
1    LEUKOPLAKIE

Leukoplakie



2    LEUKOPLAKIE

Wat is leukoplakie?
Leukoplakie is een aandoening van het 
mondslijmvlies met een witte verkleuring. 
Leukoplakie kan in de gehele mond voor
komen, soms op meerdere plaatsen tege
lijk. De klachten uiten zich in een schrij nend, 
brandend gevoel. Een zeer klein per cen
tage van leukoplakie kan een voor stadium 
van een kwaadaardige aan doening zijn. 

Hoe ontstaat leukoplakie?
De belangrijkste oorzaak is een chronische 
irritatie. Leukoplakie komt voornamelijk 
voor boven het veertigste levensjaar, voor
 al bij mensen die roken. In sommige ge val
len is er geen duidelijke oorzaak te be noe
men. 

Hoe wordt de diagnose gesteld?
Er zijn veel witte afwijkingen van het mond 
slijmvlies. In een gering aantal van de ge 
vallen gaat het om leukoplakie. Door een 
klein weefselstukje (biopt) ui het ver an
der de slijmvlies te nemen, kan onder de 
micros coop worden bekeken of eventueel 
sprake is van kwaadaardige veranderingen 
of een voorstadium daar van. Mocht dit het 
geval zijn dan volgt aanvullende onder zoek. 

De behandeling
Patiënten die roken worden dringend ge
adviseerd hiermee te stoppen. In sommige 
gevallen verdwijnen de klachten dan na 
enkele maanden. Als dit niet gebeurd kan 
verwijdering van de leukoplakie over wogen 
worden, via een operatie of met behulp 
van laserstralen. Deze be hande lingen ge
beuren poliklinisch en onder lokale ver
doving. 

Controle
In geval van vaststelling van leukoplakie 
blijven patiënten onder controle van de 
be  handelaar. Dit geldt ook voor pa tiën ten 
die al behandeld zijn, omdat de leuko
plakie kan terugkomen. De controles 
vin den over het algemeen om de zes 
tot twaalf maanden plaats. De controles 
kun   nen eventueel ook door de tandarts 
worden overgenomen.

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 
te voren 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. 
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