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SLIJMVLIESAFWIJKINGEN 
U heeft een afspraak op een van de poliklinieken van Kaakchirurgie Oost-Nederland in verband met 

afwijkingen aan het slijmvlies in uw mond. In deze folder leest u hierover meer informatie.

 

EERSTE AFSPRAAK 

Tijdens de eerste afspraak zal de kaakchirurg de 

slijmvliesafwijking onderzoeken. Soms maakt hij/zij 

een röntgenfoto. Daarna volgt een gesprek met 

uitleg over de bevindingen.  

Voordat de kaakchirurg een definitieve diagnose 

kan stellen, is het vaak nodig een klein stukje 

weefsel uit het afwijkende slijmvlies weg te halen 

voor onderzoek. Dit gebeurt onder plaatselijke 

verdoving. Hiervoor krijgt u een nieuwe afspraak. 

 

BEHANDELING  

Nadat de diagnose is gesteld, start de behandeling. 

Soms kan de slijmvliesafwijking behandeld worden 

met medicijnen. In andere gevallen is het nodig om 

de afwijking operatief of met lasertherapie te 

verwijderen. Het kan ook zijn dat er geen 

behandeling nodig is of dat er geen behandeling 

mogelijk is 

 

VEEL GESTELDE VRAGEN 

Wat is de oorzaak van een slijmvliesafwijking? 

Een slijmvliesafwijking kan het gevolg zijn van een 

lokaal proces of een uiting zijn van een uitgebreider 

ziekteproces. De slijmvliesafwijkingen kunnen zich 

op verschillende manieren presenteren. Er wordt 

onderscheid gemaakt tussen witte afwijkingen, 

rood-blauwe afwijkingen, donkere afwijkingen, 

wratachtige afwijkingen, afwijkingen met blaasjes, 

afwijkingen met wondjes en tot slot zwellingen van 

de slijmvliezen en lippen door dieper gelegen 

afwijkingen. 

 

 

 

 

 

VRAGEN EN CONTACT 

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? 

Neem dan contact op met Kaakchirurgie Oost-

Nederland. 

Op werkdagen tussen 8.00 en 16.30 uur: 

telefoon 088 708 33 80 

 

 

 

Kiezen voor Kaakchirurgie Oost-Nederland 

betekent kiezen voor specialistische zorg van hoge 

kwaliteit. Kwaliteit van uw leven én goede kwaliteit 

zorg. De deskundige artsen en medewerkers 

nemen uw klachten serieus. Samen met u bekijken 

ze de mogelijkheden en oplossingen die bij u 

passen! In elke locatie staat de modernste 

technologie tot hun beschikking. Zodat u verzekerd 

bent van de beste zorg. 
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