
Kiespljn?
Probeer de

rysiotherapeut
Fysiotherapeut Paul Koekoek uit
Deventer helpt patiënten van

onverklaarbare kiespijn af.

door Krik Wansc-hers

DEVENTER - Iedereen heeft er wel
eens last van gehad. Onverklaarba-
re pijn in het hooftl de hals of de
tanden. Bezoek aan de huisarts le-
vert niets op, de tandarts ziet
geen gaatjes en de kno-arts kan
geen ontsteking ontdekken. Dan
is het heel goed mogelijk dat de
pijnklachten afkomstig zijn van
spieren of zenuwen in de kakery
hals ofhooftl; hec gebied van de
orofaciaal fysiotherapeut.
Paul Koekoelg mede-eigenaar van
fysiotherapiepraktijk Wieffer en
Koekoek in Deventer, is één van
de eerste drie fysiotherapeuten in
Nederland die de (master-)oplei-
ding orofaciaal fysiotherapie suc-
cesvol heeft afgerond. Koekoek
kreeg interesse in het spierstelsel,
de musculatuur, van het hooftl en
de kaak toen hij een klant met
mondbodernkanker behandelde.
,,Door bestraling en een operatie
waren de mond- maar ook arm-
functie bijna helemaal weggeval-
len. Een complexe materie die ik
goed kon behandelerl maar wat
mij ook aantrok was het intensie-
ve samenspel met andere zorgver-
leners."

Koekoek wil zich inzetten voor be-
tere samenwerkrng en doorverwij-
zing met huis-, tand-, en kno-art-
sen.,,Wat een orofaciaal fysiothe-
rapeut kan is vaak nog niet hele-
maal duidelijk.Ik ben er zeker
van dat wij een goede aanvulling
kunnen zijn in het behandelen
van klachten aan het hooftl, de
hals en de kauwspieren."
Vooral de kauwspieren zijn vol-
gens de fysiotherapeut de oor-
zaak van veel pijnklachten. ,,Tan-
denknarsen bijvoorbeeld. Dat
komt omdat kauwspieren con-
stant worden aangespannen waar-
door uiteindeliik de tanden gaan
slijten. Een gespecialiseerde fysio-
therapeut kan meehelpen het ge-
drag dat leidt tot tandenknarsen
af te leren. Gedragsverandering is
een belangrijke pijler van ons
werk. Ik geef de klanten oefenin-
gen mee voor thuis, zodatzeuit-
eindelijk het genezingsproces zelf
kunnen controleren. Ik werk dan
meer als coach. Dat scheelt geld.
Helemaal wanneer je in acht
neemt dat door behandeling van
de fysiotherapeut in een later sta-
dium een dure reconstructie van
het gebit kan worden voorkomen.
Want slijtage aan de tanden kan

SSwanneerie
vierhondeld keer
de trap oploopt
knig je ook last
van ie kuitspieren
Paul Koekoek

) Fysiotherapeut Paul Koe-
koek is gespecialiseerd in
behandeling van spieren en
zenuwen van het hoofd

met de tijd resulteren in een
vroegtijdig kunstgebir"
Koekoek vergeliikr ls1 randen-
knarsen ofrvangzuigen (dat ook
tot ernstige piinklach@a lei- --

den) met-vaàÉde trap op efr'Trto-
pen.,,Wanneerie in plaats van
vier keer vierhonderd keer de
trap oploopt krijg je ook last van
je kuitspieren. Ze bollen op en
worden hard. Hetzelftle gebeurt
met de kauwspieren die overbe-
last raken. Het kan leiden tot pijn
in de tanden, oren hooftl, terwijl
de oorzaak ligt in het verkeerd ge-
bruiken van de kauwspieren.
Door massage, ook in de mond,
en triggerpointtherapie (het druk-
ken op de verharde spieren) kan
een orofaciaal fysiotherapie de
pijn behoorlijk verzachten."
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I Paul Koekoek masseert overbelaste kauwspieren van een patiënt foto Ronald Hissink


