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Verkorte tongriem 

Jullie hebben waarschijnlijk van de kraamverzorgende, verloskundige of 

lactatiekundige te horen gekregen dat jullie kindje een (ver)korte tongriem heeft. 

Deze folder geeft jullie meer informatie zodat jullie kunnen komen tot een 

geïnformeerde beslissing over wel of niet behandelen. 

 

Wat is een (ver)korte tongriem (ankylogissia)? 

 

De tongriem is een slijmvliesplooi (frenulum linguae) onder de tong die de tong met de mondbodem verbindt. Een 

(ver)korte tongriem is een aandoening waarbij er een ongebruikelijk korte, dikke en/of strakke tongriem is, die ook 

mogelijk te ver naar de tongpunt doorloopt. Hierdoor wordt de onderkant van de tong te kort op de mondbodem 

gehouden en wordt de bewegingsvrijheid van de tong belemmerd. Iedereen kan met een (ver)korte tongriem 

geboren worden (1-10%). Het komt vaker voor bij jongens dan bij meisjes en het kan erfelijk zijn. Bij 40-50% komt 

het ook bij andere familieleden voor.  

 

Om een (ver)korte tongriem vast te stellen zullen wij jullie kindje onderzoeken.  

Wij kijken hierbij naar een aantal kenmerken, waarbij we de functionaliteit en het uiterlijk van de tongriem zullen 

beoordelen door middel van een puntensysteem. Dit noemen we de Hazelbakerscore. Als jullie kindje een lage 

score heeft, dan komt hij of zij in aanmerking voor een behandeling (frenuloplastiek). Hierover lezen jullie 

verderop meer informatie. 

 

Problemen die kunnen optreden bij een (ver)korte tongriem 

 

Op korte termijn 

Voor een pasgeborene is een (ver)korte tongriem met name een probleem bij het drinken. Om goed te kunnen 

drinken, is het essentieel dat de pasgeborene de tong goed kan gebruiken en dat deze voldoende 

bewegingsvrijheid heeft. Door de (ver)korte tongriem kan het zijn dat de tong de tepel of speen onvoldoende kan 

omvatten, waardoor het vacuüm sneller wordt verbroken of dat hij of zij luidruchtiger gaat drinken met een 

klakkend geluid. 

Bij een (ver)korte tongriem ontstaan vaak (25-75%) borstvoedingsproblemen. De pasgeborene kan mogelijk de 

tepel onvoldoende ver de mond in zuigen en zal meer op de tepel bijten dan zuigen. Dit kan de volgende 

gevolgen hebben: pijnlijke tepels (77%), aanleg problemen (88%), onvoldoende melkproductie, stuwing en/of 

borstontsteking. Helaas leidt dit meestal tot het vroegtijdig stoppen met het geven van borstvoeding. 

Bij het geven van zowel borst- als kunstvoeding zorgt het slechte drinkgedrag vaak voor onvoldoende groei of 

gewichtsafname van het kindje, veelvuldig willen drinken en onrust en vermoeidheid bij ouders en het kindje.  

 

Op lange termijn 

Voor oudere kinderen kan een (ver)korte tongriem invloed hebben op de spraakontwikkeling (71% heeft moeite 
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met de letters T, Z, S, N, D, Th en L). Ook is het goed kunnen bewegen van de tong belangrijk bij het eten. Het 

helpt met het bewegen van voedsel door de mond, het aanmaken van speeksel, het likken aan een ijsje, het 

likken van de lippen en de mondhygiëne. Op latere leeftijd kan een (ver)korte tongriem ook problemen geven bij 

het bespelen van een blaasinstrument of tongzoenen.   

Wanneer is een behandeling wenselijk? 

Zoals hierboven beschreven vullen wij een Hazelbakerscore in waardoor het advies vanuit ons of de 

lactatiekundige kan komen om de (ver)korte tongriem te behandelen.  

Het is sterk te overwegen om zo snel mogelijk de tongriem te behandelen om jullie kindje direct een goede 

zuigtechniek aan te leren, waardoor voedingsproblemen bij jullie kindje en mogelijk ongemakken bij jezelf te 

voorkomen zijn.  

In sommige situaties scheurt de (ver)korte tongriem spontaan en lost het zich vanzelf op. Ook is het mogelijk dat 

de tongriem (ver)kort blijft en dat het geen problemen veroorzaakt. Aan de hand van de score kan een inschatting 

gemaakt worden over de te verwachten problemen op latere leeftijd.  

 

Hoe is het te behandelen? 

 

Het klieven van de tong is een kleine ingreep. De ingreep is absoluut niet pijnlijk. Er zitten geen zenuwen in de 

tongriem en er hoeft dus ook niet verdoofd te worden.  

Tijdens het klieven wikkelen wij jullie kindje in een doek en vragen we of iemand het hoofdje van jullie kindje kan 

vasthouden. Dit beide zorgt ervoor dat jullie kindje zo min mogelijk beweegt tijdens het knippen. Het vasthouden 

van het hoofdje kan gedaan worden door een kraamverzorende of door een van de ouders. Geef hierin zelf aan 

wat je prettig vindt. Jullie kindje vindt het vasthouden van het hoofdje vaak vervelend en kan hierdoor wat gaan 

huilen. 

Er wordt een sleufsonde (soort lepeltje) in de mond gebracht om de tong omhoog te houden. Zo is de tongriem 

goed zichtbaar en wordt de tong beschermd. Hierna wordt de tongriem 1-2mm ingeknipt. Het is mogelijk dat de 

tongriem daarna vanzelf nog iets verder scheurt. Dit is geen probleem, de tongriem kan nooit te ver 

doorscheuren.  

Met een gaasje vegen we eventuele druppeltjes bloed weg waarna je jullie kindje direct op kunt pakken en mag 

troosten. Het helpt om direct na het klieven te voeden. Door de druk van de tong op de mondbodem wordt het 

bloeden gestelpt. De ingreep is meestal binnen een minuut klaar. 

 

Het is ook mogelijk om de tongriem in het ziekenhuis door de KNO-arts te laten klieven. Wannéér de behandeling 

plaatsvindt en of dit mét of zónder verdoving/narcose is, is afhankelijk van de dienstdoende arts.  

Daarnaast is het ook mogelijk om de tongriem en eventueel het lipbandje van jullie kindje te laten laseren bij 

‘Staas en Bergmans’, een tandartsenpraktijk in ’s-Hertogenbosch. Op welke termijn deze behandeling mogelijk is, 

is afhankelijk van de dienstdoende tandarts. 

 

Zijn er complicaties van het klieven? 

 

De kans op complicaties is zeer klein aangezien de tongriem bestaat uit een zeer dun vlies.  

Het is heel normaal dat er een paar druppels bloedverlies te zien zijn. Meestal stopt dit snel en is het onschuldig. 

Wanneer dit meer dan normaal is, zullen wij hiernaar handelen. 

Wanneer wij vaststellen dat er sprake is van een dikkere tongriem waar bloedvaten in lopen, zullen wij jullie naar 

de KNO-arts doorverwijzen voor verdere behandeling. 
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Het is mogelijk dat de tongriem na de behandeling opnieuw verkort door het vormen van littekenweefsel. Dit komt 

echter zeer zelden voor en dit is in principe te voorkomen door regelmatig te laten drinken waardoor de tong in 

beweging blijft. Andere beschreven complicaties zijn infectie en toegenomen voedingsproblemen. 

 

Wat merk ik aan mijn kindje na het klieven? 

 

Het is meestal direct zichtbaar dat jullie kindje de tong vrijer kan bewegen, bij borstvoeding ervaart 57% van de 

moeders direct verbetering en 80% binnen 24 uur. Soms is begeleiding van een lactatiekundige nog nodig door 

een verkeerd aangeleerde zuigtechniek. 

Door het inslikken van enkele druppels bloedverlies kan de melk bruin gekleurd zijn als jullie kindje na de voeding 

spuugt of zou de volgende dag de ontlasting donker of zwart gekleurd kunnen zijn.  

 

Overwegingen: 

 

Wat zijn de voordelen van het klieven van de tongriem? 

- Het klieven van de tongriem is in de eerste drie maanden na de geboorte een kleine ingreep. De ingreep is 

absoluut niet pijnlijk. Er zitten geen zenuwen in de tongriem en er hoeft dus ook niet verdoofd te worden. 

- Het klieven van de tongriem verkleint de kans op voedingsproblemen op korte termijn. En spraak- en 

ontwikkelingsprobleem als ijsjes eten, tongzoenen en problemen bij het bespelen van een blaasinstrument op 

lange termijn. 

- De kans op complicaties is zeer klein aangezien de tongriem bestaat uit een zeer dun vlies. 

Wat zijn de nadelen van het klieven van de tongriem? 

- Het kan zijn dat jullie kindje moet huilen, doordat het hoofd van jullie kindje wordt vastgehouden tijdens de 

ingreep. 

- Een paar druppels bloedverlies na het klieven van de tongriem is heel normaal. Er bestaat een zeer kleine 

kans dat dit meer is dan normaal. In dat geval zullen wij hiernaar handelen. 

Welke alternatieven zijn er? 

- Een alternatief voor het klieven van de tongriem is dat dit door een KNO-arts in het ziekenhuis kan worden 

uitgevoerd. 

- Een ander alternatief is het laseren van de tongriem bij tandartsenpraktijk ‘Staas en Bergmans’ in ‘s-

Hertogenbosch. 

Wat gebeurt er als je niks doet? 

Indien jullie de voorkeur geven om de behandeling op jonge leeftijd niet uit te voeren kan het zijn dat er op latere 

leeftijd alsnog behandeling van de (ver)korte tongriem nodig blijkt te zijn.  

 

Hebben jullie voldoende informatie voor jullie gevoel een juiste keuze te maken?  

Indien jullie meer informatie wensen verwijzen wij jullie hiervoor naar de volgende website: 

www.borstvoeding.com/problemen/tongriempje 

 

 

 

 

 

  

 


