
 

Aandachtspunten afwijkend mondgedrag 

Wat zeggen de cijfers? 

Bij een verticale open 
beet ten gevolge van 
afwijkend mondgedrag, 
is er wanneer alleen or-
thodontie wordt toege-
past, 39% kans op re-
laps. Door samen te wer-
ken met de logopedist 
wordt deze kans op een 
relaps verkleind. 
 
Tussen 6 en 8 jaar is de 
beste leeftijd om te star-
ten met OMFT. 

Tussen 3 en 6 jaar kan 
op een speelse wijze 
begeleiding plaatsvinden 
op het gebied van afwij-
kend mondgedrag door 
aandacht voor lipslui-
ting, stimuleren van 
neusademing om zo 
ernstige afwijkingen la-
ter te voorkomen. 
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Ook in 2013 zit logopedie 

in het basispakket:  

alle kosten worden  

rechtstreeks gedeclareerd 

bij de zorgverzekeraar. 

Houdt wel rekening met 

het eigen risico (vanaf  

18 jaar). 

Logopediepraktijk Buiten-

hove is nog niet direct 

toegankelijk, omdat de 

grootste zorgverzekeraar 

De Friesland dit nog niet 

heeft opgenomen in haar 

vergoedingspakket.  

 

 

 

 

@LogoBuitenhove 

Volg ons ook via  

social media! 

Nieuw in Leeuwarden! 

Constateren van een afwijkende 
vorm zoals: 
VOB (niet gerelateerd aan wisselfase of 
een skelettale open beet) 

Uni- of bilaterale open beet (niet skelet-
taal gerelateerd) 

Uni- of bilaterale kruisbeet  

Gotisch gehemelte 

Niet skelettaal gerelateerde 
SOB (pseudo klasse II) 

Niet skelettaal gerelateerde omgekeer-
de beet (pseudo klasse III) 

Ankylotisch frenulum linguale 

Rugae palatinae sterk vergroot (t.g.v. 
mondademen)  

Constateren afwijkend mondge-
drag zoals: 
Persisterend duimzuigen, vingerzui-
gen of speenzuigen 

Afwijkende slik (protraal, lateraal, 
interdentaal) 

Mondademen (vaak i.c.m. hypotone 
lichaamshouding) 

Faciale grimas (tijdens slik wijst op 
interdentaliteit) 

Recidiverende Otitis Media t.g.v. af-
wijkende slik 

Constateren afwijkende 
(logopedische) articulatie zoals: 

Lispelen en slissen 

Logopediepraktijk Buitenhove vindt samenwerking met haar verwijzers erg be-

langrijk en informeert u graag per kwartaal met een nieuwsbrief over logopedie 

en afwijkende mondgewoonten. De tandarts(ass.)/mondhygiënist/orthodontist 

spelen een grote rol in het onderkennen hiervan. De zorg van de cliënt staat cen-

traal. Door een goede samenwerking met verwijzers kan de zorg voor de cliënt 

zo efficiënt en effectief mogelijk verlopen. 

Conform de richtlijnen van de Werkgroep Kindertandheelkunde NMT 2011 

CONTROLE OP VORM VERSUS FUNCTIE: 

 

Riemke  

Plantenga 

Friezin, ruim 5 

jaar ervaring.  

Innovatief, 

nieuwsgierig, vooruitstre-

vend, doorzetter, vriende-

lijk, doener, multidiscipli-

nair. 

Ineke  

de Vries 

Moeder, 

30 jaar  
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logopedist, praktijkhoud-
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gedreven, aanpakker,  

kwalitatief.  
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19 januari 

2013 


