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Een patiënt komt voor controle en 
blijkt twee nieuwe cariëslaesies te 
hebben ontwikkeld. In eerste instantie 
benadrukken we het belang van een 
goede mondhygiëne en hameren op 
het dagelijks gebruik van interdentale 
reinigingsmiddelen. Na zes maanden 
komt de patiënt opnieuw voor het 
periodiek mondonderzoek en er blijken 
weer twee cariëslaesies te zijn ontstaan; 
de mondhygiëne is onder controle. Een 
logische volgende stap is interventie op 
het gebied van voeding. Maar wordt het 
belang van een gezond voedingspatroon 
wel altijd onderschreven?

De schadelijke gevolgen van suikers op 
het gebit zijn voor iedereen bekend. In 
de huidige maatschappij is het overgrote 
deel van de voeding bewerkt en is cariës 
ontwikkeld tot een ware welvaartsziekte. 
Gezien het feit dat suiker inmiddels onder 
zeventig (!) verschillende namen op de 
voedselverpakking kan worden vermeld, 

is het vrijwel ondoenlijk om na te gaan 
of een product suiker bevat. Zelfs in 
zakjes groene thee zit suiker verwerkt. 
De bekende vraag ‘of u suiker in de thee 
gebruikt’ volstaat dus allang niet meer.

In Nederland heeft 43% van de bevolking 
overgewicht; in 1991 was dit nog 30,5%. 
De voedingsindustrie speelt hier sluw 
op in en vult de schappen met magere 
en vetarme producten. Zodra vet uit 
een product wordt onttrokken is het niet 
meer te pruimen en wordt suiker te kust 
en te keur toegevoegd. Niet vet maar 
suiker lijkt de boosdoener te zijn. En dan 
te bedenken dat meer dan 95% van de 
Nederlandse bevolking de aanbevolen 
dagelijkse hoeveelheid groente en fruit 
niet haalt en dat 75-80% van de dagen 
koek en snoep wordt gegeten. Suiker is 
niet alleen funest voor het gebit, maar ook 
de rest van het lichaam heeft er zwaar 
onder te lijden. Kijk de documentaire Fed 
Up eens, een echte eyeopener.

Wat is onze taak als tandarts? Bekende 
middelen zijn de afname van een 
voedingsanamnese en het bijhouden 
van een voedingsdagboek. Toch is 
de betrouwbaarheid hiervan niet altijd 
gegarandeerd en ontbreekt het vaak 
aan expliciete informatie over een 
- op de patiënt afgestemd- gezond
voedingspatroon. Bovendien hebben we
het over verandering van gedrag en dit
moet niet worden onderschat: suiker is
net zo verslavend als cocaïne. Intensieve
begeleiding en kennis van gezonde
alternatieven zijn dan ook essentieel voor
een blijvend resultaat. Zorg er dus voor
dat je patiënten niet alles voor zoete koek
slikken.
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