Stomatitis

[11-08-05]

Wat is stomatitis?
Stomatitis (stoma = mond; itis = ontsteking) is een algemene term voor een ontsteking van het gehele
mondslijmvlies en vaak ook van de lippen. Veelal is ook het tandvlees ontstoken en wordt gesproken
van "gingivostomatitis" (gingiva = tandvlees). Stomatitis gaat veelal gepaard met heftige pijn en vaak
ook met een algemeen ziektegevoel. Het slijmvlies heeft meestal een rood, soms ook beschadigd
aspect.

Hoe ontstaat stomatitis?
Stomatitis kan door velerlei oorzaken ontstaan. Een ontsteking van het mondslijmvlies kan ontstaan
door infectie door bepaalde virussen, bacteriën en schimmels. Soms wordt het veroorzaakt door
slijmvliesziekten en kan het voorkomen bij bepaalde bloedziekten. Diverse geneesmiddelen, zoals
cytostatica die worden gebruikt bij behandeling van bepaalde kwaadaardige aandoeningen door
belemmeren van de celdeling en daardoor remming van celgroei, kunnen eveneens een
ontstekingsreactie van het mondslijmvlies geven. Tijdens een bestralingsbehandeling van het hoofdhalsgebied treedt vaak een (tijdelijke) beschadiging op van het slijmvlies van de mond- en keelholte.

De NVMKA, noch de auteurs, of enige andere partij die betrokken is (zijn) geweest bij het opstellen en openbaar maken van deze pagina's garandeert(en) dat de informatie in elk respect accuraat of compleet
is en kan (kunnen) niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele fouten, tekortkomingen en/of resultaten verkregen met het gebruik van de aangeboden informatie.
Copyright
Alle informatie gevat in de Internetsite van de NVMKA op www.kaakchirurg.nl is eigendom van de NVMKA, tenzij anders aangegeven. Voor duplicatie van enige informatie van deze pagina's voor redenen
anders dan persoonlijk gebruik is toestemming vereist van de NVMKA.

Hoe wordt de diagnose gesteld?
Omdat er zoveel verschillende oorzaken zijn voor een stomatitis, is het belangrijk dat eerst wordt
gezocht naar de mogelijke oorzaak. Hiervoor is vaak aanvullend onderzoek noodzakelijk zoals het
uitnemen van een klein stukje weefsel, een kweek en bloedonderzoek. Bij het gebruik van
geneesmiddelen moet worden nagegaan of die mogelijk verantwoordelijk zijn voor de klacht.

Wat is de behandeling?
De meeste vormen van stomatitis gaan niet zo maar in enkele dagen uit zichzelf over. Het is daarom
raadzaam een arts of tandarts te raadplegen om na te gaan wat de oorzaak van de stomatitis is. De
behandeling wordt bepaald door de aandoening of afwijking die verantwoordelijk wordt geacht
voor het ontstaan van de stomatitis.

Trefwoorden: stomatitis, mondslijmvliesontsteking, ontstoken mond, mond
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