
Heeft je baby een te kort tongriempje? 

                                                                                                   
Algemene informatie: 
 
Onlangs is gezien dat je baby een te korte tongriem heeft. Hierdoor kan hij/zij de tong moeilijk naar 
voren brengen en bewegen wat tot evt. gevolgen kan leiden, denk dan aan: 
- voedingsproblemen, het is moeilijk bij borstvoeding de tepel en het tepelhof in zijn geheel te 
omvatten omdat het vacuüm telkens verbroken wordt. Dit is te horen aan een klakkend geluid. De 
baby laat frequent los en wordt onrustig. Bij flesvoeding kan de baby ook geen vacuüm maken 
waardoor de baby veel lucht binnenkrijgt en hij/zij last krijgt van buikkrampen. 
 
Wanneer je baby geen voedingsproblemen heeft maar wel een te korte tongriem, dan is het de 
overweging waard om de tongriem te laten klieven omdat het op latere leeftijd tot spraakproblemen 
kan leiden, maar ook het simpel likken aan een lolly/ ijsje kan bemoeilijkt worden, dit omdat de tong 
niet beweeglijk genoeg is. 
Een te korte tongriem komt erg vaak voor, Yvonne heeft zich gespecialiseerd in het klieven van de 
tongriem. Het is een eenvoudige ingreep die tot 6 weken na de bevalling pijnloos is omdat de 
zenuwen aldaar nog niet zijn aangelegd. 
 
De ingreep: 
 
De verkorte tongriem wordt middels een sleufsonde en een steriel schaartje snel en eenvoudig 
verholpen. De baby ligt met het hoofdje richting Yvonne zodat zij goed overzicht krijgt en ze bakert 
jullie kindje in zodat hij/zij met de armpjes stil blijft liggen.  
Vervolgens plaatst ze de sleufsonde onder de tong en tilt deze omhoog, de schaar wordt onder de 
top van de tong geplaatst en het riempje wordt ingeknipt. Het kan een klein beetje bloeden, 
pijnstilling is niet nodig. 

   sleufsonde en schaartje. 
 
Kosten: 
 
De kosten van het klieven bedragen 40 euro. Hiervan ontvang je een factuur, deze kun je indienen bij 
je zorgverzekering, zij zullen dan bepalen of ze deze kosten aan je vergoeden. 
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