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Bubbling Therapy: bellenblazen ter bevordering van goed stemgebruik 
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Lucht blazen door een glazen buisje in een laagje water, tegenwoordig  ook bekend als Voice 
Bubbling  Therapy, VBT, werkt ontspannend en heeft een therapeutisch effect op de stem. In deze 
bijdrage analyseren we vanuit natuurkundig oogpunt wat er gebeurt tijdens het bellenblazen. 

Bellenblazen 
In Nederland wordt sinds een paar jaar in de 
logopedie en zangpedagogiek gebruik gemaakt 
van het blazen van belletjes1,2 door een 
siliconen slangetje (Lax Vox) of glazen buisje 
(Voice Bubbling Therapy) dat in een laagje 
water is gestoken om problemen met de 
stem(banden) te verhelpen. Het mooie van de 
methode is dat er geen dure apparatuur voor 
nodig is; een eenvoudig glazen buisje en een 
bakje water volstaan. Tegelijkertijd is het 
moeilijk te geloven dat  door zoiets 
eenvoudigs als bubbelen in water de   
stembanden beter functioneren en zelfs kunnen 
genezen. Reden voor ons om te bestuderen wat 
er nu gebeurt tijdens het blazen van de 
belletjes. We zoeken naar een natuurkundige 
beschrijving: wat betekent het voor de mond- 
en keelholte als er door een buisje belletjes in 
water worden geblazen? Wat is de rol van het 
water? Kan het ook door een buisje zonder 
water, een methode die ook wel gebruikt 
wordt?   

 

In fig.1 is het uiteinde van het buisje, dat zich 
in het water bevindt, te zien. De uitgeblazen 
lucht lijkt hier als een soort pluim uit te 
stromen. Wie naar het proces kijkt, ziet vooral 
chaotisch gedrag. Dat is misleidend: het 
menselijk oog is niet snel genoeg om de details 
waar te nemen, waardoor het lijkt of er een 
constante luchtstroom uit het buisje komt. 

Hogesnelheidscamera 
Als we echter met een hogesnelheidscamera 
beelden maken van het uiteinde van het buisje, 
wordt duidelijk dat het helemaal niet een 
continue luchtstroom is, die uit het buisje 
komt. De foto’s hieronder (Fig.2a-h) 
illustreren dat het juist een heel geordend 
proces is, waar we verschillende stadia in 
kunnen onderscheiden. 

          

Fig.2a-b Vorming en loslaten van een bel.	  

In het eerste stadium wordt een bel gevormd 
aan het uiteinde van het buisje. Deze bel groeit 
en is op een zeker moment zo groot, dat hij 
loslaat en opstijgt. Een klein beetje water 
stroomt terug in het buisje.  

Echter, vrijwel direct hierna wordt een tweede 
bel gevormd, die achter de eerste aanschiet en 
daarin opgezogen wordt. 

Fig.1  Ogenschijnlijk komt de lucht als 
een continue pluim uit het buisje.	  
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Vervolgens stroomt er opnieuw water het 
buisje in. Er ontsnapt nu geen lucht uit het 
buisje, zodat de luchtdruk in de mond, keel en 
het buisje oploopt. Dit gebeurt zowel door de 
extra lucht die uit de longen geblazen wordt, 
als door het water dat het buisje instroomt. 

        

Fig.2e-f  Ontsnappen van de bel en terug-
stroming van water het buisje in. 

Als de druk voldoende groot is, wordt het 
water uit het buisje geduwd en start de 
vorming van de volgende bel. Het proces 
herhaalt zich nu. 

       

Dit geheel duurt ongeveer 0.12 seconde, met 
als netto resultaat een pulserende druk in 
zowel de keel als de mond.  

Fysisch Model 
We hebben dit proces ontleed en er een 
modelbeschrijving van gemaakt. In dit model 
komt de lucht uit de longen, die zorgen voor 
een constante druk vóór de stembanden. De 
stembanden vatten we op als bewegende 
kleppen, die de doorstroomopening van de 

luchtpijp open- en dichtmaken volgens een 
sinusvormig patroon. De frequentie waarmee 
dit gebeurt, hangt af van de klank die de 
gebruiker in het buisje maakt. Dat is ongeveer 
120Hz. Na de stembanden stroomt de lucht de 
keel- en mondholte in, die een vast volume 
vertegenwoordigt. Ten slotte stroomt de lucht 
het buisje in om in het water te ontsnappen als 
bellen. De foto’s van het proces van  
belvorming illustreren dat dit complex is. 
Daarom vervangen we de belvorming in het 
model door een veel simpeler beschrijving: het 
uiteinde van de buis wordt in het model 
gevormd door een zuiger, die iedere keer als er 
een bel loslaat een beetje water naar binnen 
drukt en vervolgens weer terug beweegt. Zo 
bootsen we het pulserende gedrag van de 
bellen na. 

Drukfluctuatie 
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Met behulp van de computer en ons model 
berekenen we de drukfluctuaties in de mond-  
(oropharynx) en keelholte (hypopharynx). De 
druk in de mond- en keelholte varieert volgens 
het ritme van de gevormde belletjes: eerst een 
korte puls na het ontsnappen van de eerste bel, 
gevolgd door een wat langere puls als de 
tweede bel loslaat en samenvloeit met de 
eerste (Zie fig.3). Uiteraard is ook de invloed 
van de vibrerende stembanden te zien: een 
hoog frequente trilling met geringe amplitude. 

Endoscopische opnamen van de stembanden 
en de weke delen daaromheen, gemaakt tijdens 

Fig.3  Drukfluctuaties in oropharynx en 
hypopharynx.  

Fig.2c-d Vorming van een tweede bel, die in de 
eerste gezogen wordt.	  

Fig.2g-h  Indringing van water gevolgd door 
vorming van nieuwe bel. 
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het bubbelen, laten laagfrequente  trillingen in 
de weke delen van de hypopharynx zien. Wij 
denken dat dit veroorzaakt wordt door de 
pulsjes die de bellen genereren.  

Conclusie 
De werking van de VBT-methode is terug te 
voeren op de dynamica van het loslaten van de 
belletjes. Dit wekt een soort massage in de 
keel en rond de stembanden op. Deze massage 
lijkt een ontspannende werking op het weefsel 
te hebben en zou verantwoordelijk kunnen zijn 
voor de helende werking van de methode. 
Daarmee wijkt het bubbelen af van de 
methode waarbij alleen door een buisje 
geneuried2 wordt. Hierbij speelt resonantie een 
hoofdrol met veel hogere frequenties van de 
optredende trillingen. 

In vervolgonderzoek willen we enerzijds 
toetsen of ons model standhoudt bij variatie 
van de parameters en anderzijds onderzoeken 
wat nu de optimale afmetingen van het buisje 
zijn. Tevens proberen we de vraag te 
beantwoorden of zo’n optimum nog afhangt 
van de grootte van het aanzetstuk, de 
longinhoud en/of leeftijd van de gebruiker. 

Voor nader informatie kunt u contact opnemen 
met Marjan Oosterbaan 
(marjan.oosterbaan@stemconsult.nl) en 
Barbara Goes (logo.barbara@gmail.com).  
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