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Speekselklierfunctie-onderzoek

Binnenkort komt u naar de polikliniek Mondziekten, Kaak- en
Aangezichtschirurgie voor een onderzoek van uw speekselklierfunctie. In
deze folder leest u meer hierover.
Dit onderzoek gebeurt als er sprake is van (een gevoel van) te veel of te weinig kort aan
speeksel of spuug. Tijdens de afspraak controleren we de productie en de hoeveelheid van
uw speeksel.

Wat is speeksel?
Speeksel of spuug is mondvocht. Speeksel helpt bij de spijsvertering en beschermt tegen
bacteriën en uitdroging. De gemiddelde speekselproductie is 1 tot 1,5 liter per dag.
Gewoonlijk wordt dit vocht doorgeslikt.

Dag van de afspraak
U mag tenminste één uur voor de afspraak niet eten, drinken en/of roken.
Ook mag u die dag geen behandeling bij de tandarts of mondhygiëniste ondergaan.

Het onderzoek
Het onderzoek bestaat uit 3 delen:
1. Het verzamelen van ‘rustspeeksel’.
Gedurende 5 minuten spuugt u elke halve minuut uw speeksel in het opvangbakje.
2. Het verzamelen van ‘kauwgestimuleerd’ speeksel.
U kauwt 5 minuten op een ‘parafilm’. Dit is een smaakloos kauwgompje. Ook nu spuugt u
elke halve minuut uw speeksel in het opvangbakje.
3. Het verzamelen van ‘zuurgestimuleerd’ speeksel.
Gedurende 5 minuten krijgt u elke halve minuut met een wattenstaafje een oplossing die
naar citroenzuur smaakt op uw tong. Dit doet geen pijn. Ook nu spuugt u elke halve
minuut uw speeksel in het opvangbakje.

Na het onderzoek
De arts bespreekt met u het resultaat van het onderzoek en een eventuele behandeling.
Soms is er meer onderzoek nodig. De arts bespreekt dit dan met u.

Vragen?
Stel uw vraag via MijnOLVG
U kunt ons altijd bereiken via MijnOLVG. Heeft u een algemene vraag over vergoeding of
betaling? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar of kijk op www.olvg.nl/zorgnota
Meer informatie over bijvoorbeeld kosten, bereikbaarheid, onderzoeken en behandelingen
staat op www.olvg.nl maar u kunt ons natuurlijk ook bellen.

Meer informatie online
www.olvg.nl/mka-chirurgie

Contact
polikliniek Mondziekten, Kaakchirurgie en Aangezichtschirurgie (MKA), locatie Oost
T
020 599 36 01 (ma t/m vrij 8.15 – 16.15 uur)
E
kaakchirurgie@olvg.nl
P4
polikliniek Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie (MKA), locatie West
T
020 599 36 01 (ma t/m vrij 8.15 – 16.15 uur)
E
kaakchirurgie@olvg.nl
Route 01

Oost
Oosterpark 9
1091 AC Amsterdam

West
Jan Tooropstraat 164
1061 AE Amsterdam

Spuistraat
Spuistraat 239 A
1012 VP Amsterdam
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