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Mevrouw Vangsted geeft advies
aan een van haar patiënten.

“Mijn suikerziekte heeft directe
gevolgen voor mijn gebit.”
Tips
voor de diabetespatiënt
Patiënt vertelt

George Arthur Vieira (36) heeft diabetes
type 1 en daardoor gebitsproblemen:
“Ik was drie toen ik diabetes type 1 kreeg en begon met dagelijks
insuline spuiten en eten volgens een strikt dieet. Sindsdien heeft
deze auto-immuunziekte veel invloed op mijn dagelijkse leven.
En op mijn mondgezondheid. Als ik mijn mond niet goed verzorg,
krijg ik binnen de kortste tijd een forse ontsteking. In 2008 kreeg
ik een abces in mijn bovenkaak en raakte mijn tandvlees zo erg
ontstoken, dat de tandarts mij doorverwees naar de Parodontologische Kliniek Den Haag.”
“Toen ik bij de kliniek kwam kreeg
ik eerst een gesprek met parodontoloog en implantoloog Tine Vangsted.
Zij maakte foto’s van mijn gebit,
deed metingen in mijn tandvlees
en vroeg hoe het ging met mijn
gezondheid. Ik vertelde dat ik door
schommelend bloedsuiker elke
dag veel last had van hypo’s.
Bij een hypo daalt je bloedsuiker
zo snel dat je onwel wordt. Dit is
erg gevaarlijk en slecht voor je
lichamelijke gezondheid én je
mondgezondheid.

Omdat je bloedsuiker zo
schommelt, ben je namelijk
veel ontstekingsgevoeliger.
Ik had hierdoor niet alleen een
abces in mijn bovenkaak, maar
ook parodontitis. Parodontitis is
een ernstige ontsteking van je
tandvlees en je kaakbot. Als je er
niks aan doet verlies je uiteindelijk
tanden en kiezen. Tine Vangsted
noteerde alles wat zij zag en
hoorde en maakte toen een
behandelplan waarin stond wat
er allemaal moest gebeuren.”

Goed poetsen, verstandig eten
“De eerste paar keren heeft de
parodontoloog mijn mond gecontroleerd en behandeld. Daarna
moest ik naar de mondhygiëniste.
Zij maakte mijn mond goed schoon
en leerde mij hoe ik mijn mond
gezond moest krijgen én houden.
Omdat ik veel eetmomenten nodig
heb, moet ik een paar keer per dag
goed poetsen met een elektrische
tandenborstel. Daarna maak ik de
ruimte tussen de tanden en het
tandvlees met ragertjes schoon.
Is dit klaar, dan spoel ik alles met
een speciaal mondspoelmiddel
waarin wel fluor maar geen alcohol
zit. Op die manier zorg ik dat er
geen etensrestjes tussen mijn
tanden blijven zitten. Zo voorkom
ik nare reacties. Dit is erg belangrijk voor een diabetespatiënt!
Daarnaast ben ik op advies van

de parodontoloog naar een diabetesdiëtist gegaan om mijn bloedsuiker
te reguleren en de hypo’s te stoppen.
Van deze diëtist heb ik geleerd dat
ik niet alleen verstandig moet zijn
met eten, maar ook flink moet
sporten. Ik krijg nog wel hypo’s,
maar veel minder.”

Het gaat goed!
“Op dit moment is mijn parodontitis
al twee jaar over! Tine Vangsted
heeft in 2010 zelfs een ontstoken
kies kunnen trekken en daarvoor
in de plaats een kunstwortel
(implantaat) kunnen plaatsen. Op
die kunstwortel zit nu een kroon.
Door dit hele traject weet ik nu
hoe belangrijk het is om als suikerpatiënt goed voor jezelf te zorgen.
En dat je nooit een controle mag
overslaan. Niet bij de tandarts en
zeker niet bij de parodontoloog!”

Diabetes is de meest voorkomende ziekte in Nederland.
Jaarlijks horen 71.000 mensen dat ze deze chronische ziekte hebben.
bron: www.diabetesfonds.nl

Verzorg de tanden en kiezen
dagelijks heel goed en ga
regelmatig naar de tandarts.
Vertel de tandarts dat u
diabetes hebt en laat weten
of uw suiker goed is ingesteld
of dat de suikerwaarde
schommelt.
Vraag de tandarts naar de
conditie van tanden en
tandvlees.
Indien er sprake is van
tandvleesontstekingen dienen
deze behandeld te worden om
complicaties in de algehele
gezondheid te voorkomen.
Bij een ernstige tandvleesaandoening (parodontitis)
dient verwijzing naar een
parodontoloog plaats te
vinden (tandarts gespecialiseerd in tandvleesziekten).
Zorg voor een gezonde
leefstijl zodat uw bloedsuikerwaarde optimaal blijft:
gezonde voeding, voldoende
beweging, niet roken, goede
mondhygiëne.
Diabetes type 1 noemen ze ook
wel ’jeugddiabetes’, omdat veel
kinderen het krijgen als ze jong
zijn. Maar je groeit er niet overheen na je kindertijd. Daarom
gebruiken wij in deze patiëntenkrant liever het woord diabetes
type 1. Kijk voor meer informatie
op www.diabetesfonds.nl

Ik & mijn tandarts

“Mijn mondgezondheid
is een stuk beter.”

“Wij zijn medio 2011 op advies
van een vriendin overgestapt naar
Van Steendelaar Tandartsen in
Zeist,” vertelt Jeska Kegels. “Na het
eerste bezoek aan tandarts Danielle
Verhaeg aldaar is onze zoon van 11
op haar aanraden overgestapt naar
kinderkliniek TandInZicht. Deze
kliniek is gespecialiseerd in

angstige kinderen. Mijn zoon van 9
en dochter van 5 gaan wel - en met
veel plezier - mee op controle naar
onze nieuwe tandarts. Ze maakt
graag grapjes en vertelt precies
wat ze doet en ziet. Hierdoor blijven
de kinderen ontspannen en bouwen
ze geen angst op voor een volgend
bezoek.”

“Zelf ben ik eerst samen met mijn
man en de kinderen op periodieke
controle geweest. Mijn man heeft
nog nooit gaatjes gehad en dus ook
geen vullingen. Ik daarentegen
moest apart terugkomen bij de
mondhygiëniste. Zij vertelde mij
dat ik ontstoken tandvlees heb en
liet aan de hand van foto’s zien dat

dit uiteindelijk kan leiden tot het
verlies van tanden en kiezen.
Vervolgens heeft zij mij laten zien
dat er tegenwoordig zachte
ragertjes bestaan en hoe ik deze
moet gebruiken. Ik doe dat nu
trouw iedere dag. Onlangs moest
ik naar de preventieassistent voor
wat laatste aandachtspuntjes.

Zij vertelde mij dat het nu een stuk
beter gaat met mijn mondgezondheid.”
“Ik ben ontzettend blij met onze
tandarts en haar efficiënte manier
van werken.”

Ook in deze rubriek met uw tandarts? Mail dan naar: allesoverhetgebit@nmt.nl. Wellicht komt u dan in de volgende uitgave!

Tandarts Taal

Verzekeringen

Vliegen u soms de moeilijke termen om de oren
terwijl u in de behandelstoel ligt? En zou u wel eens
willen weten wat een en ander betekent? Doe dan uw
voordeel met deze rubriek: Tandarts Taal.
Endo = wortelkanaalbehandeling
Cariës = gaatjes
Parodontitis = ernstige tandvleesontsteking
Bruxisme = tandenknarsen en kaakklemmen
Pocket = ruimte tussen uw tand en uw tandvlees
Gingivitis = ontstoken tandvlees
Cumarine = antistollingsmiddel

Uw tandarts in 2013
Sinds 1 januari 2013 zijn de
tarieven van tandartsen, orthodontisten, mondhygiënisten
en tandprothetici weer landelijk
door de overheid vastgesteld.
Deze tarievenlijst vindt u op
allesoverhetgebit.nl.

Hier staan de tarieven voor elke
behandeling met de daarbij
behorende code. Of u een tandartsbehandeling (deels) vergoed
krijgt of niet, dat bepaalt nog altijd
uw verzekeraar. Kijk daarom
voordat u met uw tandarts een

Uw mening is belangrijk
Wij zijn erg benieuwd naar uw mening over deze patiëntenkrant. Leest het prettig,
zijn het interessante onderwerpen? Geef uw mening op allesoverhetgebit.nl.
Onder alle inzendingen verloten wij een aantal mooie prijzen!

Gebruikt u antistolling medicatie? Informeer uw tandarts!

behandeling afspreekt of
uw verzekeraar deze (deels)
vergoed.

Op www.allesoverhetgebit.nl
vindt u de tarievenlijst met de
bijbehorende behandelcodes.

Weetjes
Tandenpoetsen.
Met de hand of
elektrisch?

Zwanger?
Ook uw tandvlees
zwelt op!

Twijfelt u over het type tandenborstel dat u het beste kunt
gebruiken? U bent niet de enige!
Voor een juiste keuze is het
allereerst belangrijk dat u weet
wat voor type ‘poetser’ u bent.
Bent u druk en wilt u in korte tijd
een optimaal resultaat bereiken
én heeft u daar wat voor over?
Dan is een oplaadbare, elektrische
tandenborstel echt iets voor u.
Met 5.000 tot 30.000 bewegingen
per minuut maakt u uw tanden
en kiezen al in twee minuten
grondig schoon. Zeker wanneer
u een ‘oscillerend-roterende’
tandenborstel1) kiest. Heeft u
minder te besteden? De handtandenborstel is een prima
alternatief. Als u tenminste, net
als bij de elektrische tandenborstel, uw tanden twee keer per
dag aandachtig poetst volgens
de drie B’s: Binnenkant, Buitenkant, Bovenop. U kunt natuurlijk
uitproberen wat het beste bij u
past door zo’n betaalbare
elektrische tandenborstel op
batterijen te kopen.

Zwangerschapsgingivitis. Een naar woord voor ontstoken tandvlees als gevolg van
hormoonschommelingen. Als u er niks aan doet mondt het uit in parodontitis. Dat is pas
echt naar, want onderzoek toont aan dat zwangere vrouwen met deze aandoening een
grotere kans hebben op een te vroeg geboren kind, dan vrouwen zonder parodontitis.
Stijgende hormoonspiegel
Tijdens de zwangerschap stijgt de
hormoonspiegel in het lichaam.
Hierdoor kunt u roder en opgezwollen tandvlees krijgen, dat
bloedt tijdens het tandenpoetsen.
Veroorzaker van dit leed is tandplak. Uw lichaam reageert hier
overgevoelig op, omdat u zwanger
bent. Daarom noemen we deze
aandoening ook zwangerschapsgingivitis.

Voorkom problemen
Zwangerschapsgingivitis treedt

vooral op tussen de tweede en
achtste maand. Maar kan ook
voor de zwangerschap of juist
helemaal aan het eind ervan
starten. Uw tandarts of mondhygiënist weet precies wat u kunt
doen om uw mond weer gezond
te krijgen. Dit is erg belangrijk,
omdat de aandoening anders
leidt tot parodontitis. Dit is een
tandvleesontsteking die uw
kaakbot beschadigt en er voor
kan zorgen dat uw kind te vroeg
geboren wordt of een laag
geboortegewicht heeft.

Ook voor de zwangerschap
Bent u niet zwanger, maar is de
wens er wel dan is het een goed
idee om uw tandarts/mondhygiënist te vragen om uw
tandvlees te inspecteren.
Mocht deze tekenen zien
van een (beginnende)
tandvleesontsteking
dan kunt u hier
gelijk actie op
ondernemen.
Hoe eerder u zich
laat behandelen,
hoe beter!

Kijk voor meer tips over uw gebit tijdens de zwangerschap op www.allesoverhetgebit.nl

1) oscillerend-roterende’ betekent, dat de kop
van de tandenborstel zowel heen en weer
beweegt als rondjes draait.

Tandartsassistent van het jaar 2011 Melissa Schipper:

“Mijn werk draait om
persoonlijke aandacht.”
“Tandartspraktijk Geriatrie
P.J. van Bruggen behandelt vijf
dagen in de week ouderen die
lichamelijk en/of geestelijk beperkt
zijn als gevolg van bijvoorbeeld
dementie, een herseninfarct, de
ziekte van Parkinson. Naast veel
aandacht voor hun naasten en
verzorgers vraagt de beperking
van deze patiënten vooral om
persoonlijke aandacht voor
henzelf.”

“Naast de standaard taken die ik
als tandartsassistent1) heb - de
telefoon beantwoorden, afspraken
maken, administreren, assisteren
aan de stoel - ben ik opgeleid om
mensen vanuit hun rolstoel op
de behandelstoel te plaatsen met
een speciale lift. Vanwege de
slikproblemen die veel patiënten
hebben, is het extra belangrijk
om goed af te zuigen bij de behandeling vanwege een vergroot

risico op longontsteking bij
het verslikken. Ook hier ben ik
in getraind.”
“Ik doe mijn werk met veel liefde
voor het vak én de mensen.
Er is veel tijd en rust bij ons in de
praktijk, zo kunnen we de patiënten
goed leren kennen en een vertrouwensband opbouwen. Dit is erg
belangrijk bij deze patiënten om
ze goed te kunnen behandelen.”

“In 2011 ben ik verkozen tot
Tandartsassistent van het jaar.
Het prijzenpakket bevatte onder
andere een jaar lang gratis
cursussen volgen bij Edin.
Daardoor heb ik in 2012 de
opleiding tot preventieassistent
kunnen afronden. Maar ik heb
ook een training ontwikkeld:
‘Ouderen in de praktijk’. Ik hoop
dat veel assistenten de training
gaan volgen: door de vergrijzing

krijgt iedere tandartspraktijk
in toenemende mate te maken
met geriatrische patiënten.
Deze mensen verdienen het om
de juiste aandacht te krijgen.”
1)

Nog niet uitgelezen? U vindt de krant ook op allesoverhetgebit.nl

Iedereen heeft binnen de
praktijk zijn eigen taken en
bevoegdheden. Kijk op
www.allesoverhetgebit.nl
voor meer informatie.

Ridder
met een

gat
Sven duwde bijna iedere
dag even tegen zijn tand.
De tandarts had het zelf
gezegd. Z’n tand zat los!
Maar waarom duurde het
nu zo lang? Sven was dan wel
een stoere ridder, maar pijn
vond hij eigenlijk niet zo leuk.
Hij kon helemaal geen harde
dingen eten nu met zijn tanden.
En één keer was het zelfs een beetje
gaan bloeden. In de kring op school
duwde hij met z’n tong tegen zijn
tand. En in bed wiebelde hij met
zijn vingers. Het leek wel alsof de
tand er niet uit wilde! Toen kreeg hij
uit school een bakje druifjes van
mama. Zonder dat hij het merkte,
bleef de losse tand in de druif
vastzitten! En nu is Sven een ridder
met een gat in zijn mond.

Tandenstoker
Tijdverdrijf
Tandenstokers. Natuurlijk om de ruimte tussen je tanden mee schoon te
maken en houden. Maarrr… Je kunt er ook hele andere, leuke dingen mee
doen. Kijk maar!

Tweets uit de wachtkamer

Win CD
Vinden uw kinderen het ook zo moeilijk om 2 minuten tandenpoetsen vol te houden? Wij hebben de oplossing. Een CD met
liedjes van Dirk Scheele om het tandenpoetsen een stuk leuker
te maken. U kunt een CD winnen! Stuur uw leukste (of minst
leukste) tandenpoetsmoment naar allesoverhetgebit@nmt.nl.
Zolang de voorraad strekt belonen wij alle inzendingen!
Vergeet niet uw naam en adres te vermelden.

Beugelbekkie
Een beugel! Bah of mwah? Want… kun je dan nog wel snoepen en cola drinken? En zie je er nog wel leuk
uit met zo’n apparaat in je mond? En… kun je dan nog wel zoenen?
Nou, om maar met het laatste te
beginnen: Ja, natuurlijk kun je nog
zoenen. Zeker als je beugelbekkie
er fris bij staat. Geen gekke dingen
snoepen, zoals kauwgom is ons
advies daarvoor. Plakkerige toffees
kun je ook beter in de snoeppot
laten zitten. Een dropje mag, als je
er op zuigt. Bijt vooral nergens iets
af en snij ook fruit in makkelijk te
eten stukjes. Cola kun je het beste
in de fles laten; daar zit veel suiker
in en bovendien is deze frisdrank
erg zuur voor je tanden. Verder
moet je een beugelbekkie natuurlijk lang en met extra aandacht
poetsen. Het liefst doe je dit met
een zachte tandenborstel, waarna
je met de rager nog even al je

slotjes naloopt. Check na het
poetsen met een lach naar jezelf
in de spiegel of je alles goed
schoon hebt gekregen. Dan zie je
gelijk dat je er helemaal niet gek of
raar uitziet met je beugel. Je bent
ook niet de enige, kijk maar eens
op school en YouTube naar de
andere bekkies. Blijf je ondanks
dit goede nieuws toch een beetje
droevig? Denk dan maar dat je
over een tijdje dankzij jouw
doorzettingskracht een prachtige
lach kunt laten zien. Als je nog
niet gezoend hebt met iemand,
gebeurt het vast dan!

Rebus

Tijd voor het leukste afspraakje van het jaar #tandarts
Dan ben je bijna 16 en nog steeds nooit gaatjes gehad! #tandarts
Yeeh, ik leef nog #tandarts maar moet helaas wel terugkomen,
want heb een gaatje
Finally weg hier, bah tandarts #tandarts

Colofon

Oplossing: Poets je mond gezond.
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