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AFWIJKENDE MONDGEWOONTEN
Afwijkende mondgewoonten kunnen een negatieve invloed hebben op de tandstand, articulatie
en algemene gezondheid. Een logopedische behandeling kan het afwijkend mondgedrag modificeren en de mondmotoriek optimaliseren. Concreet kan de logopedist ondersteuning bieden
bij het afleren van duimzuigen, de lip- en tongspieren versterken, een correcte slikact aanleren
en articulatietherapie geven. Hierbij zijn een gemotiveerde patiënt en ouders essentieel. Verder
is ook een goede samenwerking tussen orthodontist en logopedist van groot belang om de
behandeling met succes te laten verlopen.
DUIM, VINGER- EN/ OF SPEENZUIGEN
Zuiggewoonten kunnen erg hardnekkige gewoonten zijn. Dit kan een negatieve invloed hebben op de tandenstand, articulatie en spierkracht in en rond de mond. Door het zuiggedrag
komt het regelmatig voor dat de spieren in en rond de mond verslappen, waardoor habitueel
mondademen, open mondgedrag en een afwijkend slikpatroon kan ontstaan.
OPEN MONDGEDRAG
Normaliter dient de mond gesloten te zijn, rust het tongpunt tegen het gehemelte achter de boventanden en wordt er door de neus geademd. Als de mond in rust open is, is er sprake van open
mondgedrag. De tong ligt dan slap op de mondbodem en drukt met grote kracht tegen de tanden.
HABITUEEL MONDADEMEN
Bij habitueel mondademen is de gewoonte ontstaan om door de mond te ademen terwijl de neus voldoende doorgankelijk is. Dit kan invloed hebben op de tandenstand, lichaamshouding, gehoor en stem.
AFWIJKENDE TONGHOUDING IN RUST
Normaliter zit de tong achter de boventanden tegen het gehemelte. Bij een afwijkende tongpositie in rust ligt de tong vaak op de mondbodem, tegen of tussen de tanden. Dit kan de
tandenstand, vorm van het gezicht en de articulatie negatief beïnvloeden.
FOUTIEVE LIPGEWOONTEN
Dit kan liplikken of lipzuigen zijn. Deze gewoonten komen veelal voor bij mensen die door de
mond ademen. Ze trachten de droge lippen te bevochtigen met de tong.
NAGELBIJTEN
Tijdens het nagelbijten schuift de onderkaak naar voren en ontstaan er spanning in de kaakgewrichten. Daarnaast kan dit ook ontstekingen van het weefsel rond de nagels veroorzaken.
Tot slot gaat de tong ook op zoek naar de plek waar de nagel in de mond komt, wat opnieuw
druk veroorzaakt en afwijkingen in de tandenstand kan teweegbrengen.
AFWIJKEND SLIKKEN
Men spreekt van een afwijkend slikpatroon wanneer de tong- en/of lippositie afwijkend is
tijdens het slikken. In 24 uur slikt men gemiddeld 2000 keer. Wanneer de tong of lippen dan
niet correct worden geplaatst, kan dit het evenwicht opnieuw verstoren wat een negatieve
invloed kan hebben op de tandenstand.
ARTICULATIESTOORNISSEN
Een articulatiestoornis kan het gevolg zijn van een structurele afwijking aan het gebit. Echter
kunnen bovenstaande problemen eveneens een invloed hebben op de articulatie. Een afwijkende tongpositie in rust kan zorgen voor een foutieve articulatiebasis. Dit resulteert in een
articulatiestoornis van voornamelijk de spraakklanken die gevormd worden met de tong tegen
het gehemelte zoals de /s/, /n/, /l/, /t/ en /d/.

