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De 4-7-8 ademtechniek 

Er bestaan honderden ademtechnieken met elk hun eigen doelstelling. De 4-7-8 techniek vindt zijn oorsprong in 

de Pranayama, de kunst van het juiste ademen volgens de Yogi traditie. De Amerikaanse dokter Andrew Weil 

heeft de techniek “vertaald” naar het Westen. De 4-7-8 ademtechniek is ontzettend simpel, vraagt weinig tijd (heel 

belangrijk!), je hebt er niks speciaals voor nodig en je kan het overal doen. Je kan de oefening zittend, liggend, 

staand doen. Als je zittend of staand oefent, hou dan een rechte rug en zet beide voeten plat op de grond.  

Deze ademtechniek heeft als doel het parasympatische zenuwstelsel te prikkelen. Wanneer dit zenuwstelsel actief 

is ervaren we een gevoel van rust en kalmte, nemen angstgevoelens af, beschikken we over een betere 

concentratie, werkt ons immuunsysteem en spijsvertering optimaal, slapen we dieper en beter, enz. (Het 

tegenovergestelde is het orthosympatische zenuwstelsel dat actief is bij stress- en spanningen, angst, 

gejaagdheid, piekeren, slapeloosheid, ...) 

Zo werkt het: 

- Probeer een rustig ademritme te vinden 

- Plaats het puntje van je tong tegen je verhemelte, tegen de ribbel net achter je voorste tanden en hou het 

daar gedurende de hele oefening 

- Adem volledig uit, maak daarbij een ‘whoosh’ geluid (dat gaat makkelijker als je je lippen een beetje tuit) 

- Sluit je mond en adem rustig in door je neus gedurende 4 tellen 

- Hou de adem nu 7 tellen vast 

- Adem 8 tellen uit, blaas vrij krachtig en gelijkmatig uit, met het ‘whoosh’ geluid 

Herhaal deze cyclus 4 keer (4x 4-7-8) en doe de oefening minstens 2 keer per dag.  

 

Let er op dat  

- je steeds stil inademt door je neus en hoorbaar uitademt door je mond 

- het puntje van je tong tegen je verhemelte blijft 

- uitademen twee keer zo lang duurt als inademen  

- je de verhouding 4-7-8 respecteert 

Kijk eventueel ook naar : https://youtu.be/gz4G31LGyog waar Dr. Weil het je 

allemaal nog eens uitlegt en voordoet.  

Wanneer je deze techniek dagelijks oefent zal je merken dat je al snel een zeer 

intens gevoel van ontspanning krijgt van zodra je met de oefening start. Dit wordt 

met de tijd alleen maar intenser. No time is no excuse  
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https://youtu.be/gz4G31LGyog

