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

speekselklierafwijking. In deze folder leest u informatie hierover.

 

EERSTE AFSPRAAK 

Tijdens de eerste afspraak zal de kaakchirurg u 

vragen stellen over de speekselklieraandoening om 

een goed beeld te krijgen van de voorgeschiedenis. 

Ook zal hij/zij de aandoening bekijken en voelen. 

Daarna volgt aanvullend onderzoek, zoals het 

meten van de speekselklierfunctie en  

laboratoriumonderzoek van speeksel en bloed. 

Eventueel maakt hij/zij röntgenfoto’s of een scan. 

 

OORZAKEN  

De behandeling van speekselklierafwijkingen is 

afhankelijk van de oorzaak. Een aantal oorzaken 

noemen we hier. 

‐ Ontsteking 

‐ Zwelling, door bijvoorbeeld suikerziekte, 

leverziekten of schildklierafwijkingen, fors 

alcoholgebruik of eetstoornissen  

‐ Verminderde speekselproductie, door 

bijvoorbeeld medicijnen 

‐ Syndroom van Sjögren 

‐ Speekselsteen: verkalking van ingedikt 

speeksel in de speekselklier of in de 

uitvoergang hiervan.  

‐ Slijmcyste door een verstopping van de 

uitvoergang van het speekselkliertje  

‐ Tumor: Een stevig aanvoelende zwelling in een 

deel van de speekselklier kan soms wijzen op 

een gezwel (tumor).  

 

 

BEHANDELING  

Ontsteking 

Bij een ontsteking krijgt u meestal antibiotica 

voorgeschreven. Ook krijgt u instructies om 

dagelijks de ontstoken speekselklier leeg te 

masseren. 

 

Speekselstenen  en slijmcystes 

Speekselstenen en slijmcystes verdwijnen soms 

spontaan. Meestal moeten ze operatief verwijderd 

worden door de kaakchirurg. 

 

Verminderde functie/speekselproductie 

Blijvend verlies van speekselklierfunctie is moeilijk 

te behandelen. Vaak geeft wat kauwen (suikervrij 

snoep met een krachtige smaak) verlichting. Extra 

poetsen voorkomt bijkomende klachten. In de 

handel is kunstspeeksel van diverse 

samenstellingen verkrijgbaar. De speekselklieren 

kunnen ook kortdurend (enkele uren) gestimuleerd 

worden met een medicijnen. 

 

Tumor 

Een tumor moet eerst nader onderzocht worden. 

Daarna is het nodig de tumor operatief te 

verwijderen.  
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VEEL GESTELDE VRAGEN 

Wat is de functie van de speekselklieren? 

Er zijn drie paar grote speekselklieren. De 

oorspeekselklier, de onderkaakspeekselklier en de 

ondertongspeekselklier. Verder bevinden zich in de 

mond en keel nog honderden kleine 

speekselkliertjes. Ze produceren speeksel. 

Speeksel functioneert als een soort smeermiddel 

waardoor het eten en praten gemakkelijker wordt. 

Ook zorgt speeksel voor mechanische reiniging 

van tanden en kiezen. Tenslotte speelt speeksel 

een rol in de afweer tegen bacteriën en maakt 

speeksel een begin met de spijsvertering van 

zetmeel. Om dit allemaal mogelijk te maken 

kunnen de eigenschappen van speeksel snel 

wisselen van taai tot dun vloeibaar. 

 

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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