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Problemen die men kan ondervinden op deze leeftijd 

 Oververhitting, “koorts” zonder oorzaak 

 Veel keel-, neus- en oorontstekingen en infecties 

 Huilen zonder tranen 

 Droge huid, eczeem, snel een rode huid door de zon 

 Gevoeligheid voor licht en geluid 

 Jong kind kan niet aangeven hoe het zich voelt 

 Aanvaardingsproces bij ouders 

 Onzekerheid bij ouders (wat als het kind straks naar school gaat?) 

 Onwetendheid van omgeving en medisch personeel (“die tanden komen nog wel”). 
Consultatiebureaus zijn ook niet op de hoogte van de aandoening, terwijl zij de eerste schakel 
kunnen zijn 

 Anders zijn dan anderen 

 Obstipatie door vocht tekort 

 Moeite met eten 
 

Oplossingen 

 Luchtbevochtiger in vertrekken waar patiënt zich veel begeeft, om slijmvliezen niet te snel uit 
te laten drogen 

 Neus insmeren en spoelen, oren insmeren met olie en regelmatig bij arts langs gaan om 
hardere oorproppen te laten verwijderen 

 Kunsttranen 

 Vette zalf, cetomacrogol crème smeren 

 Altijd water/ watervernevelaar/ nat washandje meenemen om te kunnen  koelen 

 Op een zonnige dag: pet/hoed, zonnebrandcrème, zonnebril en buggy meenemen 

 School (directie, internbegeleider, leerkrachten) voorafgaand aan schoolcarrière informeren 
over situatie 

 Fles minder lang in magnetron, badwater kouder 

 Koelen door op blote voeten te lopen, kleding uit te doen, ijsje/koud drinken geven, nat 
sproeien, natte handdoeken over lichaam leggen, enz. 

 Eten fijner (pureren of klein snijden) en smeuïger maken met saus 

 Probeer duimen te vermijden i.v.m. het eventueel ontwikkelen van tanden die wel aanwezig 
zijn 

 

Tips 

 Informeren bij bijzondere tandheelkunde. José van Elswijk (Erasmus MC/ St. Annaziekenhuis 
in Geldrop, j.vanelswijk@erasmusmc.nl ) is gespecialiseerd arts. Dokter Freijns in Leuven 
verwijst door naar het academisch ziekenhuis in Maastricht voor bijzondere klinische genetica: 
tel. 043- 3875855 

 E-mailadres van arts vragen voor herhaalrecepten. Zo hoef je niet opnieuw op consult te gaan 

 
 

Heeft u nog aanvullingen of opmerkingen? Laat het ons gerust weten. 
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