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Wat is candidiasis?
Candidiasis is een schimmelinfectie die 
wordt veroorzaakt door gistachtige schim
mels. Een gist die vaak bij de mens wordt 
aan getroffen is candida albicans. Bij onge
veer veertig procent van de bevolking 
kan candida albicans in de mond worden 
aan getoond. Deze schimmel veroorzaakt 
onder normale omstandigheden geen 
klach ten. Als de schimmel groeit en slijm
 vlies veranderingen veroorzaakt, wordt 
over candidiasis gesproken. Het uit zich 
door witte, rode of gladde slijm vlies ver
anderingen die soms pijnlijk of bran de
rig aanvoelen. In sommige gevallen is 
een schim melinfectie zeer hardnekkig 
en steekt steeds opnieuw de kop op. 
Candidiasis van het mondslijmvlies is niet 
besmettelijk.

Hoe ontstaat candidiasis?
Tussen de verschillende soorten bacteriën 
en gisten in de mond bestaat een zeker 
evenwicht. Wanneer door omstandigheden 
het evenwicht in de mondholte flora wordt 
verstoord, kan de normale gistvorm van 
candida albicans draden gaan vormen en 
overgaan in een schimmelvorm. Er zijn 
lokale en algemene factoren die de groei 
van de schimmel bevorderen. Lokale fac
toren zijn slechte mondhygiëne, lang durige 
irritatie door een oude of slecht passende 
gebitsprothese, roken, droge mond, lokaal 
gebruik van hormoon bevat tende genees
middelen (corticosteroïden) en bestraling 
van het mondholtegebied. Algemene 
factoren zijn afweerstoornissen (zwakte 
van het immuunsysteem), hormo nale 
stoornissen zoals suikerziekte en ge bruik 
van geneesmiddelen zoals antibio tica, 
corticosteroïden en cytostatica. Soms 
wordt geen duidelijke oorzaak gevonden.

Hoe wordt de diagnose gesteld?
De diagnose kan meestal zonder nader 
onderzoek worden gesteld. Soms is het 
nodig om laboratoriumonderzoek te 
verrichten.

Wat is de behandeling?
In alle gevallen wordt eerst gezocht naar 
eventuele lokale en algemene oorzakelijke 
factoren. Wanneer die niet aanwezig zijn 
of niet uitgeschakeld kunnen worden, 
wordt meestal gedurende 1 tot 2 weken 
mondspoelingen of plaatselijk aanbrengen 
van antischimmelmiddel voorgeschreven. 
Als u een gebitsprothese draagt, moet 
u deze tijdens de behandeling reinigen 
en desinfecteren. ’s Nachts kunt u de 
prothese beter uitlaten. Bij hardnekkige 
vormen van candidiasis wordt gebruik 
gemaakt van een antischimmelmiddel in 
de vorm van tabletten.

Vragen 
Het is belangrijk dat u juiste en duidelijke 
informatie krijgt. Met deze informatie be
slist u, samen met uw MKAchirurg, of u 
de behandeling laat doen. Heeft u na het 
gesprek met de MKAchirurg en na het 
lezen van deze folder nog vragen, stel 
deze dan gerust. Schrijf uw vragen van 
tevoren op, zodat u niets vergeet. 
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Adresgegevens

Locatie Haarlem
Amsterdamsevaart 268, 2032 EK Haarlem
Telefoonnummer: 085  080 40 00
Postadres: Amsterdamsevaart 268, 
2032 EK Haarlam
Website: www.mkakennemerenmeer.nl
Email polikliniek: info@mkachirurgie.nl

Locatie Hoofddorp
Spaarnepoort 1, 2134 TM Hoofddorp 
Telefoonnummer: 085  080 40 00 
Postadres: Amsterdamsevaart 268, 
2032 EK Haarlam
Website: www.mkakennemerenmeer.nl
Email polikliniek: info@mkachirurgie.nl

Rode Kruis Ziekenhuis
Vondellaan 13, 1942 LE Beverwijk
Telefoonnummer polikliniek: (0251) 26 56 97
Telefoonnummer algemeen: (0251) 26 55 55
Postadres: Postbus 1074, 1940 EB Beverwijk
Website: www.rkz.nl
Email polikliniek: kaaksec@rkz.nl
 

Copyright 
Alle rechten van intellectuele eigen dom betreffende deze materia
len liggen bij MKA Kennemer & Meer. Kopiëren, verspreiden en 
elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder 
schriftelijke toe stem ming van MKA Kennemer & meer.

Disclaimer 
MKA Kennemer & Meer spant zich in om de inhoud van deze 
patiënten informatie zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te 
vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het moge lijk dat inhoud 
onvolledig en/of onjuist is. 

Met dank aan de NVMKA (Nederlandse Vereniging voor Mond
ziekten, Kaak en Aangezichtschirurgie) voor het gebruik van de 
tekst.


