
Tot nu toe is in elk jaarrapport sinds 2002 beschreven voor welke indicaties mensen worden
behandeld met Adem en Ontspanningstherapie. Deze informatie werd gehaald uit de jaarver-
slagen die de behandelaren elk jaar insturen. Sinds 2006 is daarnaast informatie over de uit-
komsten bekend, vanuit het Resultatenproject, waar de behandelgegevens via internet wor-
den ingevoerd. Vorig jaar is voor het eerst een analyse gemaakt van de uitkomsten van de
cumulatieve aantallen patiënten, ingevoerd via het Resultatenproject. Het onderstaande is
daar een vervolg op en  de indicaties vanuit de jaarverslagen worden gecombineerd met de
uitkomsten vanuit het Resultatenproject.

VOOR WELKE INDICATIES IS VERWIJZING NAAR

AOT TERECHT?

In bijgaande tabel zijn de aantallen vermeld
uit de jaarverslagen van de afgelopen vier
jaren. In de eerste kolom is te zien hoeveel
patiënten met de verschillende indicaties
behandeld zijn in het totaal. In de middelste
kolom is hetzelfde vermeld, maar nu gaat het
om alle patiënten die ingevoerd werden in het
Resultatenproject. Dat zijn veel minder patiën-
ten, omdat niet elke behandelaar de behan-
delgegevens invoert via het Resultatenproject.
Er is enige overlap, omdat behandelaren die
hun gegevens invoeren via het
Resultatenproject, dat niet ook hoeven te
doen in het jaarverslag. De meesten doen dat
niet, maar sommigen wel. In de laatste kolom
tenslotte staan de uitkomsten van de behan-
deling vermeld. Van elke patiënt wordt aan
het eind vastgesteld of spanningsregulatie
voldoende  was om de spanning te kunnen
hanteren en de klachten te verminderen of
doen verdwijnen. Het percentage van de pati-
ënten bij wie dat het geval was staat vermeld.
Dit is het gezamenlijke klinisch oordeel van
behandelaar en patiënt. De uitkomst wordt
geobjectiveerd door twee vragenlijsten, de
Nijmeegse Vragenlijst en de Algemene
Toestandlijst. De scores op deze lijsten staan
niet vermeld per indicatie. Over het algemeen
is de bevinding, in vorige jaarrapporten ver-
meld, dat patiënten bij wie het klinisch oor-
deel ‘goed effect’ luidt een normalisering ver-
tonen van hun scores. Het oordeel wordt
daardoor bevestigd. We bespreken een paar
indicaties.

Spanning, angst en hyperventilatie
Het lijkt voor de hand te liggen om patiënten
met spanningsklachten voor ontspanningsthe-
rapie te verwijzen en inderdaad is dit de op
een na grootste categorie. De verwijzing lijkt
terecht te zijn, ruim tweederde heeft voldoen-
de baat en leert de spanning zelf te regelen.
De grootste categorie bestaat echter uit pati-
ënten met klachten die officieel niet meer
bestaan, omdat het ‘hyperventilatiesyndroom’
een obsoleet begrip is geworden. Daarmee
zijn de mensen met deze klachten echter niet
verdwenen. Het zijn nu ‘spanningsklachten’
maar er zit toch een bepaald patroon in,
waardoor ze als hyperventilatieklachten wor-
den benoemd. De respiratoire component in
de klachten is kennelijk een extra reden om ze
naar adem- en ontspanningstherapie te ver-
wijzen. Ook die gedachte blijkt terecht, aan-
gezien zelfs driekwart van deze patiënten vol-
doende baat heeft! Opmerkelijk is wel dat
een kwart dat niet heeft. Dit duidt erop dat de
achtergrond van de klachten nogal eens com-
plex is en niet makkelijk te beïnvloeden. Dit
zouden bijvoorbeeld de patiënten kunnen zijn
bij wie de angst overheersend is en een
angststoornis hebben ontwikkeld. Patiënten
bij wie dat al bij aanvang duidelijk is zijn in
deze tabel onder psychische problemen
gerangschikt en dan blijkt dat het percentage
goed effect veel lager is, ongeveer de helft.
Ook dit is een aanzienlijke groep. In elk geval
is duidelijk dat niet alle patiënten met hyper-
ventilatieklachten een angststoornis hebben,
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Rubriek

SSppaannnniinnggssggeerreellaatteeeerrddee pprroobblleemmeenn  Aantal  Aantal Goed

zonder specifieke oorzaak patiënten patiënten effect 

0. niet onder te brengen 170 68 68%
1. Spanningsproblemen 1509 516 69%
2. Hyperventilatie 1744 654 75%
3. Burn-out / Overspanning 728 150 74%
4. Vermoeidheid, ME 178 52 48%
5. Hoofdpijn 523 166 65%
6. Slaapstoornissen 193 119 71%
7. Aandachtsproblemen (concentratie/ piekeren) 99 29 59%
Totaal 5144 1754 70%
Psychische problemen 
0. niet onder te brengen 90 79 39%
1. Angsten, Paniek, Fobie 546 267 49%
2. Depressie 203 127 31%
3. Traumaverwerking 115 40 53%
Totaal 954 513 44%
Functionele problemen van houding, adem en beweging 
0. niet onder te brengen 96 39 56%
1. Onderrug 334 57 71%
2. Arm, nek en schouders (CANS / RSI) 540 153 66%
3. Borstkas 82 27 78%
4. Fibromyalgie 166 30 40%
5. Whiplash 132 36 56%
6. Chronische pijn 312 82 45%
7. Ademproblemen 395 132 69%
8. Stemklachten 87 37 43%
Totaal 2144 593 61%
Spanningsproblemen met specifieke somatische oorzaken 
0. niet onder te brengen 77 50 42%
1. Longaandoening (astma, COPD) 383 113 56%
2. Hart- en vaataandoeningen 413 93 71%
3. Neurologische aandoeningen 235 94 51%
4. Bewegingsapparaat 152 62 39%
5. Postoperatieve behandelingen 27 14 43%
6. Kanker 132 20 60%
7. Buik- en continentieproblematiek 137 24 58%
Totaal 1556 470 53%
Totaal 9798 3330

Jaarverslagen 
2008 - 2011

Resultaten Project 
2006-2011
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dat de meesten van hen voldoende geholpen
zijn zonder psychotherapie en dat zelfs als de
angst op de voorgrond staat de helft van de
patiënten een goed effect heeft.

Burn-out en overspanning
In de gangbare gedachten over burnout en
overspanning bestaat het idee dat er grote
stressoren moeten zijn en dat het herstel
langdurig is. De richtlijnen raden dan ook aan
om de patiënten vooral te leren verstandig
met de stressoren om te gaan. Het is daarom
zeer verbazend dat regulatie van de span-
ningsklachten zo goed lukt met adem en ont-
spanningstherapie. Ook van de patiënten met
burnout reageert driekwart goed en kan zich
ermee redden. Hoe zou dat kunnen wanneer
de klachten beladen zijn door stressoren? Dit
lijkt erop te wijzen dat de interne spannings-
regulatie doorwerkt naar de manier waarop
men met spanningsbronnen omgaat (externe
spanningsregulatie) en dat valt inderdaad
vaak op. Wanneer men zichzelf beter in balans
kan brengen en houden dan staat men ook
anders in de wereld, men kan meer hebben,
wordt reëler over de eigen belastbaarheid en
maakt betere keuzes. Dit blijkt steeds
opnieuw uit de eindverslagen van degenen
die de driejarige opleiding hebben gedaan en
dat blijkt ook uit de casuïstiek van mensen
met burnout. Het is een relatief kleine groep
maar de uitkomsten zijn positief. Deze uitkom-
sten liggen wat anders bij patiënten met chro-
nische vermoeidheid. Van hen heeft de helft
een goed effect. In elk geval verdienen patiën-
ten met burnout veel vaker dat de optie van
spanningsregulatie benut wordt!

Rug, nek en borst: een functionele
ademhaling
Bij klachten aan het bewegingsapparaat zijn
de uitkomsten ook onverwacht heel goed:
rug, nek, schouder, borstkas. Patiënten met
nek-schouder klachten vormen de grootste
groep, mogelijk omdat deze het meest met
spanning geassocieerd worden, maar de uit-

komsten zijn niet beter dan bij klachten van
de onderrug en de thorax. Desondanks blijven
de aantallen relatief bescheiden. De optie van
AOT zou in deze gevallen toch veel vaker
benut kunnen worden. Mogelijk kan de
waarde van AOT voor deze klachten beter toe-
gelicht en begrijpelijk gemaakt worden voor
eventuele verwijzers. Het lijkt er op dat inzicht
in de rol van de borstkas en daarmee de
adembeweging in de lichaamshouding en de
statiek van de houding hiermee te maken
heeft.

Wat wij functioneel ademen en functioneel
bewegen noemen is meer dan spanningsver-
mindering. Wanneer de adembeweging vrijer
wordt, beter verdeeld over de gehele romp en
de ribben even goed meedoen als diafragma
en buik, dan is de balans tussen bekken en
hoofd beter. De borstkas medieert deze
balans. De adembeweging hangt daarom
samen met de balans tussen cervicale en lum-
bale lordose. Vrijwel na elke instructie of
handgreep kan blijken dat men iets makkelij-
ker rechtop staat. Dat betekent dat het hoofd
makkelijker links en rechts draait, wat meer
recht vooruit kijkt en er minder spanning in
nek en schouders nodig is voor de houding.
De borstkas heft makkelijker, waardoor de
onderrug vanzelf opgestrekt wordt en de
spanning om rechtop te blijven kan afnemen.
De schouders worden daardoor meer gedra-
gen door de ribben en kunnen ook wat ont-
spannen.

Er is nog een heel andere weg waarlangs een
vrijere adem bijdraagt tot ontspanning. Een
vrijere en beter gedifferentieerde beweging
van borst en ribben leidt er tegelijk toe dat
men de borst beter voelt. Dit is vaak een emo-
tioneel beladen gebied. Bram Balfoort zei al
dat een ‘luchtige borst’  noodzakelijk is voor
een goede stem en expressie van emotie. Ook
blijkt steeds weer uit de casuïstiek en uit de
eindverslagen van de opleiding dat mensen
zich opener, vrijer en rustiger gaan voelen
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wanneer de adembeweging voelbaar aanwe-
zig is in de borst. Men staat niet alleen
anders, men staat ook anders in het leven.
Men wordt zich bewuster wat men echt wil
en echt niet wil, men houdt meer rekening
met zichzelf en wordt assertiever. Daarmee
neemt de ‘last’ af, men wordt meer belastbaar
en zo kunnen deze klachten goed reageren.

Leiden onverwacht goede uitkomsten
tot meer verwijzingen?
In de loop van de afgelopen jaren is het rela-
tieve aandeel van spanning- en hyperventila-
tieklachten onveranderd het grootst. Er treedt
nauwelijks een verschuiving op in het aandeel
van de indicaties. Er worden in de afgelopen

vier jaar niet meer patiënten vanwege bur-
nout naar behandeling met onze methode
verwezen en ze komen evenmin vaker uit
zichzelf. Hetzelfde geldt voor de klachten van
het bewegingsapparaat. Hier ligt een uitda-
ging voor de behandelaar en voor de
Vereniging! Zij kunnen dit meer in de markt
zetten.
Ontspanningstherapie volgens onze methode
is veel meer dan het toepassen van de klas-
sieke ontspanningsmethodes. Als die bood-
schap en dat inzicht bekender wordt kan ook
het indicatiegebied uitbreiden.


