
WERKVORMEN

WERKVORMEN
ADEMHALING

Je adem heb je altijd bij je, waar je ook heen gaat



VOORWOORD

Je adem is je vriend en heb je altijd bij je! Je adem laat je heel goed
merken hoe het met je gaat en hoe jij je voelt. Je adem kan
bijvoorbeeld rustig, ontspannen, gespannen, in- of vastgehouden
zijn. 
Dat is allemaal goed en door goed op je adem te letten weet je hoe
het met je gaat en wat je nodig hebt. 

Als jij je gespannen, gestrest, druk of niet prettig voelt helpt het om
goed voor jezelf te zorgen. Dit kan door ademhalingsoefeningen te
doen die jij fijn vindt. Je lichaam en adem komen weer wat meer tot
rust zodat je minder last hebt van nare gevoelens en gedachten.

In de therapie kan je met kinderen uit proberen welke
ademoefeningen ze prettig vinden. Als ze dit weten kunnen ze het
inzetten op de momenten dat ze hier behoefte aan hebben. Ook kan
je ouders vragen om de oefeningen (of enkele) samen met de
kinderen te doen.

Hartelijke groeten, 

Manon Gervink 

K I N D E R E N  I N  T H E R A P I E  L E G  I K
O N D E R S T A A N D E  U I T  O V E R  D E
A D E M H A L I N G .



Ga samen lekker actief in beweging, samen
rennen, dansen, trampoline springen, etc. 

Ga rustig zitten of liggen en sluit je ogen. Lukt
het om te voelen waar IN je lichaam je
beweging voelt? Eventueel kan de

professional de hand op deze plek leggen.

Doe een spanningsverhogende activiteit. Wat
gebeurt er met je ademhaling?
Neem verschillende houdingen aan? Zitten,
liggen, klein maken, uitrekken? Waar voel je IN
je lichaam de adem bij de verschillende
houdingen? 

Bewust worden van je ademhaling, deze
herkennen en kunnen observeren is belangrijk. 
Is een kind zich niet bewust van zijn ademhaling
dan herkent het ook niet of het fijn of niet fijn is. 
Pas als het kind zich hiervan bewust is, kan het
goed voor zichzelf gaan zorgen en leren hoe je
van spanning naar ontspanning kunt komen. 

Wat is er veranderd aan je ademhaling nadat
je in beweging bent geweest? 

B E W U S T W O R D I N G

Vergroten van lichaamsbewustzijn
(adem)
Herkennen en bewustwording van de
ademhaling

V O O R B E E L D D O E L E N



Ga rechtop zitten en als je wilt sluit je je ogen
zodat je je beter kan concentreren. Adem in via de
neus. Als je uitademt maak je geluid
(zoemmmmm) net als een zoemende bij tot je
geen adem meer overhebt. Je ademt weer in
door je neus en ademt uit met het
geluid van de zoemende bij. Herhaal dit enkele
keren. Vervolgens kun je rustig gaan ademen
zonder te zoemen. 

B I J E N A D E M

Vergroten van lichaamsbewustzijn
(adem)
Vergroten van gevoel van veiligheid en
ontspanning
Vergroten van aandachtsregulatie
Vergroten van concentratie
Verminderen van stress- en spanning
Hoofd leegmaken

Variatie:
Voor meer effect, kan je de ringvingers in de
oren stoppen tijdens de uitademing en
zoemen. Je voelt dan je hele lichaam
meezoemen. 

V O O R B E E L D D O E L E N



Ga rechtop zitten met je handen op je buik en sluit
je ogen. (kinderen die dit niet fijn vinden

kunnen op 1 punt focussen)

Voel hoe je adem naar je buik gaat. Op een
inademing voel je hoe de buik zich opblaast als
een ballon. Op een uitademing
loopt hij weer leeg als een ballon. Herhaal dit
enkele keren. 

B A L L O N A D E M

Vergroten van lichaamsbewustzijn
(adem)
Vergroten van gevoel van veiligheid en
ontspanning
Vergroten van aandachtsregulatie
Vergroten van concentratie
Verminderen van stress- en spanning

V O O R B E E L D D O E L E N



Wat gebeurt er met de bellen als je ineens alle
lucht heel snel uitblaast?
Wat gebeurt er met de bellen als je heel
langzaam uitademt (stimuleren van langere

uitademing?)

Kun je een hele grote of juist kleine bel
blazen?

Bellenblazen is een grote favoriet van veel
kinderen. Dus bij toename van stress is dit een
fijne activiteit om te doen voor kinderen. 

Adem in door je neus, voel dat je buik naar voren
gaat en blaas langzaam in de bellenblaas. 

B E L L E N B L A Z E N

Verlengen van de uit ademhaling
Vergroten van lichaamsbewustzijn
(adem)
Vergroten van gevoel van veiligheid en
ontspanning
Vergroten van aandachtsregulatie
Vergroten van concentratie
Verminderen van stress- en spanning

Variatie:
Proberen te visualiseren dat je stress of
moeilijke dingen wegblaast met de bellen.
Adem in en blaas bij de uitademing een hele
grote bel. Stel je voor dat je alles wat je niet
meer wilt hebben meeblaast in de bel. Kijk
de bel na totdat deze kapot gaat. 

V O O R B E E L D D O E L E N



Ga rechtop zitten (of als kinderen dat prettig
vinden liggen of staan). Sluit als je wilt je ogen om
je beter te concentreren. Adem rustig en
langzaam in door je neus. Adem rustig uit door je
neus. 
Zeg in gedachten ‘eenentwintig, tweeëntwintig ….
gedurende de uitademing voordat je opnieuw
inademt. Herhaal deze ademoefening steeds
opnieuw tot je je kalm voelt. Adem vervolgens
langzaam en rustig zonder te tellen.

K A L M E R E N D E
A D E M

Vergroten van lichaamsbewustzijn
(adem)
Vergroten van gevoel van veiligheid en
ontspanning
Vergroten van aandachtsregulatie
Vergroten van concentratie
Verminderen van stress- en spanning
Visualisatie: Denk aan fijne dingen bij de
inademing.

V O O R B E E L D D O E L E N



Ga rechtop zitten op een stoel en leg je handen op
je buik. Op 2m afstand staat een brandende
kaars. 

Adem in door je neus, voel dat je buik naar voren
gaat en blaas langzaam alle lucht uit richting de
kaars (blijf rechtop zitten). 
Doe dit twee keer en sta dan rustig op. Jij als
professional verplaatst vervolgens de stoel een
halve meter naar voren. Herhaal dit totdat je voor
de kaars zit en blaas dan de kaars uit. 

K A A R S
U I T B L A Z E N

Verdiepen van de ademhaling
Verlengen van de uit ademhaling
Vergroten van lichaamsbewustzijn
(adem)
Vergroten van gevoel van veiligheid en
ontspanning
Vergroten van aandachtsregulatie
Vergroten van concentratie
Verminderen van stress- en spanning

Variatie:
Je kan ook meerdere kaarsen /
waxinelichtjes naast elkaar plaatsen en de
stoel van links naar rechts verplaatsen. 

V O O R B E E L D D O E L E N



Dit is van van mijn favoriete werkvormen om de
ademhaling te oefenen.
De bal spreekt tot de verbeelding van kinderen en
maakt de buikademhaling visueel.

Bij de inademing vergroot je de bal, op de
uitademing duw je de bal weer terug. Probeer dit
enkele keren achter elkaar te doen en je buik
steeds meer te vullen met lucht.

H O B E R M A N
S P H E R E  A D E M

Bewustwording van buikademhaling
Vergroten van lichaamsbewustzijn
(adem)
Verminderen van stress- en spanning
Verdiepen van de ademhaling

Variatie:
De bal is groot en heb je niet altijd bij je.
Zorg er dus voor dat je ook een ander
'ankertje' dan de bal hebt om deze
ademhaling tijdens stress momenten in te
kunnen zetten.
Gebruik bijvoorbeeld je handen: Plaats je
handen met je handpalmen plat tegen
elkaar (adem uit) en duw de handpalmen
naar buiten totdat alleen
de vingertoppen nog contact met elkaar
hebben (adem in).

V O O R B E E L D D O E L E N



Plaats twee bekers op elkaar. Blaas vervolgens
het bovenste bekertje er van af. Bij twee bekertjes
lukt dit altijd en is het een mooie succeservaring.

Vervolgens plaats je drie bekers (zie afbeelding)
op elkaar. Blaas telkens het bovenste bekertje
eraf. Het doel is dat je uiteindelijk nog maar 1
bekertje overblijft.
De kunst is om gecontroleerd en gedoseerd uit te
blazen zodat uiteindelijk nog 1 beker staat.

B E K E R T J E S
B L A Z E N

Vergroten van lichaamsbewustzijn
(adem)
Leren doseren van adem
(emotieregulatie)

Vergroten van aandachtsregulatie
Vergroten van concentratie
vergroten van frustratietolerantie /
verdragen van teleurstellingen
Vergroten zelfvertrouwen

Aandachtspunten:
Als een kind nog moeite heeft met zijn
ademhaling, kies dan voor een andere
ademhalingsoefening.
Deze activiteit vraagt namelijk ook om
vaardigheden zoals spannings- en
emotieregulatie, doorzetten, om kunnen
gaan met verlies, etc. 

V O O R B E E L D D O E L E N


