De Methode van Dixhoorn: beter ademen kan helpen tegen angsten en depressies
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Corona en ademtherapie:

na de ziekte. Om die klachten te verlichten,
is de ‘Whole body breathing’ als oefening
geschikt. Zie voor een uitgebreide
omschrijving van de oefening op de website
www.methodevandixhoorn.com
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overspanning. Door de juiste ademhalings-

HYPERVENTILATIE.ORG

Voor meer informatie over

www.vandixhoornvereniging.nl en
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TEKST: JELLE BLOM

Je staat er vaak niet bij stil, maar
hoe je ademt, is belangrijk voor
je lichamelijke en geestelijke
gezondheid. De arts Jan van
Dixhoorn promoveerde begin jaren
negentig op de effectiviteit van
adem- en ontspanningstherapie bij
hartrevalidaties. Hij ontwikkelde een
eigen therapie, die hij de Methode
van Dixhoorn noemt. Wat die
methode inhoudt, legt hij hier uit.

Voeten voor je knieën

terwijl er alleen sprake hoeft te zijn van
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