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Samenvatting 
 
Inleiding 
Uit onderzoeken blijkt dat (habitueel) mondademen / open mondgedrag negatieve gevolgen kan 
hebben voor de gezondheid en de onjuiste uitgroei van de kaak en gebitselementen. Een van de 
methoden die logopedisten gebruiken om afwijkend mondgedrag te behandelen, is de inzet van 
lippenpleisters tijdens de OMFT (oro-myofunctionele therapie). Het gebruik van lippenpleisters kan 
effectief zijn in het aanleren van het ademen door de neus. Het is niet bekend wat de ervaringen van 
logopedisten zijn met het gebruik van lippenpleisters of waarom deze niet ingezet worden. De vraag 
die daarom in dit onderzoek centraal staat is: ‘De ervaring van logopedisten met de inzet en het 
gebruik van lippenpleisters tijdens oro-myofunctionele therapie bij cliënten met afwijkende 
mondgewoonten’.  
 
Methode 
Bovenstaande vraag is beantwoord door middel van een kwantitatief onderzoek via een online 
enquête die verstuurd is naar lezers van de nieuwsbrief van de website OMFT.info. De vragen 
bestonden grotendeels uit meerkeuzevragen, waarbij ook mogelijkheden waren om reacties te 
geven op de vraag. De vragen binnen de enquête waren onder andere gericht om te achterhalen 
waarom er wel of geen gebruik wordt gemaakt van lippenpleisters, welke soorten en wat de 
resultaten van het gebruik zijn. De resultaten van deze enquête zijn via een digitale tool en 
handmatig door middel van codering verwerkt in dit onderzoek. 
 
Resultaten 
Uit de resultaten kwam naar voren dat het merendeel van de respondenten lippenpleisters inzet 
tijdens de OMFT. Het grootste deel is positief over het gebruik van de pleisters en zet deze dan ook 
regelmatig in tijdens de behandeling. Redenen waarom er geen lippenpleisters ingezet worden zijn 
dat ouders of cliënten dit niet wensen of onvoldoende neusdoorgankelijkheid.  
Onder andere hoe het plakken van de pleisters wordt aangeleerd, welke soorten pleisters er gebruikt 
worden, vanaf welke leeftijd en hoe lang de lippenpleisters worden ingezet om het juiste resultaat te 
behalen, zijn in de resultaten opgenomen.  
 
Discussie 
In dit onderzoek is de ervaring van het gebruik van lippenpleisters tijdens OMFT onderzocht. Door de 
respondenten is aangeven dat de ervaringen met lippenpleisters merendeel positief zijn, er zijn nog 
wel kritische punten met betrekking tot informatieverstrekking en effectiviteit van het gebruik van 
de pleisters. Er is door dit onderzoek achterhaald welke werkwijze een groep logopedisten nu 
hanteert bij het gebruik van lippenpleisters en wat er nog gewenst is om de pleisters vaker in te gaan 
zetten tijdens de OMFT. 
Een eventueel vervolgonderzoek zou zich kunnen gaan richten op de effecten van het gebruik van 
lippenpleisters. 
 
Kernwoorden: oro-myofunctionele therapie / lippenpleisters / afwijkende mondgewoonten 
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Abstract 
 
Introduction 
Studies show that (habitual) mouth breathing / open mouth behavior can have negative 
consequences to one’s health and can cause improper growth of the jaw and teeth. One of the 
methods used by speech therapists to treat (abnormal/dysfunctional) oral behavior is the use of lip 
patches during oro-myofunctional therapy (OMFT). The use of lip patches can be effective in teaching 
breathing through the nose. It is not known what the experiences of speech therapists are with 
regards to the use of lip plasters or they are not used. Therefore, the central question of this study is: 
'The experiences of speech therapists with the use of lip plasters during oro-myofunctional therapy 
in clients with abnormal/dysfunctional oral habits'.  
 
Method 
The above question was answered by means of a quantitative study via an online survey sent to 
readers of the newsletter of the OMFT.info website. The questions consisted largely of multiple-
choice questions, which also included opportunities to provide responses to the question. The 
questions within the survey were aimed at finding out, among other things, why lip plasters are used 
or not used, which types and what the results of the use are. The results of this survey were 
incorporated into this study via a digital tool and manually through coding. 
 
Results 
The results showed that the majority of the respondents use lip plasters during OMFT. Most of them 
are positive about the use of the plasters and use them regularly during the treatment. Reasons why 
lip plasters are not used are that parents or clients do not wish to use them or that there is 
insufficient patency of the nasal passage.  
Among other things, the results of this study include; how the use of the plasters is taught, which 
types of plasters are used, from what age they are used and how long the lip plasters are used to 
achieve the correct result.  
 
Discussion 
This study examined the experience of using lip plasters during OMFT. It was indicated by the 
respondents that the experiences with lip plasters are mostly positive. However, there are still critical 
issues regarding information provision and effectiveness of using the plasters. This research has 
made clear the method by which a group of speech therapists makes use of lip plasters and whether 
it would be desirable to use the plasters more often during OMFT. 
A possible follow-up study could focus on the effects of using lip plasters. 
 
Keywords: oro-myofunctional therapy / lip patches / abnormal oral habits 
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Inleiding 
 
Circa 10 tot 25% van de kinderen tot 14 jaar ademt blijvend door de mond, terwijl de neus juist 
toegerust is om adem door te halen (Wedman et al., 1992). McKeown (2021) omschrijft het belang 
van goede ademhaling op de gezondheid. Bij het ademen door de neus wordt het middenrif 
geactiveerd, het vertraagt en normaliseert het ademvolume en de lucht wordt verwarmd en gefilterd 
voor deze de longen bereikt. Het gevolg van neusademing is dat de luchtwegen beschermd zijn tegen 
bacteriën en virussen.  

Een gewoonte om door de mond te ademen, terwijl de neus vrij toegankelijk is en er dus 
geen noodzaak is om door de mond te ademen, wordt habitueel mondademen genoemd (Wedman 
et al., 1992). In 1987 is er door Idema en Damsté onderzoek gedaan naar habitueel mondademen. 
Onder 84 leerlingen van groep 4 bleek 19% door de mond te ademen, waarbij er geen neusobstructie 
geconstateerd was. Om het ademen door de mond te kunnen vaststellen, werd een koude metalen 
spiegel voor de mond van het slapende kind gehouden, 1 keer per avond, 1 week lang. Hoste (2012) 
omschrijft onder andere in zijn artikel dat bij een screening 39,74% van de totale onderzoeksgroep 
(487 Vlaamse kleuters) open mondgedrag vertoont, daarnaast werd een spiegelproef uitgevoerd, 
waarvan 7,45% kon worden aangemerkt als mondademer. Uit dit onderzoek is ook naar voren 
gekomen dat 65% van de kinderen die habitueel mondademen of open mondgedrag vertonen een 
malocclusie hebben, tegenover 47% van de kinderen die door de neus ademen.  

Remmelink (1997) geeft aan dat duim- of vingerzuigen of onvoldoende 
neusdoorgankelijkheid door bijvoorbeeld rhinitis of adenoïdhypertrofie in het verleden, een oorzaak 
kan zijn van open mondgewoonten. Daarnaast zijn er ook andere factoren die het ontstaan van 
afwijkend mondgedrag kunnen veroorzaken waaronder langdurig gebruik van zacht of vloeibaar 
voedsel, het gebruik van een fopspeen, te lang gebruik maken van een zuigfles of een tuitbeker of 
slaapgewoonten (Jansonius-Schultheiss et al., 2012). Erfelijkheid, neurologische of psychogene 
factoren kunnen een rol spelen bij afwijkende mondgewoonten, dit wordt bij dit onderzoek buiten 
beschouwing gelaten. 

Bij habitueel mondademen wordt er minder frequent geslikt. Door een lagere frequentie van 
het slikken, zal de buis van Eustachius minder vaak geopend worden, waardoor de kans op otitis 
media groter kan zijn (Remmelink, 1997). In het onderzoek van Idema en Damsté (1987) komt naar 
voren dat door de mond ademen diverse keel-, neus- en oorheelkundige afwijkingen vooraf gaan. 
Door het ademen door de mond, is er in de neus een lage flow, waardoor de zwellingen in de 
neusschelp kunnen ontstaan, hierdoor zal er een ophoping van slijm optreden, wat weer een 
belemmering is voor de neustoegankelijkheid. Dit heeft als gevolg dat er neusslijmvliesontsteking, 
kaakholteontsteking en een vergroting van de neusamandel kunnen voorkomen. Wedman et al. 
(1992) meldt in het artikel dat het mondademen chronische sinusitiden veroorzaakt. Wanneer er 
door de mond geademd wordt, bevochtigd het speeksel de ingeademde lucht, een gevolg hiervan is 
dat hoeveelheid speeksel zal afnemen, waardoor de kans op cariës en gingivitis toenemen. 
Remmelink (1997) schrijft dat bij mondademen de boventandboog in verhouding tot de 
ondertandboog te smal is, omdat de tong laag in de mond ligt. Wanneer de tong laag in de mond ligt, 
wordt de ventrale en transversale ontwikkeling van het bovengebit en -kaak afgeremd. Er kan 
malocclusie optreden en vaak is er sprake van een open- of symmetrische ondiepe beet. In het boek 
‘Afwijkende Mondgewoonten’ van Jansonius-Schultheiss et al. (2012) worden een vertraagde 
bloedsomloop, afwijkende lichaamshouding, verminderde reuk en stemproblemen ook aangemerkt 
als gevolgen van het mondademen. 

Om afwijkende mondgewoonten te behandelen, maakt de logopedist gebruik van oro-
myofunctionele therapie (OMFT). OMFT is een gestructureerde oefentherapie voor het herstellen 
van een verstoord evenwicht in het functioneren van de spieren in en rond de mond 
(www.OMFT.info). Smithpeter en Covell (2010) hebben onderzoek gedaan naar relaps van anterieure 
open beten die behandeld zijn met orthodontische hulpmiddelen, waarbij wel en geen gebruik is 
gemaakt van OMFT. In dit onderzoek zijn 27 personen onderzocht die OMFT in combinatie met 
orthodontische behandeling of herbehandeling kregen. Van de 27 personen hadden 17 personen 
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(=63%) na deze (combinatie) behandeling geen meetbare relaps. Teunissen (1986) schrijft in een 
artikel het volgende: ‘Myofunctionele therapie kan mechanische orthodontische apparatuur niet 
vervangen, maar omgekeerd kan deze apparatuur alleen er niet voor zorgen dat er later geen recidive 
ontstaat. Daarom moeten myofunctionele therapie en orthodontische apparatuur worden 
gecombineerd.'  
Het doel van OMFT is de afwijkende mondgewoonten afleren; de tongpositie in rust verbeteren; een 
correcte slik (alveolaire slik) aanleren; de articulatie verbeteren en het nieuwe gedrag eigen maken 
(Verlinden en Helderop, 2008). Tijdens de cursus (L. Maas-Houtekamer, OMFT, 26-27 maart 2021) 
werd aangegeven dat de therapie kan bestaan uit het afleren van een protrale tongpers, hieronder 
valt tongklakken, tongpuntoefeningen of het gebruik van Myospots (een klein, biologisch 
afbreekbaar, zelfklevend kussentje wat plakt aan het gehemelte, zodat er een juiste tongpositie 
geoefend kan worden (www.OMFT.info)). Infantiel slikken afleren door middel van ‘slikstappen’ 
(tijdens het slikken van drinken of voedsel met diverse structuren waarbij de kiezen op of van elkaar 
zijn en daarna ‘klakken’ met de tong). Het voorkomen en afleren van zuiggewoonten (duimhoesjes, 
duimen of vingers afplakken en het afraden van gebruik tuitbekers of fopspenen). Het versterken van 
de spieren rondom de mond en daarmee ook lipsluiting te bevorderen (knoop- of flesoefening, 
lippo’s, spatel). En het afleren van habitueel mondademen door middel van een zachte mondtrainer 
(een ‘bitje’ voor je tanden, wat spierversterkend werkt en mondademen en de juiste tongpositie 
bevordert). Daarnaast kunnen tijdens de OMFT lippenpleisters worden ingezet. 

Lippenpleisters (figuur 1.) zijn een hulpmiddel om het open mondgedrag af te leren, 
waardoor het ademen door de neus wordt gestimuleerd en deze manier van ademen een gewoonte 
wordt.  

 

 
 Figuur 1. Voorbeeld toepassing lippenpleister 
 

 
Figuur 2. Diverse soorten en maten kant-en-klaar lippenpleisters (Myotape) 
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Figuur 3. Op maat te knippen lippenpleisters (Omnifix en Fixomull) 

 
Door de verschillende werking van de tapes, worden deze ook wisselend aangebracht bij de cliënt. 
Per email gaf L. Maas-Houtekamer (persoonlijke communicatie, 5 juni 2022) aan dat Cure tape en 
Myotape Kinesio-tapes (figuur 2.) zijn. Deze volgen de structuur van de Orbicularis Oris en zorgen dat 
deze wordt samengetrokken, dus de lippen worden gesloten. Cure tape heeft ook invloed op de 
onderliggende structuren onder de huid. Wanneer de persoon slaapt, zal de pleister het ademen 
door de neus stimuleren. Omnifix en Fixomull worden verticaal aangebracht (figuur 3.), omdat deze 
de onderkaak omhoog houden en de lippen sluiten.  
Het gebruik van de lippenpleister wordt alleen geadviseerd bij cliënten die dit zelf willen en wanneer 
er sprake is van een goede neusdoorgankelijkheid. Om aan de lippenpleisters te wennen, zal de 
gebruiksduur opgebouwd worden. Het advies om de pleister te dragen is 1e avond 15 minuten voor 
bijvoorbeeld de televisie, 2e avond 30 minuten voor de televisie, 3e avond 15 minuten in bed, 4e 
avond 30 minuten in bed en de 5e avond de gehele nacht (Idema, zonder datum).  

Zaghi et al. (2020) heeft onderzoek gedaan de beoordeling van neusademhaling met behulp 
van lip taping. Dit onderzoek is gehouden onder 663 deelnemers tussen de 3 en 83 jaar (mannen en 
vrouwen). De lippen werden afgeplakt met MicroPore papieren tape, daarna werd er met een timer 
beoordeeld hoe lang de deelnemers in staat waren om comfortabel door de neus te ademen met 
een maximum van 180 seconden. Van de deelnemers had 17,2% zelf aangegeven dat zij door de 
mond ademen. Na het onderzoek bleek dat 83,5% procent van de groep die een mondademhaling 
had, in staat was om 3 minuten comfortabel door de neus te ademen. “Deelnemers die niet in staat 
waren om gedurende 180 seconden uitsluitend door de neus te ademen, hadden een verhoogde 
kans op mondademhaling tijdens het wakker zijn (OR 4,12, 95% betrouwbaarheidsinterval 2,14-7,89, 
p<.0001), evenals een verhoogde kans op mondademhaling tijdens het slapen (OR 3,05, 95% 
betrouwbaarheidsinterval 1,61-5,72, p=0,0003).” (Zaghi et al., 2020). McKeown (2021) omschrijft in 
zijn boek onder andere het positieve effect van een ademhaling door de neus. Om dit te stimuleren is 
hij bij kinderen gaan werken met het afplakken van de lippen gedurende een bepaalde periode 
overdag. Zijn ervaring was dat de kinderen door het afplakken van de mond, een gewoonte hadden 
ontwikkeld om door de neus te gaan ademhalen. Dit heeft hem er onder andere toe gebracht om de 
Myotape te ontwikkelen. Deze kant-en-klaar pleister zorgt dat de lippen veilig gesloten blijven om de 
neusademing te stimuleren.   

Tijdens de OMFT cursus, ontwikkeld door B.P.M. Verlinden (niet praktiserend tandarts en 
implantoloog) en L. Maas-Houtekamer (logopedist en OMFT-specialist), wordt ingegaan op het 
gebruik van lippenpleisters tijdens OMFT. Vanuit de cursusleidster L. Maas-Houtekamer is de vraag 
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gekomen om nader onderzoek te doen naar het gebruik van lippenpleisters binnen de OMFT. Naar 
aanleiding van de uitkomsten van dit onderzoek kan bekeken worden of de cursus OMFT aangepast 
dient te worden met betrekking tot de informatieverstrekking over lippenpleisters; 

• Dient er meer uitleg gegeven te worden over de lippenpleisters tijdens de OMFT-cursussen. 
• Dient er meer aandacht te zijn voor het goed leren hanteren van lippenpleisters tijdens 

de  OMFT-cursussen. 
• Dient er een aparte nascholing ontwikkelt te worden over de inzet van lippenpleisters tijdens 

de behandeling. 
• Dient de informatie over de inzet van lippenpleisters op de website van OMFT.info uitgebreid 

te worden. 
Om dit te kunnen achterhalen is het onderzoek gedaan: ‘De ervaring van logopedisten met de inzet 
en het gebruik van lippenpleisters tijdens oro-myofunctionele therapie bij cliënten met afwijkende 
mondgewoonten.’ 
 
Methode 
 
Er is gebruik gemaakt van een kwantitatief onderzoek door middel van een online enquête om 
antwoord te kunnen geven op de onderzoeksvraag. “De onderzoeker verzamelt vaak een beperkt 
aantal gegevens, maar bij een (relatief) grote groep personen. In kwantitatief onderzoek worden aan 
alle deelnemers dezelfde vragen gesteld of dezelfde metingen of observaties verricht, volgens een 
vaste richtlijn.” (Verhoef en Kuiper, 2019). Om in een relatief korte tijd veel reacties te genereren 
met een betrouwbare uitkomt, is gekozen om een kwantitatief onderzoek uit te voeren. Al geeft 
Bosch (2012) aan dat er niet een puur kwalitatief of puur kwantitatief onderzoek bestaat.  
 
Participanten 
 
Om logopedisten te benaderen die OMFT geven en er dus een grote kans is dat zij bekend zijn met 
lippenpleisters of deze inzetten tijdens de behandelingen, is gekozen om de link van de enquête te 
versturen via de nieuwsbrief van de website van OMFT.info. In de nieuwbrief is aangegeven wie het 
onderzoek doet, waarom en dat de resultaten van het onderzoek op de website van OMFT.info 
gepubliceerd gaan worden. Personen die de website OMFT.info bezoeken kunnen zich (gratis) 
aanmelden voor het ontvangen van de nieuwsbrief door middel van het invullen van een emailadres. 
De nieuwsbrief geeft informatie over de ontwikkelingen binnen het vakgebied OMFT en over de 
cursussen en materialen van OMFT.info. De nieuwsbrief is naar alle personen verstuurd die zich 
hebben ingeschreven voor de nieuwsbrief, 1.984 emailadressen. In totaal hebben 135 personen op 
de link gedrukt die direct naar de enquête verwees. Daarnaast hebben 68 personen geklikt op de 
links naar het artikel over het onderzoek op de website www.omft.info: https://omft.info/news-
posts/doe-mee-aan-het-onderzoek-over-lippenpleisters/. Uiteindelijk hebben 112 personen de 
enquête ingevuld, de gemiddelde invulduur bedroeg 5,40 minuten en het voltooiingspercentage is 
100%.  
 
Dataverzameling/meetinstrument 
 
Onderzoekster beschikt over een SurveyMonkey account, een digitale tool om online enquêtes te 
maken en te versturen.  
De enquête is op 10 mei 2022 eenmalig via de lezers van de nieuwsbrief van de website 
www.OMFT.info verstuurd, waarna de respondenten 10 dagen de tijd hadden om de enquête in te 
vullen. De einddatum van 21 mei 2022 is duidelijk in de begeleide brief aangegeven. Er is geen 
reminder verstuurd. Het tijdsbestek wat nog over was om de reacties te verwerken was te kort 
hiervoor. 
De totstandkoming van de vragen is in overleg met opdrachtgever gedaan. Wat is noodzakelijk om te 
weten over het gebruik van lippenpleisters? Worden deze wel of niet ingezet door de logopedisten, 
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hoe vaak en wanneer. Welke type pleisters worden gebruikt en hoe lang worden deze bij de cliënt 
ingezet. Wanneer logopedisten geen gebruik maken van de lippenpleisters is het ook belangrijk om 
te achterhalen waarom niet. Maken zij gebruik van alternatieven, welke alternatieven. Wanneer er 
meer bekendheid bij logopedisten zou zijn over de lippenpleisters, zouden deze dan vaker ingezet 
worden? Er is door beide partijen een afweging gemaakt om meerkeuzevragen te combineren met 
de mogelijkheid om reacties in te vullen. Bij meerkeuzevragen kan overzichtelijk (bijvoorbeeld door 
middel van een grafiek) een duidelijk beeld van de antwoorden verkregen worden, daarnaast kan de 
enquête relatief snel door de respondenten worden ingevuld. De reacties die de respondenten bij de 
vragen hebben ingevuld, geven extra informatie over de ervaringen. 
Bij de online enquête is gebruik gemaakt van 17 vragen, 3 vragen waren meerkeuzevragen, 2 open 
vragen en 12 meerkeuzevragen waarbij ook een reactie ingevuld kon worden (zie bijlage 1.). Het was 
voor de respondenten niet noodzakelijk om een reactie te geven en zij waren niet verplicht om alle 
vragen in te vullen.  
 
Data-analyse 
 
De uitkomsten van de meerkeuzevragen van de enquête zijn door SurveyMonkey 
(https://nl.surveymonkey.com/dashboard/) automatisch geanalyseerd. Ter ondersteuning van de 
tekst in de resultaten, zijn in Microsoft Word bij enkele vragen grafieken gemaakt. De percentages en 
aantallen zijn op de grafieken zichtbaar. Op de website van SurveyMonkey is te zien hoeveel 
respondenten de vragen hebben beantwoord, hoeveel respondenten vragen hebben overgeslagen 
en hoeveel respondenten reacties hebben gegeven en wat die reacties zijn. De reacties die de 
respondenten konden geven, zijn handmatig gecodeerd (op papier zijn de antwoorden gezet en 
daarna is er geturfd), dit alles is verwerkt in de resultaten.  
 
Ethische aspecten 
 
De participanten zijn via de opdrachtgever door middel van het versturen van de nieuwsbrief via 
OMFT.info benaderd. De enquête was vrijwillig in te vullen, anoniem en de emailadressen of overige 
persoonlijke gegevens waren niet geregistreerd of bekend bij onderzoekster. Van de 112 
respondenten zijn alle reacties verwerkt in het onderzoek, er is niets of iemand uitgesloten. Ook de 
vragen die niet door alle respondenten zijn ingevuld, zijn meegenomen in dit onderzoek, bij de 
resultaten wordt vermeld hoeveel respondenten de vraag hebben beantwoord. Daarnaast is het niet 
te achterhalen of alle respondenten die de enquête ingevuld hebben logopedisten zijn. Er is 
onderzoek gedaan in welke provincie de respondenten werkzaam zijn. Deze vraag is opgenomen om 
te kunnen aantonen dat het een landelijk onderzoek betreft. 
 
Resultaten 
 
De online enquête is ingevuld door 112 respondenten. De 112 respondenten bestonden uit 
logopedisten die tussen 1996 en 2022 één of meerdere cursussen OMFT via OMFT.info hebben 
gevolgd en werkzaam zijn in Nederland en België (figuur 4.).  
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Figuur 4.  Regio’s waar respondenten werkzaam zijn (N=112) 
 
Alle enquêtes die door de respondenten zijn ingevuld, zijn meegenomen in dit onderzoek, evenals de 
enquêtes waarbij niet door alle respondenten vragen zijn beantwoord. Alle vragen uit de enquête 
zijn uitgewerkt. Om de resultaten te verduidelijken, zijn deze uitgesplitst in de volgende topics: 
frequentie en leeftijd, wel / geen lippenpleisters, informatie lippenpleisters, werkwijze, soorten 
lippleisters, tijdsduur, combinatie en resultaat. Per vraag worden de resultaten van de enquête 
gepresenteerd, waarbij eerst antwoorden in aantallen of percentages op de meerkeuze vragen 
worden vermeld. (In verband met het afronden, kan het zijn dat de percentages niet altijd op exact 
100% uitkomen). Bij vragen waarbij de mogelijkheid was om een reactie in te vullen, worden deze 
reacties bij de vraag nader omschreven.  
 
Frequentie en leeftijd 
 
In figuur 5. is te zien dat 77% van de respondenten lippenpleisters inzet tijdens OMFT, variërend van 
een aantal keer per jaar tot maandelijks, wekelijks of dagelijks. Van de 112 respondenten geeft 15% 
aan nooit lippenpleisters in te zetten. Bij de respondenten die ‘overig’ hebben ingevuld (7%), wordt 
onder andere aangegeven dat dat de optie van het gebruik van lippenpleisters wordt aangeboden 
aan de ouders, maar dat de ouders er niet voor kiezen om de pleisters te gebruiken.  
 

 
Figuur 5. Inzet van lippenpleisters door logopedisten tijdens OMFT (N=112) 
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Figuur 6. Vanaf welke leeftijd inzet lippenpleisters (N=112).  
 
Op de vraag vanaf welke leeftijd de lippenpleisters worden ingezet (figuur 6.) geeft ongeveer een 
derde aan deze vanaf de leeftijd van 4 jaar in te zetten, bijna de helft van de respondenten zet 
lippenpleisters in vanaf 5 jaar en ouder en een tiende deel heeft aangegeven overig. Hierbij werd 
door veel logopedisten aangegeven de lippenpleisters al vanaf 2 of 3-jarige leeftijd in te zetten. Het 
overige aantal heeft niet van toepassing aangegeven.  
 
Wel / geen lippenpleisters 
 

 
Figuur 7. Redenen waarom logopedisten geen gebruik maken van lippenpleisters (N=108). Meerdere 
antwoorden mogelijk.  
 
In antwoord op de vraag welke redenen logopedisten hebben om geen gebruik te maken van 
lippenpleisters waren meerdere antwoorden mogelijk (figuur 7.). Van de respondenten geven 54 aan 
dat ouders niet willen dat de lippenpleisters worden ingezet, bij 50 logopedisten wil de cliënt dit niet. 
Een neusademing is niet mogelijk wordt door 33 respondenten aangegeven en 19 logopedisten 
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zeggen onvoldoende ervaring of kennis over de lippenpleisters te hebben om deze in te zetten. Bij de 
overige 18 respondenten is dit niet van toepassing. 
De 19 respondenten die ‘anders’ hebben ingevuld, geven aan dat cliënten overgevoelig zijn of 
irritatie van de lippenpleisters ervaren, ouders een drempel over moeten, niet achter de methode 
staan of twijfelen aan de werking van de lippenpleisters en willen graag meer onderzoek hiernaar.  
 
De vraag wanneer respondenten geen lippenpleisters inzetten, van welk alternatief wordt er dan 
gebruik gemaakt is door 44 respondenten beantwoord. Ongeveer een kwart geeft aan geen 
alternatief te gebruiken. Bij de overige respondenten worden de volgende middelen gebruikt om het 
sluiten van de lippen te bevorderen: OMFT oefeningen in combinatie met een trainer, OMFT 
oefeningen in combinatie met taping, myospot, lippo’s in combinatie met OMFT oefeningen, een 
trainer in combinatie met lippo’s, lipspatel of een snurkband. Bij OMFT oefeningen worden de 
knoop- en/of flesoefening aangegeven. 
 
Informatie lippenpleisters 
  
Hebben respondenten voldoende informatie om de lippenpleister op een prettige en een succesvolle 
manier in te zetten, 70% van de respondenten geeft aan dat zij over voldoende informatie 
beschikken, bij 30% ontbreekt deze informatie. Wanneer de respondenten voorkennis missen over 
het gebruik van de lippenpleisters kon er aangegeven worden op welke manier zij extra informatie 
wensen te ontvangen (hier waren meerdere antwoorden mogelijk). Filmpjes met voorbeelden of 
ervaringen is door 73 respondenten aangegeven, 61 respondenten willen een link op de website met 
extra informatie, bijvoorbeeld met artikelen. Meer informatie tijdens de cursus OMFT geven 42 
respondenten aan en de overige reacties waren een aparte cursus over de lippenpleisters of een 
flyer over het gebruik hiervan. 
 
 

 
Figuur 8. Wel gebruikmaken van lippenpleisters na meer informatie hierover (N=70) 
 
Toen de respondenten werd gevraagd wanneer zij geen lippenpleisters inzetten, zij dit wel zouden 
gaan doen na het verkrijgen van meer informatie, hebben 70 respondenten deze vraag beantwoord 
(figuur 8.), hiervan zeggen 12 logopedisten ja, 14 misschien en 5 nee, de overige respondenten 
hebben aangegeven niet van toepassing. Daarnaast was de mogelijkheid om bij deze vraag een 
reactie te plaatsen, een aantal citaten uit deze reacties zijn: 
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‘Ik ben niet zeker van het nut’ 
‘Ik wil het nu inzetten bij een patiënt maar weet niet precies hoe/wat. Heb wel wat informatie op 

internet en op de logopedisten FB pagina gevonden maar voel me toch nog niet helemaal 
competent.’ 

‘ik wil eerst succes ervaringen zien’ 
 
Werkwijze 
 
Alle respondenten hebben een reactie gegeven welke werkwijze zij hanteren om de lippenpleisters 
bij cliënten aan te brengen, hier was het mogelijk om meerdere antwoorden te geven.  

 
Figuur 9. Methode aanleren plakken van lippenpleisters bij cliënten (N=112). Bij deze vraag zijn 
meerdere antwoorden mogelijk. 
 
Bij de methodes die respondenten gebruiken om de lippenpleisters te leren plakken geeft ongeveer 
de helft aan zichzelf of de cliënt als voorbeeld te gebruiken (figuur 9.). Oefenen tijdens de 
behandeling en de ouder plakt de pleister wordt door bijna de helft gedaan. Ongeveer een derde laat 
de cliënt zelf de pleister plakken en iets meer dan een kwart neemt ouder als voorbeeld. Daarnaast 
zegt bijna een derde van de respondenten dat zij cliënt thuis laten oefenen. Bij 14% was deze vraag 
niet van toepassing en de overige respondenten hebben andere opties aangegeven welke methode 
zij gebruiken om het gebruik van lippenpleisters aan te leren. Een stencil met extra informatie en een 
foto meegeven aan de ouders, zelf een filmpje maken over het aanbrengen van de pleisters of de 
ouders eerst bij zichzelf laten oefenen tijdens de behandeling zijn andere methodes die aangegeven 
worden. 
 
Iets minder dan de helft (47%) van de respondenten geeft aan dat zij zelf ervaring hebben met het 
dragen van lippenpleisters gedurende een langere tijd, de overige respondenten (53%) heeft hier 
geen ervaring mee. Van de logopedisten die zelf ervaren hebben hoe het is om lippenpleisters te 
gebruiken was het merendeel positief of zeer positief, wel wordt aangegeven dat de pleister in het 
begin erg wennen was.  
 

‘Prima te doen, effectief en niet storend. Gemakkelijk te verwijderen.’ 
‘Prettig. Lippen blijven goed gesloten, pleister blijft ook goed zitten, ademen (door de neus) blijf goed 

mogelijk.’ 
‘Ik moest er heel erg aan wennen, maar uiteindelijk was het niet onprettig’ 
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Enkele negatieve ervaringen waren dat de pleister irriteert , snel loslaat of niet prettig aanvoelt. 
 
Soorten lippenpleisters 
 
Welk soorten lippenpleisters de respondenten gebruiken is door 93 logopedisten aangegeven, er 
konden meerdere reacties gegeven worden op de verschillende merken lippenpleisters: Myotape, 
Omnifix, Fixomull, Curetape, Leukopor, Micropor of overig. Logopedisten geven aan met meerdere 
merken lippenpleisters te werken (figuur 10.). 

 
Figuur 10. Welke soorten lippenpleisters worden door de logopedisten ingezet (N=93). Bij deze vraag 
zijn meerdere antwoorden mogelijk. 
 
Bij de drie meest gebruikte lippenpleisters worden enkele voor- en nadelen gemeld. Bij de voordelen 
van Myotape wordt door het merendeel van de respondenten aangegeven dat het prettig is dat de 
pleisters kant-en-klaar zijn, verschillende maten hebben en goed blijven zitten, als nadeel geven de 
respondenten aan dat dat de pleisters duur in aanschaf zijn. Omnifix is zelf op maat te maken en de 
gunstige prijs van de pleisters wordt door de logopedisten als voordeel aangemerkt, het nadeel 
vinden zij dat de pleister niet elastisch is. Fixomull is volgens de respondenten door de elasticiteit van 
de pleister prettig en makkelijk in gebruik, wel geeft een groot deel van de respondenten aan dat de 
pleister snel los kan laten.  
 
Tijdsduur  
 
Van de 112 respondenten gaf bijna de helft aan dat zij de cliënten de lippenpleister overdag tussen 
de 15 en 60 minuten laat dragen (figuur 11.) en 35 respondenten geven niet van toepassing aan. Bij 
de 29 logopedisten die overig hebben aangegeven, zegt een groot aantal dat het wisselt per leeftijd 
en in welke fase van de behandeling zij met de cliënt zit, hoe lang de pleisters overdag gedragen 
worden. Ook wordt aangegeven dat de lippenpleisters alleen ’s nachts door cliënten worden 
gedragen en het opbouwen van de tijdsduur vanaf 5 minuten kan zijn. 
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Figuur 11. Hoe lang worden de lippenpleisters door de cliënt overdag gedragen (N=112) 
 
In antwoord op de vraag hoe vaak de cliënten de lippenpleisters in de nacht gebruiken is door 111 
respondenten beantwoord, hiervan geven 52 respondenten aan dat de cliënt iedere nacht de pleister 
gebruikt. Bij 22 respondenten is dat een aantal keer per week en de overige logopedisten (15) 
hebben gemeld dat dit verschilt per cliënt, vaak opbouwend, maar er wordt ook een ‘rustdag’ of 
‘pauze dag’ ingelast bij de cliënt. ‘Niet van toepassing’ wordt door 22 respondenten aangegeven. 
 
Meer dan de helft van de respondenten heeft binnen een half jaar het gewenste resultaat bij de 
cliënten behaald (slapen met de mond dicht zonder lippenpleister). Een klein deel geeft aan tussen 
de 6 en 12 maanden. Langer dan een jaar de lippenpleister inzetten, is bij geen enkele respondent 
van toepassing (figuur 12.). Niet van toepassing is door ongeveer een derde van de respondenten 
aangegeven. 
 

 
Figuur 12. Aantal maanden dat lippenpleisters door cliënten worden gedragen (N=108) 
 
Combinatie 
 
Op de vraag of de lippenpleisters ook in combinatie wordt gebruikt met een mondtrainer hebben 
110 respondenten een reactie gegeven. Bijna de helft van de respondenten geeft aan dat zij een 
combinatie gebruiken, dit varieert van af en toe tot altijd. De overige respondenten hebben 
aangegeven geen combinatie met mondtrainers te gebruiken of dat dit niet van toepassing is. Een 
klein deel heeft gemeld aan dat dit erg afhankelijk is van de cliënt.  
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Resultaat 
 

 
Figuur 1. Resultaat van het dragen van de lippenpleisters (N=111) 
 
Ongeveer de helft van de respondenten (61 personen) vindt dat het dragen van lippenpleisters bij 
cliënten voor hun gevoel voldoende resultaat oplevert, met name tijdens het slapen (figuur 13.). 
Daarnaast geven 25 respondenten aan dat zij soms resultaten ervaren en een minderheid van de 
respondenten (6 personen) geeft aan dat het dragen van lippenpleisters onvoldoende of geen 
resultaat oplevert bij de cliënt, niet van toepassing hebben 19 respondenten aangegeven. Daarnaast 
hebben ruim 40 respondenten hebben een reactie gegeven waarom er wel of geen resultaat bereikt 
wordt met het gebruik van lippenpleisters:  
 

‘spiergeheugen wordt positief beïnvloed, resultaat te zien in onbewust met gesloten mond zitten 
tijdens logopediesessies’ 

‘bewustwording en gewoonte verandering’ 
‘Dit gaf helaas onvoldoende resultaat. Reden; onduidelijk. Dit heeft overigens absoluut geen negatief 

beeld gevormd over de lippleister.’ 
‘Mensen houden het vaak maar kort vol. Vaak komt er na een verkoudheid de klad in. 

‘Motivatie, eerlijkheid over de uitvoering zijn van belang.’. 
 
Discussie 
 
In dit onderzoek stond de vraag “De ervaring van logopedisten met de inzet en het gebruik van 
lippenpleisters tijdens oro-myofunctionele therapie bij cliënten met afwijkende mondgewoonten” 
centraal. Uit de resultaten van het kwantitatieve onderzoek komt naar voren dat 85% van de 112 
respondenten van de online enquête aangeeft dat zij lippenpleisters gebruiken tijdens de OMFT. Dit 
gebruik varieert van dagelijks tot een aantal keer per jaar. Ruim de helft van alle respondenten geeft 
aan dat het dragen van lippenpleisters door cliënten voor hun gevoel voldoende resultaat oplevert, 
van deze groep respondenten is bij meer dan de helft van de cliënten binnen een half jaar het 
gewenste resultaat bereikt (slapen met de mond dicht zonder lippenpleister). In het artikel van 
Remmelink (1997) wordt al eerder aangegeven dat lippenpleisters een efficiënt hulpmiddel is voor 
het tegengaan van open-mondhouding. Echter is er in de literatuur geen specifiek onderzoek te 
achterhalen naar de ervaringen van het gebruik van lippenpleisters bij afwijkend mondgedrag. 
Het gebruiksgemak van kant-en-klaar pleisters wordt als prettig ervaren en de zelf op maat te maken 
pleisters zijn goedkoop in de aanschaf. De lippenpleisters worden door logopedisten ook in 
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combinatie met een mondtrainer gebruikt. In het onderzoek van Idema en Damsté (1987) wordt 
eveneens aangegeven dat een OMFT-specialist in staat is om het afwijkende mondgedrag te 
behandelen, waarbij ook gebruik gemaakt kan worden van trainers en pleisters.   
De bewustwording en verandering van gewoonte en meer spiergeheugen om de lippen te sluiten 
worden door de respondenten als positieve ervaringen aangegeven. 
In dit onderzoek kwam ook naar voren dat iets meer dan de helft van de respondenten niet de 
lippenpleisters bij zichzelf heeft getest of geplakt. Bij de logopedisten die wel de pleisters bij zichzelf 
hebben gebruikt, was ca. 90% positief over het gebruik hier van. Het merendeel geeft wel aan dat 
het wennen was, maar na gewenning ervaren zij de lippenpleisters als positief.  
Bijna driekwart van de respondenten geeft aan voldoende informatie te hebben om lippenpleisters 
in te zetten bij cliënten. Wanneer de logopedist geen lippenpleisters inzet, geeft bijna de helft van de 
respondenten aan alternatieven te gebruiken, deze bestaan onder andere uit OMFT oefeningen in 
combinatie met een trainer, OMFT oefeningen in combinatie met taping, myospot of lippo’s. In het 
onderzoek van De Felicio et al. (2018) wordt aangegeven dat door OMFT bij kinderen met resterende 
apneu een toename van de zuurstofsaturatie is waargenomen en verbetering van de orofaciale 
myofunctionele status.  

Slechts 5% van de respondenten geeft aan helemaal geen resultaat van het gebruik van de 
lippenpleisters te ervaren. Redenen om geen lippenpleisters in te zetten tijdens de OMFT zijn dat de 
ouders van de cliënt niet willen dat lippenpleisters worden ingezet of dat de cliënt zelf niet wil dat er 
lippenpleisters geplakt worden.  
Daarnaast staat niet iedere logopedist achter het gebruik van lippenpleisters met als redenen dat er 
overgevoeligheid of irritatie voor de pleisters bij cliënten voorkomt, er onvoldoende ervaring of 
kennis aanwezig is bij de logopedist of zij twijfelen aan de werkzaamheid van de lippenpleisters. In 
het onderzoek van Zaghi et al. (2020) blijkt dat 83,5% procent van de groep die een mondademhaling 
had, in staat was om 3 minuten comfortabel door de neus te ademen met behulp van liptaping. 

Sterkte factoren van dit onderzoek zijn dat het een landelijk onderzoek is onder personen die 
een OMFT cursus hebben gevolgd. Door OMFT.info is vanaf 2018 bijgehouden dat 2.288 personen de 
cursus OMFT-1 in Nederland hebben gevolgd. In totaal staan negen personen ingeschreven in het 
Kwaliteitsregister-OMFT. De enquête is onder de aandacht gebracht van 1.984 personen die zich 
aangemeld hebben om de nieuwsbrief van www.OMFT.info te ontvangen. In totaal hebben 112 
respondenten de enquête ingevuld, dit is ruim 5%. Hier moet vermeld worden dat niet iedereen die 
een nieuwsbrief per email ontvangt, zal deze email openen of lezen. Er is door www.OMFT.info 
aangegeven dat 135 personen op de link geklikt die direct naar de enquête verwees. Daarnaast zijn 
er 68 registraties geweest van personen die naar het artikel over het onderzoek hebben gekeken. Er 
is geregistreerd dat 203 personen de link naar de enquête hebben bezocht, met een totaal van 112 
respondenten op de enquête, komt dit neer op een reactiepercentage van 55%.  
Het onderzoek is in opdracht gedaan van L. Maas-Houtekamer, OMFT-specialist en logopedist. Dit 
heeft er toe geleid dat er voldoende achtergrondinformatie en materiaal over OMFT en de 
lippenpleisters voor dit onderzoek beschikbaar was. Daarnaast is er een goede samenwerking 
geweest om de vragen van de enquête voor beide partijen te optimaliseren.  
Bij 12 van de 17 vragen in de enquête, was er een mogelijkheid voor respondenten om een reactie bij 
het antwoord in te vullen. Dit heeft geresulteerd in meer individuele reacties over de ervaringen van 
het gebruik van lippenpleisters dan wanneer er alleen een mogelijkheid was om op vooraf 
vastgestelde antwoorden te reageren. 

Er zijn ook enkele verbeteringen mogelijk. De tijdsdruk en het tijdstip waarop de enquête is 
verstuurd heeft er voor gezorgd dat is geen ruimte meer is geweest om nog een reminder te 
versturen naar de lezers van de nieuwsbrief met het verzoek om alsnog de enquête in te vullen. De 
reminder had er toe kunnen leiden dat er nog meer ervaringen van respondenten waren 
binnengekomen, welke in het onderzoek meegenomen konden worden. Daarnaast is de enquête 
alleen naar de lezers van de nieuwsbrief van www.OMFT.info verstuurd. Er zijn in Nederland nog 
meer instanties die de cursus OMFT aanbieden. Deze andere groepen cursisten zijn niet benaderd in 
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dit onderzoek. Er kan geen uitspraak worden gedaan of er een andere uitkomst van dit onderzoek 
zou zijn geweest, wanneer die cursisten ook benaderd zouden zijn.  

De opdrachtgever wilde ervaringen van logopedisten in kaart gebracht hebben om de cursus 
OMFT verder te kunnen optimaliseren. Is er bijvoorbeeld meer uitleg nodig over lippenpleisters 
tijdens de cursus en over het goed leren hanteren van de pleisters, eventueel een aparte nascholing 
of extra informatie op de website over de lippenpleisters. De ervaringen die de respondenten 
hebben in dit onderzoek hebben gedeeld, geven een beeld welke werkwijze logopedisten nu 
hanteren en wat er nog gewenst is om de lippenpleisters vaker in te gaan zetten tijdens de OMFT. 
Aan de hand van dit onderzoek kunnen de volgende aanbevelingen worden opgesteld ter 
bevordering van het gebruik van lippenpleisters bij afwijkend mondgedrag: 

- aanbevolen wordt om te onderzoeken wat de effecten zijn van het gebruik van 
lippenpleisters bij cliënten; 

- aanbevolen wordt om hetzelfde onderzoek te doen onder cursisten of logopedisten die bij 
andere instanties dan OMFT.info de cursus hebben gevolgd, hiermee kan onderzocht worden 
of de uitkomst van dit huidige onderzoek representatief is voor alle logopedisten die OMFT 
geven. 
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Bijlagen 
Bijlage 1. Enquêtevragen
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