“Het advies was een blaadje tussen haar
lippen te doen, want ze werd door haar
familie regelmatig beleefd betrapt.”
Mijn verhaal

Twee dominanties

Mijn naam is Danny Cevaal en ik vind het belangrijk
dat mensen de meest vitale en krachtige versie van
zichzelf kunnen zijn. Ik help mensen daarbij middels
het 6 domeinen model van Physis Academy.

De twee domeinen waar ik in deze casus de focus op
heb gelegd, zijn overduidelijk ademhaling en slaap.

Ik wil jullie graag een verhaal vertellen over een klant
waar ik een mooi resultaat mee heb behaald.

Intake
In de intake was duidelijk het beeld van een mondademhaler te zien.
De volgende karakterestieken kwamen naar voren:
Een onderontwikkelde boven en onderkaak
Een smal gebit met crowding
Donkere kringen onder haar ogen
Ademhalingstechniek: borstademhaling
Na het doorvragen over haar gebit vertelde haar moeder dat ze een erg slecht melkgebit heeft gehad met
veel gaatjes. Ze wordt ‘s nachts met enige regelmaat
om het uur wakker en ze weet van haarzelf dat ze met
haar mond open slaapt. ’s Nachts heeft ze altijd water
naast haar bed staan, omdat ze wakker wordt met een
droge mond.

Tijdens het consult heb ik het meisje en haar moeder
uitgelegd dat haar klachten met haar ademhalingstechniek te maken hebben en dat deze door het ervaren
van stress negatief kan worden beïnvloed. Daarnaast
heb ik de relaties uitgelegd van een mondademhaling
en de ontwikkeling van de neusholte en tandbogen, de
kwaliteit van het speeksel, tandvlees, cariës en het effect op de orthosympatisch-parasympatische balans.
Ook heb ik haar laten ervaren dat ze in rust al een borstademhaling heeft door haar hier beleefd op te betrappen tijdens de intake. Dit hebben we verder getest
door haar voor de spiegel haar ademhaling te laten
zien en te voelen (met een hand op haar borst en een
hand op haar buik.)
Als huiswerk heb ik haar een neusademhaling in al
haar dagelijkse activiteiten geadviseerd, haar geadviseerd om haar tong tegen het gehemelte te plaatsen
en aangeraden om voor het slapen gaan 5-10 minuten
door haar buik te gaan ademen. Ook heb ik haar en
haar moeder benadrukt dat, omdat de mondademhaling al jaren speelt, dit veel discipline en tijd vergt om
hier blijvend verandering in te krijgen.

CASUS
Op 14 oktober dit jaar kwam er een meisje van 14 jaar samen met haar moeder bij mij op consult.
Het meisje ervaarde de volgende klachten:
Hyperventilatie klachten (sinds de lente van 2019 verergerd)
Grootste trigger van de klachten is inspanning (roeien bij de scouting)
Ze ervaart ook druk op haar borst, het dichtzitten van de keel, duizeligheid, tintelingen en haar handen 		
verstijven.
De klachten zijn vaak zo heftig dat ze moet stoppen met roeien.
Ze is met deze klachten bij de kinderarts geweest. Ook heeft ze een hartfilmpje laten maken, de uitslag hiervan
was negatief.
Er spelen meerdere psycho-emotionele factoren:
In de afgelopen 2 jaar heeft ze haar opa en oma verloren.
Bij haar vader is een tumor ontdekt
Momenteel speelt er een conflict met de buren
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Een stukje tape
Het resultaat van de interventie was dat ze bij de
scouting een hele de dag heeft kunnen roeien zonder
klachten te ervaren. De buikademhaling kon ze al snel
geen 10 minuten volhouden, omdat ze binnen die tijd
al in slaap was gevallen! Het resulteerde er tevens in
dat ze veel vaster en dieper slaapt.
In dit consult heb ik haar geadviseerd om tijdens het
huiswerk maken een blaadje tussen haar lippen te
doen, omdat zij met regelmaat beleefd betrapt werd
door haar familie dat ze toch door haar mond aan het
ademen was. Ik heb haar de optie gegeven om voor
het slapen gaan een klein stukje tape op haar mond te
plakken om de neusademhaling te stimuleren, mocht
zij ervaren dat ’s nachts toch haar mond open gaat.
Ook hebben we tijdens dit consult de buikademhaling
zowel in lig als in zit geoefend. Omdat haar ademfrequentie nog vrij hoog was, heb ik met haar nog een
inadempauze geoefend. Dit zorgde er op dat moment
voor dat haar ademfrequentie omlaag ging.
Erg mooi om zien was dat ze tijdens het oefenen haar
ademhaling veel beter diafragmaal kon coördineren
dan vorige week.
Ik heb haar nu twee keer op consult gehad. De verwachting is dat wanneer zij haar neusademhaling en
diafragmale ademhaling consequent uitvoert er een
verdere verbetering zal plaatsvinden in de ademhalingstechniek, ademhalingschemie, kwaliteit van haar
speeksel, tandvlees en zo haar mondflora en ook
darmflora. Mogelijk zal er door haar correcte tongplaatsing ook een verbetering in de ontwikkeling van
haar tandbogen, mond en neusholte kunnen plaatsvinden.

DANNY

“

Ik vind het
belangrijk dat
mensen de
meest vitale en
krachtige
versie van zichzelf
kunnen zijn.

”
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Dieper in op de casus
Wat betekent het wanneer je tijdens een intake bij je klant ‘crowding’ ziet.
Waarom zou je bij je klanten vragen naar een droge mond? Hoe kun je deze
informatie koppelen aan een laag energie niveau en tal van andere klachten?

Onder de loep

Intake

In dit artikel gaan we dieper in op de casus die net
door Danny is beschreven.
De mondgezondheid is een onmisbare schakel in vele
onbegrepen klachten. Hoog tijd om dit onderwerp
verder onder de loep te nemen.

Tijdens de intake valt Danny meteen een aantal zaken
op, namelijk:
Een onderontwikkelde boven en onderkaak
Een smal gebit met crowding
Donkere kringen onder haar ogen
Ademhalingstechniek: borstademhaling
Ze is een mondademhaler

Dit meisje van 14 jaar gaat van forse inspanningsklachten en ernstige slaapproblematiek naar klachtenvrij tijdens het roeien en een aanzienlijk diepere slaap.
Een prachtig voorbeeld van hoe een gecertificeerd
Physis Specialist te werk gaat. We analyseren de keuzes van Danny en onderbouwen dit met de kennis die
we tijdens de Jaaropleiding behandelen.
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Kunnen we haar klachten verklaren aan de hand van
deze informatie? Zeker!

Meer dan 42% daling
Een van de voornaamste problemen aan een mondademhaling is dat deze de stress-response stimuleert,
ons orthosympatisch zenuwstelsel. Dit heeft meerdere
effecten, waaronder een hogere spiertonus en verhoogde prikkeloverdracht op de plexus cardiacus. De
kans is erg groot dat de druk die ze op haar borst ervaart,
de duizeligheid en de hyperventilatie hierdoor getriggerd
worden.
In deze casus is het belangrijk je te realiseren dat de
mondademhaling een verminderde speekselsecretie tot
gevolg heeft, tot wel 42%. Dit maakt zuurstofopname
vele malen minder efficiënt, vermindert de functie van
het immuunsysteem en verslechtert de mondflora. Wellicht ervaart ze mede hierdoor het dichtzitten van de keel.

De rol van de tong
De relatie tussen ademhaling en de ontwikkeling van de
schedel en kaak is enorm fascinerend! Voor deze casus
is de rol van de tong het meest belangrijk. In rust ligt de
tong tegen het gehemelte en geeft hiermee 500 gram uitwaartse druk tegen de tandbogen, tanden en kiezen. Dit
fenomeen is enorm belangrijk voor het ontwikkelen van
brede tandbogen en kent vele relaties naar blessures en
onbegrepen pijnklachten. Het meisje uit de casus is een
mondademhaler, hierdoor is de plaatsing van de tong lager en valt de uitwaartse druk van 500 gram weg. Aan de
buitenzijde van de tandbogen zit o.a. de M. Buccinator.
Deze geeft een inwaartse druk van 100-200 gram. Wanneer de tong niet aanwezig is om tegendruk te geven,
dan zorgt dit tijdens de ontwikkeling van een kind voor
smallere tandbogen en crowding (tanden komen schever
in de mond te staan vanwege een te smalle tandboog).
Is de 100-200 gram inwaartse druk sterk genoeg om de
kaakvorming te bepalen? Zekerweten! Om je een goede
indicatie te geven: de druk van een beugel is ongeveer
20 gram.

“Elke klant heeft
zijn of haar
verhaal”
Een borstademhaling vraagt uiteraard enorm veel van
onze hulpademhaling spieren. Dit patroon wordt tijdens
inspanning enorm versterkt door haar mondademhaling.
Enerzijds door het orthosympatische effect, anderzijds
doordat je via de mond niet efficiënt aan zuurstof komt
en het lichaam dus nóg harder moet werken. Hier móeten haar tintelingen en stijve handen haast wel vandaan
komen. Denk aan de invloed op de scaleni-poorten
zoals we bespreken tijdens de 6 domeinen cursus bij het
domein ademhaling.

One-liner
Een one-liner die veel voorbij komt tijdens onze opleidingen is: ‘elke klant heeft zijn of haar verhaal’. Een erg
belangrijk statement! Ik leg dit uit aan de hand van het
onderstaande voorbeeld.
De meeste kinderen met klachten zoals in deze casus
beschreven, vinden geen oplossing voor dit soort ‘vage
klachten’ en stoppen vaak met sporten om de klachten te vermijden. Wat als ditzelfde 14-jarige meisje geen
oplossing had gevonden en maar doorsukkelde met
deze klachten? Op haar 45-ste komt ze uiteindelijk bij
jouw als Physis Specialist binnen. Het is dan erg waarschijnlijk dat ze voor de volgende klachten bij jou aanklopt en een oplossing zoekt: (let op: dit is een oefening
voor patroonherkenning en geen vaste waarheid).
1. Een schrikbarend laag energie niveau & kwaliteit
van leven.

Bij het meisje zijn donkere kringen onder haar ogen
zichtbaar. Officieel zijn dit geen wallen, maar zegt het wél
iets over de slaapkwaliteit. Door haar slechte slaapkwaliteit raakt de vochthuishouding verstoord en schijnen de
bloedvaatjes onder de ogen eerder door.

Wanneer een mondademhaler niet op tijd herkent wordt,
daalt het energie niveau naarmate je ouder wordt. Dit
uiteraard door de slaapproblemen en ortho-sympatische
prikkeling overdag, maar ook door het verslechteren van
de kwaliteit van het gebit (de mondflora, tandvleesontsteking etc.). De kans is erg groot dat ze, wanneer ze
onbehandeld op haar 45ste jouw praktijk binnen komt
lopen, een energie niveau ervaart tussen de 2-4 op een
schaal van 0-10.
2. Darmklachten

Borstademhaler

De kans dat ze op haar 45ste al een aantal jaren rondloopt met PDS of andere darmklachten is vrij groot.

Donkere kringen
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De mond is het begin van ons maag-darmkanaal en
de mondflora en darmflora zijn nauw met elkaar verbonden. Er zijn veel mondademhalers die op latere
leeftijd darmklachten ontwikkelen en hier pas vanaf
komen wanneer ze weer door hun neus gaan ademhalen.

Danny kiest voor de volgende drie adviezen:
Neusademhaling, en dus een lip seal, tijdens
de ADL activiteiten
Het plaatsen van de tong tegen het gehemelte
Een buikademhaling voor het slapen gaan

3. Burn-out
De klachten die dit meisje op haar 14de ervaart, zijn
een teken dat ze op jonge leeftijd al enorm ver van
haar set-point afstaat. Hoe verder iemand van zijn of
haar set-point afstaat, hoe groter de predispositie voor
een burn-out. Voeg hier de toenemende druk en snelheid van onze maatschappij aan toe en je hebt een vrij
grote kans op het ontwikkelen van een burn-out.
Het is enorm dankbaar werk om een mondademhaler met dit klachtenpatroon al op 14-jarige leeftijd te
ontdekken. Je komt ze dan ook met enige regelmaat
tegen! Nederlandse onderzoekers zien een prevalentie
van 20-40 procent bij kinderen t/m 12 jaar. Uiteraard
zijn de bovenstaande 3 punten niet bedoelt om je
klanten mee bang te maken in de praktijk. Ze zijn bedoeld om de one-liner ‘elke klant heeft zijn of haar verhaal’ kracht bij te staan.
Zoals je nu wel begrijpt, is het ontzettend belangrijk
om de voorgeschiedenis van je klant goed uit te kunnen vragen. Zo gaat het effectief behandelen van energieklachten, darmklachten en een burn-out opeens
over het oplossen van een mond-ademhaling die al
jaren speelt!

Een groot compliment
Deze drie adviezen zijn voor de klant eenvoudig, maar
Jaaropleiding cursisten weten hoe gigantisch veel theorie en relaties er schuilen achter een mondademhaling. Bij deze verdient Danny alle complimenten dat hij
juist deze adviezen kiest! Alle kennis en kunde komt
samen in drie precies goed gekozen adviezen die leiden tot een gigantisch resultaat op korte en lange termijn!

Nooit uitgeleerd
Ben jij als behandelaar of trainer dol op diepgaande
kennis? Kun jij geen genoeg krijgen van de 6 domeinen relaties en wil jij ook dit soort ingewikkelde klachten
oplossen?
Binnenkort gaat er weer een Jaaropleiding van start!
Bekijk de site voor meer informatie.

Behandeling/ advies
Het vergt enorm veel expertise om de juiste adviezen
te geven aan een client als deze. Enerzijds wil je jouw
client snel verbetering laten ervaren, anderzijds wil je
(vooral voor deze leeftijd) niet een te hoog huiswerk
gevoel opleggen.

“De Physis Academy Jaaropleiding is diepe impact
leren maken op gezondheid.”
			

- KARIN COPPENS
‘ELKE MOEDER IN HAAR KRACHT’
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Alle kennis en kunde komt samen
in drie precies goed gekozen
adviezen die leiden tot een
gigantisch resultaat op korte én
lange termijn!
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