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Kaakgewrichtsklachten 
U heeft last van uw kaakgewricht. De arts heeft u verteld dat 
dit wordt veroorzaakt door een verkeerd gebruik van uw 
onderkaak. In deze folder staat een aantal adviezen en 
oefeningen om de beweging van uw onderkaak te verbeteren 
en zo uw klachten te verminderen.  
 
Juiste beweging 
Bij het op een juiste wijze openen van de mond, begint de 
onderkaak met een draaiende beweging. Als u uw mond op de 
juiste wijze een beetje opent voelt u het kaakkopje niet. Op 
deze manier kunt u de mond open doen tot u een vinger tussen 

de tanden kunt doen. Bij het op een juiste wijze openen van de 
mond kunt u uw mond twee vingerbreedtes openen zonder dat 
u het kaakkopje voelt.  
 
Foute beweging  
Bij het openen van uw mond beweegt u uw onderkaak 
voorwaarts. Dit is niet goed voor het kaakgewricht. U kunt dit 
voelen door uw middel- en wijsvingers voor uw oor op uw wang 
te houden; als u uw mond een beetje opent voelt u een 
bobbeltje opkomen (het kaakkopje). Bij verkeerde belasting 
van het kaakgewricht verschiet het kraakbeenschijfje; dit 

veroorzaakt slijtage en pijnlijke kaakgewrichten. 
 

De juiste bewegingen leren 
Oefening 1  
Leg de middel- en wijsvinger van de ene hand voor het oor 
tegen de wang. Pak met de andere hand de kin tussen duim en 
wijsvinger beet en druk bij langzaam openen van de mond de 
kin naar achter. Maak als het ware een onderkin.  
Als u dit goed doet mag u het kaakkopje niet naar voren voelen 
komen. 
 

U kunt voor de spiegel controleren of u de onderkaak rechtlijnig 
opent. Trek op de spiegel een verticale lijn (bijvoorbeeld met 
een wollen draad en plakband). Doe één oog dicht en ga zó 
voor de spiegel staan, dat de lijn op de spiegel recht over de 
neusrug en over de kin loopt. Doe nu opnieuw de oefening en 



zorg er voor dat het midden van de kin bij het openen van de 

mond op de lijn blijft. 
 
Doe deze oefening 's morgens en 's avonds gedurende enkele 
minuten. Het is beter vaak en kort te oefenen en zo soepel en 
ontspannen mogelijk. Als u het niet goed doet, hoort en voelt u 
een knappend geluid in het kaakgewricht of de oefeningen doen 
pijn.  
 

Wat u zelf kunt doen  
Oefening 2   
Ga opnieuw voor de spiegel met de verticale lijn staan. Doe uw 

mond iets open, en breng de punt van uw tong omhoog en 
zover mogelijk naar achteren tegen uw verhemelte aan. 
Houdt de punt van uw tong op deze plaats en open langzaam 
uw mond, recht langs de lijn op de spiegel. 
Doe dit dagelijks tien keer achter elkaar.  Open uw mond iedere 
volgende dag ietsje verder en sneller. U merkt dat u in het 
begin uw mond op deze wijze een klein beetje kunt openen.  
 
Regelmatig oefenen  
Door de oefeningen geduldig en regelmatig uit te voeren kunt u 
uw kaakbeweging verbeteren. 

Blijf oefenen, totdat u zich de juiste kaakbeweging eigen heeft 
gemaakt. Een verkeerde gewoonte die onbewust over langere 
tijd ontstaan is, is niet zonder moeite af te leren. 
Als u na het oefenen pijnklachten heeft, kunt u een pijnstiller 
nemen of het gewricht gedurende tien minuten op een afstand 
van veertig cm bestralen met een infrarode lamp (géén 
hoogtezon!). 
Doe de oefeningen zo ontspannen mogelijk tot het vanzelf gaat. 
Forceer niet. 

  

Wat u zelf nog meer kunt doen 
Raadgevingen  
 Eet de eerste weken geen hard voedsel; 
 Niets afbijten (bijvoorbeeld bij appel of een hard broodje); 
 Kauw het voedsel zoveel mogelijk achter in de mond, en 

controleer daarbij met de vingers op de wang voor het oor of 



het kaakkopje tijdens het kauwen niet teveel naar voren 

komt; 
 Niet gapen (moet u toch gapen? Houdt met de handpalm de 

onderkaak tegen); 
 Niet nagelbijten, lipbijten, niet kauwen op een pen of pijp, 

geen draadjes afbijten of spelden vasthouden tussen tanden 
of lippen; 

 Als de mond scheef open gaat, kauw dan uw eten aan de 
tegenovergestelde kant. Dus: wijkt de kin naar rechts af, dan 
links kauwen en omgekeerd. 

 

Vragen 
Voor meer informatie kunt u op werkdagen contact opnemen 
via 010 – 893 0000. U vraagt dan naar polikliniek Kaakchirurgie 
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