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Wat is een landkaarttong?
Een landkaarttong (lingua geografica) 
is een onschuldige verandering van het 
oppervlak van de tong. Kenmerkend zijn 
de van plaats wisselende gladde plekken 
die vaak omgeven zijn door wittige zones 
of lijntjes. Dit aspect kan in een paar weken 
veranderen: de gladde plekken ver dwijnen 
op de ene plaats en verschijnen weer op 
de andere plaats. Meestal blijft een land
kaarttong gedurende het hele leven aan
wezig, maar er kunnen lange periodes voor
komen waarbij de afwijking niet zicht baar is.

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

Hoe ontstaat een landkaarttong en hoe 
wordt de diagnose gesteld?
De oorzaak is onbekend. Een landkaar tong 
is meestal eenvoudig te herkennen. Verder 
onderzoek is daarom zelden nodig.

Wat is de behandeling?
Er zijn geen effectieve behandelings moge
lijkheden. Gezien het goedaardige karakter 
is dat ook niet nodig.

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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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. 


