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Respiratoire oefeningen zijn gericht 
op het beheersen van de symptomen. 
Deze worden wereldwijd veel gebruikt 
als een aanvullende en niet-farmaco-
logische behandeling van mensen 
met astma.

Deze review includeerde 13 “rando-
mized controlled trials” (RCT’s) (tot 
2013) met in totaal 906 volwassen 
patiënten met milde tot matige ast-
ma. Elf studies vergeleken ademoe-
feningen met inactieve controle 
groepen en twee met astma-educa-
tie. De uitkomstmaten zijn kwaliteit 
van het leven, longfunctie, het aantal 
exacerbaties en symptomen van 
astma.

Resultaten

De resultaten van de review laten po-
sitieve effecten zien van de ademoefe-
ningen op de kwaliteit van leven (8 van 
de 13 studies), het aantal exacerbaties 
(1 studie) en symptomen van astma (6 
van de 7 studies vonden positieve ef-
fecten). De effecten op longfunctie va-
rieerden: 5 van de 11 studies die long-
functie evalueerden vonden geen 
verschil terwijl 6 studies wel een po-
sitief effect vond. Er werden geen bij-
werkingen gerapporteerd.

Zijn respiratoire 
oefeningen effectief 

bij volwassenen 
met astma? 

Context: Astma is een longaandoening gekarak-
teriseerd door een ontsteking van de luchtwegen. 
Dierlijke huidschilfers of pollen kunnen een ast-
ma aanval opwekken (bronchiale hyperreacti-
viteit). Astma komt veel voor en brengt hoge 
kosten met zich mee voor hospitalisaties en me-
dicatie.
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Opmerkingen

De kwaliteit van RCTs is standaard 
hoog. Het niveau van bewijs in deze 
review is verlaagd tot zeer laag van-
wege methodologische tekortkomin-
gen (randomisatie en blindering) en 
kleine aantallen patiënten in de stu-
dies. Ook was de interventie niet goed 
beschreven en was er veel variatie in 
uitvoering (type oefeningen, frequen-
tie en duur).

Conclusie

Ademoefeningen bij volwassen pati-
enten met astma lijkt een beperkt ef-

fect te hebben op symptomen en kwa-
liteit van leven hoewel bewijs uit 
gecontroleerde studies ontbreekt 
 (niveau van bewijs = zeer laag).

Implicatie voor de  
praktijk
Op dit moment is er geen sluitend be-
wijs voor de effectiviteit van ademoe-
feningen bij volwassenen met astma. 
Redenen om deze oefeningen te over-
wegen als onderdeel van de kinesi-
therapeutische behandeling zijn de 
positieve trend in effecten en het ge-
geven dat geen negatieve effecten 
werden gerapporteerd.  
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