukkiger wilt leven, moet je
goed voor je darmen zorgen. Die zijn de belangrijkste adviseur van ons
brein. Een verkeerde balans in je darmflora kan zelfs samenhangen met
overgewicht, depressie, alzheimer en allergieën.”
– Uitgever Luitingh Sijthoff. Fo

to
 J
ill

 E
nd

er
s

01_Hyp_lente_2015 F.qxp  15-03-15  17:51  Pagina 11



12 ERVARING

een uitgave van de ADF stichting

hyp

Conflicthantering en
hyperventilatie
door Ditty Drenthe   illustratie Miek Asselman (www.miek-vormgeving.nl) Uw ervaring delen? Mail naar nhs.hyperventilatie@wxs.nl

Hoe graag we het ook zouden willen, conflicten kunnen we niet altijd vermijden.
We komen ze nu eenmaal tegen, zowel in ons privéleven als op de werkvloer. Over
de impact op onze relatie(s), de lichamelijke klachten en hoe te handelen in een
dergelijke situatie beschrijft Ditty Drenthe een persoonlijke ervaring.

“Als ik jou was liet ik het er niet bij zitten”, zei een kennisje
van mij tegen haar vriend die zijn drie kinderen al meer
dan vijf jaar niet mocht zien. “Ik zou gewoon op de stoep
bij mijn ex gaan staan en duidelijk maken dat ik niet weg
zou gaan eer ik mijn kinderen had gezien en gesproken.”
Een goedbedoeld advies. Vrij vertaald, een bemoediging
om het niet op te geven, maar het heft weer in eigen
handen te nemen. Voor ze besefte wat er gebeurde had
ze koffie in haar gezicht en op haar kleding. Ze was zo
verbouwereerd dat ze geen woord kon uitbrengen. “Wat
weet jij er nou van!”, schreeuwde haar vriend haar toe
toen hij hijgend en hyperend de woonkamer uitliep.

Later vertelde ze dit voorval aan enkele vriendinnen. De
reacties waren unaniem. “Breek met die man, wat een
agressieveling”, “Belachelijk dat hij zo reageert.” Ik advi-
seerde haar ook om bij hem weg te gaan. Toch heeft ze
dat niet gedaan.
“Nee, ik geloof niet dat hij zoiets nog een keer zou doen.
Hij kan moeilijk zijn gevoelens onder woorden brengen
en het betrof een gevoelig onderwerp voor hem”, verde-
digde ze hem.
“Ja maar, je zei toch niets verkeerds over zijn kinderen.
Het zou toch juist voor hem pleiten als hij het er niet bij
liet zitten”, deed ik nog een poging om haar in te laten
zien dat ik haar vriend – zacht uitgedrukt – echt een
vreemde snuiter vond. Ze verdiende beter, maar dat vond
ze zelf blijkbaar niet.
“Hij heeft er in het verleden alles aan gedaan om zijn kin-
deren te kunnen zien. Hij is moe van het eindeloos strij-
den.”
“Nou blijkbaar is hij niet moe van het strijden met jou”,
kon ik niet nalaten te zeggen.
“Ach laat nou maar”, mompelde ze.

Keuzes
Ik praat graag iets uit, maar niet iedereen wil of kan dat.
Het conflict tussen mijn vriendin en haar vriend bracht mij
in een innerlijke conflictsituatie. Als ik bij haar op visite
zou gaan, zou ik echt mijn mond niet kunnen houden
over zijn absurde gedrag. Tegelijkertijd besefte ik dat ik
mijn vriendin daarmee in een moeilijk pakket zou
manoeuvreren. Dus besloot ik mijn mond te houden voor
de lieve vrede.

En redeneerde ik, ik moet haar keuzes respecteren ook al
ben ik het er niet mee eens.

Ik concludeerde dat ik haar partnerkeuze moest accepte-
ren en ook het idee moest loslaten dat ik daar invloed op
heb. Natuurlijk wist ik dit theoretisch allemaal al, maar bij
een conflictsituatie wordt de theoretische kennis auto-
matisch naar de achtergrond geschoven en dringen aller-
lei verwarrende gevoelens naar de voorgrond. Ik heb wel
wat ademhalingsoefeningen gedaan toen ik ettelijke
malen met mijn vriendin aan de telefoon zat en over de
conflictsituatie sprak. Wat was ik kwaad op haar vriend.
En wat was ik opgelucht toen ik het losliet.

Privé en werkvloer
Conflicten komen we altijd tegen, zowel in ons privéle-
ven als op de werkvloer. Zij kunnen een diepe impact
hebben op onze relatie(s) en allerlei lichamelijke klachten
tot gevolg hebben. Hierbij moet gedacht worden aan
klachten zoals hoge bloeddruk, gewichtsschommelingen,
slaapproblemen, angstaanvallen, ademhalingsproblemen,
hyperventilatie, benauwdheid, zweetaanvallen, hoofdpijn
en spierpijn. Er kan ook een ongezond levenspatroon,
zoals fervent roken en drinken, ontstaan.

01_Hyp_lente_2015 F.qxp  15-03-15  17:51  Pagina 12



Op het werk ontstaan veelal conflicten over de manier
waarop mensen met elkaar omgaan in een samenwer-
kingsverband (organisatie, afdeling, team, directie). Uit-
eindelijk gaat het net zoals in de privésituatie over
persoonlijke normen en waarden, omgangsvormen en de
daarbij behorende regels.

Belangrijk in conflictsituatie
Het is belangrijk voor u en de ander om in een conflictsi-
tuatie de ruimte te krijgen en te hebben, om op een
gepaste wijze boos en/of teleurgesteld te mogen zijn.

• Geef elkaar de ruimte en tijd om hiervan bij te kunnen
komen en af te koelen.

• Praat om zo tot de kern te kunnen komen in wat er
eigenlijk precies speelt bij beide partijen.

• Ga een conflict niet uit de weg door het te laten gaan
totdat ‘het dood-bloedt’.

• Ga op zoek naar de overeenkomst, waarbij verschillen
erkend worden.

• Als het gesprek vastloopt, parkeer het om hier in een
later stadium op terug te kunnen komen.

• Blijf dicht bij uw standpunt en persoonlijke waarden.
• Maak excuses, wanneer er uitspraken zijn gedaan die

schade veroorzaakt kunnen hebben.

Verschillen van mening worden vaak vermeden of weg-
gemoffeld uit angst voor erger en escaleren vervolgens
tot conflicten.

Hulpverlener
Mijn vriendin belde me vorige week op en vertelde dat
haar vriend had toegegeven dat hij te ver was gegaan en
dat hij een communicatieprobleem heeft. Hij kropt zijn
gevoelens te lang op en gaat conflicten het liefst uit de
weg. Hij was bereid om een hulpverlener in de arm te
nemen. Het had even geduurd, maar goed, dacht ik nuch-
ter, misschien hebben sommige mensen wat tijd nodig
om in te zien dat je van je hart geen hyperkuil moet
maken.

ERVARING 13lente 2015

een uitgave van de ADF stichting
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Even opfrissen
Wat is hyperventilatie?
door onze redactie en psycholoog Ed Berretty

Bij hyperventilatie ademt u meer zuurstof in dan uw
lichaam nodig heeft; dit noemt men ook wel overademen.

Symptomen
• Duizeligheid
• Kortademig zijn
• Transpireren
• Een slap gevoel hebben
• Snelle hartslag
• Druk, pijn of benauwdheid op de borst

Wat gebeurt er bij hyperventilatie?
Als u ademhaalt, gaat er zuurstof naar de longen, die uit-
eindelijk door de stof hemoglobine aan de lichaamscellen
wordt afgegeven.
Nadat de zuurstof is opgenomen, wordt er kooldioxide
afgegeven aan het bloed; dit gaat weer naar de longen en
ademt u uit.
Een regelmatige en voldoende diepe ademhaling zorgt
voor een goede balans tussen zuurstof en kooldioxide.
Deze balans is echter verstoord als u overademt. U ademt
dan te snel en soms juist te diep.

Angst en overmatig ademhalen
Als u angstig bent of zich zorgen maakt, versterkt dit een
verkeerde manier van ademhalen. U ademt meer dan
nodig is omdat de spieren meer zuurstof vragen om te
vechten of te vluchten. Omdat de extra hoeveelheid zuur-
stof die u inademt niet wordt opgebruikt in hetzelfde
tempo, bent u aan het overademen ofwel hyperventileren.
Hierdoor daalt het kooldioxidegehalte.
Ons zenuwstelsel is veel gevoeliger voor de kooldioxide-
niveaus dan voor de zuurstofniveaus. Door de daling van
de kooldioxide, daalt ook het zuurgehalte in het bloed.
Dit leidt tot alkalisch bloed en een alkalireserve. Hierdoor
treden er lichamelijke veranderingen op.
Als u overademt, vernauwen bepaalde bloedvaten en
neemt de bloedtoevoer naar de hersenen en bepaalde
lichaamsdelen licht af. Er wordt ook minder zuurstof afge-
geven aan de weefsels. Hoewel u door te overademen
meer zuurstof inademt dan nodig is, is er toch minder
zuurstof beschikbaar voor bepaalde gebieden in de her-
senen.

Gevolgen van hyperventilatie
Door een afname van het zuurstofgehalte in de hersenen:
• Duizeligheid
• Verwarring
• Ademnood
• Gevoelens van onwerkelijkheid
Door een afname zuurstofgehalte in andere lichaamsdelen:
• snellere hartslag
• Verdoofd gevoel
• Tintelingen in armen en/of benen
• Stijve spieren
Overige effecten
• Vermoeidheid
• Druk op de borst

een uitgave van de ADF stichting

In de vorige Hyp hebben we op deze plek oefeningen gegeven waarmee u kunt leren
om met uw angst om te gaan. Om het geheugen weer even op te frissen, legt
psycholoog Ed Berretty hier nog een keer uit wat hyperventilatie is.
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Zuchten en geeuwen
Veel mensen die overademen zuchten of geeuwen veel. Dit versterkt
juist het probleem. Hierdoor worden snel grote hoeveelheden kool-
dioxide uitgestoten waardoor dit gehalte in het bloed nog sneller
afneemt.
Omdat het kooldioxidegehalte laag blijft, kan het lichaam kleine ver-
anderingen in de ademhaling niet goed meer verwerken. Dit kan mede
de onverwachte en plotselinge aard van paniekaanvallen en acute
hyperventilatie verklaren.

Chronische hyperventilatie (uitleg
mensendieck centrum)
Bij chronische hyperventilatie hyperventileert u als het ware voortdu-
rend, zonder dat er merkbaar snel of veel geademd wordt. Chronische
hyperventilatie wordt gekenmerkt door vage klachten, die echter con-
stant aanwezig kunnen zijn. Naarmate u zich meer bewust wordt van
uw hyperventilatie, verergeren de symptomen en wordt de kans op een
aanval groter. Het woord ‘chronisch’ betekent ‘voortdurend aanwezig’,
er wordt niet mee bedoeld dat de klachten niet zullen overgaan.

Ademhalingsvaardigheden
Als u in paniek bent heeft u de neiging om te veel adem te halen; dat
heet ook wel overademen ofwel hyperventilatie.
U kunt nagaan of overademen een belangrijke rol speelt:
• ik heb het gevoel dat ik niet genoeg lucht krijg
• ik heb pijn of druk op mijn borst
• ik heb last van tintelingen en een verdoofd gevoel
• ik zucht en/of gaap veel; ik neem grote teugen lucht
• ik adem oppervlakkig

Het reguleren van uw ademhaling helpt u om te gaan met angstige
situaties.
Als u ademhaalt gaat er zuurstof naar de longen en, nadat deze is
gebruikt, ademt u kooldioxide uit.
De balans tussen zuurstof en kooldioxide is heel belangrijk. Deze balans
is verstoord bij overademen. Door te oefenen met het reguleren van
uw ademhaling kunt u deze balans weer in evenwicht brengen.

Hier leest u de gevolgen van overademen
Het kooldioxidegehalte daalt waardoor er lichamelijke symptomen
optreden.
Vernauwing van de bloedvaten treedt op. De bloedtoevoer naar de her-
senen en sommige lichaamsdelen neemt wat af.
Er wordt uiteindelijk minder zuurstof afgegeven aan de weefsels.
Ondanks dat u meer zuurstof inademt dan nodig is, komt er toch
minder zuurstof vrij in de hersenen en bepaalde lichaamsdelen.
Hierdoor kunt u last hebben van bepaalde symptomen (zie boven).

Hyp is het nieuws- en contactblad van de
Nederlandse Hyperventilatie Stichting. Het heeft
als doel om mensen met hyperventilatie erken-
ning, herkenning en inspiratie te geven. Hyp
verschijnt vier maal per jaar.
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Telefoon: 0900 – 22 55 460
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Telefonische bereikbaarheid: maandag tot en
met vrijdag 9.00-13.30 uur
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Uitgever
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Abonnement/lidmaatschap
Het lidmaatschap van de Nederlandse Hyper-
ventilatie Stichting kost € 35,00 per jaar (een-
malige inschrijfkosten € 7,00). U bent dan
automatisch geabonneerd op hyp. Het lidmaat-
schap loopt per kalenderjaar van 1 januari tot
en met 31 december. Nieuwe abonnementen
kunnen op elk gewenst tijdstip ingaan. Aanmel-
dingen kunnen telefonisch: 0900 – 22 55 460,
schriftelijk: Hoofdstraat 122; 3972 LD Drieber-
gen-Rijsenburg, of per e-mail:
nhs.hyperventilatie@wxs.nl.

Beëindiging van het abonnement of het lid-
maatschap van de Nederlandse Hyperventilatie
Stichting (dat gekoppeld is aan het abonne-
ment) kan uitsluitend schriftelijk vóór 1 novem-
ber van het lopende kalenderjaar. Bij niet tijdige
opzegging wordt het abonnement/lidmaat-
schap automatisch met één jaar verlengd.

Betalingen
ING bank: NL59 INGB 0005 4858 60

Copyright
Niets uit dit tijdschrift mag in welke vorm dan
ook worden overgenomen zonder toestemming
van de uitgever.

Aansprakelijkheid
Omdat de NHS uitsluitend evidence based
behandelingen ondersteund neemt zij geen ver-
antwoording voor de meningen, ervaringen of
adviezen van derden in interviews, ervarings-
verhalen of essays.
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Samen kunnen we het beste patiëntenblad 2014 nog
mooier en inhoudelijker maken. Deel uw verhaal met
ons. Mail naar nhs.hyperventilatie@wxs.nl.
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To do
Een volle pagina op mijn ‘to do-blok’ bezorgt mij stress en
is dus een trigger voor een spontane hyperventilatie-
aanval. Hoe meer klusjes/activiteiten ik kan afstrepen op
mijn ‘to do-lijst’, hoe beter ik mezelf kan ontspannen. De
oplossing lijkt dus eenvoudig, zo snel mogelijk het ‘to do-
lijstje’ afwerken. Tja, was het maar zo simpel. Voordat ik

mezelf zo ver heb gekregen om aan ‘mijn taken’ te begin-
nen, heeft er een groot innerlijk conflict plaatsgevonden.
‘Je moet nog wel het een en ander doen, ik zou er maar
eens aan beginnen als ik jou was’, fluistert een stem
onophoudelijk in mijn hoofd.
‘Ik heb nog genoeg tijd’, mompel ik terug.
‘Je weet dat van uitstel, afstel komt.’
‘Ja, dat zeggen ze, maar dat valt heus wel mee, ik ga het
heus wel doen.’
Eerst maar eens ‘een bakkie koffie’ zetten en de krant
lezen. Dat hoort steevast bij het ochtendritueel.
Na een stevig ontbijt en drie kopjes koffie verder moet ik
toch nog even mijn e-mail en Facebookpagina checken.

Excuses
‘Zie je nou wel, je bent excuses aan het zoeken om nog
niet te hoeven beginnen.’
‘Het is toch normaal dat je eerst ontbijt en je mail checkt.’
‘Kom op, het is al half elf en je zit nog steeds in je och-
tendjas.’
‘Dat geeft toch niet voor een keertje.’ ‘Een keertje? Zo
gaat het iedere ochtend.’ ‘Iedere ochtend, dat geloof ik
niet hoor….’ ‘De morgenstond heeft goud in de mond.’
‘Jij altijd met je spreekwoorden.’ ‘Het lijken clichés, maar

het is dé waarheid.’ ‘Dé waarheid, dé waarheid… DE
Waarheid is dat ik mijn ‘to do-lijstje’ heus wel afwerk.’
‘Volgens mij zie je er tegenop, ben je bang dat het teveel
is, dat je het niet aankunt?’
‘Tjeempie, wat een vragen op de vroege ochtend.’ ‘Nou
zo vroeg is het anders niet meer.’
‘Misschien zie ik er inderdaad wel tegenop, maar zo gek
is dat toch niet, als je weet wat ik allemaal nog moet
doen.’
‘Wat moet je doen?’ ‘Een hele pagina vol.’ ‘Wat moet je
precies doen?’ ‘Tja, dan zou ik even op die lijst moeten
kijken.’ ‘Je hebt het toch zelf opgeschreven?’ ‘Ja, maar dat
wil niet zeggen dat ik het allemaal onthoud, ik schrijf het
toch niet voor niets op.’
‘Je schrijft het op om je hoofd te kunnen legen, zeg maar.’
‘Zo zou je het kunnen noemen.’
‘Je hoofd zit nu weer vol met allerlei bedenkingen.’
‘Wat bedoel je?’ ‘Nou je weet niet hoe je die activiteiten op
dat mooie lijstje van je precies moet aanpakken.’ ‘Wat zeg
je dat denigrerend!’ ‘Kom op meid, je moet gewoon aan-
pakken.’ ‘Jaaaááá….’ ‘Niet teveel denken, maar gewoon
beginnen.’ ‘Tja, eh… dat is denk ik mijn probleem, ge-
woon beginnen.’ ‘Waar zie je dan tegen op?’ ‘Dat weet ik
niet precies.’ ‘Bovenaan je lijstje beginnen.’ ‘Ik moet toch
eerst kijken wat prioriteit heeft.’ ‘Alles heeft prioriteit,
want je bent al laat.’ ‘Geef me niet nog een extra portie
stréss.’ ‘Het is inmiddels elf uur, dus je had al ruim twee
uur aan het werk kunnen zijn.’ ‘Ik moet straks eerst dou-
chen en aankleden.’ ‘Ja, dat weet ik en daarna ga je lun-
chen.’ ‘Dat is toch logisch, dat moet ook gebeuren.’

Hijgen
Mijn lichte hijgen van een half uurtje geleden begint
zwaardere vormen aan te nemen. Ik schiet snel een jog-
gingpak aan na het douchen, smeer een paar boterham-
men en pak mijn ‘to do-blok’. Mijn handen trillen. Waar
begin ik mee? Ik heb geen idee. Laat ik maar bovenaan
beginnen.

Voornemens
Het eerste kwartaal van 2015 is bijna alweer voorbij. Eén
van mijn goede voornemens voor het nieuwe jaar was om
dagelijks met een ‘to do-lijstje’ te werken. Ik had wat
opstartproblemen, maar ik hoop er toch wat hypervrijer
door te worden. Als ik mijn ‘to do-lijst’ stap voor stap
afwerk, dan voorkom ik allerlei innerlijke conflicten.
Aan de slag dan maar!

Fo
to

 K
en

ch
a 
va

n 
D
re

nt
h

01_Hyp_lente_2015 F.qxp  15-03-15  17:51  Pagina 16


