
Patiënteninformatie

Giving a hand to oral health. 

Parodontitis, niet voor mij! 
Actief voorkomen, herkennen en behandelen.
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Mooie tanden en een gezond tandvlees staan voor aantrekkelijkheid en zelfverzekerd-
heid. Een verzorgd uiterlijk en een open lach geven een sympathieke indruk. Maar 
tanden en tandvlees zijn meer dan alleen dat wat je ziet, ze weerspiegelen ook uw 
gezondheid en welbevinden.

Feitelijk zijn mondgezondheid en algehele gezondheid onlosmakelijk met elkaar 
verbonden. Als onze tanden ziek zijn, ervaren we dat als bijzonder onaangenaam en 
heeft het een duidelijke invloed op de kwaliteit van ons leven. Daarnaast zien we vaak dat 
mondgezondheidsproblemen ook hun weerslag hebben op de algehele gezondheid. 

De term “parodontitis” hebben we allemaal weleens gehoord. Maar wat schuilt er achter 
deze aandoening, die onze tanden dermate kan beschadigen dat het kan leiden tot tand-
verlies? Waar komt het vandaan en wat kunnen we eraan doen?

Op de volgende pagina’s vindt u antwoorden op deze vragen. U leest hoe parodontitis 
ontstaat en welke behandelmethoden er zijn. Ook wat de tandarts of mondhygiënist voor 
u kan doen, maar nog belangrijker, wat u zelf actief kunt doen. Het is de moeite waard 
– voor uw gezondheid en uw algehele welzijn.

In actie tegen parodontitis:
Voor aantrekkelijkheid en welzijn.

 ■ Parodontitis: 
Waarom wordt ons gebit ziek?

 ■ Behandelen van parodontitis: 
Wat kunnen tandartsen en mondhygiënisten doen? 

 ■ Voorkomen van parodontitis: 
Wat kunnen we zelf voor onze mondgezondheid doen? 

 ■ Diagnose parodontitis: 
Waarom is nazorg zo belangrijk?
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Onze tanden moeten elke dag hard werken. Bij het eten en drinken ontstaat dagelijks een 
zachte aanslag, die zelfs met zorgvuldig tandenpoetsen niet volledig te verwijderen is. 
Deze aanslag, ook wel plak genoemd, bestaat uit bacteriën die zich continu vermenig-
vuldigen en op enig moment een ontsteking van het tandvlees kunnen veroorzaken. 

Als een dergelijke ontsteking niet op tijd herkend en behandeld wordt, tast het niet alleen het 
tandvlees aan maar ook overige weefsels en zelfs kaakbot – het zogenoemde “parodontium” 
dat de tanden vasthoudt. Zonder behandeling woekert de ontsteking en daarmee de 
afbraak van het parodontium, alsmaar verder en kan uiteindelijk tot tandverlies leiden.

Parodontitis, een ontsteking van het parodontium, is een chronische aandoening die een 
groot deel van de bevolking (onbewust) treft. Eenmaal ontstane schade kan slecht of zelfs 
niet meer hersteld worden. Bovendien heeft onbehandelde parodontitis niet alleen invloed 
op de mondgezondheid, maar op het hele lichaam. Zo is bekend dat er een relatie is 
tussen parodontitis en bijvoorbeeld diabetes en vroeggeboortes*.

U ziet hoe belangrijk het is om parodontitis te voorkomen danwel tijdig en professioneel te 
behandelen. Zo kunt u (verdere) aantasting stoppen of afweren en uw gebit behouden.

Parodontitis:
Waarom wordt ons gebit ziek? 

Gezond tandvlees
 ■ roze gekleurd
 ■ ligt strak tegen 
de tand aan

 ■ bloedt niet

Ontstoken tandvlees
 ■ gezwollen
 ■ rood
 ■ bloedt bij 
tandenpoetsen 

 ■ afzetting van 
tandplak

Gezonde tanden in een stabiel 
parodontium

Parodontitis: Afbraak van bot 
en weefsel is begonnen

Risicofactoren die parodontitis 
bevorderen

 ■ Gebrekkige mondhygiëne 
 ■ Stress
 ■ Hormonale veranderingen 
(bijv. zwangerschap)

 ■ Roken
 ■ Verzwakt immuunsysteem
 ■ Diabetes
 ■ Erfelijkheid
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Behandelen van parodontitis:
Wat kunnen tandartsen en mondhygiënisten doen? 

De tandheelkunde heeft in de laatste jaren enorme vooruitgang geboekt.  
Tegenwoordig zijn er verschillende manieren om parodontitis – naar gelang de ernst – 
specifiek te behandelen.

De diagnose
Het begint met een diagnose. De tandarts of mondhygiënist meet de diepte van uw 
pocket. Dit is de ruimte tussen de tand en het tandvlees, welke bij parodontitis dieper en 
groter is dan bij een gezonde tand. Daarnaast wordt, indien gewenst, een laboratoriumtest 
gedaan om de bacteriën die verantwoordelijk zijn voor parodontitis nauwkeurig te 
bepalen.

Behandelmogelijkheden

De standaardbehandeling
Deze behandeling is gericht op het reinigen van de parodontale pocket. De tandarts of 
mondhygiënist reinigt de pocket respectievelijk het worteloppervlak met een hand- 
instrument, laser of ultrasoon. Daarbij wordt de bacteriële aanslag, die het parodontium 
aantast, verwijderd. Zo kan de ontsteking in de meeste gevallen worden gestopt.
Van de tandarts of mondhygiënist krijgt u daarna instructies voor de mondverzorging 
(poetsen, gebruik van flossdraad en/of ragers). Het is belangrijk dat u deze nauwgezet 
opvolgt. Zo houdt u uw mond gezond en voorkomt u dat de parodontitis terugkeert.

Dieptemeting van de 
parodontale pocket 

Reinigen van de pocket en 
verwijderen van de bacterielaag 
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Chirurgische ingreep
Als de parodontitis vergevorderd is, kan een chirurgische ingreep noodzakelijk zijn.  
De tandarts of parodontoloog zal dan de parodontale pocket openen om zo het wortel- 
oppervlak schoon te kunnen maken. Inmiddels zijn er manieren om door parodontitis 
aangetast bot en weefsel, ten minste gedeeltelijk, weer op te bouwen.

Antibiotica
Antibiotica kan een ondersteunende therapie bij de behandeling van parodontitis zijn. 
Hiervoor kunnen antibiotica in tabletvorm (systemische behandeling) of lokaal werkende 
antibiotica worden gebruikt. Laatstgenoemde wordt, bijvoorbeeld in de vorm van een gel, 
direct in de pocket aangebracht. De werkzame stof komt dan alleen daar waar nodig vrij 
en bestrijdt de parodontitisveroorzakende bacteriën gedurende meerdere dagen, effectief 
en doelgericht.
 
Dit heeft twee voordelen: Ten eerste komt het antibioticum enkel daar waar het moet 
werken. Ten tweede is het zeer goed verdraagbaar; bij een lokaal aangebrachte gel komt 
er aanzienlijk minder antibioticum in het lichaam dan bij gebruik van tabletten. Bovendien 
wordt de gel biologisch afgebroken en hoeft er bij een vervolgafspraak niets verwijderd te 
worden. 

Vraag uw tandarts of mondhygiënist. Zij kunnen u vakkundig adviseren.

Aanbrengen van de gel         Verwijderen van overtollige gel Behandelde pocket
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Voorkomen van parodontitis:
Wat kunnen we zelf voor onze mondgezondheid doen?

Gezonde tanden zijn niet alleen een kwestie van erfelijke aanleg. Iedereen die een 
gezond voedingspatroon heeft, op zijn of haar tanden let en deze goed verzorgt, kan 
actief bijdragen aan de eigen mondgezondheid. „Poets je tanden tweemaal per dag, 
ten minste twee minuten“ – deze gouden regel is nog steeds actueel. 

En als u net iets meer voor uw tanden wilt doen, gebruik dan flossdraad of smalle 
interdentale ragers om de ruimtes tussen de tanden schoon te maken. Juist hier hopen 
bacteriën zich vaak op omdat het lastig is deze gebieden met alleen een tandenborstel 
te bereiken en schoon te maken.

Hoe u uw tanden nog beter kunt poetsen of welke tips er zijn voor het gebruik van 
tandzijde of ragers, legt uw tandarts of mondhygiënist u graag uit.

Het is raadzaam minstens eenmaal – beter tweemaal – per jaar voor controle naar de 
tandarts of mondhygiënist te gaan. Natuurlijk inclusief professionele gebitsreiniging.  
En als u zelf uw tanden en tandvlees goed verzorgt en in de gaten houdt, heeft u alle 
troeven in handen. Voor parodontitis geldt, een zo vroeg mogelijke diagnose en behan-
deling is bepalend voor het behandelsucces. 

Indien één of meerdere punten voor u gelden, overleg 
dan met uw tandarts of mondhygiënist. 
Zo helpt u parodontitis te voorkomen en het risico op 
andere aandoeningen verminderen.

Parodontitis herkennen –  de feiten

 ■ Rood / opgezwollen tandvlees 
 ■ Bloedend tandvlees
 ■ Terugtrekkend tandvlees
 ■ „Langer“ uitziende tanden
 ■ Vieze smaak of slechte adem 
 ■ Verandering in de stand van de tanden 
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Parodontitis 

Diagnose parodontitis:
Waarom is nazorg zo belangrijk?

Ondanks zorgvuldige mondhygiëne en preventie, kan parodontitis eenieder treffen. 
En aangezien parodontitis chronisch is, geldt ook wat betreft nazorg: zorgvuldige mond-
hygiëne, regelmatige controle en opmerkzaamheid. Dit geldt helemaal als de ziekte 
reeds zijn stempel heeft gedrukt op het parodontium.

Eigen initiatief loont. Zo heeft u zelf invloed op de ziekte zodat deze niet verergert en uw 
parodontium behouden blijft. Word zelf actief. Of nog beter, blijf alert. Alleen met uw hulp 
kan uw tandarts of mondhygiënist de beste (parodontale) zorg verlenen.
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* Bronvermelding: www.parsprototo.info/docs/Preterm%20birth,%20Diabetes%20and%20Auto-immune%20Diseases.pdf, 
www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1991790212001146, www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3228943/


