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IE Komt een blazer bij de dokter

Embouchureproblematiek: hoe herken en 
behandel je het?
Hij ontvangt ons in het ruim drie 
eeuwen oude monumentale pand 
Lyndenstein in het chique Friese dorpje 
Beetsterzwaag, waar de adel eeuwen-
lang het aanzien van het dorp bepaalde. 
Nu is locatie ‘Lyndenstein’ onderdeel 
van Revalidatie Friesland, een revali-
datiecentrum waar kinderen, jongeren 
en volwassenen terechtkunnen voor 
(poli)klinische revalidatie. Kees Hein 
Woldendorp is er revalidatiearts en 
promoveerde in 2019 op het onderzoek 
naar fysieke klachten bij musici, onder 
andere blazers: ‘Musculoskeletal pain & 
dysfuntions in musicians’. 

Tekst: Joke van der Ven

Zijn krappe spreekkamer staat in schril 
contrast met de monumentale uitstraling 
van het pand, maar dat lijkt hem niet te 
deren. Met aanstekelijk enthousiasme 
vertelt Woldendorp over zijn onderzoek 
en het belang daarvan voor orofaciale 
therapeuten. Want om meteen maar 
met de cijfers te komen: 5% van de 
Nederlanders bespeelt een blaasinstru-
ment, professioneel of als amateur en 40 
tot 60% daarvan ervaart klachten in het 
mondgebied, ook wel embouchurepro-
blematiek genoemd. Hoe herken je die, 
waar moet je als therapeut op letten en 
welke behandeling is daarvoor geschikt?

Wat maakte dat u op dit onderwerp wilde promo-
veren?
“Ik heb mijn leven lang al muziek 
gemaakt en als revalidatiearts weet ik 
hoe belangrijk het houdings- en bewe-
gingsapparaat is. Dus heb ik werk en 
hobby gecombineerd, want ik kreeg 
al snel de vraag van musici of ik eens 
naar hun houding wilde kijken, en of 
die  misschien de oorzaak was van hun 
 klachten. Bij de start van het onderzoek 
dacht ik oprecht dat die klachten te 
maken zouden hebben met de relatie 
tussen verhoogde spierspanning en een 
verkeerde houding, want veel musici zit-
ten natuurlijk ook vaak asymmetrisch 
achter hun muziekstandaard. Dat dacht 
ook iedereen in het werkveld, maar ik kon 
het gewoon niet aantonen. Beide hadden 
totaal geen relatie met de klachten. Je 
kunt gewoon 24 uur per dag onderste-
boven in de boom hangen en contrabas 
spelen, maar er is geen enkele aanwijzing 
dat je dan meer kans op klachten hebt. 
Kortom, ik moest iets anders bedenken. 
Al snel bleek toen dat er geen meet-
instrumenten waren om de specifieke 
motorische taken bij musici vast te kun-
nen stellen, dus ik wist dat ik iets moest 
ontwikkelen. En daar komt de orofaciale 
therapeut om de hoek, want dan gaat 
het niet alleen over handen of de alge-
mene houding, maar vooral over embou-
chure. Dat laatste is het proces dat nodig 
is om een toon uit een blaasinstrument 
te krijgen.”

Komt een blazer…
“Ik ben zelf een snarenmens, maar toen 
kwam er ineens een blazer met klachten. 
Die zei: ‘Daar achter het mondstuk heb 
ik last…’ En ik dacht: hoe moet ik hier 
in vredesnaam als dokter naar kijken, 

want er is geen enkel boek waar dat in 
beschreven staat. Daarna heb ik heel 
Nederland en Europa afgestruind naar 
kennis over embouchure, maar vond het 
niet. Uiteindelijk vond ik in Spanje een 
dokter die een instrument had ontwik-
keld die embouchure in beeld kon bren-
gen. Hij had een stroboscoop gemaakt 
waardoor je met lichtflitsen de bewe-
gende monddelen in beeld kon brengen 
en op een televisie tonen. Dat moet ik 
hebben, dacht ik! We mochten het van 
hem één-op-één nabouwen, maar wij 
kregen absoluut geen scherp beeld. Ik 
dacht, hier klopt iets fundamenteel niet 
aan het concept, dus ging ik naar Hans 
Boschma. Met hem werkte ik al tien jaar 
samen, hij was fysiotherapeut en wereld-
kampioen koperblazen. Die begon heel 
hard te lachen en zei: ‘Joh, embouchure 
werkt helemaal niet zo! Het werkt totaal 
anders.’ Dat was voor mij de opmaat om 
een internationaal congres te  houden 
over dit onderwerp. Er kwam zelfs 
iemand voor één dag uit Japan, zo weinig 
is er over het onderwerp te vinden.
Pas na dat congres ben ik me echt gaan 
verdiepen in het construct embouchure en 
heb in de jaren erna zo’n 60 items bedacht 
die de basis werden voor ons nieuwe 
meetinstrument: de Code of Embouchure. 
Daarvoor hebben we via de Delphi-
techniek wereldwijd consensus gevonden. 
En dat meetinstrument is nu ook voor oro-
faciale fysiotherapeuten beschikbaar.”

Metafoor kraan en tuinslang
Woldendorp: “Voor de adem gebruiken 
we vaak de metafoor van de kraan en de 
tuinslang. Om de planten met een tuin-
slang water te geven, moeten we eerst 
de kraan openzetten. Als er een plant 
verder weg staat, draai je het mondstuk 

Kees Hein Woldendorp: ‘Ons meetinstrument 
Code of Embouchure is nu ook voor orofaciale 
fysiotherapeuten beschikbaar’
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aan, waardoor je een harde gerichte 
straal krijgt waarmee je ver komt. En als 
je het mondstuk helemaal openhoudt, 
krijg je een slappe straal met weinig 
druk die zo voor je voeten terechtkomt. 
Met blazen is het ook zo. De lage tonen 
zijn die slappe brede straal en de hoge 
tonen zijn een heel gerichte straal waar-
bij je met je mond die beweging moet 
maken. Dit is eigenlijk de basis waar de 
hele embouchure op gebouwd is. Bij een 
slappe ademsteun betekent dit dat het 
mondgebied van de blazer al snel moet 
gaan compenseren om toch een sterke 
luchtstroom in het instrument te krij-
gen. Je kunt je voorstellen dat dat extra 
persen van negatieve invloed is op de 
orofaciale structuren. Het bijzondere is 
dat deze blaastechniek tot op het hoog-
ste niveau wordt uitgevoerd. Het is dan 
niet verwonderlijk dat er zo veel – vaak 
onnodige – embouchureproblemen zijn. 
Met een beetje boerenverstand kan elke 
 orofaciaal fysiotherapeut mijns inziens 
dan veel betekenen voor deze doelgroep.”

Orofaciale praktijk
John Woudt en Jurjen Ament, beiden oro-
faciaal fysiotherapeut, krijgen met regel-

maat musici via Kees Hein Woldendorp 
ter behandeling. Ze hebben net als 
Woldendorp een muzikale achtergrond, 
spelen diverse instrumenten, John heeft 
zelfs een conservatoriumopleiding gehad 
en hebben dus ook een goed muzikaal 
gehoor. Over de meerwaarde van het 
onderzoek zijn ze uitgesproken.
John: “Het allerbelangrijkste vind ik 
dat hij geneeskunde voor musici op 
de medisch-wetenschappelijke kaart 
heeft gezet, met name op het thema 
van embouchure. Daarnaast weet hij 
mensen bij elkaar te brengen, te verbin-
den en natuurlijk zelf allerhande musici 
te behandelen. We zijn beiden lid van 
de Nederlandse Vereniging voor Dans- 
en Muziekgeneeskunde (NVDMG). 
Woldendorp zit in het bestuur en 
brengt er veel energie in. Dat is mooi 
voor musici, want ik krijg soms te 
maken met schrijnende materie op dat 
vakgebied.”
Jurjen: “Blazers misten een rode draad 
om hun embouchure en vooral om pro-
blemen daarmee aan te pakken en op te 
lossen. Het ontbrak vooral aan eendui-
digheid over embouchure en hoe weet 
je nu wat werkelijk helpt? Sowieso is 
het van enorm belang dat Woldendorp 
embouchure en de kennis over embou-
chure in beeld heeft gebracht via zijn uit-
gebreide map met foto’s. Zijn onderzoek 
is een eerste opzet van wat embouchure 
nou eigenlijk is en hoe we dat kunnen 
testen.”

En in jullie eigen praktijk?
Jurjen: “Als een blazer bij mij komt, vraag 
ik altijd om meteen bij het eerste bezoek 
het instrument mee te nemen. Als oro-
faciale fysiotherapeutische behandeling 
helpt het soms om met myofeedback 
inzicht te bieden in het ontwikkelen van 
te veel of te weinig spanning tijdens het 
spelen. Ook helpt het om kauwspieren 
of faciale spieren te detoniseren als er 
sprake is van hypertonie. Daardoor breng 
je vaak een ontspannen gevoel terug in 
het gezicht en lukt het de musicus beter 
de juiste blaastechniek toe te passen. 
Toch ligt de essentie in het geven van 
aanwijzingen en oefeningen van de juiste 
houding en zo stapje voor stapje toe-
werken naar het optimale resultaat van 
klachtenvrij spelen.”
John: “Bij het eerste consult begin ik met 
een nieuwe anamnese op orofaciaal 
gebied. Ook maak ik een spelanalyse, 
wat betekent observeren, uitvragen en 
embouchure checken. Dat is elke keer een 
casus op zich. En ja, doordat je ook spel-
analyse moet doen, kost het vooral meer 
tijd. Bij de een is het embouchurepro-
bleem een temporomandibulair (TMD) 
probleem, bij de ander een techniek- of 
ademsteunprobleem, en daar gaan we 
dan samen aan werken.” 

Bekijk hier het door Kees Hein 
Woldendorp ontwikkelde 
meetinstrument de Code of 
Embouchure

Jurjen Ament: ‘Woldendorps onderzoek is een 
eerste opzet van wat embouchure is en hoe we 
het kunnen testen’

John Woudt: ‘Ik begin met een nieuwe 
anamnese op orofaciaal gebied en maak 
een spelanalyse, wat betekent observeren, 
uitvragen en embouchure checken’


