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MOND
ADEMHALEN
D O E  J I J  D A T ?

W A A R O M  Z O U  J E  D A T  D O E N ?

Ja, goede vraag: weet jij of jij
regelmatig door je mond
ademhaalt? Hoe zit dat dan 's
nachts? Of tijdens het sporten?

De praktijk leert dat niet iedereen 
 -lees: bijna niemand- zich bewust
is van zijn of haar eigen
ademhaling. Adem jij bijvoorbeeld
door je mond wanneer je gaat
wandelen? En tijdens je werk? Of
tijdens het sporten? En hoe gaat
het 's nachts?

Hoe ontdek je dit eigenlijk? Je kunt
er simpelweg op letten. Op
verschillende moment zoals
hierboven beschreven, dus: in rust,
tijdens slaap, werk, sport of
gewoon tijdens het wandelen of
boodschappen doen. Je kunt ook je
omgeving vragen of ze dit van je
weten. 
Daarnaast zijn er meerdere
gevolgen van het ademhalen door
je mond. Op de volgende pagina
lees je daar meer over. Bedenk dus
dat dit aanwijzingen voor een
mondademhaling zouden kunnen
zijn.  

Snurk jij? Een groot kenmerk van
mondademhaling is snurken. Anders
gezegd: adem jij 's nachts met je
mond open, dan is de kans enorm
groot dat je ook snurkt. Snurken is
niets anders dan het slapper
worden van het weefsel in je mond,
waardoor dit gaat "hangen" en de
boel daarmee vernauwd. Doordat
de lucht daar tussendoor gaat,
ontstaat dit nare geluid.
Dit wil trouwens niet zeggen dat je
met je mond dicht nooit zou
kunnen snurken.
Door met je mond open te slapen,
heeft het weefsel achter in je keel  
meer ruimte om te kunnen
ontspannen, hangen en/of
opzwellen. Het weefsel kan meer
gaan hangen omdat er logischerwijs
minder druk in de mondholte is. Dit
vergroot de kans op snurken en
daarmee ook de kans op
slaapapneu! 
Bij slaapapneu stop je tijdens  je
slaap verschillende momenten met
ademhalen. Op den duur kan dit erg
vermoeiend en gevaarlijk zijn.

De vorming van je tandbogen
speelt een grote rol in het wel of
niet ademen door de mond. Soms
lukt het anatomisch gezien niet
anders. 
Het ontbreken van borstvoeding in
je allereerste levensfase kan ook
een trigger zijn. Net als het
gebruik van een speen of duimen.
Ook een trauma of ingreep kan er
voor zorgen dat je meer door je
mond gaat ademen.
Heb je flink overgewicht? Dan
compenseerd je lichaam vaak door
meer te willen ademhalen. Het
probeert zo afvalstoffen te
verwijderen. Het kan zijn dat je
daardoor makkelijker door je mond
zou willen ademen.  

Simpelweg een verstopte neus kan
trouwens ook een oorzaak zijn voor
een mondademhaling. Soms heb je
je dit zo aangewend, dat je niet
meer anders doet. 

Zo zie je dat er veel factoren zijn
waardoor je eens bent gestart met
het ademen door je mond. Ben jij je
hier bewust van?



GEVOLGEN
D R O G E  M O N D ,  C A R I Ë S ,  H A L I T O S E ,
S L E C H T E  K W A L I T E I T  V A N  J E  G E B I T  E N
G A  Z O  M A A R  D O O R . .  

Door regelmatig met je mond adem te halen droogt je mond lekker uit.
Niet alleen voelt dit vervelend, de kans is groot dat je zelfs andere
keuzes maakt wat betreft je voeding! Zo lijken mensen met een droge
mond vaker te kiezen voor zachte, vloeibare voedingsmiddelen welke
meer bewerkt zijn. Ongezonder dus. De effecten daarvan kun je zelf
bedenken, denk aan overgewicht, suikerziekte en chronische
ontstekingen. 

Een ander resultaat van je mondademhaling is dat de kwalitieit van je
speeksel af zal nemen. Boeiend.. Ja, nogal! Want hierdoor verslechterd
je spijsvertering. Je neemt minder voedingsstoffen op en het zal
lastiger zijn om "afvalproducten" af te voeren.  
Doordat de kwaliteit van je speeksel vermindert, zal de kans op cariës
(gaatjes) toenemen. Je speeksel bepaald namelijk voor een groot deel
de zuurgraad in je mond en wanneer deze veranderd, kan het zo zijn
dat je makkelijker gaatjes krijgt. 
Minder speeksel vergroot de kans op tandplak en dat betekent:
grotere  kans op cariës.

Minder speeksel? Hoe voel jij je eigenlijk
met een droge mond? Niet echt fris en
fruitig hè? Dat kan kloppen!
Halitose is een gevolg van een droge mond
-en dus van een mondademhaling. Een
onaangename geur van de adem: halitose.
Het is vervelend en beschamend waar veel
mensen eens in het leven mee te maken
krijgen. Door het uitdrogen van je mond,
omdat je het constant open houdt,
vergroot de kans op een stinkende
ademgeur. 
Het beoordelen van je eigen adem blijkt,
echter, helaas niet betrouwbaar. Hierdoor
kunnen onzekerheid en schaamte een grote
rol spelen. 

Iets waar je je ook voor zou kunnen
schamen, is de kwaliteit van je gebit.
Smalle  tandbogen of kaken, een overbeet,
scheve tanden welke over elkaar groeien,
kunnen allemaal makkelijker ontstaan bij
een mondademhaling. Je zou het niet
zeggen,  maar de druk van je tong heeft
hierbij een doorslaggevend effect. Je
plaatst je tong namelijk compleet anders in
je mond bij het ademen door de mond.

Naast de kwaliteit van je ademgeur en
gebit, stimuleert mondademhaling ook je
sympathische systeem. Dit systeem hoort  
actief te zijn bij stress. Je lichaam past
zich aan door o.a. je hartslag en
ademhaling te verhogen. Je voelt je
daardoor meer gestrest en nerveus.

Als laatst neemt de kans op
oorontsteking, oorpijn, keelpijn of
kaakklachten ook enorm toe bij het
ademen door de mond. Met name door een
verminderde druk en circulatie in de buis
van Eustachius, wordt de kans op
ontstekingen of pijnen vergroot. Ook
doordat de lucht een andere route aflegt
kunnen bijvoorbeeld je amandelen, eerder
gaan ontsteken. 

Dit is slechts een -flinke- greep uit de
gevolgen van het ademen door de mond.
Mocht je twijfelen of wil je weten de
kwaliteit van jouw ademhaling oké is,
neem dan eens contact op met Into Health
www.into-health.nl. 



NOW WHAT?
" J E  M O N D  I S  O M  M E E  T E  E T E N ,  K U S S E N
E N  P R A T E N ,  N I E T  O M  M E E  T E  A D E M E N . "  

Oke, hopelijk heb je nu geleerd óf je überhaupt door
je mond ademhaalt en wat daar de oorzaken én
eventueel gevolgen van zouden kunnen zijn. 
Now what? 

Ga hiermee aan de slag! Let zelf op hoe je ademt en
vraag anderen om jou te controleren. Ontdek hoe jij
het eigenlijk doet. Niet alleen op je werk of thuis,
maar ook juist tijdens inspanning of wanneer je
enthousiast bent. Ook momenten waarop jij
misschien wel regelmatig last hebt van je keel, een
droge mond hebt of extra uit je mond ruikt. Wees je
bewust van je eigen ademhaling. 

Let ook eens op een ander hoe die ademhaalt. Zie
je verschil?  

Wil je meer tips of heb je behoefte aan persoonlijke
begeleiding? I'm your girl!
We kunnen samen eens kijken waar de oorzaak ligt
van jouw klachten en hoe we dit kunnen
optimaliseren. Veel onbegrepen klachten of
chronische pijnklachten kunnen namelijk ontstaan
met dit soort oorzaken. Natuurlijk kunnen er ook
andere domeinen spelen zoals de frequentie van je
ademhaling en welke organen daarbij meedoen.
Daarnaast kunnen er nog tal van andere
vitaliteitsklachten bij je zijn ontstaan. Denk dan ook
eens aan stress, verstoorde slaap of extra
vermoeid zijn, darmklachten, huidklachten, niet
kunnen afvallen.. noem het op! 
Maandelijks worden verschillende gidsen gelanceerd
waarin jij je kunt inlezen. 

Mocht het niet voldoende zijn of kun je niet
wachten om met jouw klachten aan de slag te gaan?
Vul dan eens de GRATIS vragenlijst in op ww.into-
health.nl. We kunnen dan samenkijken waar het mis
gaat en aan de hand van veel praktische tip en
oefeningen jouw vitaliteit een flinke boost geven!
You ready??
 

Fitte groet, 

Bonnie


