Tong- en mondbranden

U heeft last van een branderig gevoel in uw tong en/of mond.
Dit wordt ook wel tong- en mondbranden genoemd. Uw arts
heeft u het een en ander verteld over de mogelijke oorzaken en
behandeling hiervan. Deze folder vat die informatie nog eens
kort samen; de folder geeft een antwoord op de meest gestelde
vragen.

Oorzaken
In veel gevallen is er geen oorzaak voor de klacht aan te wijzen. Meestal zijn
er in de mond geen duidelijke afwijkingen van het tong- en mondslijmvlies
waar te nemen. Bij veel mensen blijken de eerste verschijnselen van tongen mondbranden samen te vallen met een ingrijpende gebeurtenis of
verandering in hun leven. Daarnaast kan een medische of tandheelkundige
behandeling een oorzaak zijn.

Wie hebben er last van?
Tong- en mondbranden zijn betrekkelijk zeldzame verschijnselen. Mensen
tussen de veertig en zeventig jaar hebben eerder last van tong- en
mondbranden dan jongere mensen. Tong- en mondbranden komen zowel
voor bij mensen met een kunstgebit als bij mensen met een eigen gebit.

Verschijnselen
Niet iedereen heeft dezelfde klachten. Sommige mensen hebben alleen last
van een pijnlijke tong. Anderen hebben een gevoel van branderigheid
van de tong. Ook kunt u een pijnlijk of branderig gevoel hebben op andere
plaatsen in de mond, zoals het gehemelte, de binnenkant van de wangen
en de lippen of in de keel. De pijnklachten kunnen in de loop van de dag
toenemen. Eten, drinken of slapen worden hierdoor meestal niet beïnvloed.
Ook kan er sprake zijn van een verlies van smaak of een smaakverandering.
Sommige mensen hebben ook last van een droge mond.

Behandeling
Omdat de oorzaak onbekend is, kan over het algemeen weinig aan de
klachten worden gedaan. De klachten kunnen maanden- of jarenlang
aanhouden, maar blijken op den duur bij de meeste mensen weer te
verdwijnen. Tot nu toe is niet gebleken dat alternatieve geneeswijzen,
zoals homeopathie, magnetisme, acupunctuur en iriscopie, een blijvende
verbetering van de klachten teweegbrengen.

Vragen
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u contact
opnemen met de polikliniek Kaakchirurgie via 088 979 24 45.
De polikliniek is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.00 uur tot
17.00 uur.
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