Negatieve gevolgen van mondademhaling
en een afwijkend slikgedrag:
* lage lipdruk, daardoor kunnen de voortanden erg naar voren gaan staan, en lipsluiting
wordt dan bemoeilijkt.
* Bij slikken spant de spier op de kin zich aan ter compensatie van lage lipdruk, dit kan
scheve ondertanden veroorzaken.
* Tongpersen kan een open beet veroorzaken doordat de tong de tanden belemmert bij
doorbraak
* lage tongpositie = tong op de mondbodem( tong hoort in rust tegen het gehemelte te
liggen), waardoor de tong het gehemelte en de bovenkaak niet goed vormt. Dit kan
scheve tanden en/of een kruisbeet (onderkiezen staan meer naar buiten dan de boven
kiezen), tot gevolg hebben.
* Lage tongpositie en een afwijkende slik hebben een negatieve invloed op het doorbreken
van de blijvende tanden.
* kans op onderontwikkelde spieren bij de wangen, waardoor er verticale kaakontwikkeling
ontstaat (lang gezicht).
* kans op kaakgewrichtsproblemen in de toekomst, waardoor er hoofdpijn/ migraine en/of
nek klachten kunnen gaan optreden.
* een houdingsprobleem wat later nek en/of rugklachten kan veroorzaken.
* slechte mondhygiëne door minder speekselaanmaak wat cariës veroorzaakt.
* ontstoken tandvlees.
* Bij een open beet kan overbelasting van de grote kiezen ontstaan, wat afsterven van de
zenuw tot gevolg heeft en/of botafbraak rondom de kiezen waardoor ze los gaan staan
en mogelijk verloren gaan.
* wallen onder de ogen.
* onderontwikkeling van de neus- en keelholtes, waardoor een gevoel van obstructie kan
ontstaan (belemmering in ademhaling).
* groei van de onderkaak wordt geremd.
* neusslijmvlies wordt niet gebruikt en is vaak geïrriteerd en gezwollen, wat een tweeledig
gevoel van obstructie geeft en dus de neusademhaling bemoeilijkt.
* het kind is vatbaar voor verkoudheid omdat de lucht niet gereinigd wordt. Verkoudheid
kan zelfs chronisch worden en het kind kan hiermee een drieledig gevoel van obstructie
ervaren.
* de buis van Eustachius wordt minder gereinigd, waardoor er middenoor problematiek
zoals oorontstekingen kunnen ontstaan.
* er is minder zuurstoftoevoer richting de hersenen wat van invloed is op de leerprestaties.
* kind is sneller moe bv. tijdens het sporten.

Daarom is het belangrijk om zo vroeg mogelijk te beginnen met het behandelen van
afwijkend mondgedrag !

