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In deze folder wordt u geïnformeerd over enkele vormen van
afwijkend mondgedrag bij kinderen.
Onder afwijkend mondgedrag wordt mondgedrag verstaan wat niet
bij de leeftijd past of mondgedrag wat afwijkt van normaal gezond
mondgedrag.
Tevens worden mogelijke gevolgen hiervan beschreven.
De vormen die in deze folder aan de orde komen zijn:
1 duim-. vinger- en of speenzuigen
2 open mondgedrag
U heeft een bezoek gebracht aan de KNO-arts met uw kind en deze
heeft u deze folder meegegeven.
De KNO-arts heeft uw kind onderzocht w.b. het gehoor en of de
spraakorganen.
Taal is voor kinderen al vrij snel een belangrijk communicatiemiddel.
Als het kind begint met ‘leren”, verwerft het de meeste kennis
via taal. En als het kind wil communiceren, is het zich kunnen
uitdrukken in taal essentieel.
Bij afwijkingen in de mond of de keel kan een kind bepaalde klanken
niet vormen.
Soms zijn hier organische oorzaken voor aan te wijzen, dan kan
de KNO-arts hierbij helpen. Soms is de oorzaak een afwijkende
mondgewoonte, zoals duimzuigen (1) of open mondgedrag(2).
Tevens zal uw KNO-arts er altijd op letten of uw kind wel goed
hoort; een oorprobleem kan ook een oorzaak zijn van niet goed
spreken. De oorzaak van oorproblemen kan organisch zijn, zoals
een oorontsteking, maar ook kan afwijkend mondgedrag hierbij een
rol spelen.
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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.
Dit kan leiden tot een afwijkende vorm van het gebit wat
articulatieproblemen kan veroorzaken.
Hierbij kunt u denken aan het praten met de tong tussen of tegen
de tanden (slissen) of het niet goed uitspreken van bepaalde
medeklinkers, als de /t/, /l/ en combinaties hiermee.
Open mondgedrag
Normaal gesproken is de mond gesloten als er niet gesproken,
gezongen of gelachen wordt.
De tongpunt rust dan tegen het gehemelte achter de boventanden
en er wordt door de neus geademd.
Wanneer de mond gedurende de dag regelmatig open is in
rust, bijvoorbeeld tijdens televisiekijken, is er sprake van open
mondgedrag. Hierbij is er veelal sprake van slappe mondspieren en
mondademen.
Wanneer dit probleem niet behandeld wordt, is er kans op incorrect
articuleren en een verhoogde kans op oorproblemen.
Uw KNO-arts kan u adviseren bepaalde oefeningen met uw kind
te doen om het mondgedrag te veranderen. Als dit niet voldoende
helpt of het probleem te ingewikkeld is, kan uw kind verwezen
worden naar een logopedist.
Overigens hoeft een kind bepaalde klanken, zoals de “sch” en de “r”
pas rond het zesde jaar te beheersen.
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Tong omhoog als bij klakken en dan laten plakken.

Lippen losjes op elkaar en…Kijken maar.
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