
 

Ik zal mij gaan richten op het herstellen van een verstoord 
evenwicht in het functioneren van de spieren in en om de 
mond: 
 
 

Oro Myofunctionele Therapie (OMFT) 
 

OMFT bestaat uit een aantal stappen: 

 het afleren van afwijkend mondgedrag als duim- 

en vingerzuigen, speenzuigen en mondademen. 

 Het aanleren van een correcte tongpositie in rust. 

 Het aanleren van een correcte tongpositie tijdens 

de  slik. 

 Verbeteren van de uitspraak zoals de t/d/s//l/z/  

Doel: het automatiseren van een juiste tongpositie in rust 

en tijdens het slikken! 

Tijdens de therapie maak ik veelal gebruik van habbit-

breakers (trainers). Deze trainers/ bitjes worden gebruikt 

om de spierkracht van de lippen te vergroten, lipsluiting te 

bevorderen en neusademhaling te stimuleren, de juiste 

tongpositie in rust te stimuleren en een correcte slik te 

bewerkstelligen. 

Oro-myofunctionele therapie heeft meestal 15 tot 20 

sessies nodig. Eerst wekelijks, daarna met langere 

tussenpozen. Na afloop van de behandeling vinden er na 

langere tijd nog controles plaats. Het dagelijks doen van de 

huiswerkoefeningen is noodzakelijk.  

Door deze aanpak is de kans op het opnieuw ontstaan van 

gebitsafwijkingen ná orthodontie of kaakchirurgie veel 

minder (relaps). 

NB: Nauw overleg met de desbetreffende tandarts of 

orthodontist is aanwezig. 

Logopedie Beetsterzwaag 

 
In deze folder ‘afwijkende mondgewoonten’ heeft u alles 
over OMFT kunnen lezen.  
 
Als allround logopedist, verwijs ik u graag naar mijn 

website www.logopediebeetsterzwaag.nl of naar mijn 

praktijk folder. Voor problemen met de spraak, taal, stem, 

gehoor en communicatie stoornissen kunt u ook terecht bij 

mij . 

Ik onderzoek, begeleid en behandel problemen op het 

gebied van de communicatie. De hulpvraag straat centraal 

en overleg met derden (o.a. huisarts, peuterspeelzaal, 

scholen, specialisten) vindt regelmatig plaats. 

Mijn specialisaties zijn naast OMFT:  

 Selectief Mutisme 

 Stem (transgenders o.a.) 

 Laryngectomie 
               

Annemieke Hofstra 

Utgong 59 9244 HG Beetsterzwaag      0512-385232 

 info@logopediebeetsterzwaag.nl 

 www.logopediebeetsterzwaag.nl 

Openingstijden 

 Maandag optioneel 

 Dinsdag                optioneel 

 Woensdag  8.45-18.00 uur 

 Donderdag 8.45-18.00 uur 

 Vrijdag   8.45-14.00 uur 
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Afwijkende mondgewoonten 

Met veel plezier en enthousiasme, behandel ik 

kinderen en volwassenen. Ieder mens is anders   

Afwijkende 

mondgewoonten 
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Verwijzing 

De tandarts, orthodontist en/of leerkracht  heeft afwijkend 

mondgedrag geconstateerd bij u of uw kind. Wanneer er 

niet of te laat wordt ingegrepen bij afwijkend mondgedrag, 

kan dit leiden tot een afwijkende kaak- en/of gebitsstand. 

Het gaat dan bijvoorbeeld om een afwijkend slikpatroon, 

mondademen, duim- of speenzuigen of (nagel)bijten. Het 

vroegtijdig herkennen en afleren van dit afwijkend gedrag 

is van essentieel belang.  

Daarom heeft u het advies gekregen om contact op te 

nemen met een logopedist. In deze folder wordt u 

geïnformeerd over verschillende vormen van afwijkend 

mondgedrag. Tevens worden gevolgen hiervan 

beschreven. Daarnaast vindt u informatie over de 

logopedische behandeling.  

Afwijkende mondgewoonten 

1. 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 

sprake 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 de kracht van spieren in en rond de 

mond afnemen. Door het zuiggedrag komt het regelmatig 

voor dat de spieren in en rond de mond verslappen, 

waardoor habitueel mondademen, open mondgedrag en 

afwijkend slikken kan ontstaan. Dit kan leiden tot een 

afwijkende vorm van het gebit dat incorrect articuleren tot 

gevolg heeft. Hierbij kunt u denken aan het praten met de 

tong tussen of tegen de tanden (bijvoorbeeld bij slissen).   

 

 

2. 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 (bijv. tijdens gamen,  tv-

kijken), is er sprake van open mondgedrag. Vaak ligt de 

tong dan slap onderin de mond en drukt de tong met een 

grote kracht tegen de tanden aan, waardoor de tanden 

naar voren worden geduwd. Wanneer dit probleem niet 

behandeld wordt, is er kans op incorrect articuleren 

(bijvoorbeeld slissen), een afwijkende groei van de kaak, 

tanden en kiezen en is er een verhoogde kans op 

oorproblemen. 

3. Habitueel mondademen 

Habitueel betekent ‘gewoonlijk’. Bij habitueel mondademen 

is de gewoonte ontstaan om door de mond te ademen 

terwijl de neus voldoende doorgankelijk is. Gevolgen van 

habitueel mondademen kunnen zijn een terugkerende 

infectie in de keel of van de amandelen of zelfs een 

middenoorontsteking. Daarnaast heeft habitueel 

mondademen invloed op de groei van de kaak, tanden en 

kiezen.   

4. 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 tanden of te ver achterin 

de mond. Dit kan de stand van de tanden en kiezen en/of 

de vorm van de kaak negatief beïnvloeden.   

 

 

5. Foutieve lipgewoonten  

Onder foutieve lipgewoonten wordt liplikken en lipzuigen 

verstaan. Deze afwijkingen komen veelal voor bij mensen 

die door de mond ademen.   

6. 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.   

7. Nagelbijten  

Tijdens het nagelbijten schuift de onderkaak naar voren en 

ontstaat er te veel spanning in de kaakgewrichten, 

waardoor pijnklachten en overbelasting van spieren in het 

mondgebied het gevolg kunnen zijn.   

8.  Afwijkend slikken 

Er wordt gesproken van afwijkend slikken wanneer de tong 

tijdens het slikken tegen de tanden en/of kiezen aan duwt 

of wanneer de tong tussen de tanden en/of kiezen door 

komt. Per dag slikt men ongeveer 2000 keer. Wanneer de 

tong elke keer met een grote kracht tegen of tussen de 

tanden en/of kiezen komt, zal dit invloed hebben op de 

vorm van het gebit.   

Wat doet de (OMFT) logopedist?  

Er kan sprake zijn dat, door één of meerdere van 

bovengenoemde afwijkende mondgewoonten, het 

evenwicht tussen de mondspieren onderling (lippen, 

kauwspieren, tong en tongspieren) is verstoord. De stand 

van de tanden en kiezen zullen zich aan dit verkeerde 

evenwicht aanpassen.  

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwins7T5_LrJAhVG1RoKHZhYBI0QjRwIBQ&url=http://www.omftzeeland.nl/files/OMFT_Zeeland_folder.pdf&psig=AFQjCNHco-h15DPqE_EKIieDyDKopplCkQ&ust=1449069322853510

