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Beste tandarts, ouder 
 
Slist uw patiënt of kind? Of heeft hij of zij problemen met slikken? Dan kan het zijn dat de 
mondspieren uit evenwicht zijn. Oro-myofunctionele therapie, kortweg OMFT kan uw patiënt- 
kind helpen.  

De vormgeving van de mond en de stand van de tanden en kiezen worden voor een groot deel 
bepaald door de functie van de spieren in en om de mond. Afwijkende mondgewoonten 
kunnen het evenwicht tussen die spieren onderling verstoren. Denk aan foutieve 
slikgewoonten, mondademen, duimen, vingerzuigen, lispelen of slissen. OMFT is een 
oefentherapie die gericht is op het herstellen van een verstoord evenwicht in het functioneren 
van de spieren in en om de mond.  

Om uw patiënt betere zorg te kunnen verlenen hebben wij eigen OMFT specialisten in huis.  
We hebben reeds jarenlange ervaring als logopediste en hebben bijscholingen gevolgd tot 
OMFT deskundige.   

Naar de logopedist 
Een logopedist kan zien welke spieren of spiergroepen er uit evenwicht zijn. De therapie is 
geschikt voor kinderen vanaf 5 jaar. Het is van belang om de behandeling in een zo vroeg 
mogelijk stadium te starten, zodat de gevolgen van afwijkend mondgedrag zo veel mogelijk 
beperkt kunnen worden. De nomenclatuur logopedie vermeldt hier: veelvuldige functionele 
stoornissen in het raam van een interceptieve orthodontische behandeling. Maw deze therapie 
wordt terugbetaald door de mutualiteit.  
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De werkwijze 
Voordat er gestart kan worden met de therapie, vindt er een intakegesprek en een uitvoerig 
onderzoek plaats. Bij het onderzoek maken wij ook kleurenfoto's om de veranderingen te 
volgen. Daarna wordt er een behandelplan opgesteld. Er wordt gebruik gemaakt een 
myofunctional trainer, waardoor uw patiënt een goede mondgewoonte krijgt.  Deze trainer 
draagt de patiënt een 6 tal maanden (mits deze goed wordt gedragen). Bij aanvang starten we 
met wekelijkse therapiesessies. Daarna adviseren wij om elke maand of tweemaandelijks langs 
te komen om te kijken of alles nog goed verloopt. Natuurlijk is het ook belangrijk dat er elke 
dag thuis geoefend wordt, daarvoor krijgt uw patiënt oefeningen. Deze oefeningen worden 
overlopen met de ouders, zodat deze ook kunnen corrigeren indien nodig. 
 
 

   

beginsituatie   na 3 maanden   na 6 maanden 

Doelen van de behandeling 
• Lipsluiting  
• Neusademhaling, om de ontwikkeling van de boven- en onderkaak te stimuleren en om de 

juiste beet te bereiken 
• Geen lipactiviteit bij het slikken, waardoor de tanden juist kunnen ontwikkelen 
• Verbeterde tandheelkundige uitlijning 
• Correcte slikact 

 
 

Maak een afspraak 
Vermoedt u dat uw patiënt oro-myofunctionele therapie nodig heeft? Neem contact met ons 
op voor het maken van een afspraak. Tijdens de afspraak bekijken wij of OMFT een geschikte 
vorm van therapie zou kunnen zijn.  
 
Heeft u nog verder info nodig, mail ons gerust of neem telefonisch contact op. 
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