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GEZOND BEGINT 
IN JE MOND

Goede mondhygiëne is belangrijk, 
maar niet alleen voor gezonde tanden 
en tandvlees; ook voor de gezondheid 
van de rest van je lichaam. Artsen 
en onderzoekers zien steeds vaker 
opmerkelijke verbanden tussen 
ontstoken tandvlees en de rest van 
het lichaam. Hoe zit dat precies? En 
wat kun je doen om je mond (en dus 
de rest van je lichaam) zo schoon en 
gezond mogelijk te houden?

Groter dan je denkt! Hoewel lang nog niet 
altijd wetenschappelijk bewezen, zijn er 
steeds meer aanwijzingen voor verbanden 
tussen ontstoken tandvlees en problemen in 
de rest van het lichaam. Slechte bacteriën 
kunnen via bloedend tandvlees in je bloed-
baan terecht komen en dan allerlei aandoe-
ningen veroorzaken of vergroten. Zo lijken 
die bacteriën bijvoorbeeld te kunnen zorgen 
voor dichtslibbende aders en aderverkalking. 
Ouderen met tandvleesontsteking hebben 

volgens onderzoek 17 procent meer risico 
op hart- en vaatziekten, en onder de 65 jaar 
is dat risico zelfs 44 procent hoger. Er wordt 
een relatie vermoed met kanker aan de maag, 
darmen en alvleesklier, vooral bij mannen met 
slechte gebitten. Uit studies blijkt dat mensen 
met Alzheimer, de meest voorkomende vorm 
van dementie, meer ziekteveroorzakende 
bacteriën in hun mond hebben dan mensen 
zonder Alzheimer. Ook interessant: een on-
derzoek uit 2009 gaf aan dat mensen met een 

ernstige vorm van reumatische artritis (een 
ontstekingsziekte met pijnlijke gewrichten als 
een van de kenmerken) minder last hadden 
nadat ze hun tandproblemen hadden laten 
behandelen. Er is mogelijk ook een relatie 
met osteoporose en met moeilijk te verklaren 
extreme vermoeidheid, zoals bij het Chronisch 
Vermoeidheidssyndroom (CVS). Ook reuma, 
suikerziekte en zelfs overgewicht zouden er  
allemaal in meer of mindere mate verband 
mee kunnen houden.

HOE GROOT IS HET VERBAND TUSSEN EEN  
SCHONE MOND EN EEN GEZOND LICHAAM?
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WAT KAN ER 
MISGAAN IN 
DE MOND?

Door alles wat we op een dag eten en drinken, 
ontstaat er een wit-gelig laagje vol bacteriën op de 
tanden: tandplak. De bacteriën die hier in zitten, 
kunnen gaatjes en tandvleesontsteking veroorza-
ken. Gezond tandvlees is roze of wit-roze van kleur 
en sluit goed aan rond de tanden. Maar als zich via 
tandplak agressieve bacteriën tussen je tand-
vleesranden en tanden nestelen, kan je tandvlees 
ontstoken raken. De tandvleesranden zijn dan rood 
en een beetje opgezwollen. 
Erger wordt het als de ontsteking onder de randen 
van het tandvlees zakt en in de ruimten (pockets) 
tussen tandvlees en tanden komt. Dat wordt paro-
dontitis genoemd. De ontsteking kan het tandvlees 
verder aantasten en uiteindelijk het kaakbot, waarbij 
zelfs tanden en kiezen kunnen loskomen. Ongeveer 
tien tot vijftien procent van de Nederlanders kampt 
met parodontitis. Niet iedereen gaat er mee naar de 
tandarts of mondhygiënist; tandvleesontstekingen 
kunnen lang ongemerkt sluimeren. Maar het kan 
bijna altijd heel goed worden behandeld. Belang-
rijk, want zo voorkom je dat slechte bacteriën in je 
bloedbaan terecht komen. 

WAT ZIJN DE 
KLACHTEN BIJ 
TANDVLEES-

ONTSTEKINGEN?

Dat is het probleem: die zijn er vaak niet. Bijna 
iedereen heeft weleens last van ontstoken tand-
vlees zonder het te merken. Een forse tandvlees-
ontsteking gaat soms alleen gepaard met wat rood, 
gezwollen en/of bloedend tandvlees. Zelfs als de 
ontsteking zich verder heeft uitgebreid naar het bot 
kan dat zonder pijn of andere klachten verlopen. 
Dat is de valkuil van tandvleesontstekingen: een in 
ernst vergelijkbare ontsteking op een arm of been 
zou al gauw een alarmerende wond opleveren. 
Maar tandvleesontstekingen verlopen dus vaak  
sluipend. Dat maakt het des te belangrijker om je 
mond altijd goed te verzorgen, zodat foute bacte-
riën geen kans krijgen.

7 REGELS 
VOOR 

GOEDE 
MOND-

HYGIËNE

1Poets twee keer per dag 
(minimaal twee minuten). 

Maar liefst niet binnen een uur 
na het eten van zure etenswaren. 
Dan is het tandglazuur namelijk 
tijdelijk verzwakt en is poetsen 
schadelijk voor je tanden.

2Gebruik fluoridehoudende 
tandpasta voor optimale 

bescherming.

3Poets liever elektrisch dan 
met een handtandenborstel; 

elektrisch poetsen verwijdert meer 
tandplak. 

4 Zo’n 40 procent van je 
tandoppervlak bevindt zich 

tussen de tanden, waar je met 
een tandenborstel niet bij komt. 
Maak daarom minstens eens per 
dag de ruimtes tussen de tanden 
schoon met een ragertje of 
tandenstoker, of eventueel door 
te flossen. Laat je door je tandarts 
of mondhygiënist adviseren over 
welk middel het beste bij jouw 
gebit past. 

5 Eet niet vaker dan zeven  
momenten per dag, dan 

krijgt je gebit tussendoor genoeg 
tijd om te herstellen en dat ver-
kleint het risico op gaatjes.

6Kauw af en toe op suikervrije 
kauwgom om de aanmaak 

van speeksel te stimuleren, dat 
neutraliseert je mond en maakt dus 
gezond.

7 Ga twee keer per jaar voor 
controle naar de tandarts. En 

bezoek ook regelmatig de mond-
hygiënist.

Let extra op als je tandvlees
• rood is
• gezwollen is
• vaak bloedt bij het poetsen
• pijnlijk is
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EXTRA AANDACHT 
VOOR OUDEREN

Volgens de Nederlandse Maatschappij ter be-
vordering van Tandheelkunde (KNMT) dreigen 
ouderen een vergeten groep te worden als het om 
tandheelkundige zorg gaat. Er is nauwelijks tijd 
bij verzorgers om extra aandacht aan het gebit te 
geven, terwijl juist ouderen dat hard nodig heb-
ben. Want het gevolg van slechte mondhygiëne is 
dat mensen die toch al zwak zijn eerder kunnen 
overlijden. Zo blijkt uit onderzoek dat bijna de helft 
van de ouderen die in een zorginstelling wonen 
bacteriën in hun mond hebben die longontsteking 
kunnen veroorzaken. En een op de tien verpleeg-
huispatiënten overlijdt daar aan. Het feit dat ze 
vaak medicijnen slikken die de speekselproductie 
afremmen, vormt een extra risico, want in een 
droge mond kan tandvleesontsteking verergeren. 

Prof. dr. Peter Kessler, hoofd afdeling 
Mondziekten, Kaak- en Aangezichts-
chirurgie van het Maastricht UMC+:

‘MONDBACTERIËN 
KUNNEN 
KAPOTTE 

HARTKLEPPEN 
VEROORZAKEN’ 

‘In je mond zitten zo’n zeshonderd verschillende 
bacteriën, dat noemen we het mond-microbioom. 
Die bacteriën zijn belangrijk voor onder meer het 
verwerken van eten. Je tandvlees is een barrière 
tussen die bacteriën en de rest van je lichaam. 
Maar als je tandvlees is ontstoken en bloedt, 
kunnen die bacteriën via je bloedvaten overal in je 
lichaam terechtkomen. En dat kan in ieder geval 
voor je hartkleppen nadelige gevolgen hebben: de 
randen kunnen worden aangetast en het mecha-
niek kan kapot gaan, bacteriële endocarditis heet 
dat. Er zijn nog andere ziekten die mogelijk een 
link hebben met de mondhygiëne, zoals hersenin-
farcten, de ziekte van Alzheimer, kanker en vroeg-
geboorte. Naar dat laatste doen we bijvoorbeeld 
in het Maastricht UMC+ ook onderzoek. Maar dat 
onderzoek loopt allemaal nog en dus is het nog 
niet wetenschappelijk bewezen.’

Meer op mumc.nl, zoek op ‘endocarditis’.

ZWANGER OF
 KINDERWENS?

Tijdens de zwangerschap is het risico op ontsto-
ken tandvlees groter, omdat je lichaam vanwege 
de hormonen overgevoelig reageert op tandplak. 
Onderzoek suggereert dat vrouwen bij wie niet 
alleen het tandvlees is ontstoken, maar ook het 
kaakbot is aangedaan (parodontitis), een groter 
risico hebben op een te vroeg geboren kind of 
een miskraam. Dit verband wordt momenteel ook 
onderzocht in het Maastricht UMC+. Vanaf het 
moment dat je zwanger wilt worden, is het dus 
belangrijk je gebit goed te verzorgen en te laten 
controleren door de tandarts. 

DIABETES-
PATIËNTEN 
OPGELET!

Voor diabetespatiënten is een 
goede mondzorg extra belang-
rijk. Een droge mond bevordert 
het ontstaan van gaatjes en 
tandvleesontsteking. En diabetes-
patiënten (maar ook mensen die 
bepaalde medicijnen slikken) 
hebben vaker een droge mond. 
Ook hebben veel mensen met 
diabetes een slechtere doorbloe-
ding van het lichaam. De bloed-
vaatjes raken dan beschadigd, 
ook in het tandvlees, waardoor 
wondjes en ontstekingen slech-
ter genezen. En ontstekingen in 
het lichaam zorgen weer voor 
een hogere bloedsuiker. Zo ligt 
er een vicieuze cirkel op de loer 
voor diabetespatiënten. Prof. dr. 
Peter Kessler: ‘Kauwen op sui-
kervrije kauwgom bevordert de 
speekselproductie. En natuurlijk 
is het belangrijk regelmatig bij 
de tandarts langs te gaan voor 
advies op maat.’ 

Meer op diep.info, zoek op 
‘tandvlees’. 

SPOELEN 
OF NIET?

Tegen tandplak helpen ze niet, 
maar wel tegen infecties. Mond-
spoelmiddelen op basis van 
chloorhexidine zijn zeer effectief 
bij tandvleesontstekingen, ope-
ratieve ingrepen in de mondholte 
en andere ziektebeelden. Omdat 
er soms ook alcohol in zit, is bij 
langdurig gebruik begeleiding 
door bijvoorbeeld de tandarts of 
mondhygiënist wel belangrijk. 
Kamillethee wordt ook wel ge-
noemd als een goed mondspoel-
middel voor langdurig gebruik, 
maar helaas is het antiseptisch 
effect van kamille maar gering.

Meer informatie op allesoverhetgebit.nl, de 
website van de Koninklijke Nederlandse 
Maatschappij tot bevordering der Tandheel-
kunde (KNMT).




