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Hyperventilatie 
 

Angstklachten 

Hyperventilatieklachten kunnen leiden tot een heel ander soort klachten, namelijk angst en 

paniek. Natuurlijk is iedereen wel eens bang. Angst is ook nodig om te waarschuwen wanneer er 

gevaar dreigt. Als mensen zonder dat daar aanleiding voor is last hebben van angsten, is er 

echter iets anders aan de hand. Deze mensen worden niet bedreigd, maar raken toch in paniek. 

Ze vertonen daarbij veel symptomen van hyperventilatie: trillen, zweten, hartkloppingen, etc. 

Mensen die dit vaak overkomt, lijden aan een paniekstoornis. Ze worden op de meest 

onverwachte momenten overvallen door de angst dood te gaan, gek te worden of de controle 

over zichzelf te verliezen. 

 

Hyperventilatie en angst 

Hyperventilatie zonder angst komt maar heel weinig voor. Zowel acute als chronische 

hyperventilatie maakt vaak angstig. Zo angstig dat er paniek kan ontstaan. De gedachte aan 

angst roept de angst ook weer op. Omgekeerd kan het ook zo zijn, dat mensen beginnen met 

angstaanvallen en fobieën en als logisch gevolg daarvan gaan hyperventileren. Dit houdt 

vervolgens de angst of paniek langer in stand. 

 

Angststoornissen 

Mensen die op wat voor manier dan ook een onverwachte angstaanval hebben meegemaakt, 

gaan vaak vermijdingsgedrag vertonen, omdat ze verschrikkelijk onzeker worden. De gedachte 

aan de verschrikkelijke ervaring veroorzaakt vermijdingsgedrag en dit vermijdingsgedrag zorgt 

op zijn beurt weer voor het ontstaan van een angststoornis. Er zijn verschillende soorten 

angststoornissen. Angststoornissen die vaak voorkomen bij hyperventilatie zijn: agorafobie 

(angst voor open ruimten, zoals pleinen), ziektevrees, angst om dood te gaan, angst voor 

controleverlies, angst om te gaan slapen, sociale angsten.  

 

Klachten  

Klachten en symptomen die kunnen optreden bij hyperventilatie zijn onder andere: 

. vermoeidheid, algemene zwakte 

. prikkelbaarheid 

. slapeloosheid 

. angst en onrust 

. depressie 

. concentratiestoornissen 

. fobieën 

. verlamming 

. trillingen 

. stijfheid van handen, vingers, mond 

. tintelingen op de huid 

. algemene spierstijfheid (tetanie) 

. hartkloppingen 
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. overslaan van het hart 

. pijn op de borst 

. koude, klamme handen 

. hoofdpijn 

. duizeligheid 

. bewustzijnsstoornissen 

. wazig zien 

. benauwdheid 

. beklemming op de borst 

. brok in de keel 

. kriebel in de keel 

. zuchten, luchthonger 

. frequent ademen, hijgen 

. pijnlijke ademhalingsspieren 

. opgeblazen gevoel 

. pijn in de maagstreek 

. winden laten 

. misselijkheid 

. diarree/constipatie 

 

Buiten alle eerder genoemde klachten kan nog opgemerkt worden, dat veel gehoorde klachten 

bij chronische hyperventilatie zijn: gevoel van zweverigheid in het hoofd, gevoel van 

onwerkelijkheid en een enorme vermoeidheid.  

De enorme vermoeidheid is te verklaren doordat men voortdurend last heeft van vage klachten.  

 

Wat te doen tegen hyperventilatie?  

Als u klachten heeft die met hyperventilatie te maken lijken te hebben, ga dan altijd naar uw 

huisarts voor het stellen van een diagnose. Als uw huisarts twijfelt over de diagnose 

hyperventilatie kan hij/zij u ook doorverwijzen naar een specialist. Zodra duidelijk is dat uw 

klachten veroorzaakt worden door hyperventilatie, kan de huisarts of specialist u de weg wijzen 

naar een passende behandeling. 
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Behandelingen en hulpmiddelen 

Belangrijk is de oorzaak van de hyperventilatieklachten te achterhalen. Want het zal duidelijk zijn 

dat trucjes wel hyperventilatieklachten kunnen verminderen, maar de oorzaak van de klachten 

niet wegnemen. Dit geldt ook voor medicijnen. Zij kunnen wel de spanning en de angst 

verminderen, maar lossen de achterliggende problemen niet op. Er kunnen zeker 

omstandigheden zijn die het gebruik van medicijnen rechtvaardigen. Dit gebeurt echter altijd in 

overleg met huisarts of specialist. 

 

In sommige gevallen kan een psychotherapeutische behandeling een positieve uitwerking 

hebben. Ook het bijhouden van een dagboek kan een uitstekend hulpmiddel zijn om te 

ontdekken welke situaties of spanningen hyperventilatie uitlokken. Daarnaast levert 

ademhalingstherapie een nuttige bijdrage, omdat men leert - ook onder moeilijke 

omstandigheden - de ademhaling onder controle te houden en te ontspannen. 

Hulpverleners die u kunnen helpen zijn fysiotherapeuten, logopedisten, oefentherapeuten 

Mensendieck of Cesar en speciaal opgeleide ademhalingstherapeuten. Uw huisarts of specialist 

is de aangewezen persoon om u door te verwijzen. Ook met behulp van het 'zelfhulppakket' van 

de Nederlandse Hyperventilatie Stichting (NHS) kunt u thuis een ademhalingstherapie doen.  

 

 

Informatie 

Voor meer informatie over mogelijke behandelwijzen, medicatie en tips kunt u contact opnemen 

met het landelijk bureau van de Nederlandse Hyperventilatie Stichting (NHS). 

Het landelijk bureau is bereikbaar via telefoonnummer: (020) 6628876 of per e-mail: 

nhs.hyperventilatie@wxs.nl. 

 

Tot slot 

Mocht u na het lezen van deze folder nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de 

polikliniek Longgeneeskunde. De polikliniek Longgeneeskunde is via telefoonnummer: (079) 346 

28 83 bereikbaar van maandag t/m vrijdag. 

 

Wij stellen uw mening vanzelfsprekend zeer op prijs. Heeft u opmerkingen of suggesties over 
deze informatie of over de behandeling, laat dit ons dan weten via bovenstaand telefoonnummer 
van de polikliniek Longgeneeskunde of via info@llz.nl.  
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