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Nazorg na behandeling van de tongriem 

De tongriem van je kindje is door de verloskundige gekliefd.  

Om een optimaal resultaat te krijgen van de behandeling worden oefeningen 

aangeraden. Dit helpt je kindje om de tong en (omringende) spieren en weefsels 

zo goed en functioneel mogelijk te leren gebruiken. 

Pijn en ongemakken  

Na de behandeling kan je kindje de eerste 24 - 48u wat van slag zijn. Hij/zij kan meer huilen of mopperig zijn. 

Neem je kindje bij je en zorg voor rust en veel huid-op-huid contact. Medicatie ter pijnbestrijding is meestal niet 

nodig. Mocht dit toch nodig zijn, gebruik dan een paracetamol zetpil. Gebruik de juiste dosis en lees voor het 

gebruik de bijsluiter. 

Drinkgedrag 

Na de behandeling kun je direct borst- of kunstvoeding geven. Het is juist fijn om dit zo snel mogelijk na de 

behandeling te doen ter geruststelling en om het wondje in de mond te helpen stelpen. 

In het begin kan de drinktechniek moeizamer of slordiger zijn omdat je kindje moet wennen aan de 

bewegingsvrijheid van de tong. Neem daarom de tijd voor het aanleggen aan de borst of de fles en heb geduld. 

Soms kan een andere voedingshouding (tijdelijk) prettiger zijn. Wanneer je kindje aan de borst drinkt kun je ook 

de melkstroom verhogen door borstcompressie te geven. Mocht het aanleggen aan de borst niet lukken geef de 

gekolfde voeding dan eventueel met een lepeltje, cupje of met een spuitje middels fingerfeeding. 

Heb je vragen of twijfels over het voeden na de ingreep, schakel dan laagdrempelig de hulp van een 

lactatiekundige in.   

Genezing 

Het wondje geneest binnen enkele dagen en kan een week duren. In het begin ziet het wondje er als een   

diamant-/ruitvormig klein gaatje uit. Na enkele dagen veranderd de kleur in een wit / gele kleur. Hierdoor kan het 

wondje er ontstoken uitzien, dit is echter de normale genezing van de slijmvliezen.  

Het wondje kan bij aanraking, drinken of huilen nog wat bloed geven. Dit is niet erg en kan verholpen worden door 

het wondje te stelpen met een steriel gaasje. Het is niet erg wanneer je kindje wat bloed inslikt. Dit kun je 

eventueel terug vinden in het spuug of als een zwarte verkleuring in de ontlasting in de luier.  

Een zeldzame complicatie na de behandeling is een nabloeding. Mocht er een nabloeding optreden, bel dan altijd 

naar het spoednummer van Vita Nova.  
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Nazorg en oefeningen 

Vanaf 16 weken zwangerschap kan een kindje drinken in de buik. Je kindje is dus al een geruime tijd gewend om 

te drinken met tongspieren die ‘vast’ zaten. Hierdoor is een bepaalde spanning opgebouwd in de spieren en een 

bepaald mondgedrag aangeleerd. Nu de behandeling heeft plaatsgevonden is er meer bewegingsvrijheid en 

moeten er nieuw mondgedrag worden aangeleerd. Door oefeningen regelmatig te doen kan het nieuwe 

drinkgedrag bevorderd worden. Daarnaast zijn de oefeningen om te voorkomen dat de tongriem weer vast groeit.  

 
Voorbereidingen 

• Was je handen voorafgaand en zorg voor korte, schone nagels. 

• Neem de tijd om de oefeningen uit te voeren en zorg dat je ontspannen bent. Maak er een spel van en zing 

een liedje. Hierdoor zal je kindje ook ontspannen reageren. 

• Ga ontspannen zitten en leg je kindje op je knieën. Door je knieën op te trekken, zit je kindje wat meer rechtop. 

Je kan de oefeningen ook staand bij de commode doen en je kindje op het aankleedkussen leggen.  

 
Zie deze video van Tongriem Kliniek Groningen voor ontspanningsoefeningen van de mondspieren: 

https://www.youtube.com/watch?v=d_jieE0bWBk 
 
Wij raden aan om de oefeningen de komende 2-3 weken te doen. Wanneer je om de drie uur voedt, doe de 

oefeningen dan om de voeding. De wondnazorg kun je het beste uitvoeren rondom de voeding, bijvoorbeeld voor 

een voeding of als het kindje geheel ontspannen is.  

 
Wondnazorg in het kort 

• Wrijf 5 keer over het wondje onder de tong. 

• Stretch de tong door deze 2 á 3 keer op te tillen / liften en dit enkele seconden vast te houden.  

• Doe de oefeningen minimaal 2 á 3 weken, bouw langzaam af. 

• Voer de oefening om de voeding uit, minimaal vier keer per dag. 

 
Extra oefeningen voor de tong 

Het is verstandig om de tong en de spieren eromheen ´nieuwe bewegingen´ aan te leren. Wij raden aan om deze 

oefeningen 1 a 3 keer per dag te doen. Het beste kun je dit voor een voeding doen. Hier volgen een aantal 

oefeningen:  

 

Zie deze video van Tongriem Kliniek Groningen voor extra oefeningen: 

https://www.youtube.com/watch?v=1jQ82X4UJfI 

 
• Raak de kin, neuspunt en bovenlip van je kindje aan, om het wijd open doen van de mond ui te lokken.  

• Laat je kindje aan je vinger zuigen en trek hierbij licht aan je vinger, zodat je kindje je vinger steviger probeert 

vast te houden en een betere vacuüm bereikt.  

• Duw de kin van je kindje zachtjes naar beneden om het vacuüm vast houden te trainen.  

• Masseer het gehemelte van je kindje, wat kan helpen de kokhalsreflex te verminderen  

• Tong wandelen: zet je vinger midden op de tong van je kindje en maak een duwende beweging met je vinger 

en wandel steeds een stukje verder naar buiten. Dit is om het vast houden van een tepel of speen in de mond 

te stimuleren. 

• Masseer de kaakjes van je kindje met de top van je wijsvinger, alsof de tanden worden gepoetst, Je stimuleert 

hiermee de zijwaartse beweging van de tong.  

• Steek je tong naar je kindje uit. Hierdoor stimuleer je je kindje om ook de tong uit te steken.  

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=d_jieE0bWBk
https://www.youtube.com/watch?v=1jQ82X4UJfI
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Ten slotte 

Geef je kindje de tijd om een nieuws mondgedrag aan te passen. Dit kan soms enkele weken duren. 

Bij vragen of onzekerheden, bel ons gerust. Neem bij aanhoudende voedingsproblematiek altijd contact op 

met een lactatiekundige. 

 


