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Ademhalingsoefeningen- en spellen 

   

Ademhalingsoefeningen 
Oefening Uitleg  Hygiënemaatregelen 

1. Sissen als slangen 

 

• Laat de cliënten in een stoel zitten 

en vertel hen dat ze met een 

rechte rug moeten zitten. 

• Daarna moeten ze diep inademen 

door de neus gedurende 4 sec 

(meetellen). Hierbij nemen ze 

waar hoe hun buik opzwelt. 

• Vervolgens moeten ze de lucht 

laten ontsnappen door het geluid 

van een slang na te doen. Het gesis 

moeten ze zo lang mogelijk 

volhouden. 

Zorg bij oefenen in 

groepsverband dat de cliënten 

ver genoeg uit elkaar zitten 

zodat ze niet in elkaars gezicht 

blazen. 

2. Een grote ballon opblazen 

 

• De cliënten moeten comfortabel 

zitten op een stoel met een rechte 

rug. 

• Nu leg je hen uit dat het spelletje 

bestaat uit het opblazen van een 

onzichtbare ballon. Een kleurrijke 

ballon die heel groot moet 

worden. 

• Ze moeten inademen door de neus 

en uitademen terwijl ze zich 

inbeelden hoe de ballon opzwelt 

en groter en groter wordt. 

3. Ademen als olifanten  

 

 

• De cliënten moeten staan met hun 

voeten een klein beetje gespreid. 

• Zeg tegen ze dat ze olifanten gaan 

worden en net zoals olifanten gaan 

ademen. 

• Ze moeten diep inademen door de 

neus en terwijl ze dat doen hun 

armen optillen alsof ze de slurf 

van de olifant zijn en tegelijkertijd 

hun buik rond proberen te maken.  

• Bij het uitademen moeten ze hard 

door de mond uitademen. Daarbij 

laten ze hun armen zakken terwijl 

ze een klein beetje buigen, zodat 
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de olifantenslurf naar beneden 

komt. 

4. Ademen als een luipaard 

 

• Laat de cliënten op handen en 

knieën op de grond staan alsof ze 

een luipaard zijn. 

• Vervolgens moeten ze diep 

inademen door de neus en 

waarnemen hoe hun buik groter 

wordt terwijl de wervelkolom naar 

beneden gaat. 

• Nu moeten ze uitademen door de 

mond en kijken hoe hun buik 

leegloopt en hun rug een beetje 

omhoog komt. 

 

Deze oefeningen moeten langzaam gedaan worden, zodat de cliënten de processen in hun lichaam leren 

herkennen en kunnen relateren aan deze manier van ademen. De oefeningen kunnen 5-10 keer herhaald worden 

en mogen dagelijks uitgevoerd worden. Het beste is om de oefening voorafgaand aan een rustmoment uit te 

voeren, zodat de rustige ademhaling daarna voortgezet wordt. 
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Ademhalingsspellen  
Spel Uitleg  Hygiënemaatregelen 

1. Bellenblaasspel 

 

Benodigdheden: bellenblaas met 

kleine en grote gaatjes, 

bellenblaaszeep om aan te vullen. 

• Doe voor hoe de cliënt bellen kan 

blazen door de bellenblaas en doe 

dit vervolgens samen. 

• Probeer met de cliënt grote en 

kleine bellen te blazen en hierin af 

te wisselen.  

• Laat het verschil ervaren tussen 

hard en zacht blazen en snel of 

langzaam ademen en of de cliënt 

dit in zijn/haar lichaam kan voelen. 

Let op met blazen dat je van de 

cliënt af blaast en genoeg 

afstand hierin houdt. Zorg dat 

cliënten niet in elkaars gezicht 

blazen. 

Maak vanwege de hygiëne-

maatregelen een aparte 

kom/bak om het zelf in voor te 

doen. Let op dat cliënten hun 

eigen rietjes gebruiken. 

Zorg dat je zelf hygiënische 

handschoenen aanhebt om het 

tekenen op de spiegel voor te 

doen. Desinfecteer na afloop de 

gebruikte spiegels en de handen 

van de cliënt en jezelf.  

Let op met blazen dat je van de 

cliënt af blaast en genoeg 

afstand hierin houdt. Zorg dat 

cliënten niet in elkaars gezicht 

blazen. 

 

2. Rietjesspel 

 

Benodigdheden: grote kom/bak met 

water, rietjes van verschillende 

formaten (dikke en smalle), klein 

drijvend speelgoed, stukjes fruit. 

• Vul een grote kom met water en 

gebruik rietjes om te blazen in het 

water waardoor bubbels ontstaan. 

Doe voor aan de cliënt hoe dit 

moet in een aparte kom.  

• Laat de cliënt ervaren hoe het is 

om veel of weinig bubbels te 

blazen of hard of zacht te blazen.  

• Wissel af met dikke en dunne 

rietjes waardoor het meer of 

minder moeite kost om te blazen. 

• Er kan ook boven het 

wateroppervlak geblazen worden, 

waardoor kringen in het water 

ontstaan. 

• Afhankelijk van wat passend is bij 

de cliënt kunnen er ook kleine 

voorwerpen (bad-eendjes, 

balletjes of druifjes) in het water 

gelegd worden die bij het blazen 

gaan bewegen. 

• Ook kunnen stukjes fruit in de kom 

gelegd worden waar de cliënten 

met het blazen op kunnen richten 

en kunnen pakken om op te eten. 
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3. Spiegeltje, spiegeltje 

 

Benodigdheden: handspiegels, 

hygiënische handschoenen, 

desinfecterende hand-gel en 

schoonmaakmiddel. 

• Ga met de cliënt voor de spiegel 

staan of pak een handspiegel.  

• Doe voor (op een aparte spiegel) 

hoe je door te ‘huffen’ de spiegel 

kan beslaan.  

• De cliënt kan zien hoe zijn 

spiegelbeeld wazig wordt en kan 

eventueel met zijn/haar vingers 

iets tekenen op de spiegel. 

• Probeer de cliënt uit te dagen om 

zo hard mogelijk te blazen en te 

‘huffen’ om de spiegel te beslaan. 

• Laat de cliënt ervaren wat er 

gebeurd bij zacht ‘huffen’ of 

blazen. 

 

Het beste is om de spellen voorafgaand aan een rustmoment uit te voeren, zodat de rustige ademhaling daarna 

voortgezet wordt. Houd ook in de gaten of de cliënt duizelig wordt of buiten adem raakt. 

 


