
Informatie voor ouders/verzorgers
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Een gewoonte veranderen gaat niet 
vanzelf. Uw kind moet er hard aan 
werken om het mondademen af te 
leren. U kunt uw kind daarbij helpen. 
Praat met uw kind over het open 
mondgedrag. Wat ziet u? Wanneer en 
hoe vaak? Bespreek ook de gevolgen 
en waarom het belangrijk is om het 
af te leren. Meer informatie over open 
mondgedrag vindt u in de folder ‘Open 
mond, niet zo gezond.’

Kies een tijdstip waarop u iedere dag 
samen oefent. Doe elke dag samen 
een aantal spelletjes. Oefen liever 
iedere dag 5 minuten dan 1 keer per 
week een half uur. Houdt het oefenen 
speels en leuk. Oefen in het begin niet 
te lang achter elkaar. Bedenk samen 
met uw kind een beloning voor als het 
oefenen goed gaat. Geef uw kind veel 
complimentjes! 

Neus snuiten
Laat uw kind ieder oefenmoment met 
een schone neus beginnen. Dan is het 
makkelijker om bij de oefeningen de 
mond dicht te houden. 
Zo kunt u het neus snuiten oefenen:
Ga samen met uw kind voor de spiegel 
zitten. Let erop dat u elkaar kunt zien.
Doe het volgende langzaam en 
duidelijk voor: 
1. Adem door de mond
2. Doe de lippen op elkaar
3. Blaas uit door de neus

Doe daarna hetzelfde, maar houd nu 
één neusgat dicht bij het uitblazen. Als 
het neussnuiten niet lukt, is ook het 
neus ophalen een goede manier om 
een schone neus te krijgen. 

In deze folder staan spelletjes voor kinderen die veel met de mond open 
zitten en door de mond ademhalen. De spelletjes maken de mondspieren 
sterker. Hierdoor is het makkelijker om de mond dicht te houden. Kies de 
tips en spelletjes die passen bij de leeftijd van uw kind. De spelletjes zijn 
voorbeelden. U komt vast zelf ook nog wel op ideetjes.
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De volgende oefeningen zijn goed 
voor sterke mondspieren, de 
lipsluiting en de neusademhaling. 
Uw kind vindt het vast leuk als u 
de oefeningen meedoet!

Blaasoefeningen
• Bellen blazen.
• In bad bootjes over het water   
 blazen.
• Golven blazen in een bak met water.
• Bolle wangen blazen en zolang   
 mogelijk vasthouden.
• Lucifers en kaarsen uitblazen 
 (let op bij kinderen jonger dan 
 3 jaar!).
• Oproltoeter uitblazen en uitgerold  
 houden.
• Blaasvoetbal met wattenbolletje of  
 pingpongballetje, met of 
 zonder rietje. 
• Met een rietje schuim in een 
 beker sop maken.
• Op muziekinstrumentjes blazen   
	 (fluit,	mondharmonica).
• Ballonnen opblazen. Als het moeilijk  
 gaat, blaas dan als ouder eerst zelf  
 de ballon een keer op. De tweede  
 keer gaat het dan gemakkelijker.

Zuigoefeningen 
• Drinken met verschillende soorten  
 rietjes (dik, dun, recht of gebogen).  
 Probeer ook eens yoghurt met een  
 rietje op te zuigen.
• Opzuigen van een papiertje of   
 een rozijntje tegen een rietje en dit  
 verplaatsen.
• Ruiken aan allerlei dingen zoals   
	 zeep,	koffie,	kaneel,	parfum,		 	
	 sinaasappel,	knoflook.	

Lipoefeningen
• De lippen 10 tellen stevig op elkaar  
 knijpen.
• Een klein rondje maken met   
 de lippen (kusmondje) en 10 tellen  
 vasthouden.
• Afwisselend overdreven aa-oe   
 zeggen, met én zonder geluid (10x).
• Afwisselend overdreven oe-ie   
 zeggen, met én zonder geluid (10x).
• Een zout stokje, dropveter of   
 spaghetti opeten zonder de handen  
 te gebruiken.
• Een knikker op een plastic lepeltje 
 leggen en de steel tussen de lippen  
 vasthouden. Probeer ermee te   
 lopen zonder dat de knikker van het  
 lepeltje valt.
• Een auto of brommer nadoen met  
 de lippen (brrrrrr). 
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Tongoefeningen
• Yoghurt of gekleurde hagelslag van  
 een bordje likken (niet zo netjes, 
 wel leuk!).
• Met de tongpunt afwisselend de neus  
 of kin proberen aan te raken. 
• Een beetje yoghurt of smeerkaas op  
 de bovenlip doen en dat met de tong  
 er af likken. 
• De tong snel van de ene naar de  
 andere mondhoek bewegen.
• Klakken met de tong, snel en   
 langzaam. 
• Met de tong de binnen- en buitenkant  
 van de tanden ‘poetsen’.
• Een liedje zingen, maar in plaats van  
 de echte woordjes “la-la-la”, “na-na- 
 na”, “da-da-da” of “ta-ta-ta” zingen.
• Met de tong een rozijntje van de  
 ene wang naar de andere wang   
 verplaatsen.
• Onder de douche waterdruppels   
 opvangen met de tong. 
• Tel alle tanden met de tongpunt.
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Vragen
Heeft u nog vragen of wilt u extra 
informatie? Neem dan contact op 
met het consultatiebureau, het team 
Jeugdgezondheidszorg op school of 
met een logopediste van de GGD. 

De medewerkers van GGD 
Gelderland-Zuid zijn bereikbaar 
via het Bedrijfsbureau van de 
afdeling Jeugdgezondheidszorg, 
telefoonnummer 088 - 144 71 11
en via e-mail: jeugdgezondheidszorg@
ggdgelderlandzuid.nl.
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Jeugdgezondheidszorg

Postbus 1120, 6501 BC  Nijmegen

T 088 - 144 71 11

E jeugdgezondheidszorg@ggdgelderlandzuid.nl

I www.ggdgelderlandzuid.nl/jeugdenopvoeden
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