
AFWIJKENDE MONDGEWOONTEN

logopedie



afwijkende
mondgewoonten

Een afwijkend evenwicht in de aangezichtspieren wordt veroorzaakt
door foutief mondgedrag. Onder foutief mondgedrag verstaan we
duimzuigen, mondademen, nagelbijten/vingerbijten, foutief slikken,…

Hierdoor worden bepaalde spieren in het aangezicht niet of fout
gebruikt, wat een invloed heeft op de vervorming van het gebit en
aangezicht. Dit kan leiden tot foutieve articulatie en verminderde
verstaanbaarheid.

De therapie die zich bezig houdt met het evenwichtig maken van
zowel de spieren in als rond de mond noemen we oro-
myofunctionele therapie (OMFT).

Deze therapie is een oefentherapie gericht op het herstellen van dit
gestoord evenwicht. Tanden groeien niet zomaar scheef, dit is bijna
altijd een gevolg van. We gaan samen met de cliënt opzoek naar het
foutief mondgedrag en leren dit vervolgens af. Nadien worden alle
spieren in en rond de mond opgemeten om na te gaan welke spieren
extra getraind moeten worden. Dit gebeurt zowel met oefeningen die
de logopediste meegeeft, als het dragen van een liptrainer.



/

WAT IS OMFT?
Oro-myofunctionele therapie is
een oefentherapie gericht op het
herstellen van een verstoord
evenwicht van de orofaciale
spieren. Tanden groeien niet
zomaar scheef, het is bijna altijd
een gevolg van. Het is belangrijk
om het afwijkend mondgedrag (de
oorzaak) te zoeken en deze
vervolgens af te leren.

Duim, vinger- en/of speenzuigen
Veel kinderen duimen of zuigen
wel eens op hun vinger(s).
Wanneer een kind dit op
driejarige leeftijd nog steeds doet,
is er spraken van afwijkend
mondgedrag. Vanaf dat moment
kan het duimen, zuigen of spenen
een negatieve invloed hebben op
de stand van de tanden en de
vorm van de kaak. Daarnaast kan
het zuiggedrag ervoor zorgen dat
de spieren in en rond de mond
verslappen, waardoor habitueel
mond ademen, openmondgedrag
en afwijkend slikken kan ontstaan.
Dit kan dan weer leiden tot
incorrect articuleren. Denk hierbij
aan het praten met de tong tussen
of tegen de tanden (vb. slissen).

Habitueel mond ademen
Habitueel betekent ‘gewoonlijk’.
Bij habitueel mond ademen is de
gewoonte ontstaan om door de
mond te ademen terwijl de neus
voldoende doorgankelijk is.
Gevolgen van habitueel mond

ademen kunnen zijn een
terugkerende infectie van de keel/
amandelen of zelf een
middenoorontsteking. Daarnaast
heeft habitueel mond ademen
eveneens invloed op de groei van
de kaak, tanden en kiezen.

Open mondgedrag
Normaal gesproken is de mond
gesloten, rust de tongpunt tegen
het gehemelte achter de
boventanden en wordt er door de
neus geademd. Wanneer de
mond gedurende de dag
regelmatig open is in rust, is er
spraken van open mondgedrag.
Vaak ligt de tong dan slap onder
in de mond. Zo drukt deze met
een grote kracht tegen de tanden
aan. Hierdoor worden de
ondertanden naar voren geduwd,
wat opnieuw kan leiden tot een
incorrecte articulatie. Wanneer dit
probleem niet behandeld wordt, is
er een kans op een foutieve groei
van de onderkaak ten opzichte
van de bovenkaak. De onderkaak
wordt zo breder dan de
bovenkaak en dit verhoogd dan
weer de kans op oorproblemen.

Nagelbijten
Tijdens het nagelbijten schuift de
onderkaak naar voren en ontstaat
er te veel spanning in de
kaakgewrichten, waardoor
pijnklachten en overbelasting van
de spieren in het mondgebied het
gevolg kunnen zijn.



Afwijkende tongligging in rust
Hierbij is de positie van de tong
afwijkend. De tong ligt niet achter
de tanden tegen het gehemelte,
maar op de mondbodem, tegen of
tussen de handen of te ver achter in
de mond. Dit kan de stand van de
tanden en kiezen en/of de vorm van
de kaak negatief beïnvloeden.

Afwijkend kauwen
Onder afwijkend kauwen wordt het
smakken, het tegelijkertijd aan twee
kanten kauwen en het verkeerd
afbijten van voedsel verstaan. Dit
kan leiden tot een verstoord
evenwicht van de spieren in en
rond de mond, wat dan weer een
invloed heeft op de positie van de
tanden.

Foutieve lipgewoonten
Onder foutieve lipgewoonten wordt
liplikken en lipzuigen verstaan.
Deze afwijkingen komen veelal voor
bij mensen die door de mond
ademen. Doordat de lippen
uitdrogen tijdens het mondademen
wordt het veelal als ‘prettig’ ervaren
om de lippen te bevochtigen met
de tong.

Afwijkend slikken
Alle bovenstaande vormen van
afwijkend mondgedrag kunnen
leiden tot afwijkend slikken. Er
wordt gesproken van afwijkend
slikken wanneer de tong tijdens het
slikken tegen of tussen de tanden
en/of kiezen komt. Per dag slikt met
ongeveer 2 000 keer. Wanneer de
tong elke keer met een grote kracht
tegen of tussen de tanden en/of
kiezen komt, zal dit een negatieve
invloed hebben op de vorm van het
gebit.

Wat nu?
Wanneer je merkt dat er foutief
mondgedrag aanwezig is, en dit
eventueel een invloed heeft op
jouw gebit of dat van je kind, meld
je dan zo snel mogelijk aan voor de
correcte behandeling op maat. De
behandelingen zijn voor kinderen
vanaf 4-5 jaar én volwassenen.
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Over Taboe
Bij Taboe kom je als cliënt terecht in een huiselijke praktijk waar alles

bespreekbaar is. Zowel kinderen als volwassenen zijn bij ons welkom. Taboe
is een plek waar je 100% jezelf kan zijn, een plaats waar je kan groeien en

ontwikkelen. Wij focussen steeds op het positieve en begeleiden jou in het
worden van de beste versie van jezelf.

De grootste sterkte van Taboe is het multidisciplinaire team waarbij iedere
therapeut beschikt over eigen kennis en expertise, hierdoor kunnen wij

steeds op de best mogelijke manier inspelen op jouw hulpvraag.
Samenwerking tussen onze therapeuten en met de omgeving van de cliënt is

bij Taboe uiterst belangrijk.


