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Tanden zijn in de ogen van de meeste 
lezers iets bijzonders (anders zou je 
zeer waarschijnlijk niet werkzaam zijn 

in de tandheelkundige sector) en ik vind 
het altijd verdomd zonde als blijkt dat er 
een gaatje is ontstaan in zo’n mooie tand. 
Als tandarts met een missie voelt het als 
mijn taak om ervoor te zorgen dat mijn 
patiënten een gezonde mond hebben en 
behouden. Best wel een zware taak als je 
bedenkt dat gingivitis de meest voorko-
mende ziekte is wereldwijd en dat cariës 
en parodontitis ook in de top 10 staan. 

Het is waarschijnlijk ook niet voor niks dat 
we in de tandheelkunde de halfjaarlijkse 
controle hebben uitgevonden. Want er 
gaat niets boven je eigen gezonde gebit 
met gave tanden en kiezen. Toch? Het is 
goedkoop en duurzaam. Klinkt als een 
goede behandeling! Maar in de praktijk 
blijkt dat toch wel een stuk lastiger. De 
focus ligt bij patiënten vaak bij iets als; 
‘geen last hebben van’. Terwijl de tand-
arts vaak preventief werkt en het gebit 
gezond wil houden. Wat menigeen zich 
vaak niet lijkt te realiseren is dat het vullen 
van een gaatje of een wortelkanaalbehan-

deling niets anders is dan symptoombe-
strijding; de oorzaak van het probleem 
wordt hiermee niet weggenomen. 

De oorzaak zit hem in het poets- en voe-
dingsgedrag van de patiënt. Ondanks 
dat iedereen dat zal beamen, blijkt een 
stukje zelfreflectie in de praktijk toch best 
wel lastig. Eén gaatje tijdens een controle 
lijkt niet veel, maar ieder jaar 1 en voor je 
het weet heb je meer vullingen dan tan-
den. Meestal reageert men begrijpelijk 
wanneer dat gaatje gevuld moet worden, 
maar zodra een voorstel wordt gedaan 
om de voeding of de poetskwaliteiten 
eens onder de loep te nemen worden de 
afspraken achteraf maar al te makkelijk 
geannuleerd. 

De mondzorg is bij uitstek één van de 
sectoren waarbij we de structuur en 
know-how hebben om van een ziek-
tezorgsysteem (de huidige vorm van 
gezondheidszorg) naar een echt ge-
zondheidszorgsysteem te kunnen trans-
formeren. Een grote stap hierin is uitleg 
en informatie. Dat is misschien niet altijd 
even sexy als bleken en facings, maar 

wel de basis voor een gezonde mond, 
lichaam en geest. In onze praktijk werkt 
bijvoorbeeld een logopediste met redelij-
ke jonge kinderen om verkeerde gewoon-
tes op tijd aan te pakken (myofunctionele 
therapie). Daarnaast hebben we ook een 
orthomoleculair voedingsdeskundige die 
onze patiënten gericht kan voorzien van 
informatie en kan begeleiden in een ver-
anderproces. 

‘Je bent wat je eet.’ ‘Tanden moet je niet 
verzekeren, maar poetsen.’ Sommige 
oneliners slaan de spijker op z’n kop. Feit 
is dat merendeel van ons begon met hele 
fraaie tanden (zie foto) en dat het heden-
daags tandheelkundig team de focus zou 
moeten leggen op het gezond houden 
van deze fraaie tanden.
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