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Fysiotherapie
Kaakgewrichtsklachten

  
Kaakgewrichtsklachten
Kaakgewrichtsklachten komen veel voor, zijn veelal niet ernstig 
van aard, wel vervelend. De medische term voor kaakproblemen 
is temporomandibulaire dysfunctie (TMD). Ook de term 
craniomandibulaire disfunctie wordt gebruikt.

Wat is TMD?
TMD is een verzamelnaam voor stoornissen 
van het bewegingsapparaat van het 
kauworgaan. Het kauworgaan bestaat uit de 
kauwspieren, het kaakgewricht, gebit en de 
bijbehorende vaat- en zenuwvoorziening.
De meest voorkomende klachten bij TMD zijn:

- pijn of vermoeidheid van de kauwspieren
- het niet goed kunnen openen van de mond
- pijn van het kaakgewricht
- knappende of krakende kaakgewrichten
- overgevoelige of pijnlijke tanden en kiezen
- abnormale slijtage van het gebit. 

Maar ook oorpijn, hoofdpijn en nekpijn kunnen te maken hebben met 
stoornissen in het kauworgaan.

Onderdelen van het kauworgaan

A. kauwspieren
B. kaakgewricht
C. gesloten mond
D. geopende mond



Kauwspieren
De kauwspieren zorgen voor de dagelijkse bewegingen van de kaak 
bijvoorbeeld tijdens het kauwen, slikken of praten. Maar ook bij 
zoenen en fluiten. De kauwspieren worden veel gebruikt. Zoals bij alle 
spieren is het belangrijk dat de kauwspieren voldoende rust krijgen. 
Als kauwspieren meer doen dan de normale dagelijkse activiteiten, 
dan spreken we van afwijkende mondgewoonte. 

Onder afwijkende mondgewoonten verstaan we:
- klemmen
- knarsen
- nagelbijten
- wangbijten
- kauwgom kauwen
- op pennen bijten
- met de tong persen of spelen
- vacuüm zuigen

Stress 
Stress is een belangrijke factor die meespeelt in het verergeren van 
een afwijkende mondgewoonte, denk maar aan het gezegde ‘even 
doorbijten’. Door deze mondgewoonten raken de kauwspieren 
overbelast waardoor deze pijnlijk worden. Het kan ook een vermoeid 
gevoel of een uitstralende hoofdpijn, oorpijn of kiespijn geven.

Het kaakgewricht
Het kaakgewricht bevindt zich vlak voor het oor en verbindt de onder-
kaak met de schedel. Wanneer u uw vingers vlak voor uw oren houdt 
en uw mond opent kunt u het kaakgewricht voelen. Door de bewegin-
gen van het kaakgewricht kunnen we spreken, kauwen, zingen, gapen 
enz. Spieren rondom het kaakgewricht sturen de bewegingen van 
de onderkaak. In het kaakgewricht bevindt zich een dun kraakbeen-
schijfje. Dit schijfje zorgt voor een soepel verloop van de bewegingen. 
Het kan voorkomen dat het kraakbeenschijfje niet altijd op zijn plaats, 
bovenop het kaakkopje, blijft zitten, maar vóór het kaakkopje schiet. 
Bij het openen en sluiten van de mond is dan een knappend geluid te 
horen, ook kan het kaakgewricht hierdoor zo nu en dan op slot raken



Gebit
Het gebit zit verankerd in het kaakbot van onder- en bovenkaak. Voor 
een juiste belasting van de kaakgewrichten is het belangrijk dat de 
tanden en kiezen ongestoord op elkaar kunnen sluiten. Als dit niet 
het geval is, kunnen er veranderingen optreden in de kaakgewrichten. 
Veel klemmen en knarsen kan slijtage aan tanden en kiezen geven. 
Overigens kunnen tand- of kiespijnklachten ook sterk op TMD lijken, 
maar geen TMD zijn.

Oorzaken van kaakgewrichtsklachten
Kaakklachten kunnen ontstaan door:

- overbelasting door afwijkende mondgewoonte
- spanningen (stress): dit geeft een toename van afwijkende 

mondgewoonten
- de stand van onder- en bovenkaak, van tanden en kiezen kan 

afwijken of kan komen door het ontbreken van veel kiezen
- problemen van het kaakgewricht zelf; bijvoorbeeld door 

verschuiving van het kraakbeenschijfje kan het gewricht 
knappen, blokkeren of beperkt openen

- een ongeval, een zware klap tegen de kaak of een breuk in een 
van de botten van het kaakgewricht

- een verkeerde houding / stand van de nek
- tandheelkundige ingrepen / operaties

Veelal zijn er meerdere factoren die bijdragen aan het ontstaan van TMD

Wat kan een kaakfysiotherapeut voor u betekenen?
Om patiënten met klachten in het kaakgebied goed te kunnen 
behandelen bepaalt de kaakfysiotherapeut eerst wat de klachten van 
de patiënt precies zijn.De kaakfysiotherapeut is gespecialiseerd in 
het hoofd-kaak-halsgebied  en houdt zich bezig met het bewegen 
en belasten van gewrichten, spieren en het daarbij behorende 
zenuwstelsel in het hoofd-kaak-halsgebied.De kaakfysiotherapeut 
onderzoekt uitgebreid het functioneren van het kaakgewricht. Ook 
onderzoekt zij de spieren op pijnlijkheid en spierknopen, de houding 
en beweeglijkheid van de nek. Als er sprake is van problemen rondom 
het kaakgewricht, stelt de kaakfysiotherapeut vast of de klachten 



ontstaan vanuit de gewrichten, vanuit de spieren of een combinatie 
ervan. Ook kunnen de klachten voortkomen uit de nek.

Wat is er aan het kaakgewricht te doen?
De kaakfysiotherapeut stelt niet alleen de diagnose, maar behandelt 
ook. Zij begint met uitleg van de problemen, wat u moet doen ter 
voorkoming of vermijding van overbelasting, en bewustwording van 
wat wij noemen verkeerde mondgewoonten. 
De kaakfysiotherapeut kijkt tevens naar het kauwpatroon en geeft 
eventueel instructies over het kauwen en het afbijten. Ook uw zit-en 
de slaaphouding wordt bekeken. 
In veel gevallen kunnen de adviezen om de kaakspieren en 
kaakgewrichten zoveel mogelijk rust te geven al een groot deel van 
de klachten wegnemen. Dat wil zeggen: niet te zwaar belasten, maar 
wel bewegen.

Enkele adviezen zijn: 
- vermijd het wijd openen van uw mond, ook als u geeuwt en 

lacht (ondersteun eventueel de onderkaak, zodat de mond 
minder ver open gaat) 

- gebruik geen hard of taai voedsel
- kauw ook aan de kant waar u de klachten hebt 
- gebruik bij het eten uw hoektanden of kiezen om iets af te 

bijten 

Als het vermoeden bestaat dat de klachten worden veroorzaakt door 
bewust of onbewust (bijv. ’s nachts) tandenknarsen/klemmen kan 
uw tandarts u het dragen van een splint adviseren. Een splint is een 
kunststof plaatje dat op boven- of ondergebit wordt gedragen. Dit 
plaatje kan helpen bij het verminderen van klem- en knarsgewoontes 
en op die manier bijdragen tot het verminderen van de pijn.
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