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Wat is leukoplakie?
Leukoplakie is een witte aandoening van het

Hoe wordt de diagnose gesteld?
Er zijn veel witte afwijkingen van het mondslijmvlies.

mondslijmvlies. Leukoplakie kan op iedere plaats in

In een gering aantal van de gevallen gaat het om

de mond voorkomen, soms op meerdere plaatsen

leukoplakie. Door een klein weefselstukje uit het

tegelijk, en gaat soms gepaard met een branderig

veranderde slijmvlies te nemen, kan onder de

gevoel. In een klein percentage van de gevallen kan

microscoop worden bekeken of eventueel sprake is

leukoplakie kwaadaardig worden en overgaan in

van

mondkanker.

voorstadium ervan. Mocht dit het geval zijn dan

kwaadaardige

veranderingen

of

een

volgt aanvullend onderzoek.
Wat is de behandeling?
Patiënten die roken worden dringend geadviseerd
hiermee te stoppen. Wanneer de leukoplakie na
enkele maanden niet is verdwenen, wordt deze
verwijderd. Dit kan operatief of door middel van
een laserbehandeling waarbij de afwijking wordt
verdampt. Bovenstaande behandelingen vinden
over het algemeen poliklinisch plaats onder

Afbeelding: Leukoplakie van de linker tongrand

plaatselijke verdoving.
Hoe ontstaat leukoplakie?
Leukoplakie komt vooral voor boven het veertigste
levensjaar, vooral bij mensen die veel roken. Bij
geheel stoppen met roken blijken leukoplakieën
soms binnen enkele maanden geheel te verdwijnen.
Mocht dat niet het geval zijn, dan is advies van de
tandarts of de huisarts gewenst.
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Controle
Wanneer bij u een leukoplakie is geconstateerd
dan zult u regelmatig voor controle moeten komen.
Dit geldt ook voor patiënten die al zijn behandeld
voor hun leukoplakie. Een enkele keer kan de
leukoplakie

na

behandeling

terugkomen

of

ontstaan er nieuwe leukoplakieën. Daarom worden
patiënten met een leukoplakie vaak langdurig
gecontroleerd, met een tijdsinterval van zes tot
twaalf maanden. In sommige gevallen kunnen de
controles aan de tandarts worden overgelaten.
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