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Beste lezer, 

 

De naam “Ieders Mond Gezond” werd in 2014 voor het eerst gelanceerd vanuit het departement 

Mondgezondheid en Maatschappij van de UGent. Sinds 2016 wordt het project gesubsidieerd vanuit het 

Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en uitgevoerd door Gezonde Mond (Vlaams Instituut 

Mondgezondheid), een nieuwe partnerorganisatie die de twee Vlaamse beroepsverenigingen (VVT en 

VBT)  verbindt met de twee tandheelkundige scholen (KU Leuven en UGent).  

De naam “Ieders Mond Gezond” klinkt vanzelfsprekend. Uiteraard willen we dat ieders mond gezond is. 

Toch stellen we vandaag vast dat nog vele personen in onze samenleving hierin een achterstand 

vertonen, waaronder personen in kansarmoede. Om deze achterstand in te halen, wenst “Ieders Mond 

Gezond” mensen in Vlaanderen die ervaring hebben met kansengroepen, op te leiden tot 

mondzorgcoach. Deze coaches helpen de mensen uit hun doelgroep bij het verbeteren van hun 

preventief (mond)gezondheidsgedrag en het toeleiden naar en onderhouden van regelmatige 

professionele zorg bij een vaste tandarts in hun buurt. 

Dit document is samengesteld in het kader van deze tweedaagse opleiding tot mondzorgcoach. De 

auteurs wensen u als lezer te danken voor uw interesse in mondgezondheid en hopen dat dit boek u kan 

helpen bij het informeren en motiveren van mensen uit uw omgeving. 

Bij vragen kan u steeds bij ons terecht via de website www.gezondemond.be 

 

 

Martijn Lambert 

Lynn Janssens 

Ellen Palmers 

Els Mostien 

Rudi Verbeeck 

Luc De Visschere 

Jacques Vanobbergen 

  

http://www.gezondemond.be/
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0. Inleiding  

 
Hoogopgeleide en welstellende mensen leven langer en in betere gezondheid dan mensen in 

kansarmoede1. Dit betekent dat gezondheid in zekere mate afhangt van sociale status. Eigenlijk is dit 

niet eerlijk en grotendeels te vermijden. In de gezondheidszorg spreekt men dan ook over sociale 

ongelijkheid of sociale onrechtvaardigheid. Ook in mondgezondheid doet ditzelfde maatschappelijk 

fenomeen zich voor. Mondgezondheidsproblemen zijn een wijdverspreid fenomeen, ze treffen 

wereldwijd 3.9 miljard mensen. Bovendien is onbehandeld tandbederf of cariës in het volwassen gebit 

de meest voorkomende infectieziekte ter wereld2. Ondanks dit frequent voorkomen is tandbederf 

allesbehalve evenredig verdeeld: socio-economische ongelijkheden in mondzorg met een sociale 

gradiënt zijn duidelijk aanwezig in de meeste landen, en zelfs sterker in de meer welvarende landen, 

zoals België3. Men spreekt over een sociale gradiënt wanneer men trapsgewijze verschillen opmerkt. Het 

is niet zo dat enkel de allerarmste mensen tandbederf hebben, maar hoe armer men is, hoe vaker 

tanden aangetast zijn door cariës. 

Ongelijkheden in mondzorg beperken zich niet alleen maar tot wat we zien in de mond, maar hebben 

ook een belangrijke invloed op het mondgezondheidsgedrag, zoals het poetsen van de tanden4. Men 

zou dit verkeerdelijk kunnen interpreteren  als een kwestie van ‘eigen schuld, dikke bult’, waarbij de 

verantwoordelijkheid voor een slechtere mondgezondheid volledig bij de persoon in kansarmoede 

wordt gelegd. Het is immers een logisch gevolg van zijn of haar slechte mondhygiëne. Nochtans is 

duidelijk aangetoond dat het mondgezondheidsgedrag niet zomaar afhangt van de persoon zelf, maar in 

grote mate afhankelijk is van het sociale netwerk van de persoon, in de literatuur gedefinieerd als het 

‘sociaal kapitaal’5. Als mensen opgroeien in een omgeving waar mondzorg van geen tel is, hoe zouden 

ze hier dan plots uit zichzelf belang aan hechten? Het ‘Institute of Medicine report’ (2000) verklaart heel 

duidelijk dat het “onredelijk is te verwachten dat mensen gemakkelijk hun gedrag zullen veranderen, 

wanneer er zoveel sociale, culturele en fysische omgevingsfactoren samenspannen tegen zulke 

                                                           
1 Commission on Social Determinants of Health. Closing the gap in a generation. Health equity through action on 

the social determinants of health. 2008. Geneva: World Health Organization 
2 Marcenes W, Kassebaum NJ, Bernabe E, Flaxman A, Naghavi M, Lopez A, Murray CJ. 2013. Global burden of oral 

conditions in 1990-2010: a systematic analysis. J Dent Res 92(7):592-597 
3 Schwendicke F, Dörfer CE, Schlattmann P, Page LF, Thomson WM, Paris S. 2015. Socio-economic inequality and 

caries: a systematic review and meta-analysis. J Dent Res. 94(1):10-8 
4 Singh A, Rouxel P, Watt RG, Tsakos G. 2013. Social inequalities in clustering of oral health related behaviors in a 

national sample of British adults. Prev Med 57(2):102-106 
5 Rouxel Pl, Heilmann A, Aida J, Tsakos G, Watt RG. 2015. Social capital: theory, evidence, and implications for oral 

health. Community Dent Oral Epidemiol 43(2): 97-105. 
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gedragsveranderingen”6. Het sociaal netwerk kan een bufferende werking uitoefenen tegen de 

negatieve effecten van socio-economische gezondheidsverschillen: het heeft een directe invloed op 

gedrag (voedingspatroon, rookgedrag en lichaamsbeweging), psychologie (coping en zelfredzaamheid) 

en fysiologie (stress respons en immuunafweer)7. 

Om sociale ongelijkheden in (mond)gezondheid te reduceren, is er nood aan een vernieuwende aanpak. 

De oude, op kennis gebaseerde opvoedingsprogramma’s blijken niet voldoende te werken8, en kunnen 

zelfs de sociale kloof vergroten door het zogenaamde Mattheüseffect, waarbij de sociaal sterkere 

groepen onbedoeld meer gaan profiteren van gezondheidscampagnes dan de meer kwetsbare 

groepen9. Algemene informatie- of mediacampagnes bereiken vaak de meest kwetsbare groepen niet. 

Gezondheidspromotie moet daarom actief aansluiting zoeken bij de leefwereld van hoog-risicogroepen 

en rekening houden met zoveel mogelijk beïnvloedende omgevingsfactoren. Er is nood aan 

interdisciplinaire samenwerking, niet enkel tussen zorgverleners, maar ook met lokale actoren en 

welzijnsorganisaties, om samen met de personen in kansarmoede zelf de strijd te voeren tegen sociale 

ongelijkheden.  

Om deze strijd op een onderbouwde manier te kunnen voeren, is voldoende kennis nodig. In de 

volgende hoofdstukken wordt dan ook een overzicht gegeven van de meest recente en meest relevante 

informatie over de gezonde mond, de belangrijkste aandoeningen in de mond, preventieve mondzorg, 

de behandelingen bij de tandarts en een luik communicatie. 

  

                                                           
6 Institute of Medicine. 2000. Committee on Health and Behavior. Health and behavior: The interplay of biological, 

behavioral, and societal influences. Washington, DC: National Academy of Sciences. 2000. 
http://www.nap.edu/openbook/0309070309 
7 Berkman LF, Glass T. 2000. Social integration, social networks, social support and health. In: Social Epidemiology. 

Berkman LF, Kawachi I(eds), New York: Oxford University Press. 
8 Kay E, Locker D. 1998. A systematic review of the effectiveness of health promotion aimed at improving oral 

health. Community Dent Health 15(3): 132-144. 
9 Yevlahova D, Satur J. 2009. Models for individual oral health promotion and their effectiveness: a systematic 

review. Aust Dent J 54(3):190-197 
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1. De Gezonde Mond 
 

Vooraleer men kan weten of zaken fout gaan in je mond, is het belangrijk om de normale processen in 

het ontstaan van het gebit te kennen. In dit onderdeel wordt de normale ontwikkeling van het gebit stap 

voor stap uitgelegd. Het is immers zeer interessant om te weten wat zich in je eigen mond of in die van 

je kind afspeelt. Op die manier kan je zelf al beter begrijpen wat de tandarts zegt en waarom hij het 

zegt. Want uiteraard is goede zelfzorg (dagelijkse mondhygiëne en mondvriendelijke voeding) en een 

zesmaandelijks bezoek aan de tandarts nog steeds de beste manier om problemen aan je gebit te 

voorkomen.  

1.  0 – 6 jaar: het melkgebit  
De eerste melktand breekt door op de leeftijd van ongeveer 6 maand en dit gebeurt meestal eerst in de 

onderkaak. Let wel, we spreken hier over de ‘gemiddelde’ doorbraaktijd. Wanneer de eerste melktand 

enkele weken langer op zich laat wachten of juist eerder doorbreekt, is dit geen enkel probleem en hoef 

je je niet ongerust te maken. 

Rond de leeftijd van twee jaar beschikt het kind normaal gezien over een volledig melkgebit, bestaande 

uit 20 melktanden (zie foto onder). Deze tanden worden melktanden genoemd omwille van hun zeer 

witte kleur. Binnen in de melktanden zitten bloedvaatjes en zenuwvezels die tandpulpa wordt genoemd 

(zie verder), maar in de volksmond vaak veralgemeend tot ‘de tandzenuw’. Het poetsen van de 

melktanden is dan ook belangrijk om pijn en infectie te vermijden, maar het behouden van melktanden 

is ook belangrijk om problemen met de doorbraak en de uiteindelijke tandstand van het volwassen gebit 

tegen te gaan. Vanaf de leeftijd van twee jaar is het dan ook zeker aangewezen om bij de tandarts op 

controle te gaan, maar eigenlijk gebeurt dit best reeds vanaf de doorbraak van de eerste melktanden. 

Vaak zal deze eerste afspraak enkel maar bestaan uit een korte controle, en dat is ook zeer goed! 

Wanneer de tandarts enkel maar hoeft te kijken, zal het kind gemakkelijker wennen aan de tandarts en 

helemaal geen schrik ontwikkelen. En als dan toch eens een behandeling moet worden uitgevoerd, heeft 

de tandarts al voldoende vertrouwen kunnen opbouwen bij het kind. Bovendien zal de behandeling veel 

eenvoudiger en zonder pijnervaring kunnen gebeuren, aangezien de tandarts het probleem al heel vroeg 

kan ontdekken en het probleem op die manier ook minder ernstig zal zijn.  

Wanneer gewacht wordt om voor de eerste keer naar de tandarts te gaan tot het kind tandpijn heeft en 

de tandarts dus effectief een (lastige) behandeling moet uitvoeren, houdt het kind alleen maar nare 

herinneringen over aan de tandarts, en dat is geen goede start! 
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Melktanden hebben ook een tandwortel -de melkkiezen of melkmolaren zelfs twee of drie- die meestal 

een heel stuk langer is dan de tandkroon die zichtbaar is in de mond. Nochtans, wanneer men 

uitgevallen melktanden bekijkt, lijken deze helemaal geen wortel te hebben. Dit is gemakkelijk te 

verklaren. Wanneer de volwassen tand begint door te breken, zet deze een proces in gang, waarbij de 

wortel van de melktand als het ware wordt “opgegeten”. Dit noemen we resorptie.  

Door deze resorptie wordt de wortel van de melktand steeds verder afgebroken, tot hij zo kort is 

geworden dat hij niet meer voldoende vastzit in het kaakbeen en uitvalt. Het kan dus ook helemaal geen 

kwaad om aan een losstaande melktand te wiebelen. Het is zelfs beter dat de losse tanden zo snel 

mogelijk uitvallen omdat dit ophoping van plaque en voedselresten tegengaat. 

 

 

 

Aangezien het de blijvende tand is die deze resorptie mee veroorzaakt, is het logisch dat deze volwassen 

tand vrij snel, meestal onmiddellijk na het uitvallen van de melktand, aan het oppervlak verschijnt. Maar 

wanneer door een genetische ‘fout’ één of meerdere blijvende tanden ontbreken, zal de melktand in de 

meeste gevallen niet geresorbeerd worden en blijven staan. Om deze reden kan het dus gebeuren dat 

volwassenen ook op latere leeftijd nog steeds enkele melktanden behouden. 
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Zes jaar: de eerste wisselfase 
Vanaf zes jaar beginnen de eerste melktanden uit te vallen, en verschijnen de eerste blijvende tanden. 

Opgelet, de eerste blijvende tanden die doorbreken of erupteren zijn vaak de eerste grote maaltanden 

of ‘zesjaarsmolaren’! Aangezien deze tand achter de laatste melktand doorbreekt, gaat dit hier niet 

gepaard met het uitvallen van een melktand. Wanneer een zesjarige klaagt over een gevoel van druk 

achteraan in de mond, dan is de kans reëel dat het gaat om een doorbrekende maaltand. Maar 

raadpleeg bij twijfel toch zeker je tandarts, want ook een gaatje in één van de melktanden kan de pijn 

veroorzaken.  

 

2.1 Help, mijn kind zijn tanden zijn te groot! 
 

Vaak gebeurt het dat de eerste blijvende snijtanden als het ware ‘scheef’ doorbreken, zeker in de 

onderkaak. In de bovenkaak lijken de snijtanden dan weer vaak ‘te groot’, waardoor sommige kinderen 

en ouders zich schamen over wat zij ‘konijnentanden’ noemen. Meestal is er echter geen enkele reden 

tot paniek!  

Het is belangrijk te weten dat de tandkroon niet meer ‘groeit’ tijdens en na de doorbraak, met andere 

woorden de afmetingen van de kroon staan al vast vooraleer de tand in de mond doorbreekt en 

veranderen niet meer. Het kind heeft dus eigenlijk even grote tandkronen als een volwassene, maar het 

hoofd en aangezicht zijn nog niet volgroeid. Deze tijdelijke wanverhouding zorgt er dus voor dat de 

tanden bij een kind veel groter lijken, maar dit vormt op de leeftijd van zes jaar uiteraard geen reden om 

in te grijpen. 

 

2.2 Opletten voor duimzuigen! 
Wanneer tanden doorbreken (erupteren), blijven ze doorbreken tot ze contact maken met de tanden in 

de tegenoverliggende kaak. Wanneer een kind echter zeer vaak een duim, maar ook een fopspeen of 
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ander voorwerp, in de mond steekt, zullen de tanden nooit de kans krijgen om naar elkaar toe te 

groeien en ontstaat een open beet (zie foto onder). Door het openstaan van de tanden zal bij spreken 

en slikken de tong in deze ruimte geperst worden. Er ontstaat een foutief slikpatroon en vaak zal dit ook 

gepaard gaan met spraakproblemen (lispelen). Hier is een tandartsbezoek zeer sterk aan te bevelen, 

eventueel in combinatie met logopedie.  De tandarts zal het kind en de ouders aanbevelen om te 

stoppen met duimzuigen en/of het fopspeen niet meer te gebruiken. Bij succes kunnen de tanden 

spontaan naar elkaar toegroeien en verdwijnt de open beet. Er wordt aangeraden om duimzuigen, het 

gebruik van een fopspeen of zuigen op een ander voorwerp zeker te stoppen voor de leeftijd van 4 jaar. 

 

2. Tweede wisselfase 
 

Na het doorbreken van de eerste blijvende maaltanden achteraan in de mond en het  wisselen van de 

bovenste en onderste snijtanden is het even windstil in het wisselgebit, tot de leeftijd van 10 jaar. Van 

dan af zullen ook de resterende 12 melktanden wisselen tot de leeftijd van 12-13 jaar. De melkmolaren 

worden vervangen door twee kleinere maaltanden of premolaren, en de melkhoektanden door de 

definitieve hoektanden. Naast het wisselen van de melktanden breken helemaal achteraan  de tweede 

blijvende maaltanden door. Naar analogie aan de eerdere ‘zesjaarsmolaren’ worden deze maaltanden 

‘twaalfjaarsmolaren’ genoemd. Hierna is het opnieuw zes jaar wachten tot de leeftijd van 17-18 jaar 

vooraleer een derde maaltand op het toneel verschijnt, namelijk de verstandskies of wijsheidstand. Met 

de wijsheidstanden meegerekend bestaat het volledig volwassen gebit dus uit 32 tanden. 

 

3.1 Wijsheidstanden 
De wijsheidstanden breken meestal door tussen 17 en 21 jaar. Het is zeker niet zo dat wijsheidstanden 

sowieso verwijderd moeten worden omdat ze overbodig zouden zijn. Wanneer de tand voldoende 

plaats heeft om door te breken, kan deze zeker levenslang behouden blijven, een probleemloze tand 

heb je immers nooit ‘te veel’. Bij veel jonge volwassenen worden deze verstandskiezen echter wel best 

vroegtijdig  weggenomen wegens plaatsgebrek of een verkeerde doorbraakrichting. Soms breken 

wijsheidstanden maar half door, waardoor vuil, etensresten en plaque (biofilm) onder het tandvlees 

terecht kunnen komen en daar aanleiding geven tot irritatie of ontsteking, pericoronitis genaamd. Deze 

ontsteking kan bijzonder pijnlijk zijn en komt vaak op tijdens periodes van stress of verminderde 

weerstand. Dit kan ook de oorzaak zijn van een slechte adem. 

 

3. Anatomie van de tand 
In de meest eenvoudige vorm bestaat een tand uit een tandkroon (het deel dat men ziet in de mond) en 

een tandwortel die in het kaakbeen (kaakbot) zit en bedekt wordt door het tandvlees (gingiva). 

Wanneer een tand echter in doorsnede bekeken wordt, bestaat de tand uit drie lagen. 
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4.1 Tandglazuur 
Het tandglazuur is de harde buitenlaag van de tandkroon. Het is een mineraal, gevormd uit 

hydroxyapatiet. Net zoals andere mineralen, vaak gekend als gekleurde gesteenten, bestaat het 

tandglazuur uit kristallen, die op een bepaalde manier het licht verstrooien. Dit maakt dat onze tanden 

mooi glanzen. Hoe dikker de glazuurlaag, hoe ‘mooier=witter’ de tanden eruit  zien.  

 

 

Bij mensen die dikwijls frisdrank of andere zure dranken drinken, lost het tandglazuur snel op. Hierdoor 

wordt de laag glazuur minder dik, waardoor de tanden geleidelijk aan geler en matter van kleur worden 

door het doorschemeren van de onderliggende gele laag (het tandbeen of dentine, zie verder). 

Tandglazuur dat door oplossen of wegslijten verdwenen is of door een ongeluk afbreekt, groeit niet 

terug. Het wordt dus sterk aangeraden deze problemen te voorkomen door frisdrankgebruik zowel in 

hoeveelheid als frequentie te beperken, niet alleen voor het gebit maar ook voor de algemene 

gezondheid. Verder is het goed om bij contactsporten mondbeschermers te dragen om tandbreuk te 

vermijden. Voorkomen is immers beter dan genezen! 

Het tandglazuur heeft uiteraard niet enkel een esthetische functie, het beschermt onze tanden ook 

tegen prikkels en aanvallen van buitenaf. Hoe sterker ons glazuur, waar we zelf kunnen voor zorgen 

door onze tanden te poetsen met een fluoride-houdende tandpasta, hoe minder kans er is op het 

ontstaan van gaatjes of andere schade. De beschermende functie van tandglazuur kan men aan den lijve 

ondervinden wanneer –door verkeerd te poetsen of tandvleesproblemen- een deel van de tandwortel 
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bloot komt te liggen. Zoals figuur 8 aangeeft, is de tandwortel niet bedekt door een dikke glazuurlaag, 

maar enkel door een dun laagje tandcement (cementum). Wanneer een koude prikkel dit cement 

bereikt, kan dit soms zeer gevoelig zijn, terwijl het tandglazuur deze koude niet zo makkelijk doorlaat. 

Deze koudegevoeligheid wordt ook wel tandhalsgevoeligheid genoemd. 

 

4.2 Dentine 
Onder het tandglazuur ligt het dentine of tandbeen. Deze laag is minder hard dan het tandglazuur, 

omdat dentine naast mineraal (hydroxyapatiet) ook vezelstructuren (collageen) bevat. Door deze 

gemengde structuur is dentine niet alleen zachter, maar ook geler en minder helder van kleur dan het 

tandglazuur, dat veel meer doorzichtig (transparant) is. 

In het dentine lopen miljoenen microscopische buisjes, die gevuld zijn met een vloeistof. Deze buisjes 

zorgen voor een alarmfunctie. Wanneer koude, warmte, zuur, zoet, bacteriën of andere micro-

organismen in contact komen met deze buisjes, wordt doorheen de buisjes een prikkel gestuurd naar de 

onderliggende tandzenuw. Die zorgt dan voor een gevoel van pijn. In tegenstelling tot bij gaatjes, kan bij 

tandhalsgevoeligheid (door blootliggende wortelvlakken)deze pijn vanzelf overgaan. Het dentine bezit 

de eigenschap om bepaalde van deze buisjes te laten ‘dichtslibben’, waardoor het pijnsignaal niet langer 

wordt doorgegeven. Tandpasta’s tegen gevoelige tanden gaan dit dichtslibben bespoedigen. Maar 

wanneer bij tandbederf (gaatjes) bacteriën het dentine bereiken, kan het dentine deze bacteriën niet uit 

zichzelf tegenhouden, en moet de tandarts ingrijpen door het weghalen van deze bacteriën  

(= wegnemen van het tandbederf) en het plaatsen van een vulling.  

 

4.3 Tandpulpa 
Onder het dentine, binnenin de tand, bevindt zich de tandpulpa, een holte met zenuwen en 

bloedvaten. Veel mensen vereenvoudigen deze binnenste laag van de tand tot de ‘tandzenuw’, maar 

eigenlijk bestaat de tandpulpa uit veel meer dan enkel maar de tandzenuw.  

Het doorzenden van een pijnsignaal naar de hersenen is een zeer belangrijke functie van de tandpulpa. 

Wanneer bacteriën of andere micro-organismen door tandbederf (een gaatje of cariës) de tandpulpa 

bereiken kan deze gaan ontsteken (pulpitis). Deze ontsteking zorgt voor een heel hevige pijnreactie die 

in sommige gevallen meerdere weken kan aanhouden. Tandbederf dat aanleiding geeft tot pulpitis is 

één van de grootste oorzaken van hevige tandpijn. 

Naast zenuwweefsel bevat de tandpulpa ook  bloedvaten, die vanuit het bot (kaakbeen) doorheen een 

kleine opening via de worteltop de tandpulpa binnenkomen om de tand te ‘bevoorraden’. In de tand 

bevinden zich namelijk veel cellen die de tand levendig en sterk houden. Hiervoor is een goede 

bloedvoorziening nodig. Dit is een heel belangrijke functie van de tandpulpa! Wanneer een gaatje zo ver 

doordringt dat de tandarts de tandpulpa moet wegnemen (door veel mensen ‘ontzenuwen’ genoemd), 

zal de patiënt inderdaad geen pijn meer voelen in de tand, maar door het wegnemen van de tandpulpa 

wordt de tand ook zwakker, kan de kleur wat grauwer worden, en zal hij makkelijker afbreken.    
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4.4 Het tandvlees 
Het tandvlees (ook wel gingiva genoemd) bedekt de tandwortel tot waar de  tandkroon zichtbaar is in 

de mond. Gezond tandvlees is lichtroze van kleur en heeft kleine lichte spikkeltjes zoals de schil van een 

sinaasappel. Het tandvlees volgt de vorm van de tand, waardoor het in kleine boogjes loopt. De 

driehoekige uitlopers van het tandvlees tussen de tanden worden papil genoemd. Deze papil zorgt er 

onder andere voor dat we geen zwarte ruimtes zien tussen de tanden en onze mond er jonger uitziet. 

 

Gezond tandvlees is lichtroze en heeft een gespikkeld aspect. Het volgt mooi de contouren van de tand. Bij mensen met een 
andere huidskleur kan ook het tandvlees meer gepigmenteerd zijn. 

 

 

Het is belangrijk om de overgang van de tand naar het tandvlees goed te poetsen. Dit is immers een 

plaats waar heel gemakkelijk voedselresten en bacteriën achterblijven. Deze kunnen ontsteking 

veroorzaken van het tandvlees, waardoor het er rood en gezwollen zal uitzien, gemakkelijk zal bloeden 

(ook bij het tandenpoetsen) en op lange termijn zelfs wegtrekt. Gezond tandvlees bloedt echter niet. Let 

er wel op dat je de rand van het tandvlees niet te hard poetst. Gebruik een tandenborstel met haren die 

zacht of middelmatig zacht zijn en maak soepele, trage cirkelvormige bewegingen met minimale druk of 

kracht. Agressieve, schurende bewegingen kunnen immers het tandvlees beschadigen, waardoor het 

ook gaat terugtrekken en de wortel bloot komt te liggen. 
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2. Aandoeningen in de mond 

2.1. Cariës (tandbederf) 
Cariës of tandbederf wordt door veel mensen omschreven als ‘gaatjes in de tanden’. Deze gaatjes 
worden veroorzaakt door o.a. een combinatie van suikers uit de voeding en de micro-organismen 
(waaronder bacteriën) in tandplaque.   

 

2.1.1 Ontstaan van tandbederf 

 
Wanneer de tanden niet goed genoeg of niet voldoende frequent gepoetst worden, blijft tandplaque 

(biofilm) achter op de tanden. Hierin zitten miljoenen micro-organismen waaronder bacteriën, die dol 

zijn op suikers. Wanneer de bacteriën suikers aangereikt krijgen uit de voeding, zetten zij deze suikers 

om tot zuren. Deze zuren gaan de mineralen aan de oppervlakte van de tand oplossen. Dit proces 

wordt demineralisatie genoemd. Hierbij komen de mineralen vanuit de tand in het speeksel terecht.  

 

 

Figuur 10: Wanneer de bacteriën suikers aangereikt krijgen uit de voeding, zetten zij de suikers om tot zuren. Deze zuren 
gaan de mineralen aan de oppervlakte van de tand oplossen. 
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De zuurtegraad van de mond wordt gemeten door middel van de pH-waarde. Water kan beschouwd 

worden als “zuur-neutraal” en heeft een pH-waarde van 7. Maagzuur heeft een pH waarde van 1, en de 

meeste frisdranken een waarde tussen 2 en 3. Hoe lager de pH-waarde van voeding en vloeistoffen, hoe 

zuurder  en hoe nadeliger ze zijn voor het gebit en de mond.  

Bij voedselinname zakt de pH-waarde van de mond onder invloed van de zuur-producerende bacteriën. 

Het mondmilieu wordt dus zuurder. Zoals reeds eerder vermeld, kunnen de tanden niet goed tegen een 

herhaaldelijke en langdurige zure omgeving. Het mineraal waaruit de tanden zijn samengesteld, begint 

op te lossen wanneer de pH-waarde in de mond onder de grens van 5.5 zakt. De mineralen van het 

tandoppervlak lossen op en komen in het speeksel terecht. Deze demineralisatie kan nog hersteld 

worden, via het proces van remineralisatie. Wanneer de zuurtegraad terug een neutraal peil bereikt, 

kunnen deze mineralen zich terug inbouwen in het tandoppervlak. Zo is er dus een voortdurend 

biologisch evenwicht tussen de- en remineralisatie in de mond, zodat bij maximaal 5 eetmomenten per 

dag niet zomaar een gaatje ontstaat. 

Om het evenwicht te blijven behouden, moet de mond na ieder eetmoment voldoende tijd krijgen om 

de zuurtegraad te herstellen. De tijd die hiervoor nodig is, wordt geschat op een half uur tot drie 

kwartier. Het is belangrijk te weten dat bij ieder eetmoment een daling van de pH optreedt in de mond 

(zuurstoot), die telkens weer geneutraliseerd moet worden. Wanneer heel vaak tussendoor wordt 

gegeten en/of gedronken, krijgt de mond niet langer voldoende tijd om het biologisch evenwicht te 

herstellen. 

 

Bij ieder eetmoment zakt de pH-waarde (zuurstoot). Wanneer de pH-waarde zakt tot onder de grens van 5.5 (rode lijn), kan 
het tandmineraal oplossen. Hoe vaker we dus iets eten of drinken, hoe vaker de tanden 'in het rood gaan'. De zuurtegraad 

wordt hersteld door het speeksel, maar hiervoor is voldoende tijd nodig. 

 

Daarom is het belangrijk om niet alleen het eten van suikers te beperken, maar ook het aantal 

maaltijden en tussendoortjes per dag te beperken.  

Opgelet! Een blikje cola of een glas fruitsap telt ook als een eetmoment of tussendoortje!   
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2.1.2 De verschillende stadia van tandbederf 
 

Wanneer het evenwicht tussen demineralisatie en remineralisatie verstoord is, verdwijnt mineraal uit 

het tandglazuur, waardoor de inwendige kristalstructuur van het tandglazuur wijzigt. Dit is op de tand te 

zien als een mat, wit vlekje, de white spot. 

Hoewel de tandarts in dit stadium zal spreken over een ‘beginnend gaatje’, is hier eigenlijk nog geen 

sprake van een echt tastbaar gaatje, maar wel de eerste stap van het ontstaan van tandbederf. De 

mineraalstructuur van het tandglazuur, de harde buitenlaag van de tand, is aangetast waardoor de witte 

vlek verschijnt. Deze schade is nog omkeerbaar, ook al zal de white spot steeds zichtbaar blijven. Het is 

in deze fase dus nog niet nodig om het gaatje te behandelen door het plaatsen van een vulling. Een 

goede mondhygiëne en een tandvriendelijk dieet kan het proces tot het ontstaan van een echt gaatje 

tegengaan. Dit proces heet remineralisatie, waarbij de mineralen uit het speeksel terug 

in het tandoppervlak worden ingebouwd.  Hier heb je zelf dus veel in de hand.   

 

 

Wanneer het tandbederf enkel in de buitenste glazuurlaag zit, is het plaatsen van een vulling nog niet nodig. Deze persoon 
dient aangespoord te worden om regelmatig te flossen tussen de tanden om deze gedemineraliseerde zone te herstellen. 

 

Zodra de aantasting van het tandoppervlak doorheen het tandglazuur doordringt en het onderliggende 

dentine bereikt, kan men spreken van een onomkeerbaar verlies van tandweefsel. Dit is herkenbaar als 

cariës. Het dentine is veel minder hard dan het tandglazuur, waardoor het de verdere aantasting van de 

tand veel moeilijker kan tegenhouden. Het gaatje kan sneller uitbreiden, totdat het in de buurt komt van 

de tandzenuw en pijn kan veroorzaken.  

 

Het ontstaan van tandbederf en het vormen van een zichtbaar ‘gaatje’ gebeurt dus niet van de ene dag 

op de andere, het is een proces van maanden tot jaren:  
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1. White spot, het glazuur is oppervlakkig aangetast en verandert van kristalstructuur. Dit is herkenbaar 

als een witte, matte vlek. Gezond glazuur blinkt. Door grondig poetsen kan de progressie van het 

gaatje gestopt of afgeremd worden De witte vlek gaat evenwel niet weg, maar ze zal wel terug 

glanzend worden. 

2. Er ontstaat een zichtbaar en voelbaar ‘gaatje’ in het tandglazuur. 

3. Ook het onderliggende dentine is betrokken. Actieve cariës is bruin-oranje van kleur. Op deze foto is 

het dus niet de zwarte vlek die wijst op actieve cariës, maar wel de plaats er net onder. Wanneer 

tandbederf stopt, kan dit resulteren in een zwarte vlek (arrested caries). Zolang deze vlek glanzend 

en hard is, is een behandeling niet nodig, tenzij om esthetische redenen. De matte, bruin-oranje 

zone hieronder vereist wél een behandeling door de tandarts, en hoe eerder hoe beter! Hoe kleiner 

het gaatje dat de tandarts moet vullen, hoe minder de tand beschadigd wordt en hoe minder last 

men ervan ondervindt, zowel tijdens de behandeling als achteraf. 

4. Cavitatie (weefselverlies), met steeds verder doordringen naar het onderliggend tandbeen (dentine).  

5. Het tandbederf breidt zich uit tot in de tandpulpa. In dit stadium kunnen de bacteriën of de stoffen 

die zij uitscheiden (toxines), aanleiding geven tot een ontsteking van de tandpulpa (pulpitis). Dit gaat 

gepaard met zeer hevige tandpijn. Wanneer dit ontstekingsproces aanhoudt, zal de tandpulpa 

afsterven (necrose). Meestal verdwijnt de tandpijn hiermee ook, want de tandzenuw is afgestorven. 

Het probleem is echter nog niet opgelost, want de bacteriën en het ontstekingsweefsel in de tand 

kunnen doorheen de tandwortel doordringen, en aanleiding geven tot een zwelling buiten de tand 

(tandabces). Ook dit gaat vaak gepaard met hevige tandpijn, omdat de steeds groter wordende 

zwelling voor enorme spanning en druk in het bot en de zachte weefsels rondom de tand zorgt. In 

beide gevallen, pulpitis en pulpanecrose, zal de behandeling bij de tandarts bestaan uit een 

wortelkanaalbehandeling, waarbij de binnenzijde van de tand, zijnde het tandbederf en de 

ontstoken tandpulpa, wordt weggehaald en gereinigd. In de volksmond wordt deze behandeling vaak 

een ontzenuwing genoemd. 

 

Als de zwelling heel uitgebreid is, kan de wortelkanaalbehandeling gecombineerd worden met het 

toedienen van antibiotica, maar in de meeste gevallen is dit niet nodig. Bij hardnekkige ontsteking of 

te veel weefselverlies kan een wortelkanaalbehandeling soms ook geen succesvolle oplossing meer 

bieden en dient te tand verwijderd te worden. 

 

Het proces van tandbederf kan zich snel (binnen een paar maanden) of trager (over meerdere jaren) 

afspelen. Het is dus heel belangrijk minstens 1 keer per jaar op controle te gaan bij de tandarts, 

zodat deze heel snel de eerste tekenen van cariës kan herkennen. Wachten met naar de tandarts 

gaan tot de tand pijn doet, is absoluut geen goed idee! Er kunnen namelijk meerdere gaatjes in de 

mond aanwezig zijn zonder dat men hier iets van merkt. Wanneer er gewacht wordt tot men pijn 

voelt is het vaak te laat! Om deze reden is het heel verstandig om 1 of 2 keer per jaar op controle te 

gaan bij de tandarts. 
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2.1.3  Ik heb tandpijn, heb ik nu een gaatje?  
 

Hierboven werd aangegeven dat het dentine, de laag onder het tandglazuur, vele duizenden buisjes 

bevat. Wanneer een prikkel (koude, warmte, zoet, zuur) deze laag bereikt, kan dit aanleiding geven tot 

een pijnsignaal. Wanneer je dit ervaart, kan het dus zijn dat er tandbederf is tot in het dentine. Het is 

echter ook mogelijk dat het dentine bloot komt te liggen door andere factoren dan tandbederf. Door te 

hard poetsen, frequent frisdrank drinken of te dikwijls andere voedingsmiddelen gebruiken die zuur zijn 

(zoals b.v. bepaalde fruitsoorten) kan het dentine, meer specifiek het worteldentine, bloot komen te 

liggen en aanleiding geven tot pijnprikkels.  

Een pijnprikkel kan niet enkel afkomstig zijn van de tand zelf, maar ook vanuit de omliggende weefsels, 

het parodontium. We zagen reeds in het verloop van cariës dat het ontstekingsweefsel in de tand 

doorheen de tandwortel naar buiten kan doordringen. Wanneer spanning ontstaat in deze zachte 

weefsels door de druk van het ontstekingsvocht ontstaat ook pijn. Hier is het dan niet de tandzenuw die 

de pijn veroorzaakt, maar een signaal van rondom de tand.  

Het parodontium kan daarnaast zelf ook ontsteken, zonder dat de tand hierbij aangetast is. Tandsteen 

kan aanleiding geven tot het ontsteken van het tandvlees en het bot rondom de tand, en deze 

ontsteking kan na verloop van tijd ook leiden tot zwelling en pijn en het loskomen van de tanden (zie 

verder). 

Wanneer je dus tandpijn ervaart bij koude, warmte of het eten van suiker, is het steeds aangewezen om 

je tandarts te raadplegen, maar het wil niet zeggen dat je sowieso een gaatje in je tand hebt. 

  

2.1.4. Tandbederf bij ouderen 
 

Bij oudere mensen komen de worteloppervlakken vaak bloot te liggen, omdat het tandvlees 

teruggetrokken is. Blootliggende wortels zijn veel vatbaarder voor cariës, want deze zijn immers niet 

beschermd door een laag tandglazuur. Tandbederf in de tandwortel wordt wortelcariës genoemd en is 

de meest voorkomende vorm van tandbederf bij ouderen. Bij het poetsen van de tanden bij ouderen 

moet dus extra aandacht besteed worden aan de blootliggende worteloppervlakken. Het frequent 

aanbrengen van fluoride door middel van tandpasta, of speciale lakken en gel door de tandarts, kan het 

ontstaan van deze zeer destructieve vorm van tandbederf sterk afremmen. 
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2.2. Tanderosie 
 

Erosie is een fenomeen dat zich overal in de natuur voordoet. De beweging van een vloeistof over een 

hard oppervlak, in combinatie met zand en wind, zorgt na verloop van tijd voor slijtage, zelfs in het 

hardste gesteente. Op deze manier zien we in de natuur dat een klein bergriviertje in staat is om zich 

doorheen massieve rotsen te slijten. 

 

Ook de weefsels in de mond komen gedurende een mensenleven veelvuldig in contact met vloeistoffen 

en andere schurende stoffen. 

Wanneer men enkel water drinkt en zorgvuldig poetst mag dit normaliter geen probleem geven. Water 

is immers zuurneutraal, en heeft dan ook een pH-waarde van 7 (zie hoofdstuk 2.1.1). Frisdranken, 

fruitsappen en andere zuren zijn echter veel zuurder (pH 2-3) en kunnen op heel korte tijd grote schade 

aanrichten in de mond.  

Erosie wordt omschreven als ‘een proces waarbij materiaal van de tanden verloren gaat door de 

inwerking van zuren die niet afkomstig zijn van de micro-organismen (zoals bacteriën) die in de mond 

aanwezig zijn’. In tegenstelling tot cariës komen deze zuren dus niet uit een bacterieel proces voort, 

maar zijn ze direct afkomstig van voeding/drank/maagsap of de omgeving. Door deze zuren gaan de 

mineralen uit het tandweefsel oplossen. 
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2.2.1 Waar komen de zuren in onze mond vandaan? 
 

De zuren in onze mond worden ingedeeld in extrinsieke en intrinsieke zuren. Dit zijn moeilijke 

benamingen voor zuren die enerzijds van buiten het lichaam in de mond komen (extrinsiek), of 

anderzijds hun oorsprong vinden in het lichaam zelf (intrinsiek). 

Frisdrank is een typische voorbeeld van een extrinsiek zuur. Frisdranken hebben een pH-waarde van 2 

tot 4 en zijn dus heel zuur. Belangrijk om te weten is dat fruitsappen, ook de versgeperste, minstens 

even zuur zijn als andere frisdranken. Bovendien bevatten veel fruitsappen ook suikers. Het dagelijks 

frequent eten van citrusvruchten (citroenen, sinaasappelen) of zure appels, heeft een negatieve invloed 

op de tanden. Ook al zijn verse fruitsappen en citrusvruchten gezond, bij overmatig gebruik kunnen ze 

erosie en soms zelfs tandbederf veroorzaken. 

!Opgelet: zuurtegraad hangt niet altijd samen met een zure smaak! Het is niet 

omdat dranken niet zuur smaken, dat ze niet zuur zijn. Ook de zoete frisdranken 

hebben een schadelijke zuurtegraad, en bevatten daarbij ook nog vaak veel 

suiker! 
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Ook light-dranken geven een vals gevoel van veiligheid. Ook al bevatten de meeste light frisdranken 

geen suiker en veroorzaken ze dus op die manier niet onmiddellijk tandbederf, toch zijn ze even zuur als 

hun suikerrijke tegenhanger en dus een even groot risico voor tanderosie bij frequent gebruik. 

Wijn is ook zuur en kan bij veelvuldig gebruik tanderosie veroorzaken. Een langdurig contact van tanden 

met wijn, zoals bij wijndegustaties, kan schade berokkenen. 

Extrinsieke zuren kunnen ook een onverwachte oorsprong hebben. Zo is vastgesteld dat het frequent  in 

contact komen met water met chloor tijdens het zwemmen ook aanleiding kan geven tot tanderosie. 

Maagzuur is afkomstig uit het lichaam en is daarom een intrinsieke zuur. Maagzuur heeft een pH-

waarde tussen 1 en 3 en komt in de mondholte terecht bij personen met reflux, of mensen die braken. 

Verregaande aantasting van voornamelijk de binnenste vlakken van de snijtanden kan bijvoorbeeld 

wijzen op eetstoornissen, zoals anorexia nervosa of boulemie.    

 

2.2.2 Hoe gebitserosie vermijden? 
 

Men zou op den duur moedeloos kunnen worden en denken “Ach, alles is slecht voor de tanden, wat 

maakt het uit”. Het volledig vermijden van alles wat tanderosie kan veroorzaken is inderdaad vrijwel 

onmogelijk. Gelukkig zijn er toch heel goede tips om tanderosie te voorkomen. 

Een heel belangrijke factor is de duurtijd van het contact tussen het zuur en de tanden zo kort mogelijk 

houden. Het spreekt voor zich dat hoe langer het zuur in contact kan blijven met de tanden, hoe groter 

de schade zal zijn. Probeer dan ook zeker te letten op volgende zaken: 

- Beperk het gebruik van frisdranken en zure dranken in het algemeen. Te veel en te vaak is ook niet 

goed voor de algemene gezondheid (overgewicht en suikerziekte) 

- Frisdrank of fruitsap drinkt men best in één keer en samen met de maaltijd, in plaats van kleine slokjes 

op verschillende tijdstippen. Zo is het niet goed om een blikje cola op je bureau laten staan en er iedere 

vijf minuten een slokje van te drinken. Op deze manier blijft het zuur veel langer in de mond en gaan de 

mineralen in het tandoppervlak sneller oplossen. 

- Hou de zure dranken niet te lang in de mond, maar slik deze zo snel mogelijk door. 

- Spoel na het drinken van zure dranken met water of melk. Dit spoelt de zure dranken weg of verdunt 

ze en zorgt er voor dat de zuurtegraad snel weer neutraal wordt.  

- Drink met een (papieren) rietje, op deze manier passeert het zuur minder langsheen de tanden. 

Het is totaal fout om de tanden te poetsen onmiddellijk na het drinken van zure dranken. Het is beter 

om minstens een halfuur te wachten vooraleer de tanden te poetsen! Door het zuur lossen de 

mineralen in onze tanden op in het speeksel. Wanneer je onmiddellijk je tanden poetst bestaat de kans 

dat het gedemineraliseerde tandweefsel meteen wordt weggepoetst omdat het onvoldoende tijd kreeg 
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om zich te herstellen Spoelen met water of melk vergroot de kans dat het glazuur/dentine zich 

herstelt.   

 

2.3. Abrasie  
 

Als  erosie kan veroorzaakt worden door herhaaldelijk contact met zuren in de mond, dan is het logisch 

dat ook een herhaaldelijk contact van de tanden met harde materialen voor slijtage kan zorgen. Dit 

noemen we abrasie. Slijtage door harde voorwerpen heeft meestal te maken met het herhaaldelijk 

poetsen van de tanden met een te schurende tandpasta, een te harde tandenborstel en/of een foute 

poetstechniek. Door te veel druk uit te oefenen op het tandvlees kan je het letterlijk wegpoetsen. Hierbij 

komt een deel van de wortel bloot te liggen. Het worteloppervlak is niet bedekt door hard glazuur, en is 

dus veel minder bestand tegen slijtage. Als je hier met te schurende tandpasta en/of tandenborstel blijft 

op poetsen, kan dit na verloop van tijd effectief inkepingen veroorzaken in de tanden. 

Tanden poetsen is ontzettend belangrijk, maar daarvoor is wel de juiste poetstechniek nodig! Houd de 

tandenborstel onder een hoek van 45° op de tandhalzen (de grens tussen de tandkroon en het 

tandvlees) en maak cirkelvormige bewegingen. Met deze cirkelvormige bewegingen kan het vuil 

gemakkelijker weggepoetst worden en bovendien is het een soort ‘natuurlijke verkeersdrempel’. Het is 

immers veel moeilijker om te hard en te snel te poetsen wanneer draaibewegingen worden gebruikt, 

vergeleken met horizontaal heen en weer schuren. Kies voor het tandenpoetsen ook een tandenborstel 

met (half)zachte haren en een tandpasta die zo weinig mogelijk schuurt. Tandpasta’s voor het witter 

maken van de tanden, zijn vaak heel agressief en kunnen de tanden sterk wegslijten. En helaas zijn 

tanden met abrasie absoluut niet witter, integendeel! 

 



 

Vlaams Kenniscentrum Mondgezondheid – Ieders Mond Gezond    OPLEIDING MONDZORGCOACH 
||22 
 

 

2.3.1 Wat kan ik doen om abrasie te vermijden? 
 

● Poetsen met tandenborstel met zachte of halfzachte (medium zachte) haren Gebruik nooit 

tandborstels met harde haren. 

● Probeer de tandenborstel eerder vast te houden als een pen en niet zoals een hamer. Zo kan 

men met meer gevoel poetsen en is er automatisch minder druk/kracht. 

● De poetsmethode aanpassen, geen schrobbewegingen maar eerder draaiende bewegingen. 

● Het gebruik van een elektrische tandenborstel gebruiken die een signaal geeft als men te veel 

druk uitoefent kan aangeraden worden. 

 

 

2.4. Attritie 
 

Attritie is ‘slijtage aan de kauw- en snijoppervlakken van de tanden ten gevolge van het overmatig 

contact tussen de eigen tanden’. Bij attritie komen geen bacteriën of zuren aan te pas, de oorzaak is 

overmatig contact tussen de tanden. Attritie wordt versneld bij veelvuldig tandenknarsen of 

klemmen. 

Vaak is de persoon zich helemaal niet bewust dat hij knarst of klemt. Knarsgedrag wordt veelal eerst 

opgemerkt door de partner, die klachten heeft over het knarsende geluid ’s tijdens de slaap. Wanneer 

de persoon die herhaaldelijk knarst toch klachten heeft, bestaat dit vooral uit stramme kauwspieren ’s 

morgens of pijn ter hoogte van de kaakgewrichten. In de mond kan de tandarts de slijtage herkennen. 

Deze slijtage kan al heel ver gevorderd zijn vooraleer de persoon dit zelf opmerkt. 

Het is heel moeilijk om het tandenknarsen te stoppen, aangezien het onbewust gebeurt en de patiënt er 

dus zelf niet veel vat op heeft. Wel is het mogelijk om een mondbeschermer te laten maken om 's 

nachts te dragen, zodat de tanden beschermd worden tegen het knarsen. Deze tandbeschermer 

(knarsplaatje) wordt echter niet terugbetaald door de mutualiteiten en kost meestal tussen de 200 en 

300 euro. 

 

2.5. Gingivitis 
 

Meer dan 90% van de wereldbevolking heeft ooit al eens enige vorm van gingivitis gehad, ook al is men 

zich daar niet van bewust en kennen maar weinig mensen de naam.  Woorden die eindigen op “-itis” 

hebben te maken met een of andere vorm van een ontsteking. Gingivitis is dan ook een (oppervlakkige) 

ontsteking van de gingiva, het tandvlees. 
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2.5.1 Oorzaak?  
 

De hoofdoorzaak van gingivitis is tandplak dat aan de tandvleesranden blijft zitten. Indien tandplak meer 

dan 48 uur ergens in de mond blijft zitten krijg je al een ontstekingsreactie van het tandvlees. 

 

2.5.2 Hoe ziet een tandvleesontsteking eruit?  
 

Als reactie op de aanwezigheid van tandplak, wordt het tandvlees roder, het zwelt op en gaat zeer snel 

bloeden. Veelal zal het bloeden optreden bij zachte aanraking, zoals het poetsen van de tanden. De 

meest favoriete plaatsen waar gingivitis ontstaat zijn de grens tussen de tand en het tandvlees en tussen 

de tanden. Dit is niet onlogisch, aangezien het onmogelijk is om tussen de tanden te poetsen met een 

gewone tandenborstel.  Ontstoken tandvlees doet zelden of nooit pijn, wat bijzonder merkwaardig  en 

misleidend is. Want het is uiteraard niet omdat het niet pijn doet, dat er ook helemaal geen probleem is. 

 

 

Gingivitis door het achterblijven van tandplaque ter hoogte van de tandhalzen en tandvleesrand. Het tandvlees zal spontaan 
beginnen bloeden of bij lichte aanraking, zoals b.v. bij het poetsen of het eten van een appel. 

 

 

2.5.3 Wat kan men doen om gingivitis te vermijden?  
 

Zelfs een zeer uitgebreide gingivitis kan snel genezen door enkel en alleen heel grondig de tanden te 

poetsen. Men hoeft bij bloedend tandvlees dus eigenlijk niet onmiddellijk in paniek de tandarts bellen. 
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Beter is om eerst minstens één week elke dag de tanden tweemaal zorgvuldig te poetsen. Als men erin 

slaagt het gebit plaquevrij te maken, dan stopt dit bloeden meestal binnen de twee weken. 

Tip: Wanneer je tandvlees bloedt, stop dan zeker niet met poetsen! Veel mensen 

hebben de reflex om te stoppen met poetsen uit schrik om het tandvlees te 

beschadigen. Het omgekeerde is waar: bloedend tandvlees waarschuwt je dat je 

op de plaatsen waar het bloedt EXTRA zorgvuldig moet poetsen!  

 

Ik poets 3x/dag en toch blijft mijn tandvlees bloeden?  

Dit kan verschillende oorzaken hebben. In heel wat gevallen ligt de oorsprong van het bloeden tussen de 

tanden. Daarom is het ook heel belangrijk om tussen de tanden te reinigen. Ook al poets je nog 100 keer 

per dag je tanden, je geraakt nooit met de haren van je tandenborstel tussen de tanden. Om het 

tandvlees hier toch gezond te houden is het noodzakelijk om regelmatig met een stuk tandzijde 

(flossdraad) tussen de tanden te reinigen of een klein interdentaal borsteltje (ragertje) te gebruiken 

wanneer er voldoende ruimte is tussen de tanden. Deze borsteltjes bestaan in verschillende vormen en 

diktes. Vraag hierover best advies aan je tandarts, mondhygiënist of apotheker. 

Soms wordt bloedend tandvlees ook veroorzaakt door de aanwezigheid van tandsteen. Dit is verkalkte 

tandplaque die jezelf niet kan wegnemen door de tanden te poetsen. Het tandsteen moet door de 

tandarts of mondhygiënist verwijderd worden. Daarom is het belangrijk om één tot twee keer per jaar 

naar de tandarts te gaan om dit tandsteen te laten verwijderen. Toch is het zo dat, wanneer men in 

staat is om altijd alle tandplaque op alle plaatsen in de mond weg te poetsen, er geen tandsteen zou 

ontstaan. De stelling dat je er helemaal niks aan kan doen, is dus onjuist. 

Zwangerschap en bloedend tandvlees?  

Door hormonale veranderingen tijdens de zwangerschap is het tandvlees vatbaarder voor gingivitis. Dit 

wordt zwangerschapsgingivitis genoemd. Omwille van deze hormonale veranderingen is het heel 

belangrijk om tijdens de zwangerschap extra zorgvuldig te poetsen en tijdig op controle te gaan bij de 

tandarts of mondhygiënist. 

Vaak is gebeurt net het tegenovergestelde: zwangere vrouwen gaan minder of helemaal niet naar de 

tandarts omdat zij denken dat dit ‘slecht zou zijn voor de baby’. Dit is volstrekt onjuist. Tijdens een 

zwangerschap kan de tandarts zonder problemen alle behandelingen uitvoeren, met uitzondering van 

het nemen van röntgenfoto’s.   Ook het verdoven van tanden is niet schadelijk of bedreigend voor de 

baby. De tandarts gebruikt immers volstrekt onschadelijke verdovingen die bovendien nooit in het bloed 

terechtkomen en dus ook nooit de baby bereiken.  

Blijven rondlopen met ontstekingen of abcessen kan daarentegen wél een negatief effect hebben op 

de baby. Ontstekingen zoals parodontitis (zie verder) verhogen namelijk het risico op een 
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vroeggeboorte. Het is als zwangere vrouw dus beter om wel naar de tandarts te gaan, dan om niet te 

gaan. 

Vermeld wel steeds spontaan aan de tandarts wanneer je zwanger bent, zeker als dit nog niet of 

onvoldoende zichtbaar is. Op die manier kan de tandarts röntgenfoto’s uitstellen indien ze niet 

dringend zijn, of de buik van de moeder bedekken met een loden schort indien het nemen van foto’s 

wel noodzakelijk is. 

Het is ook geweten dat veel zwangere vrouwen tijdens de zwangerschap meer gaan snoepen of door 

(ochtend)misselijkheid sneller gaan braken. Door deze braakneigingen wordt het tandenpoetsen vlugger 

achterwege gelaten. De combinatie met frequent snoepen veroorzaakt dan ook vlugger tandbederf. 
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2.6. Parodontitis 
 

Wanneer gingivitis niet zorgvuldig wordt aangepakt, bestaat de kans dat deze ontsteking uitbreidt van 

het tandvlees (gingivitis) naar het onderliggend kaakbot en de structuren rondom de tand. Deze 

structuren noemt men het parodontium en bij ontsteking hiervan spreken we dus over parodontitis. 

Indien de mondhygiëne niet optimaal is, blijft er tandplaque achter die snel gaat verkalken tot 

tandsteen. Dit tandsteen vormt zich zowel boven het tandvlees als onder het tandvlees en zorgt ervoor 

dat chronische ontstekingen ontstaan met uiteindelijk verlies van kaakbeen. 

Een sterk negatief effect bij mensen met parodontitis is het hebben van een slecht ruikende adem. 

Bacteriën woekeren massaal in de ontstoken zones en deze bacteriën produceren zwavelverbindingen, 

die zorgen voor een zeer kwalijke geur. Dit zal veelal de eerste klacht zijn die mensen met parodontitis 

vermelden. 

 

 

Parodontitis: tandsteen doet het tandvlees en het bot ontsteken, waardoor het bot afgebroken wordt . Hierdoor komen de 
wortels van de tanden  bloot te liggen. In de volksmond spreekt men over ‘het uitgroeien van de tanden’. Uiteraard is het 

niet zo dat de tanden uit het bot groeien, maar wel dat het bot zich terugtrekt. 
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2.6.1 Wat is tandsteen?  
 

Tandsteen wordt gevormd door mineralen uit het speeksel die neerslaan op de tandplaque die zich op 

de tanden bevindt. Deze tandplaque bestaat uit miljoenen bacteriën en andere micro-organismen.  De 

meest voorkomende plaats voor het vormen van tandsteen is de achterzijde van de onderste snijtanden 

en de buitenzijde van de bovenste molaren, omdat op deze plaatsen de meeste speekselklieren 

uitmonden. 

Indien het tandsteen niet tijdig wordt weggehaald, blijft de ontstekingsreactie bestaan en breidt ze zich 

verder uit tussen de tandwortel en naar het omliggende bot. Het bot reageert op de prikkels vanuit het 

tandsteen en gaat als het ware langzaam oplossen (resorberen). In zeer ernstige gevallen gaat dit 

chronisch ontstekingsproces gepaard met zo veel botverlies dat de tanden lijken ‘uit te groeien’, zoals in 

de volksmond vaak wordt verteld. Uiteraard is het niet zo dat de tanden effectief uitgroeien. Het gaat 

niet om een beweging van de tanden, maar van het bot. Door het oplossen en terugtrekken van het 

kaakbot lijken de tanden langer te worden en op termijn los komen te staan. In het ergste geval kan men 

op die manier een tand spontaan verliezen. Dit hele proces kan jaren in beslag nemen zonder enige 

vorm van pijn of ongemak. 

Het blootliggen van de tandwortels en het loskomen van de tanden heeft dus niets te maken met een 

beweging van de tanden, maar wel met een beweging van het bot, dat terugtrekt onder invloed van een 

ontstekingsreactie. 

 

 

Het subgingivaal tandsteen (= tandsteen onder de tandvleesrand) breidt zich steeds verder uit en gaat het kaakbot 
aantasten. De tand verliest steeds meer steunweefsel en gaat op termijn los staan 
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2.6.2 Hoe is parodontitis op te lossen?  
 

Om parodontitis te genezen, moet men de oorzaak wegnemen, namelijk het tandsteen. Tandsteen kan 

voorkomen worden door zeer zorgvuldig poetsen, maar wanneer dit niet altijd lukt moet het tandsteen 

zo snel mogelijk verwijderd worden.  Aangezien men tandsteen niet zelf weg kan poetsen, gebeurt het 

verwijderen van het tandsteen door de tandarts of mondhygiënist, met behulp van een speciaal 

reinigingstoestel. 

Bij ernstige of uitgebreide parodontitis zal de algemeen tandarts de patiënt doorsturen naar een 

parodontoloog. Deze tandarts is gespecialiseerd in het behandelen van alle weefsels rond de tand (het 

parodontium). Dit omvat o.a. het verwijderen van tandsteen dat diep onder de tandvleesrand ligt.  

Pas op! Kaakbot dat verloren is gegaan groeit nooit meer terug. Het wegnemen 

van de ontstekingsreactie zorgt er enkel voor dat de gevolgen niet nog erger 

worden. Zoals steeds is voorkomen beter dan genezen! 

 

2.6.3 Suikerziekte (diabetes) en parodontitis  
 

Wetenschappers hebben een duidelijk verband aangetoond tussen parodontitis en suikerziekte 

(diabetes). De invloed van beide ziektes werkt in beide richtingen. Zo heeft een persoon met diabetes 

een groter risico op parodontitis, of evolueert de parodontitis sneller . Maar het is ook moeilijker om de 

suikerspiegel onder controle te houden wanneer parodontitis aanwezig is. Wanneer de parodontitis 

wordt behandeld, kan de suikerspiegel gemakkelijker onder controle gehouden worden en wordt op die 

manier de kans op overlijden door diabetes lager. 

 

2.6.4 Roken en parodontitis 

 

Roken is zeer schadelijk voor de gezondheid. Eén enkele sigaret bevat honderden kankerverwekkende 

stoffen. Aangezien de schadelijke rook ook in de mond terecht komt, is het niet verwonderlijk dat roken 

ook heel schadelijke gevolgen heeft voor de mondgezondheid. 

Mensen die roken hebben een sterk verhoogde kans op het krijgen van parodontitis. Het tandvlees en 

kaakbot ontsteken veel makkelijker en de genezing verloopt veel moeizamer. 

Zoals reeds eerder aangegeven is het rood worden en bloeden van het tandvlees een eerste teken 

(symptoom) dat er iets aan de hand is. Bij rokers is dit symptoom veel minder aanwezig, waardoor de 

ziekte veelal te laat ontdekt wordt! Bij roken worden de bloedvaatjes in het tandvlees nauwer, zodat 

zelfs bij ontsteking het tandvlees veel minder gemakkelijk gaat bloeden. Dit lijkt misschien een goede 
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zaak, maar dat is het zeker niet! De ontsteking van het kaakbot en tandvlees is immers wel degelijk 

aanwezig, maar het wordt niet zo gemakkelijk opgemerkt. Het tandvlees lijkt gezond, terwijl zich onder 

het tandvlees een ernstige infectie afspeelt, die enkel vast te stellen is wanneer de tandarts met een fijn 

meetstokje (parosonde) het niveau van het kaakbot gaat meten en vaststelt dat het kaakbot al sterk 

teruggetrokken is. Dit is ook duidelijk te zien op een röntgenfoto. 

 

  

Röntgenopname van een ernstige graad van parodontitis met uitgebreid botverlies, door tandsteen dat onder het tandvlees 
blijft zitten (cirkels). 

     

Niet alleen zorgen de smallere (vernauwde) bloedvaatjes ervoor dat parodontitis minder snel wordt 

ontdekt, maar ze zorgen ook voor een moeilijkere genezing en sneller afsterven van bot en tandvlees. 

Wanneer niet gestopt wordt met roken, kan het poetsen van de tanden en het verwijderen van 

tandsteen het ontstekingsproces enkel maar vertragen, maar niet tegenhouden. Tijdig stoppen met 

roken is de beste boodschap om zo lang mogelijk je natuurlijke tanden te kunnen behouden. 

Naast grote problemen voor de algemene gezondheid en een sterk verhoogd risico op parodontitis, 

heeft roken nog veel andere negatieve effecten op de mond. 
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Tandverkleuring 

Er bestaan geen rokers die dit verborgen kunnen houden voor hun tandarts. Het effect van het roken op 

het uitzicht van de tanden is meestal duidelijk te zien en ook heel duidelijk te ruiken. Door het aanslaan 

van teer uit de sigaretten ontstaan bruine oppervlakkige verkleuringen op de tanden. Deze 

verkleuringen kunnen heel hardnekkig zijn. Vaak is de tandarts de enige persoon die in staat is om deze 

verkleuring te verwijderen, maar als men blijft roken is deze verkleuring na enkele dagen al terug 

 

Zelfs rokers die in staat zijn de bruine oppervlakteverkleuring zelf weg te werken, zullen na verloop van 

tijd merken dat hun tanden ‘donkerder en doffer worden’. Deze verkleuring is blijvend en kan zelfs door 

de tandarts niet zomaar weggewerkt worden. 

Het mechanisme is eenvoudig. De binnenste laag van de tand is de pulpa, die in hoofdzaak bestaat uit 

bloedvaten en zenuwen. De bloedvaten zorgen voor de ‘voeding’ van de tand en dus voor het levendige 

aspect van de tand. Door roken worden de bloedvaten nauwer, dus ook de bloedvaten in de tand. 

Hierdoor worden de tanden minder gevoed en gaan ze er donkerder en doffer uitzien.  

Dit proces van het vernauwen van de bloedvaten gebeurt ook tijdens het normaal proces van ouder 

worden, maar bij rokers wordt dit heel sterk versneld. Op die manier ziet men soms dat de tanden van 

een roker van 40 jaar dezelfde kleur hebben als die van een 80-jarige! Zo is het ook opmerkelijk dat 

rokers er doorgaans ouder uitzien dan hun leeftijdsgenoten die niet roken, door gelijkaardige processen 

in de huid. 

 

Slecht ruikende adem 

Het spreekt voor zich dat de specifieke rokersgeur, die in huis en in de kleren blijft hangen, ook niet 

gemakkelijk uit de mond verdwijnt, zelfs niet na het poetsen van de tanden of het eten van een muntje. 

Zoals eerder vermeld hebben rokers ook veel meer kans op parodontitis, met opstapeling van bacteriën 

onder het tandvlees. Deze bacteriën produceren zwavelverbindingen, die zorgen voor een zeer onfrisse 

adem.  

Meer uitleg over slechte ademgeur vind je in hoofdstuk 2.8  

 

Risico op (mond)kanker 

In een sigaret zitten honderden kankerverwekkende stoffen. Het is dan ook normaal dat roken een hoog 

risico inhoudt op allerlei verschillende soorten tumoren. Aangezien schadelijke rook langs de mond 

ingeademd wordt, zijn mondkankers vrij frequent terug te vinden  bij rokers, zeker in combinatie met 

frequent alcoholgebruik. 
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Algemene gezondheid 

Zonder te veel in detail te treden, is het duidelijk dat roken niet alleen slecht is voor de 

mondgezondheid, maar ook bijzonder schadelijk voor de algemene gezondheid. Hierna volgen enkele 

cijfers om dit te staven. Roken is verantwoordelijk voor 

● 90% van alle longkankers 

● 80% van alle hartaanvallen onder de 50 jaar 

● 70% van alle chronische longziekten 

● 30% van alle hersen- en hartinfarcten 

● 30% van alle soorten kankers 

 

 

 Hoe kan ik stoppen met roken? 
Stoppen met roken is niet eenvoudig, want roken is bijzonder verslavend. De nicotine in 

tabaksproducten werkt vrijwel onmiddellijk na inhaleren in op de hersenen en is zelfs verslavender dan 

heroïne! 

Er zijn twee eenvoudige vragen die een roker zich kan stellen om na te gaan of hij verslaafd is aan roken. 

Algemeen kan men stellen dat een persoon echt verslaafd is aan roken als hij of zij: 

● een eerste sigaret rookt binnen het half uur na het opstaan 

● meer dan tien sigaretten per dag rookt 

Zomaar stoppen met roken kan, maar in zeer veel gevallen lukt dit niet. Door het verslavend effect van 

nicotine worden mensen steeds opnieuw aangetrokken tot de sigaret. Om deze verslaving geleidelijk af 

te bouwen kan men als tussenstap overschakelen op nicotinepleisters of een elektronische sigaret. 

Te veel hameren op de negatieve gevolgen van roken werkt ook lang niet altijd. Vaak is het efficiënter 

om mensen vooral te wijzen op de voordelen van het stoppen met roken. En deze voordelen zijn vrijwel 

meteen merkbaar! 
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20 minuten Bloeddruk en pols zijn terug normaal 

Betere bloedcirculatie in handen en voeten 

8 uur Zuurstofwaarden in bloed normaliseren 

Kans op een hartaanval begint te verminderen 

24 uur Koolmonoxide (CO) is uit het lichaam 

Longen beginnen slijm en resten van tabak te verwijderen 

48 uur Smaak- en reukwaarneming verbeteren 

Rokersgeur verdwijnt 

3 maand Longfunctie verbetert, men kan beter ademen 

Risico op tandvleesproblemen vermindert 

Tabak-gerelateerde witte vlekken in mond verdwijnen 

Verkleuring van tanden neemt af 

9 maand Risico complicaties zwangerschap of miskraam is niet meer 

verhoogd 

18 maand Longen zijn volledig gezuiverd van teer en afvalstoffen door 

de trilharen in de slijmvliezen 

5 jaar Kans op mond-, keel- of slokdarmkanker of hartaanval is 

gehalveerd 

10 jaar Kans op longkanker is gehalveerd 

Kans op hartaanval is ongeveer gelijk als bij niet-roker 

 

Hiernaast zijn er nog andere voordelen van het stoppen met roken, waar bij een rookstopinterventie 

zeker de nadruk op gelegd mag worden. Je ziet er immers mooier uit wanneer je stopt met roken. Er is 

minder tandverkleuring, een mooiere huid en een verminderd risico op een slechte adem. 

Mensen die stoppen met roken voelen zich achteraf veel beter en zijn energieker. Bovendien bespaart 

men bijzonder veel geld dat aan andere leuke zaken kan uitgegeven. 
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Voor meer advies over stoppen met roken contacteer je best je tandarts of huisarts, die je de passende 

begeleiding kan geven of doorsturen naar een tabacoloog.  

 

2.7. Slijmvliesaandoeningen 

 
In de mond staan niet enkel tanden. Er zijn ook zachte weefsels, zoals het tandvlees, de wang en de 

tong. De zachte en vlezige structuren in de mond worden slijmvliezen of mucosa genoemd. Ook deze 

slijmvliezen kunnen ontsteken, wanneer je de mond niet goed verzorgt. 

 

2.7.2 Gistinfectie (Candidiasis) 
 

Candida albicans is een gist die bij veel mensen in de mond voorkomt. Deze gisten worden door veel 

mensen ‘schimmel’ genoemd, omdat het hier wel op lijkt. Door een slechte mondverzorging of een 

verminderde weerstand van het lichaam, kan deze candida sterk beginnen groeien in de mond en 

aanleiding geven tot een gistinfectie.  

 

Hoe ziet dit eruit?  
Meestal ziet een candida-infectie eruit als een vies wit laagje op het slijmvlies. Heel belangrijk om het 

verschil te zien met bijvoorbeeld tumoren, is dat dit witte laagje kan afgeschraapt worden met een 

borstel of gaasje. 

 

  

Candida-infectie op het verhemelte en de tong. Het witte laagje kan je eraf schrapen wanneer je erover wrijft met een 
borstel of gaasje. 
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Het witte afschraapbare laagje is de meest voorkomende vorm van candidiasis, maar lang niet de enige. 

De gistinfectie kan ook zorgen voor bloedrode slijmvliezen (erythemateuze candidiase), of voor een 

wondje in de mondhoek dat niet vanzelf overgaat. Dit laatste is heel typisch bij oudere mensen. Door 

het uitzakken van de wangen en lippen blijft steeds een klein beetje speeksel achter in de mondhoeken. 

Aangezien gisten en schimmels het best groeien op vochtige plaatsen, zullen zij op deze specifieke plaats 

de slijmvliezen gaan infecteren. 

De algemene les blijft ook hier steeds: wanneer je een verdacht letsel opmerkt in de mond, dat langer 

dan twee weken aanwezig blijft, dan wordt sterk aangeraden dit te laten nazien door een tandarts, of 

eventueel de huisarts.   

  

Hoe kan een gistinfectie verholpen worden? 
 

1. Om gistinfecties te vermijden is vooral een goede mondhygiëne belangrijk. 

 

2. Mensen die een gebitsprothese dragen (valse tanden of kunstgebit in de volksmond), moeten deze 

ook grondig poetsen. Dit doe je best door de gebitsprothese twee keer per dag te schrobben met 

een gebitsprotheseborstel en gewone vloeibare zeep (geen tandpasta!). Om de mondslijmvliezen en 

het onderliggend kaakbot een beetje rust te geven, laat je de gebitsprothese ’s nachts uit. Het is 

hierbij absoluut NIET goed om de gebitsprothese in een glas water te leggen. Deze wordt best droog 

bewaard. Schimmels en gisten groeien het best op donkere en vochtige plaatsen. Wanneer je de 

gebitsprothese dus ’s nachts in een glas water legt, geef je hen vrij spel om te gaan groeien!  

 

3. Wanneer een gistinfectie aanwezig is, kan de (tand)arts, naast het zeer goed poetsen van de mond 

en eventuele gebitsprothesen, aanvullend een specifiek mondspoelmiddel voorschrijven dat de 

infectie helpt te bestrijden. Bij mensen met een gebitsprothese wordt best niet alleen de mond 

hiermee gespoeld, maar is het ook nuttig om de gebitsprothese na een grondige poetsbeurt 

nogmaals te poetsen met het mondspoelmiddel.  

 

2.7.2 Stomatitis 
 

Stomatitis is een ontsteking van het mondslijmvlies. Normaal gezien hebben de zachte weefsels in de 

mond een roze kleur. Bij stomatitis wordt het slijmvlies vuurrood en gaat het zwellen. Vaak heeft 

iemand met stomatitis geen klachten, maar als het slijmvlies heel erg ontstoken is, kan het zeer gevoelig 

zijn en gemakkelijk bloeden bij aanraking. Het slijmvlies voelt ook heel anders aan. Er zijn verschillende 

oorzaken mogelijk voor stomatitis, waarbij onvoldoende mondhygiëne opnieuw een belangrijke factor 

blijkt te zijn. 
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2.7.2.1 Stomatitis door een niet optimale gebitsprothese 

Door het dragen van een slecht passende uitneembare gebitsprothese kan het mondslijmvlies 

geïrriteerd geraken. De term ‘slecht passende gebitsprothese’ wil niet zeggen dat de tandarts deze 

gebitsprothese slecht heeft gemaakt. Ook een goed passende gebitsprothese kan na verloop van tijd zijn 

pasvorm verliezen. De structuren in de mond, waaronder het kaakbot, veranderen immers onder 

invloed van het dragen van een gebitsprothese. De gebitsprothese verandert echter niet. Hierdoor kan 

deze op termijn niet goed meer zitten en wrijving en irritatie veroorzaken. De slijmvliezen worden 

hierdoor vuurrood. Dit kan heel pijnlijk zijn, maar soms voelt de persoon in kwestie ook helemaal niets. 

Ook het dragen van een gloednieuwe gebitsprothese kan heel pijnlijk zijn. Dit is het best te vergelijken 

met het dragen van nieuwe schoenen. Heel erg vaak krijgen mensen blaren op de voeten wanneer ze 

nieuwe schoenen dragen, door de wrijving van de schoen op de huid. Dit is bij een gebitsprothese net 

hetzelfde. Door teveel druk op één bepaalde plaats in de mond, ontstaat hier een drukulcus. Alleen is 

het grote verschil dat een schoen vrij zacht is en zich dus spontaan zal aanpassen aan de voeten. Bij een 

gebitsprothese is dit niet zo! Deze is keihard, en moet dus door de tandarts bijgeslepen worden als er 

een drukulcus ontstaan is. 

Het spreekt dus voor zich dat de oplossing voor elk van deze irritaties bestaat uit het aanpassen van de 

gebitsprothese, samen met een goede mondhygiëne. Dit wil helemaal niet zeggen dat de 

gebitsprothese slecht is en men een nieuwe nodig hebt. Vaak is het zo dat met een heel kleine 

aanpassing van de prothese het probleem vrijwel meteen verdwijnt. Aarzel dus zeker niet om je tandarts 

hierover aan te spreken. 

 

2.7.2.2 Allergie 

Sommige partiële gebitsprothesen (gebitsprothesen die slechts een deel van de tanden vervangen) 

hebben een metalen basis. Dit noemt men een skeletprothese. Deze gebitsprothesen zijn zeer 

duurzaam, maar sommige mensen kunnen een allergische reactie ontwikkelen op het metaal. Dat uit 

zich dan in een vuurrode aftekening van de metalen basis op het mondslijmvlies. Als dit gebeurt, is het 

nodig om een nieuwe gebitsprothese te maken met eventueel een ander soort materiaal waar de 

persoon niet op reageert. Uiteraard is het beter om deze allergische reacties te vermijden door vooraf 

aan de tandarts te melden voor welke zaken je allergisch bent. 

 

2.7.3 Aften (stomatitis aphtosa) 
 

Aften zijn zweertjes op het mondslijmvlies (lip, wang, verhemelte, tong, tandvlees) die heel pijnlijk 

kunnen zijn. Ze zijn meestal grijs of wit van kleur en een halve cm in doorsnede. Soms kunnen er in de 

mond ook meerdere aften tegelijk voorkomen. 
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Hoewel deze zweertjes vrij frequent voorkomen, vooral in periodes van stress, is de eigenlijke oorzaak 

nog niet bekend. Ook een behandeling die met zekerheid goed werkt is er eigenlijk niet. De meeste 

aften verdwijnen dan ook vanzelf binnen een tweetal weken. Wel kan het helpen om bij een afte de 

mond zo proper mogelijk te houden, door goed de tanden te poetsen en eventueel een Chlorhexidine 

mondspoelmiddel te gebruiken.  

 

Heb je heel frequent last van aften, dan kan het een goed idee zijn om eens te veranderen van 

tandpasta. Sommige mensen kunnen immers aften krijgen door het schuimmiddel in tandpasta’s 

(natriumlaurylsulfaat). Je vindt deze informatie steeds terug op de tube. Let wel op dat je bij veranderen 

van tandpasta zeker een tandpasta neemt waar wel fluoride in zit, om je tanden te beschermen. 

 

 

 

2.7.4 Mond- en kaaktumoren 
 

Net als overal in het lichaam kunnen ook in de mond tumoren ontstaan. Tumoren in de mond zijn vaak 

heel agressief en gevaarlijk. Bij de meeste tumoren van het mondslijmvlies is de overlevingskans vaak 

niet hoger dan 50%! Het is dan ook heel belangrijk om deze tumoren te vermijden, en als ze toch 

voorkomen, om ze zo snel mogelijk te detecteren! 

Mondtumoren komen veel meer voor bij mannen dan bij vrouwen. De grootste oorzaak van 

mondtumoren is het gebruik van alcohol en tabak. Als men rookt of veel alcohol drinkt, verhoogt het 

risico op mondtumoren. Als men rookt én daarbij ook nog veel alcohol drinkt, is dit risico nog vele malen 

hoger, omdat alcohol en roken elkaar versterken. Alcohol droogt de slijmvliezen uit en uitgedroogde 

slijmvliezen zijn veel kwetsbaarder. Wanneer hierbij ook nog gerookt wordt, dringen de honderden 

kankerverwekkende stoffen uit de sigaret veel makkelijker door in het mondslijmvlies, waardoor 

tumoren kunnen ontstaan.   

Vroegtijdig opmerken van een tumor kan een groot verschil betekenen. Indien een wondje of kwetsuur 

in de mond niet binnen de twee weken geneest, is het belangrijk om advies te vragen bij een huisarts 

of tandarts. De meeste mondtumoren komen voor aan de zijkant van de tong of op de mondbodem 

(onder de tong). 

 

Wanneer een mondtumor of eender welke andere tumor ontdekt wordt, is het zeer belangrijk om vóór 

het starten van de kankertherapie nog eens op consultatie te gaan bij de tandarts. Als de tumor 

bestraald moet worden (radiotherapie) is het van groot belang dat alle ontstekingen verwijderd worden 

uit de mond, zeker als deze bestraling ook de mond betreft. De bestraling verzwakt immers de 

genezingscapaciteiten van het kaakbot. Ontstekingen van de tanden kunnen achteraf dan ook aanleiding 

geven tot zeer onaangename en pijnlijke botontstekingen (osteoradionecrose). 
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7.3. Droge mond (xerostomie) 
 

In de geneeskunde heeft het begrip ‘droge mond’ meer dan één betekenis. Het objectief vaststellen van 

een droge mond wordt bij te weinig speekselproductie hyposialie (hypo = weinig, sialie = speeksel) 

genoemd en indien er nagenoeg geen speekselproductie meer is, spreekt men over asialie. Xerostomie 

daarentegen is het subjectief gevoel van een droge mond te hebben. Mensen met te weinig speeksel 

(hyposialie) hebben dus vrijwel steeds ook het gevoél van een droge mond (xerostomie), maar mensen 

met xerostomie hebben lang niet altijd te weinig speeksel. Dit gevoel kan ook andere oorzaken hebben. 

Vaak hebben mensen met xerostomie een droog en branderig gevoel in de mond. Het is moeilijker om 

te praten, te eten en te slikken. Als dit te wijten is aan een gebrek aan speeksel (hyposyalie of asialie), 

kunnen de slijmvliezen en de tong ook heel pijnlijk zijn, en door uitdroging zijn ze kwetsbaarder voor 

ontstekingen. 

 

Personen met minder of geen speeksel hebben een hoger risico op tandbederf (cariës)! De 

beschermende functie van speeksel tegen cariës is van groot belang. Wanneer er geen speeksel is, valt 

deze bescherming volledig weg. Het zeer goed poetsen van de tanden en regelmatig spoelen met 

water is bij deze mensen van bijzonder groot belang!  



 

Vlaams Kenniscentrum Mondgezondheid – Ieders Mond Gezond    OPLEIDING MONDZORGCOACH 
||38 
 

Bij dragers van een gebitsprothese kan de prothese minder vast komen door te weinig speeksel. Zo 

merkt men dikwijls op bij mensen die andere en/of meer medicijnen moeten nemen dat de 

gebitsprothese losser komt te zitten. Dit is meestal te wijten aan een verminderde speekselproductie 

ten gevolge van deze medicatie.  

 

Wat zijn de mogelijke oorzaken van te weinig speeksel? 
 

1. Dehydratatie (algemene uitdroging). Zorg er dus steeds voor dat je genoeg gedronken hebt. 

Experten raden voor volwassenen aan om zeker 1.5 tot 2 liter water per dag te drinken. 

2. Bepaalde medicatie: antihypertensiva (tegen een verhoogde bloeddruk) en antidepressiva zijn de 

meest gekende voorbeelden 

3. Radiotherapie (bestraling). Bestralen van de hoofd-halsregio doodt alle snel delende cellen. Dit is 

belangrijk om de tumorcellen te doden, maar ook de cellen van de speekselklieren delen snel en 

sterven ook af door de bestraling. Hierdoor zal minder  speeksel aangemaakt kunnen worden 

4. Ziektes van de speekselklieren zelf 

5. Infecties zoals HIV... 

 

8. Slechte ademgeur (halitosis) 
 

Een slechte ademgeur wordt ook wel eens halitose genoemd. Halitose is een onderschat probleem. Veel 

mensen voelen zich sociaal kwetsbaar en geremd in hun communicatie wanneer hun adem niet fris 

ruikt. Veelal zegt men dat dit komt door ‘een slechte maag’, maar dit klopt eigenlijk meestal niet. In 90% 

van de gevallen ligt de oorzaak van een slechte ademgeur in de mond. De twee grootste boosdoeners 

zijn de tanden (en omliggende weefsels) en de tong. 

Bij het ontwaken  kan het zijn dat mensen een slechte smaak of een droge mond opmerken. Dit komt 

doordat de speekselvloed tijdens de nacht bijna volledig stopt. Het uitvallen van de speekselproductie ’s 

nachts is dan ook de hoofdreden waarom het zo belangrijk is om voor het slapen de tanden en 

eventueel de tong te poetsen. 

Een droge mond zorgt voor een onaangename geur. De geur wordt veroorzaakt door bacteriën die 

zwavelverbindingen produceren. De geur van zwavelverbindingen komt het best overeen met die van 

rotte eieren. Dit is uiteraard niet zo aangenaam. 

 

Wat kan ik doen aan een slechte ademgeur? 
Zoals gezegd is een slechte ademgeur bijna altijd een probleem van de tong en de tanden. Een slechte 

adem wordt veroorzaakt in  
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● 40% van de gevallen door een beslagen tong 

● 60% van de gevallen door gingivitis en parodontitis 

Gingivitis kan voorkomen worden door heel goed de tanden te poetsen, ook als het tandvlees bloedt! 

Het bloeden van het tandvlees wijst op ontsteking, dus op deze plaatsen moet je extra goed poetsen. Na 

een week goed poetsen verdwijnt de bloeding en verdwijnt ook de slechte ademgeur. 

Parodontitis is een groter probleem. Zoals vermeld in hoofdstuk 2.6, breidt tandsteen zich uit tot onder 

de tandvleesrand. Aangezien tandsteen voor het grootste deel bestaat uit versteende bacteriën, is de 

geur hiervan verre van aangenaam. Tandsteen kan je zelf niet wegpoetsen, dit moet de tandarts doen 

tijdens de (half)jaarlijkse controle. Met het verwijderen van het tandsteen en nadien goed poetsen,  

verdwijnt ook de slechte ademgeur. 

Niet alleen bacteriën op de tanden zorgen voor een onfrisse adem, maar ook die op de tong! Bij het 

uitsteken van de tong is meestal achteraan een wit beslag te zien, maar in sommige gevallen is de ganse 

tong bedekt met plaque. Deze laag bevat miljoenen zwavel-producerende  bacteriën. Controleer dit 

misschien ook eens bij jezelf in de spiegel. 

Ook de tong kan gepoetst worden. Hiervoor bestaan speciale tongschrapers, die je kan kopen in de 

apotheek. Indien je niet over een tongschraper beschikt, kan je ook een aparte tandenborstel gebruiken, 

maar eigenlijk is een tandenborstel niet zo efficiënt om de tong te poetsen. Wat wel een handig 

alternatief kan zijn, is een gewone soeplepel, waarmee je over de tong schraapt. 

In het begin kan het moeilijk zijn om de tong te poetsen. De bacteriën zitten immers helemaal achteraan 

op de tongbasis, en dit kan aanleiding geven tot braakneigingen. Begin eerst niet te veel achteraan, en je 

zal merken dat je na verloop van tijd steeds verder geraakt. 

 

 

   

Links: beslag achteraan op de tongbasis. Rechts: tongschraper voor het verwijderen van dit beslag 

  

 



 

Vlaams Kenniscentrum Mondgezondheid – Ieders Mond Gezond    OPLEIDING MONDZORGCOACH 
||40 
 

9. Mondgezondheid en druggebruik 

 
Mensen die drugs gebruiken hebben een groter risico op een slechte mondgezondheid. De drugs op 

zichzelf veroorzaken geen tandbederf, maar het drugsgebruik zorgt wel voor een verminderde 

speekselvloed. We zagen net in de vorige paragraaf dat minder speeksel de kans op cariës heel sterk  

vergroot.  

Bovendien gaat druggebruik vaak gepaard met een ongezonde levensstijl en verminderde zelfzorg. Er 

wordt minder aandacht besteed aan het poetsen van de tanden, het eten van gezonde en 

tandvriendelijke voeding en het jaarlijks op controle gaan bij de tandarts of mondhygiënist.  

De combinatie van dit alles kan leiden tot dramatische gevolgen voor de mond. 

 

 

10. Mondgezondheid en de algemene gezondheid 
 

De mond staat niet op zichzelf, maar maakt deel uit van het volledige lichaam. Vaak beseffen patiënten, 

maar ook tandartsen en huisartsen onvoldoende dat er een sterke link bestaat tussen de algemene 

gezondheid en wat zich in de mond afspeelt. In de wetenschappelijke literatuur bestaat er voldoende 
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bewijskracht dat de algemene gezondheid de mondgezondheid kan beïnvloeden en dat de 

mondgezondheid op haar beurt ook een invloed kan hebben op de algemene gezondheid. 

Beide fenomenen worden van kracht bij de geboorte en nemen in belang toe met ouder worden. 

Belangrijke systemische aandoeningen waarbij deze interacties aandacht verdienen zijn diabetes (zie 

2.6.3),  luchtwegeninfecties (pneumonie) en hart- en vaatziekten (cardiovasculaire aandoeningen).  

Wees verder ook alert bij personen die sterk vermageren (oa. ondervoeding) en bij personen met 

dementie.  
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3. Zelfzorg: Preventieve mondzorg 
Ondanks het feit dat infectieziektes als tandbederf en parodontale ontsteking wereldwijd zeer veel 

voorkomen, zijn de meeste aandoeningen in de mond nagenoeg volledig te voorkomen door een goed 

uitgevoerde preventie. Deze preventie steunt op drie belangrijke pijlers: goede mondhygiëne, gezonde 

voedingsgewoonten en regelmatig tandartsbezoek. 

 

1. Mondhygiëne 

 
Zoals reeds eerder vermeld in hoofdstuk 2.1, kunnen we het ontstaansproces van tandbederf of cariës 

als volgt samenvatten: Bacteriën in de tandplaque produceren zuren wanneer zij toegang krijgen tot 

suikers. Deze zuren doen de mineralen oplossen waaruit onze tand is opgebouwd (hydroxyapatiet). 

Voornamelijk Calcium en fosfaten komen hierdoor vanuit de tand in het speeksel terecht. Dit proces 

heet demineralisatie. Het is echter heel belangrijk om te weten dat deze opgeloste mineralen zich terug 

kunnen herstellen wanneer de oorzaak van de demineralisatie (de zuren afkomstig uit de tandplaque) 

wordt weggenomen. Dit herstelmechanisme noemt men remineralisatie of herremineralisatie. 

Demineralisatie en remineralisatie liggen voortdurend met elkaar in balans in onze mond. Maar 

wanneer dit evenwicht om een of andere reden wordt verstoord in de richting van demineralisatie, gaat 

de ontkalking verder en ontstaat een ‘gaatje’. 

Om het proces van demineralisatie tegen te gaan, is het belangrijk de tandplaque te verwijderen, zodat 

de zuren die door de bacteriën in de tandplaque worden geproduceerd, niet langer kunnen inwerken op 

het tandoppervlak. Ook tandvleesontstekingen (gingivitis, zie hoofdstuk 2.5) die in een later stadium 

kunnen leiden tot ontstekingen van het bot rondom de tand (parodontitis, zie hoofdstuk 2.6), ontstaan 

meestal als reactie op bacteriën in de tandplaque. Het verwijderen van deze tandplaque vormt dus de 

essentie voor het gezond houden van de mond. 
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Tandplaque op de tanden veroorzaakt zowel tandbederf (cariës) als tandvleesontstekingen (gingivitis). Het verwijderen van 
de tandplak met een tandenborstel en fluoridetandpasta is dan ook onmisbaar 

 

1.1. Fluoridetandpasta 
De beste manier om tandplaque te verwijderen is poetsen met een tandenborstel en tandpasta. Welk 

merk van tandpasta je gebruikt is niet zo belangrijk, zolang je maar zeker bent dat deze tandpasta 

fluoride bevat. Fluoride is het actief bestanddeel in de tandpasta, dat het tandglazuur versterkt. In een 

tandpasta voor volwassenen dient dit actief bestanddeel aanwezig te zijn in een concentratie van 1450 

ppm (parts per million). Deze concentratie staat normaal steeds aangegeven op de tube tandpasta. 

De pH-waarde is een maat waarmee de zuurtegraad bepaald wordt (zie hoofdstuk 2.1). Water kan 

beschouwd worden als “zuur-neutraal” en heeft een pH-waarde van 7. Maagzuur heeft een pH waarde 

van 1, en de meeste frisdranken een waarde tussen 2 en 3. Hoe lager deze pH-waarde, hoe zuurder dus. 

Het mineraal waaruit onze tanden oorspronkelijk is samengesteld, hydroxyapatiet (HA), begint op te 

lossen wanneer de pH-waarde in de mond onder een grens van 5.5 zakt.  

Het fluoride in onze tandpasta gaat echter een chemische verbinding aangaan met het tandglazuur, 

waardoor hydroxyapatiet (HA) omgezet wordt tot fluorohydroxyapatiet (FHA). Dit mineraal is sterker 

dan het oorspronkelijke apatiet, en kan zuurwaarden tot 4.5 weerstaan alvorens in oplossing te gaan.  

Tweemaal per dag poetsen met een fluoridetandpasta maakt onze tanden dus effectief sterker. 

 

1.1.1. Is fluoride dan niet gevaarlijk? 
Bepaalde websites en fora op het internet beweren bij hoog en bij laag dat fluoride in tandpasta’s giftig 

is. Zij baseren zich hiervoor op de eigenschappen van het chemisch element fluor, dat in zijn pure 

gasvorm inderdaad zeer reactief is, maar nauwelijks voorkomt in de natuur. In tandpasta’s zitten 

fluorideverbindingen, zoals Natriumfluoride en Tinfluoride, dit zijn fluoride zouten. In heel grote 

concentraties kunnen ook deze verbindingen schadelijk zijn, maar dit zijn ze absoluut niet in de 

concentraties die te vinden zijn in tandpasta’s! 
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Uiteraard is het begrijpelijk dat voor veel mensen namen als ‘Natriumfluoride’ en ‘Tinfluoride’ gevaarlijk 

in de oren klinken, waardoor de indianenverhalen op het internet over fluoride soms geloofd worden. 

Nochtans klinkt een naam als ‘Natriumchloride’ minstens even gevaarlijk als ‘Natriumfluoride’, terwijl 

het bij de eerste enkel om keukenzout gaat. Niemand zal ooit beweren dat keukenzout giftig is, tot je 

een halve kilo zout naar binnen speelt. Zo gaat het ook met het fluoridegehalte in onze tandpasta. De 

lage concentratie werkt bijzonder efficiënt om onze tanden te versterken. Maar om iets van 

lichamelijke klachten op te wekken, moet je op korte tijd minstens enkele tubes tandpasta volledig 

opeten! Dus belangrijk is te weten dat schadelijkheid van een stof afhankelijk is van de verbinding, 

welk soort zout, en van de concentratie. zo is bv. Nikkelfluoride schadelijk voor de gezondheid in lage 

concentraties en Natriumfluoride niet. 

De concentratie aan fluoride is wel lager bij kindertandpasta’s (<1000 ppm). Dit is om fluorose te 

vermijden. Als zeer veel fluoride wordt ingeslikt wanneer de tanden nog in ontwikkeling zijn (dus nog 

niet doorgebroken in de mond), kan het zijn dat zich witte of bruine wolkvormige vlekken vormen op 

de blijvende gebitselementen. Aangezien hiervoor hoge concentraties fluoride moeten worden ingeslikt, 

is dit zelden te wijten aan het gebruik van tandpasta, maar eerder aan het toedienen van extra fluoride 

via tabletten. Het gebruik van fluoridetabletten bij kinderen is dan ook niet aanbevolen. Fluorose kan 

enkel ontstaan tijdens de ontwikkeling van de tanden vóór doorbraak. Kinderen ouder dan zes jaar of 

volwassenen kunnen dus nooit fluorose ontwikkelen, want vanaf de leeftijd van 6 jaar zijn alle 

tandkronen behalve de verstandskies, afgevormd. 

 

1.2.2. Fluorideadvies per leeftijd 
Het belangrijkste advies met betrekking tot fluoride is het regelmatig aanbrengen van een lage 

concentratie fluoride ter hoogte van het tandoppervlak. 

Aangezien je fluoride dus het best ter hoogte van het tandoppervlak aanbrengt, wordt best gewacht 

met fluoridetoediening tot de eerste melktand doorbreekt. Het innemen van extra fluoride onder de 

vorm van tabletten tijdens de zwangerschap of vóór de doorbraak van de eerste tand heeft dus geen 

enkele positieve invloed op het gebit van de baby. Zoals hierboven beschreven kan het toedienen van 

fluoridetabletten aan het jonge kind zelfs aanleiding geven tot fluorose. 

Het poetsen van de tanden start dus het best van zodra de eerste melktand doorbreekt (rond de 

leeftijd van ongeveer zes maanden). Vanaf dit moment tot de leeftijd van 2 jaar wordt eenmaal poetsen 

met een kindertandpasta (1000 ppm) aanbevolen. Er moet dan ook maar een klein beetje tandpasta 

gebruikt worden. 

Tussen de 2 en 6 jaar wordt de frequentie van het tanden poetsen opgedreven tot tweemaal per dag, 

liefst 's morgens en 's avonds voor het slapen gaan. Hierbij gebruik je ook best een kindertandpasta.  

Je kan niet verwachten dat jonge kinderen voldoende motorische vaardigheden hebben om helemaal 

zelfstandig hun gebit te onderhouden. Het is daarom zeer belangrijk dat de ouders bij het 

tandenpoetsen aanwezig zijn en napoetsen, liefst tot de leeftijd van 8-9 jaar. Op die manier leert het 

kind zelfstandig poetsen, zonder het risico te lopen dat de mondverzorging ontoereikend is. 
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Vanaf 6 jaar mogen kinderen overschakelen naar een volwassenen tandpasta, waarbij het fluoride 

gehalte dus 1450 ppm bedraagt. We streven naar minstens 2 maal per dag poetsen en liefst zelfs 3 

maal per dag. De hoeveelheid tandpasta die hiervoor nodig is, komt overeen met de grootte van een 

erwt. 

 

 

Voor het poetsen van de tanden volstaat een hoeveelheid tandpasta met de grootte van een erwt (links). Het volledig 
volsmeren van de tandenborstel is nergens voor nodig (rechts) 

      

 

1.2 Het correct poetsen van de tanden 

 

Hoe poets ik mijn tanden? 
Voor een goede poetstechniek wordt de tandenborstel in een hoek van 45° schuin op de tandvleesrand 

geplaatst. Zonder al te veel kracht uit te oefenen maak je cirkelvormige bewegingen. Veel mensen 

denken dat het belangrijk is om zo hard als mogelijk op de tanden te schuren, maar dit is absoluut niet 

het geval! Wanneer je horizontaal over de tanden schrobt, loop je een groot risico om zowel het 

tandvlees als de tanden zelf weg te schuren. Wanneer je de tandenborstel in een pengreep vasthoudt, 

loop je minder risico om deze schade te veroorzaken.  

De poetstechniek van een elektrische tandenborstel is verschillend dan met een manuele (gewone) 

tandenborstel. Hierbij ga je het kopje van de tandenborstel op het tandoppervlak plaatsen en een paar 

seconden laten staan. Extra schurende bewegingen moet je met een elektrische tandenborstel niet 

maken, dat maakt het zelfs minder effectief. Je hoeft enkel maar de tandenborstel naar alle tandvlakken 

te brengen, en laat daarna de borstel maar het werk doen. 

Een goede tandenborstel heeft zachte of medium-zachte nylonhaartjes en is niet te groot, zodat 

makkelijk alle plaatsen in de mond bereikt kunnen worden. 
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Links: bij een manuele tandenborstel wordt deze onder een hoek van 45° op de tandvleestand geplaatst, waarna gepoetst 
wordt met cirkelvormige bewegingen. Rechts: Een elektrische tandenborstel wordt loodrecht op het tandvlak geplaatst. 

Nadien doet de borstel zelf het werk. Zelf heen en weer bewegen met de borstel is dus absoluut niet nodig. 

 

Let erop dat je tijdig je tandenborstel vervangt. Met een versleten tandenborstel kan je nooit efficiënt 

poetsen. Van zodra je merkt dat de borstelhaartjes uit elkaar beginnen staan, is het tijd om een nieuwe 

te kopen. Niet alleen werkt de tandenborstel dan minder efficiënt, maar de haartjes die uitsteken 

kunnen bij het poetsen ook het tandvlees beschadigen. Gemiddeld wordt aangeraden om elke drie 

maanden de tandenborstel te vervangen. 

 

                      

Wanneer de haartjes van de tandenborstel beginnen uitwaaieren en afplatten, vervang je best je tandenborstel. Midden: 
extreem voorbeeld van een versleten tandenborstel. Rechts: bewaar de tandenborstel na het poesten in een droge beker 

met de borstelkop naar omhoog 

 Na het tandenpoetsen wordt de tandenborstel afgespoeld en rechtop bewaard in een droge beker met 

de borstelkop naar omhoog. Zo vermijd je dat bacteriën die achterblijven in de beker zich kunnen 

vermenigvuldigen in de borstelharen. Bewaar ook niet meer dan één tandenborstel per beker, zodat 

geen bacteriën van de ene borstel op de andere overgedragen kunnen worden. 
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Is een elektrische tandenborstel beter? 
Wanneer je erin slaagt je kamer stofvrij te houden met enkel een borstel en een vuilblik, dan heb je dit 

prima gedaan. Je kamer zal niet properder zijn door over te schakelen op een elektrische stofzuiger. Wel 

is het zo dat het schoonmaken met een stofzuiger het werk veelal een stuk makkelijker maakt. 

Zo gaat het ook met een gewone tandenborstel en een elektrische tandenborstel. Aangezien de 

elektrische tandenborstel een deel van het werk overneemt, is het gemakkelijker om goed te poetsen 

met een elektrische tandenborstel. Daarom wordt het gebruik ervan zeker aangeraden, vooral bij 

mensen met een iets minder goede motoriek en poetstechniek. Ook de functie waarbij een rood lampje 

gaat branden of de borstel stopt wanneer je te hard poetst, kan zeer nuttig zijn om poetstrauma's te 

voorkomen.  

Maar een manuele tandenborstel wordt dus zeker niet afgeraden! Indien het je lukt om goed te poetsen 

met een gewone tandenborstel is dit even goed. Wanneer je bij je tandarts op controle gaat, zal hij je 

zeker zeggen of je poetstechniek voldoende goed is. 

 

Mondspoelmiddelen? 
Veel mensen zijn gehecht aan hun dagelijkse dosis mondspoelmiddel. Het geeft een fris gevoel in de 

mond en daardoor ook het gevoel dat de tanden perfect proper zijn. Eigenlijk is dit een illusie en geven 

de meeste mondspoelmiddelen alleen maar een beperkt aanvullend effect. De mensen die 

mondspoelmiddelen gebruiken als snelle gemakkelijkheidsoplossing om de tanden te poetsen, komen 

bedrogen uit. 

Vergelijk het met het wassen van je auto. Is er iemand die denkt dat hij zijn wagen echt proper maakt 

door er enkel maar een emmer water (met zeep) over te gieten? Allicht niet. Je hebt minstens een spons 

nodig om het vuil weg te wrijven en alle hoeken en kantjes van de wagen proper te maken. 

Mondspoelmiddelen zijn voor je tanden wat die emmer water is voor je auto, en kunnen dus onmogelijk 

een poetsbeurt vervangen.  

Soms zijn veel spoelmiddelen gemaakt op basis van alcohol, dit om niet-in-water oplosbare stoffen toch 
te kunnen verwerken in het mondspoelmiddel. Alcohol droogt de mondslijmvliezen uit en maakt hen 
vatbaarder voor infecties en tumoren. 
 
Toch zijn er wel degelijk mondspoelmiddelen met een therapeutisch effect. Zo hebben 

mondspoelmiddelen met chloorhexidine (bv. Perio-Aid, Corsodyl, …) een antibacterieel en anti-

mycotisch (antischimmel) effect. Ze worden alleen als aanvulling gebruikt op advies van een tandarts. 

Meer dan twee weken aan één stuk door gebruiken van deze mondspoelmiddelen kan verkleuringen 

van tong en tanden en/of smaakstoornissen veroorzaken. 

Belangrijke aandachtplaatsen bij het tandenpoetsen: tandvleesrand en tussenvlakken 
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Ondanks dat je niet te hard over je tandvlees mag poetsen om het niet te beschadigen, is het wel zeer 

belangrijk de tandvleesrand goed mee te poetsen, want op deze plaats blijft vaak de meeste tandplak 

zitten.  

Wanneer je de tanden poetst, probeer dan zeker een bepaalde systematiek in het poetsen te steken, om 

te voorkomen dat bepaalde zones vergeten worden. Hierbij hou je steeds de “3 B’s” in gedachten: 

buitenkant, binnenkant, bovenkant. 

 
Vanaf de leeftijd van 12 jaar zou iedereen ook aandacht dienen te besteden aan het poetsen tussen de 

tanden. Op die leeftijd zijn alle melktanden gewisseld en staan de definitieve tanden dicht bij elkaar in 

de tandenrij. Met een tandenborstel geraak je immers nooit helemaal tussen de tanden (ook niet met 

een elektrische!). Hierdoor zien tandartsen dat de meeste gaatjes ontstaan tussen de tanden. Er wordt 

dan ook aangeraden om eenmaal per dag te flossen met tandzijde. De bredere tandzijde geniet de 

voorkeur, aangezien je hiermee vlotter voedselresten van tussen de tanden kan halen. Een fijne 

flosdraad kan bovendien sneller het tandvlees beschadigen bij een foute flostechniek. 

 

 

Bij het flossen is het belangrijk dat de flosdraad langsheen de beide tandvlakken bewogen wordt. Enkel de draad doorheen 
het contactpunt "klikken" en terug uithalen is dus zeker niet voldoende 

 

Neem een voldoende lang stuk flosdraad en draai de uiteinden rondom je beide middenvingers. Op deze 

manier houdt je je beide wijsvingers en duimen over om de flosdraad te manipuleren. Beweeg de 

flosdraad voorzichtig doorheen het contactpunt en beweeg heen en weer langsheen beide zijvlakken 

van de tanden. Zorg ervoor dat het stukje draad tussen je vingers niet te lang is, zodat je er voldoende 

controle over hebt. 

In bepaalde media werd recent geopperd dat flossen geen effect zou hebben, en dat het zelfs schadelijk 

is voor je tandvlees. Dit is uiteraard een totaal foute conclusie! Veel mensen hanteren de flosdraad 

inderdaad op een foutieve manier waardoor je schade kan veroorzaken, maar dit wil natuurlijk helemaal 

niet zeggen dat flossen niet zou helpen tegen gaatjes tussen de tanden. Je moet het alleen op de juiste 
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manier uitvoeren. Indien je dus zelf twijfels hebt over de juiste techniek, vraag dan zeker raad aan je 

tandarts of mondhygiënist. 

Wanneer er iets meer ruimte tussen de tanden is kunnen ook ragertjes of interdentaalborstels gebruikt 

worden. Met deze interdentaalborsteltjes wordt eenmaal per dag gepoetst, na het gewone 

tandenpoetsen, al dan niet met tandpasta. Deze ragertjes of interdentaal borsteltjes kunnen zeker een 

aantal keer na elkaar gebruiken. Wanneer ze beginnen verslijten of vuil worden is het tijd om een 

nieuwe te nemen. 

De ragertjes en borsteltjes bestaan in verschillende vormen en maten, naargelang de ruimte tussen te 

tanden. Een ideaal interdentaalborsteltje of ragertje kan je vlot tussen de tanden inbrengen. Neem geen 

exemplaar dat veel te breed is, want dan kan je je eigen tandvlees beschadigen. Maar ook een borsteltje 

dat je te los tussen de tanden kan bewegen is niet goed, want daarmee kan je de zijvlakken van de tand 

nooit efficiënt reinigen. De tandarts kan je helpen om de juiste uit te kiezen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interdentaalborsteltjes, ragertjes bestaan in allerlei maten. Belangrijk is dat ze net voldoende tussen de tanden spannen, 
zodat de zijvlakken van de tanden efficiënt gereinigd worden. 

 

Het is ook mogelijk de tussenvlakken te poetsen met tandenstokers. Hierbij bedoelen we absoluut géén 

kaasprikkers, want met deze ronde prikkers kan je kwetsuren toebrengen aan het tandvlees. Echte 

tandenstokers zijn gepunt met een platte basis. Ze passen dus perfect in de driehoekige ruimte tussen 

de tanden. Doordat de platte, niet-snijdende basis op het tandvlees rust, is de kans op het beschadigen 

van het tandvlees veel minder groot. Tandenstokers zijn gemaakt van poreus hout, dat zacht wordt in 

contact met speeksel. Hierdoor neemt de tandenstoker de vorm aan van de ruimte tussen de tanden en 

kan daardoor efficiënt etensresten van tussen de tanden verwijderen. 
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Echte tandenstokers zijn driehoekig met een rechte basis. Ze passen dus perfect in de driehoekige ruimte tussen de tanden. 

 

 

1.3 Het reinigen van de tong 
 

Wanneer je je tong helemaal uitsteekt, merk je op de achterzijde (de tongbasis) vaak een wit laagje. Dit 

is tongbeslag, dat vaak bestaat uit bacteriën. In hoofdstuk 2.8 staat vermeld dat bij een slecht ruikende 

adem, dit in bijna 40% van de gevallen te wijten is aan bacteriën op de tong die zwavelverbindingen 

produceren. 

Om een slechte smaak en ademgeur te vermijden, is het dan ook belangrijk de tong regelmatig te 

reinigen. Om dit te doen wordt best een hiervoor ontworpen tongschraper gebruikt (eventueel kan ook 

een soeplepel gebruikt worden). Met de tongschraper maak je 5 tot 10 schrapende bewegingen over de 

achterkant van de tongrug naar voren toe. Tussen de verschillende bewegingen spoel je de schraper af 

onder stromend water. Je kan de tong gemakkelijk vasthouden door de tip vast te nemen met een droog 

gaasje. 

In het begin vraagt het schrapen van de tong wel wat oefening. Vaak zal het niet mogelijk zijn om van bij 

de eerste keer tot helemaal achteraan de tong te geraken met de tongschraper. Nochtans zit het 

tongbeslag meestal ver achteraan op de tongbasis. Gelukkig zal je zien dat na enkele keren proberen het 

al heel wat beter lukt om de tong te reinigen.  
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Voor het reinigen van de tong bestaan speciaal ontworpen tongschrapers. Deze beweeg je van achter naar voor over de rug 
van de tong 

 

 

1.4 Het reinigen van een gebitsprothese 
 

Uitneembare gebitsprotheses moeten net als de natuurlijke tanden tweemaal per dag gepoetst 

worden. De manier van poetsen verschilt wel op enkele belangrijke punten van het klassieke 

tandenpoetsen. 

Uiteraard is het belangrijk om de gebitsprothese uit de mond te halen om ze grondig te kunnen poetsen. 

Zowel de binnen- als de buitenzijde moet minstens 2 minuten stevig geschrobd worden. Hiervoor kan je 

een speciaal ontworpen protheseborstel gebruiken. Met de brede kant kan je makkelijk de 

buitenvlakken poetsen, terwijl het smalle gedeelte ideaal is om het ‘gootje’ aan de binnenzijde van de 

gebitsprothese te reinigen. Bij een klassieke tandenborstel zijn de haartjes vaak te zacht en te klein om 

op een efficiënte manier de gebitsprothese te reinigen. 

Na iedere maaltijd moet de uitneembare prothese afgespoeld worden om onvermijdelijke etensresten 

te verwijderen. 
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Voor het reinigen van een gebitsprothese bestaan speciale protheseborstels. Met de brede, vlakke zijde kan je de 
buitenvlakken schrobben, terwijl de smallere prothesekant ideaal is om de binnenzijde schoon te maken 

 

Weg met het glaasje water!! 

Het beeld kan niet klassieker zijn: oma en opa gooien hun kunstgebit ’s avonds bij het slapengaan in een 

glaasje water. Een gebitsprothese hoef je echter niet te bewaren in een glas water! Iedere doe-het-

zelver met vochtproblemen in huis weet dat schimmels het best groeien op warme, vochtige en donkere 

plaatsen. In hoofdstuk 2.7.1 zagen we dat schimmels en gisten ook heel vaak in de mond kunnen 

voorkomen. Wanneer je dus je gebitsprothese ’s nachts (=donker) in een glaasje water (=vocht) op 

kamertemperatuur (=warmte) bewaart, rol je de rode loper uit voor gist- en schimmelinfecties!  

 

Wat wel juist is, is om de gebitsprothese ’s nachts uit te laten, zodat het tandvlees en de slijmvliezen wat 

tijd krijgen om te rusten en de doorbloeding verbetert.  Bewaar de gebitsprothese na een grondige 

reiniging dus droog in een afgesloten gebitsdoosje, maar niet in water. 

 

 
 

Bewaar een gebitsprothese nooit in een glas water, maar wel in een droog gebitsdoosje om schimmelvorming te vermijden 
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Een gebitsprothese heeft geen tandpasta nodig!! 
Ook al lijkt een gebitsprothese heel sterk op de eigen tanden, het zijn en blijven tanden van kunsthars, 

een soort plastic dus. De gebitsprothese is bijgevolg bijlange zo hard en sterk niet als de eigen tanden. 

Tandpasta’s bevatten schuurmiddelen die veel te agressief zijn voor de gebitsprothese, waardoor 

krassen en slijtage makkelijk kunnen optreden. Daarenboven bevatten tandpasta’s therapeutische 

middelen zoals fluoride die totaal zinloos zijn voor gebruik bij een gebitsprothese. Een gebitsprothese 

reinig je best met een vloeibare (niet-geparfumeerde) zeep, de zeep die dus klassiek op je wastafel 

staat. Je kan ook in de apotheek speciale reinigingszeep voor gebitsprotheses kopen met een iets 

frissere smaak, maar dit is absoluut geen must. 

 

En wat met onze tabletjes? 
Als we onze gebitsprothese niet in water mogen bewaren, geldt dat dan ook wanneer we er een 

reinigingstablet bijdoen? Eigenlijk wel. Een chemische reiniging met een tablet is niet nodig wanneer de 

gebitsprothese voldoende wordt gepoetst. Wanneer je toch nog reinigingstabletten wil gebruiken, doe 

je dit best niet ’s nachts. Het effect van de tabletjes duurt immers niet langer dan 30 minuten, dus langer 

dan een halfuur laat je ze best niet in water liggen.  

 

2. Voedingsadvies 
 

Er is een belangrijk verband tussen onze gezondheid en wat we eten. Iedereen weet dat teveel eten en 

ongezonde voeding aanleiding geeft tot overgewicht. Maar ook de gezondheid van onze mond wordt 

sterk beïnvloed door de keuze van onze voeding. Zo leidt een suikerrijk dieet tot een sterk verhoogd 

risico op tandbederf. Anderzijds kunnen melk en harde kazen eerder beschermend werken tegen 

gaatjes. Maar niet enkel tandbederf wordt in grote mate bepaald door wat we eten, ook erosie, het 

wegslijten van de tanden onder invloed van zuren die niet afkomstig zijn van de bacteriën in de 

tandplaque, vormt een zeer reëel probleem in onze westerse samenleving. 

In dit deeltje wordt enkel dieper ingegaan op de invloed van onze voeding op de mond. Het spreekt voor 

zich dat gezonde voeding om meer draait dan de tanden, maar ook om overgewicht en algemene 

gezondheidsklachten te voorkomen. Een gezond dieet dient dan ook evenwichtig en gevarieerd te zijn. 

De voedingsdriehoek kan een nuttige hulp zijn, of raadpleeg bij specifieke vragen of klachten steeds de 

huisarts of een diëtist. 
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2.1. Voeding en tandbederf (cariës) 
 

Niet enkel wat je eet is belangrijk voor het vermijden van cariës, maar ook hoeveel en wanneer je het 

eet. Niet alles wat we eten is even schadelijk voor onze tanden. We onderscheiden hier in grote lijnen 

schadelijke (cariogene voeding), niet-schadelijke voeding en beschermende voeding. 

 

Schadelijke voeding 
 

Cariogeen voedsel is eten dat een sterk verhoogd risico geeft op tandbederf. Het meeste cariogeen 

voedsel bevat vrije suikers, want het zijn deze suikers die door de bacteriën in onze mond worden 

omgezet tot zuren.  Plakkerige of vloeibare voeding zijn vaak extra schadelijk, doordat het makkelijk aan 

alle vlakken van de tanden blijft kleven.  

Voorbeelden van schadelijk voedsel voor de tanden zijn: 

● Frisdranken met suiker, bewerkte fruitsappen 

● Snoepjes, chocolade, cakes en koeken, cornflakes,… 

● Honing, siropen (bv. Fopspeen met roosvicee!) 

● Snacks waar suiker is aan toegevoegd b.v. chips, nootjes met suiker errond, suikerbrood, kauwgom 

met suiker 

● Fruit in siropen (kleverig gedroogd fruit) 

● Zuivelproducten met toegevoegde suikers b.v. fristi 

● Minder cariogeen is het voedsel met complexe suikers zoals zetmeel: aardappelen, brood, rijst, … 

 

Niet-cariogeen voedsel 
 

Gelukkig is lang niet al ons eten slecht voor de tanden. Tal van natuurlijke producten zonder vrije suikers 

hebben geen schadelijke impact op onze tanden. Enkele voorbeelden staan hieronder vermeld: 

● Groenten 

● Vlees, vis, vleesvervangers,… 

● Noten (ongesuikerd) als tussendoortje 

● Water, thee, koffie (zonder suiker) 

● Soep, groentesappen 

● Niet-gesuikerde yoghurt 
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Beschermende voeding 
 

Er zijn zelfs bepaalde voedingsmiddelen die een beschermende functie hebben tegen tandbederf. Ze zijn 

dus niet alleen maar ‘niet-schadelijk’, maar helpen de tanden ook actief herstellen. Uiteraard is het zo 

dat vooral het minstens twee maal per dag poetsen van de tanden met een fluoride-bevattende 

tandpasta voldoende bescherming biedt tegen tandbederf. Maar onderstaande voorbeelden uit onze 

voeding kunnen daar ook een beetje bij helpen: 

● Harde kazen en melk, door de aanwezigheid van Calcium en hun zuurremmende werking 

● Suikervrije kauwgom of kauwgom met xylitol. Door het kauwen wordt de speekselproductie 

gestimuleerd en bovendien heeft xylitol zelfs een cariës-remmend effect. 

 

 

2.2 Erosie 
 

Het zuur in onze voeding kan ook rechtstreeks onze tanden aantasten, zelfs als er helemaal geen suiker 

in zit. Deze aantasting noemen we erosie. Om deze reden is het zo dat ook light-frisdranken, hoewel ze 

geen suiker bevatten en dus geen gaatjes veroorzaken, toch zeer schadelijk zijn voor de tanden.  

Met betrekking tot erosie zijn volgende aanbevelingen heel belangrijk: 

● Kies zoveel mogelijk voor gezonde en tandvriendelijke dranken (water, melk). 

● Wanneer toch frisdrank of fruitsap gedronken wordt, gebeurt dit best tijdens de maaltijd en niet 

tussendoor. 

● Hou de dranktijd kort. Drink dus beter alles in één keer in plaats van om de vijf minuten een slokje. 

● Drink met een rietje. 

● Houd de frisdrank niet te lang in de mond alvorens het in te slikken. 

● Vermijd tandenpoetsen onmiddellijk na het drinken van fruitsappen of frisdrank. De zure dranken 

hebben immers het mineraal in de tanden aangetast. Als je dan meteen poetst ga je de mineralen 

die opgelost zijn in het speeksel letterlijk wegpoetsen. Geef ze even de tijd om terug te 

remineraliseren.  

 

2.3 Hoeveel keer per dag eten we best? 
 

Elk eetmoment brengt een zuurstoot teweeg. Het mondmilieu wordt zuurder, waardoor de mineralen in 

de tand in oplossing gaan (demineralisatie). Onder invloed van ons speeksel wordt het zuur nadien 

geleidelijk weggespoeld en na een half uur is ons mondmilieu weer zuur-neutraal. De zuurstoot is 

voorbij. Het gedemineraliseerde tandweefsel zal zich nu langzaam herstellen en remineraliseren. Als dit 

proces gedurende drie uur ongestoord door kan gaan, is de schade aan de tand volledig hersteld. Dit 

betekent dus dat we best drie uur tijd laten tussen onze eetmomenten!  
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Wanneer we echter veel tussendoortjes eten en telkens opnieuw een nieuwe zuurstoot veroorzaken, 

wordt dit herstelproces steeds verstoord. Daarom is het belangrijk niet te veel verschillende 

eetmomenten te houden om je tanden de tijd te geven om te herstellen. Meer dan 5 eetmomenten per 

dag geeft je al een verhoogd risico op cariës. Probeer dus drie hoofdmaaltijden te eten per dag, met 

maximum twee tussendoortjes. Als je dan nog behoefte hebt aan iets extra, probeer vers fruit of 

groenten te eten.  

 

Bij ieder eetmoment ontstaat een zuurstoot en komen onze tanden in 'alarmfase rood'. In deze zure fase zijn onze tanden 
veel vatbaarder voor schade. Hoe meer verschillende eetmomenten we houden (rechts), hoe vaker onze tanden in het rood 

gaan en hoe groter de kans wordt op het ontstaan van tandbederf 

 

➔ Geef je tanden rust!  

Wil je fruitsap of chocomelk drinken?  

Doe dit dan tijdens de maaltijd. Zo beperk je de impact van de zuurstoot. 

Mag ik wel nog een dessertje eten?  

Een dessert komt best altijd direct na de maaltijd, om een nieuwe zuurstoot te vermijden. Erna spoel je 

met wat water, of je kunt een glas melk drinken om het zuur te neutraliseren. De voorkeur gaat 

natuurlijk uit naar een fruit- of melkdessert. Een zoetig dessert zoals ijs of koekjes mag, maar natuurlijk 

een beetje beperkt. 

Speciaal voor de kleintjes.  

Voor peuters geldt als absolute regel: geen zuigfles tussendoor of mee naar bed. Niet met fruitsap of 

frisdank, en ook niet met melk. Ze drinken ook beter uit een beker dan uit een zuigfles.  

Medicatie  

Veel medicatie voor kinderen is in siroopvorm. Hierin zitten zeer vaak suikers. Als het nodig is op zeer 

regelmatige basis medicatie in te nemen, wordt best gezocht naar een suikervrije variant. Na inname 

van de siroop is het belangrijk grondig te spoelen met water en na een halfuur de tanden te poetsen. 

Meer informatie? http://www.vigez.be/files/voedingenbeweging/Tandvriendelijk_voedingsadvies.pdf 

about:blank
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2.4 Fruit 
Over fruit bestaan vele misverstanden. Vroeger werd de slogan ‘snoep verstandig, eet een appel’ 

gelanceerd om tandvriendelijke voeding te promoten. Nochtans bevat fruit veel suikers en zuren, en 

blijkt het toch niet zo tandvriendelijk als aanvankelijk gedacht. Wat tandbederf betreft, bestaat in de 

wetenschappelijke literatuur geen sluitend bewijs dat fruit in zijn vaste vorm effectief cariës 

veroorzaakt. Ook naar erosie toe blijkt fruit in zijn vaste vorm veel minder schadelijk dan fruitsappen.  

Vast fruit stimuleert immers de productie van speeksel, dat een beschermende werking uitoefent op de 

tandoppervlakken. Bij fruitsappen is deze speekselproductie veel minder aanwezig. Bovendien kan het 

fruitsap makkelijk rondom en tussen de tanden vloeien, waardoor de inwerktijd van het zuur veel langer 

zal zijn. Het zijn dus vooral de fruitsappen die een sterk verhoogd risico op tanderosie met zich 

meedragen. Ook al is versgeperst en onbewerkt fruitsap een pak gezonder dan frisdrank, toch gelden 

voor fruitsappen en erosie dezelfde regels als voor frisdranken, zoals hierboven beschreven. 

Bewerkte fruitsappen met toegevoegde suikers houden niet alleen een risico in op erosie, maar kunnen 

door de toegevoegde suikers ook tandbederf veroorzaken, en zijn daardoor extra schadelijk. 

Samengevat is fruit wel degelijk gezond, maar wordt het best in zijn vaste vorm gegeten. Net als voor 

andere tussendoortjes eet je fruit best aansluitend op de drie hoofdmaaltijden, of niet frequenter dan 

tweemaal per dag als tussendoortje. 

 

3. Periodische tandartsbezoeken 
 

Aangezien tandbederf in vroege vorm pijnloos is en we een gaatje dus meestal zelf niet opmerken, is de 

derde belangrijke preventiepijler regelmatige controle door de tandarts. Ten laatste op de leeftijd van 2 

jaar is het aangewezen om halfjaarlijks op controle te komen bij de tandarts, maar eigenlijk mag dit al 

van zodra de eerste melktanden aanwezig zijn. Hoe jonger het kind is, hoe minder groot de kans dat de 

tandarts effectief de tanden zal moeten behandelen. Op die manier kan het kind op een rustige en leuke 

manier wennen aan de tandarts. 

Kinderen komen best om de zes maanden op controle. Vanaf 18 jaar is het belangrijk minstens 1x per 

jaar de tandarts te bezoeken. De tandarts zal bepalen aan de hand van het risico-profiel van de patiënt 

of het nodig is om vaker op controle te komen. Voor iemand met een groot risico op tandbederf of 

parodontitis is het best om 2x per jaar op controle te komen. 
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4. Behandeling bij de tandarts 
 

4.1 Betalen bij de tandarts in België? 
 

4.1.1 Wat zijn geconventioneerde tandartsen? 

Een ‘conventie’ is een moeilijk woord voor een ‘akkoord’. Denk bijvoorbeeld aan de Conventie van 

Genève voor de rechten van de mens. Wanneer men het in de tandheelkunde dus heeft over 

conventietarieven, gaat het over tarieven die afgesproken zijn tussen de overheid (cfr. RIZIV), 

ziekenfondsen en tandartsen. Hoeveel een behandeling bij de tandarts kost en welke behandelingen 

worden terugbetaald en hoeveel wordt terug betaald, wordt hier beslist.  

Dit akkoord wordt ieder jaar voorgelegd aan alle tandartsen. Tandartsen kunnen kiezen of ze akkoord 

gaan met de voorgestelde tarieven of niet. Als een tandarts de conventie aanvaardt, is hij 

geconventioneerd. Volledig geconventioneerde tandartsen houden zich altijd aan dit tarief. Tandartsen 

die zich niet akkoord verklaren met deze tarieven, hoeven zich ook niet aan deze tarieven te houden. Zij 

zijn niet-geconventioneerd of gedeconventioneerd en kunnen ten allen tijde zelf bepalen welke prijzen 

ze vragen. 

In België kunnen tandartsen ook kiezen voor een tussenoplossing en een deel van hun tijd aan 

conventietarief werken, en een ander deel niet. Deze partieel geconventioneerde tandartsen werken 

3/4 van hun uren aan conventietarief, en 1/4 niet. De uren waarop de tandarts niet geconventioneerd is, 

moeten verplicht geafficheerd worden in de wachtzaal. Als je telefonisch een afspraak maakt kan je het 

ook vragen. 

Indien minder dan de helft van de tandartsen volledig of gedeeltelijk geconventioneerd is, is er geen 

onderlinge conventie, en kunnen alle tandartsen zelf beslissen hoeveel ze vragen voor een behandeling. 

Er bestaat dan enkel maar zekerheid over hoeveel van de behandeling terugbetaald wordt, maar niet 

hoeveel de patiënt zelf betaalt.  

Het is belangrijk om te weten dat het niet noodzakelijk zo hoeft te zijn dat een niet-geconventioneerde 

tandarts zich nooit aan de conventietarieven houdt en dus altijd duurder is of supplementen vraagt. Hij 

kan dit, maar de tandarts kan evengoed voor bepaalde patiënten en/of bepaalde behandelingen de 

conventietarieven hanteren. Belangrijk is wel om dit op voorhand na te vragen, zodat je niet voor 

verrassingen komt te staan. Wil je echter 100% zekerheid over de gevraagde tarieven, dan kies je best 

voor een volledig geconventioneerde tandarts. 

 

De tandheelkundige conventie bepaalt ook welke behandelingen bij de tandarts terugbetaald worden 

en hoeveel er terug betaald wordt.  Afhankelijk van het statuut dat je hebt bij de mutualiteit krijg je 

meer of minder terugbetaald. 
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4.1.2 Wat is mijn statuut, en wat is ‘verhoogde tegemoetkoming’ 

Mensen met een gemiddeld inkomen en een goede algemene gezondheid hebben een gewoon statuut 

bij de mutualiteit. Wanneer deze mensen bij de tandarts gaan, betaalt de mutualiteit bij de meeste 

behandelingen ongeveer 80% van de kosten terug aan de patiënt. Deze dient hiervoor het getuigschrift 

dat hij krijgt na de behandeling samen met een klevertje in te dienen bij de mutualiteit. Het deel dat de 

patiënt zelf betaalt, wordt het remgeld genoemd. Voor kinderen onder de 18 jaar zijn alle 

geconventioneerde behandelingen volledig terugbetaald door de mutualiteiten en is er dus geen 

remgeld. Je kan dus in principe zeggen dat het tandartsbezoek voor kinderen ‘kosteloos’ is, wanneer 

gewerkt wordt aan conventietarief. 

Mensen met een statuut van verhoogde tegemoetkoming krijgen voor de meeste behandelingen alles 

terugbetaald door de mutualiteit. De ‘tegemoetkoming’ van de mutualiteiten naar de patiënt toe is dus 

verhoogt, vandaar de naam. Vaak gaat het hier om mensen met een laag inkomen of een chronische 

ziekte of invaliditeit. In sommige gevallen wordt dit statuut automatisch toegekend zonder dat je dit zelf 

moet aanvragen, maar dit is lang niet altijd het geval. Heb je dus een laag inkomen maar nog geen 

verhoogde tegemoetkoming, vraag dit dan zeker eens na bij je mutualiteit, want misschien heb je hier 

wel recht op zonder dat je het zelf weet.    

Een verhoogde tegemoetkoming heeft niet enkel gevolgen voor de behandeling bij de tandarts, de 

huisarts of de kinesist, maar biedt ook nog vele andere voordelen: 

-geneesmiddelen en ziekenhuisopnames kosten minder 

-lagere bijdrage voor de Vlaamse zorgverzekering 

-50% korting op treinreizen en een nog grotere korting op busabonnementen 

-recht op een verwarmingstoelage indien je huis verwarmd wordt op huisbrandolie, aardgas of 

verwarmingspetroleum 

 

Er bestaat ook een maximumfactuur (MAF). Deze maximumfactuur houdt in dat, wanneer je medische 

kosten een bepaald plafondbedrag overschrijden, je alle bijkomende remgelden volledig terugbetaald 

krijgt door de mutualiteiten. Deze maximumfactuur moet je zelf niet aanvragen maar wordt 

automatisch toegekend en berekend door de mutualiteiten.  

De maximumfactuur geldt voor alle Belgische burgers. Wel is het zo dat het plafondbedrag afhankelijk is 

van je inkomen. Hoe minder je verdient, hoe lager het plafondbedrag. De volledige uitleg zegt dat het 

plafondbedrag “afhankelijk is van het netto belastbaar gezinsinkomen van het derde jaar voorafgaand 

aan dat waarvoor het recht op de MAF wordt onderzocht”. Maar gelukkig hoef je dus zelf nooit deze 

berekening te doen, dit gebeurt automatisch. 
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Jaarinkomen Plafondbedrag 

Tot €17.879,74 €450 

€17.879,75 tot €27.486,76 €650 

€27.486,77 tot €37.093,81 €1 000 

€37.093,82 tot €46.300,54 €1 400 

Vanaf €46.300,55 €1 800 
Het plafondbedrag van de maximumfactuur is afhankelijk van het gezinsinkomen van de patiënt 

 

4.1.3 Wat is de ‘Regel Derde Betaler’? 

Bij de Regel Derde Betaler of Regel Betalende Derde hoef je als patiënt enkel maar het remgeld zelf te 

betalen. Het deel van de kosten dat de mutualiteit achteraf aan jou als patiënt zou terugbetalen, betaalt 

het rechtstreeks aan de tandarts. Er is een ‘derde partij’, namelijk de mutualiteit, die een deel van de 

kosten aan de tandarts betaalt, vandaar de naam. Je hoeft als patiënt dus niet het volledige bedrag zelf 

voor te schieten. Uiteraard is dit handig, want de kosten van een tandheelkundige behandeling zijn 

meestal vrij hoog. Wanneer je al veel kosten hebt, kan het moeilijk zijn dit bedrag voor te schieten, zelfs 

al krijg je achteraf het grootste deel terugbetaald.  

Helaas wordt de Regel Derde Betaler sinds oktober 2015 door de overheid in de meeste gevallen 

verboden voor behandelingen bij de tandarts. Er zijn gelukkig een aantal uitzonderingen waarbij de 

regel betalende derde wel toegepast mag worden door de tandarts: 

- Kinderen onder 18 jaar  

-Overlijden/ coma 

-Verhoogde tegemoetkoming / bruto belastbaar inkomen < leefloon/ langdurig werkloos/recht op 

verhoogde kinderbijslag 

-Instellingen geestelijke gezondheidszorg 

-Verzorgingsinstellingen voor kinderen, ouderen en mindervaliden 

-Bepaalde soorten behandelingen, zoals bv. het maken van een uitneembare gebitsprothese (indien 

patiënt ouder is dan 50 jaar) 

-wachtdienst in het weekend 

-Chronische ziekte 

-Palliatieve thuispatiënten 

 

In deze situaties mag de tandarts de regel derde betaler toepassen, maar in tegenstelling tot de huisarts 

is hij hiertoe nooit verplicht. Behoor je tot een van bovenstaande categorieën, dan kan je vragen aan de 
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tandarts of hij de regel derde betaler wil toepassen, maar de kans bestaat dat de tandarts deze regel 

niet toepast, en hiertoe heeft hij het recht. Je vraagt dit dus best op voorhand na wanneer je hierover 

zekerheid wilt. 

 

4.1.4 Ik ben een asielzoeker. Wat moet ik doen om bij de tandarts te geraken? 

Er wordt te pas en te onpas gegooid met termen als ‘vluchtelingen’, ‘vreemdelingen’, ‘asielzoekers’ en 

‘illegalen’, alsof deze allemaal hetzelfde zouden betekenen. Uiteraard is dit niet zo. Onder asielzoekers 

horen alle mensen die zich in een asielprocedure bevinden. Dit zijn dus mensen die een asielaanvraag 

hebben ingediend in ons land bij de Dienst Vreemdelingenzaken. Zolang hun asielprocedure loopt, met 

inbegrip van een eventuele beroepsprocedure, wordt de persoon beschouwd als een asielzoeker, en 

staat hij voor zijn medische kosten onder de bevoegdheid van Fedasil, het federaal agentschap voor de 

opvang van asielzoekers. 

Zoals de definitie het al aangaf, is Fedasil bevoegd voor asielzoekers vanaf de dag van hun asielaanvraag, 

tot de dag dat hun aanvraag wordt goed- of afgekeurd. Om als zorgverstrekker te weten te komen of 

iemand effectief nog in procedure is (en of je dus aan Fedasil mag factureren), moet de patiënt of de 

tandarts vooraf aan Fedasil een requisitorium aanvragen. Dit is een document dat bewijst dat Fedasil 

voor die behandeling effectief bevoegd is en betaling van medische zorgen garandeert. Aangezien de 

asielaanvraag van de asielzoeker van de ene dag op de andere afgewezen kan worden, zelfs zonder dat 

de persoon in kwestie het soms zelf weet, moet voor iedere behandeling een nieuw requisitorium 

worden aangevraagd. 

Fedasil betaalt alle behandelingen met RIZIV-nomenclatuur aan conventietarief. Er moet geen 

remgeld betaald worden. Tanden trekken onder de leeftijd van 53 jaar is eveneens volledig 

terugbetaald. In principe worden protheses (eenvoudige tandvervanging) niet betaald, tenzij het 

kauwvermogen ernstig is aangetast. De betaling door Fedasil is afhankelijk van de situatie van de 

asielzoeker: 

● VERBLIJVEND IN EEN COLLECTIEF OPVANGCENTRUM 

De arts in het centrum verwijst zelf en maakt een afspraak bij de tandarts. Het centrum zelf geeft per 

afspraak een requisitorium mee. Dit requisitorium is de betalingsgarantie van Fedasil naar de tandarts 

toe. De tandarts stuurt dan het getuigschrift samen met het requisitorium naar het opvangcentrum. 

Deze betaalt dan normaal gezien binnen de twee maanden. Als er nieuwe afspraken gemaakt moeten 

worden gebeurt dit telkens via een verantwoordelijke van het centrum. 

● VERBLIJVEND IN EEN LOKAAL OPVANGINITIATIEF 

Dit zijn vaak gezinnen die door een OCMW gehuisvest worden in sociale woningen. Fedasil is nog steeds 

verantwoordelijk voor medische kosten. Het requisitorium wordt uitgeschreven door 

een maatschappelijk werker van het OCMW. Dit document wordt dan samen met het getuigschrift 

opgestuurd naar de maatschappelijk werker van het OCMW. Hier gebeurt de betaling eveneens binnen 

de twee maanden. Als er nieuwe afspraken gemaakt moeten worden moet er telkens een nieuw 

requisitorium aangevraagd worden bij het OCMW. 
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● VERBLIJVEND BUITEN DE OPVANGSTRUCTUREN 

Dit zijn mensen die nog steeds onder de bevoegdheid van FEDASIL vallen, maar hun huisvesting op eigen 

initiatief hebben gevonden. Er is nog steeds een requisitorium nodig als betalingsgarantie voor de 

tanadarts. Deze kan je aanvragen aan de hoofdkantoren van Fedasil in Brussel: 

Cel centralisatie medische kosten 

Kartuizerstraat 21, 1000 Brussel 

02 213 43 00 (NL) 

02 213 43 25 (F) 

Fax 02 213 44 12 

medic@fedasil.be 

Het getuigschrift moet dan samen met het requisitorium opgestuurd worden naar hetzelfde 

hoofdkantoor. 

Op de volgende pagina vind je een aanvraagformulier tot het bekomen van een requisitorium, en op de 

daaropvolgende pagina staat een blanco voorbeeld van het requisitorium zelf. 

Meer informatie kan je steeds vinden via www.medimmigrant.be 

 

  

http://www.medimmigrant.be/
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4.1.5 Ik ben illegaal in België en heb nood aan mondzorg. Waar kan ik terecht? 

Wanneer mensen zonder wettige verblijfsvergunning in het land zijn, krijgen zij een uitzettingsbevel om 

het grondgebied te verlaten. Een groot deel van deze mensen blijft echter in België, in de illegaliteit. Het 

feit dat mensen in de illegaliteit leven betekent uiteraard niet dat zij helemaal geen rechten hebben. 

Ieder land dat de Verklaring voor de Rechten van de Mens ondertekende, heeft de plicht om iedere 

persoon in nood medische bijstand te verlenen. Dit is een universeel basisrecht, dat ook geldt voor 

dringende tandheelkundige zorg. Deze wordt gewaarborgd door het Koninklijk besluit ‘Dringende 

medische hulp’ (KB 12.12.96 ).  

Mensen zonder verblijfsdocumenten kunnen hiervoor terecht bij het lokale OCMW. Hier moeten zij 

kunnen aantonen dat ze op het grondgebied van de stad of gemeente verblijven. Veel mensen hebben 

schrik om zich ergens aan te melden, zelfs al hebben ze dringende medische zorg nodig, omdat zij 

menen makkelijker opgepakt te kunnen worden door de politie als ze zich laten registreren. Het is 

echter zo dat de politie nooit adresgegevens over mensen zonder wettig verblijf mogen opvragen bij het 

OCMW. 

Dringende Medische Hulp kan bedoeld zijn om een ziekte te behandelen of te genezen (= curatief), 

maar kan ook bedoeld zijn om erge ziektes te voorkomen (= preventief). ‘Dringende’ medische hulp in 

de tandheelkunde staat dus niet gelijk aan ‘pijnbestrijding’ (curatief), maar elke noodzakelijke 

behandeling om deze pijn te vermijden (preventief).   

Het KB 12.12.96 vermeldt dat de lokale OCMW’s moeten instaan voor dringende medische verzorging, 

maar de specifieke uitwerking hiervan kan verschillen van stad tot stad, door de autonomie van ieder 

lokaal OCMW. In wezen is zorg noodzakelijk wanneer een (tand)arts oordeelt dat deze zorg noodzakelijk 

is. Toch is het in de praktijk meestal zo dat de (tand)arts vooraf een aanvraag moet indienen bij het 

OCMW, waarna een adviserend arts nagaat of de aangevraagde behandeling effectief ‘dringend’ is. 

Pas na goedkeuring van de medische raad krijgt de patiënt een schriftelijke bevestiging dat zijn 

behandeling door het OCMW vergoed zal worden. 

Het gebrek aan universele richtlijnen voor gans België maakt het uiteraard heel moeilijk voor zowel de 

patiënt als de tandarts, aangezien de definitie van wat ‘dringende zorg’  is en de terugbetaling van deze 

zorg afhangen van de stad of gemeente waar men woont. 

 

4.1.6 Ik ben Belgisch burger, heb een mutualiteit, maar kan de remgelden bij de tandarts niet betalen. 

Kan ik hiervoor bij het OCMW terecht? 

Belgische burgers met een mutualiteit en moeilijkheden met betalingen bij de tandarts, kunnen best 

eerst laten onderzoeken of zij in aanmerking komen voor een verhoogde tegemoetkoming. Niet alleen 

valt dan het grootste deel van de remgelden weg, maar kan ook met de Regel Derde Betaler gewerkt 

worden indien de tandarts bereid is deze toe te passen. 

Wanneer je geen statuut van verhoogde tegemoetkoming hebt, zal je echter steeds het volledige bedrag 

van de behandeling zelf moeten voorschieten en krijg je niet alles terug. Bovendien zijn er bepaalde 
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behandelingen die niet door de mutualiteiten worden terugbetaald. De patiënt betaalt in dit geval het 

volledige bedrag en krijgt hier niks voor terug. Dit geldt ook voor mensen met een verhoogde 

tegemoetkoming! De meest gekende voorbeelden van niet-terugbetaalde behandelingen zijn 

tandextracties tussen de leeftijd van 18 en 53 jaar en het plaatsen van een uitneembare gebitsprothese 

onder de 50 jaar. Ook alle vaste constructies in de mond (kronen, bruggen en implantaten) worden door 

de mutualiteiten niet terugbetaald.  

Mensen met een Belgische identiteitskaart kunnen voor het betalen van remgelden aankloppen bij het 

OCMW. Het OCMW kan dan beslissen (een deel van) deze kosten op zich te nemen, of de kosten voor te 

schieten en nadien met jou als patiënt een afbetalingsplan uit te werken. 

Deze procedure kent een aantal stappen: 

-je meldt je aan bij het lokaal dienstencentrum of OCMW van de plaats waar je woont 

-het OCMW stelt een maatschappelijk assistent aan die via een sociaal onderzoek nagaat of je effectief 

financiële noden hebt 

-Indien bevestigd wordt dat je in financiële nood verkeert, wordt een dossier geopend 

-de tandarts moet een kostenraming indienen voor het voorgestelde behandelplan bij de 

maatschappelijk assistent, met een motivering waarom de behandeling noodzakelijk is. 

-een adviserend arts bekijkt de aanvraag en vaardigt een advies uit over de noodzaak van de 

voorgestelde zorgen 

-de medische raad van het OCMW beslist over de goedkeuring van het behandelplan. Indien een 

goedkeuring volgt, geven zij hiervan een schriftelijke bevestiging. Deze schriftelijke bevestiging is nodig 

vooraleer aan de behandeling begonnen kan worden. 

 

4.1.7 Ik ben vorig jaar niet naar de tandarts geweest. Krijg ik nu helemaal geen terugbetaling, of hoe 

zit dat precies? 

Van iedereen wordt verwacht dat hij of zij minstens één keer per jaar op tandartsbezoek komt. 

Uiteraard omdat dit nu eenmaal veel gezonder is voor je tanden, maar ook omdat het goedkoper is. Het 

is immers zo dat de mutualiteiten minder terugbetalen voor bepaalde behandelingen (reiniging, 

tandvullingen, radiografieën, tandextracties, gebitsprothesen) indien je het jaar voordien niet bij de 

tandarts bent geweest. Wie wel ieder jaar naar de tandarts gaat wordt hier dus in zekere zin voor 

beloond, want die betaalt uiteindelijk minder (hogere terugbetaling). Deze maatregel noemt men de 

invoering van het mondzorgtraject, en bestaat sinds 2016 voor mensen zonder verhoogde 

tegemoetkoming en vanaf 2017 voor mensen met een verhoogde tegemoetkoming.  

Let wel: het is niet zo dat je helemaal geen terugbetaling krijgt als je vorig jaar niet naar de tandarts 

bent geweest, het verschil in remgeld bedraagt maximaal een tiental euro’s. Toch is het zo dat hoe 

uitgebreider de behandeling, hoe hoger het remgeld zal zijn. Voor controle en preventie is het remgeld 

zelfs helemaal niet verhoogd, ook al ben je het jaar voordien niet naar de tandarts geweest. Wacht 

dus zeker niet tot je pijn hebt om naar de tandarts te gaan, ook al ben je het jaar voordien niet geweest. 
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De verhoging van het remgeld geldt bovendien maar voor één jaar als je nadien wel ieder jaar op 

controle komt. 

Voorbeeld: Ik heb geen verhoogde tegemoetkoming en heb een tandvulling nodig in 2016, maar ben in 

2015 niet naar de tandarts geweest. In dat geval betaal ik voor mijn tandvulling ongeveer 14 euro zelf (in 

plaats van 7 euro). Maar vanaf 2017 is mijn remgeld terug hetzelfde als iemand die wel ieder jaar naar 

de tandarts gaat. 

 

 

4.2 Welke soorten behandeling voert de tandarts uit? 

 
4.2.1 Preventie 

Bij een preventief mondonderzoek zal de tandarts, na het afnemen van een anamnese waarbij de 

algemene gezondheid, het voedingsgedrag, rookgedrag en medicatiegebruik wordt in kaart gebracht,  

kijken in de mond om mogelijke problemen op te sporen. Hij zal hierbij: 

 

-kijken naar de mondhygiëne 

-nagaan of er geen cariës (beginnend tandbederf) aanwezig is, indien nodig in combinatie met enige 

medische beeldvorming. 

-De gezondheid van het tandvlees, slijmvliezen, speeksel en de tong beoordelen 

-de toestand van het eventueel aanwezig prothetisch herstel evalueren 

-ontwikkeling en tandenstand controleren 

-een kleine reiniging uitvoeren indien tandsteen aanwezig is.  

Afhankelijk van het persoonlijke risicoprofiel van de patiënt zal de tandarts beslissen of het nodig is om 

één of twee keer per jaar op controle te komen.  

Een jaarlijks mondonderzoek kan alleen maar aangerekend worden bij mensen tussen de 18 en de 67 

jaar en slechts eenmaal per kalenderjaar. 

 

4.2.2 Medische beeldvorming: röntgenfoto's 

Radiologie is inbegrepen zowel in een mondonderzoek als bij een wortelkanaalbehandeling. In alle 

andere gevallen kunnen RX-foto’s apart aangerekend worden wanneer het nodig is om deze opnames te 

maken.  
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Ook al kosten deze röntgenopnames niet overdreven veel geld, toch is het belangrijk om te weten dat 

radiologie niet 100% terugbetaald wordt voor wie ouder is dan 18 jaar, ook niet voor mensen met een 

verhoogde tegemoetkoming. Voor 2 kleine foto’s in de mond bedraagt het remgeld €510 voor mensen 

zonder verhoogde tegemoetkoming. Voor mensen met een verhoogde tegemoetkoming is er geen 

remgeld.    

Een o.p.g. (orthopantomogram) is een foto van het volledige gebit, dat genomen wordt met een toestel 

dat eenmaal rond de patiënt draait. Deze opname is maar éénmaal om de twee jaar terugbetaald. 

 

Links: detailopname van een aantal tanden in de onderkaak. Hiervoor plaatst de tandarts een plaatje in de mond, waarna hij 
die plaatst belicht met een röntgenbuis. Rechts: Orthopantomogram (OPG). Hiervoor moet de patiënt in een apart toestel 
gaan staan, waarna een stralingsbron rond het hoofd van de patiënt draait om een volledig overzicht te bekomen.  

  

 4.2.3 Reiniging 

Als er tandsteen aanwezig is moet het gebit gereinigd worden door de tandarts of mondhygiënist. 

Hierbij zal de tandarts het tandsteen lostrillen van de tand met een instrument dat sneller trilt dan het 

geluid (ultrasoon). Hierdoor springt het tandsteen makkelijk van de tand. Het instrument wordt 

permanent gekoeld door water. Dit is uiteraard géén boor en dus niet schadelijk voor de tanden. 

Nochtans heb je na een tandsteenreiniging vaak het gevoel met je tong dat er “stukken van je tanden 

weg zijn”. Dit is echter niet het geval. Enkel het tandsteen is weg, en met je tong voel je terug de echte 

contouren van je tanden, zonder aanslag aan. 

Een reiniging kan aangerekend worden op elke leeftijd, en dit gebeurt per kwadrant (bv. rechtsboven, 

linksonder). In totaal kost een volledige tandsteenreiniging €55, 6811. Deze behandeling wordt maar 

éénmaal per jaar terugbetaald. Indien men het jaar voordien een tandartsbezoek heeft gehad is de 

terugbetaling 80% voor mensen met een gewoon statuut en 100% voor mensen met een verhoogde 

tegemoetkoming. Indien men het jaar voordien niet naar de tandarts is geweest en dus het 

mondzorgtraject niet in orde is, zal er minder terugbetaling zijn. 
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4.2.4 Vullingen 

Wanneer tandbederf (cariës) wordt vastgesteld dat zich uitbreidt tot in het dentine, moet de tandarts 

een vulling plaatsen.  

 

Hoe gaat dat eigenlijk in zijn werk?  

1. De tand verdoven, indien nodig. Vaak is het voor de patiënt makkelijker om de tand van bij aanvang 

te verdoven, ook al is hiervoor een injectie nodig. Op deze manier is hij immers zekerder dat de rest 

van de behandeling op een pijnvrije manier kan gebeuren. 

 

2. Het tandbederf wordt weggehaald met behulp van kleine boortjes en handinstrumenten totdat alle 

actieve cariës verwijderd is. Mensen denken vaak dat tandbederf altijd gepaard gaat met een 

zichtbaar ‘gat’ in de tand. Toch is het meestal zo dat het tandbederf nog verscholen zit onder het 

tandoppervlak. De tandarts moet dit tandbederf dan eerst nog vrijmaken om het aangetaste deel 

van de tand proper te kunnen maken. Het prepareren van deze caviteit (opening) gaat gepaard met 

een schel geluid en veel water, maar hoeft verder niet afschrikwekkend te zijn.  

 

3. Het teveel aan water en speeksel wordt weggehaald met één of twee speekselzuigers. 

 

4. Wanneer de tandarts de tanden niet voldoende droog krijgt met speekselzuigers en wattenrollen, 

kan hij een rubberdam plaatsen om de tand helemaal te isoleren. Dit is een rubberen vel dat over 

een of meerdere tanden geplaatst wordt, zodat geen speeksel meer in of rond de tand kan vloeien. 

Voor de patiënt is het grote voordeel dat hij ook geen last meer heeft van het water en andere 

producten die door de tandarts gebuikt worden tijdens de behandeling. 

  

5. De tandarts kan verschillende types vullingen plaatsen, al naargelang de positie en de grootte van 

het tandbederf. Meestal wordt geopteerd voor een tandkleurige composietvulling. Om deze vulling 

te kunnen kleven aan de tand, zullen een aantal producten worden aangebracht. Indien tijdens deze 

procedure vocht zoals speeksel in aanraking komt met de tand, is dit zeer nadelig voor de kwaliteit 

van de vulling. Het is dus steeds belangrijk om als patiënt zoveel mogelijk te proberen om stil te 

zitten en de speekselzuiger niet uit de mond te halen. 

 

6. Wanneer de tandarts het vulmateriaal aanbrengt in de tand is het nog zacht van consistentie 

(vergelijkbaar met plasticine), zodat de tandarts er nog de juiste vorm aan kan geven. Meestal zal 

rond de tand ook een bandje of matrix geplaatst worden dat de omtrek van de tand volgt. Op die 

manier volgt het vulmateriaal de juiste vorm van de tand. Wanneer het materiaal op zijn juiste plaats 

is aangebracht, wordt het uitgehard met behulp van een polymerisatielamp. Het blauwe licht van 

deze lamp zorgt voor een reactie in het vulmateriaal, waardoor het meteen hard wordt. 
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7. Na het vullen wordt gecontroleerd of de vulling niet te hoog zit, en afgewerkt en glad gepolijst met 

speciale rubbertjes en borsteltjes.  

 

 

Waarom kost de ene vulling meer dan de andere? 

De prijs van een tandvulling is afhankelijk van de grootte. Tandvullingen op meerdere vlakken van de 

tand zijn duurder, omdat het arbeidsintensiever is en omdat hiervoor ook meer vullingsmateriaal 

gebruikt moet worden. Een witte vulling is ook iets duurder dan een grijze amalgaamvulling. 

Bv: Wanneer de vulling zich beperkt tot het kauwvlak (bovenvlak) of één van de zijvlakken van de 

tand, spreken we over een 1-vlaksvulling. Zijn ook bijkomende vlakken betrokken, gaat dit over naar 

een 2- of meervlaksvulling. Ook het remgeld (het deel dat je als patiënt zelf betaalt) wordt hoger 

naarmate de vulling groter is, maar het verschil in remgeld tussen de kleinste vulling en de grootst 

mogelijke vulling bedraagt maximaal €8.512 voor mensen zonder verhoogde tegemoetkoming die 

jaarlijks naar de tandarts gaan, en de tandarts werkt aan conventietarief. Voor mensen met een 

verhoogde tegemoetkoming en kinderen onder de 18 jaar is er in dit geval geen remgeld, hoe groot 

de vulling ook is. 

Het jaarlijks naar de tandarts gaan is dus ook belangrijk om meer terugbetaald te krijgen wanneer 

een tandvulling geplaatst moet worden. Een volwassene zonder verhoogde tegemoetkoming die 

niet jaarlijks naar de tandarts gaat, krijgt voor een 3-vlaksvulling €8.5 minder terugbetaald dan 

iemand die wel jaarlijks op tandartsbezoek komt. Voor mensen met een verhoogde 

tegemoetkoming bedraagt dit verschil slechts €1. Voor kinderen onder de 18 jaar is er geen verschil 

in terugbetaling tussen regelmatige of onregelmatige tandartsbezoekers.   

 

4.2.5 Wortelkanaalbehandelingen 

 

Een wortelkanaalbehandeling wordt in de volksmond ook wel een ‘ontzenuwing’ genoemd. Tandartsen 

zullen eerder spreken over een endodontische behandeling. Het is een behandeling waarbij het kanaal 

waarin zich de tandzenuw en bloedvaten bevinden (de pulpa) wordt schoongemaakt en ontsmet, om 

uiteindelijk deze kanalen op te vullen en af te dichten. 

 

Wanneer moet een wortelkanaalbehandeling gebeuren? 

1. Wanneer cariës te diep is doorgedrongen en de tandpulpa heeft aangetast.  

2. Bij aanhoudende tandpijn 
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3. Bij zwelling en ontsteking (abcessen) die het gevolg zijn van een afgestorven tandpulpa. In deze 

gevallen is er meestal geen sprake van tandpijn, maar de wortelkanalen moeten toch gereinigd 

en ontsmet worden om zeer grote abcessen (die wel heel pijnlijk en gevaarlijk zijn) te vermijden. 

 

Wanneer een wortelkanaalbehandeling moet gebeuren, zal de tandarts vaak eerst een voorlopige 

behandeling uitvoeren om de wortelkanalen proper te maken en te ontsmetten. Na deze voorlopige 

behandeling zal, wanneer sprake was van tandpijn, de pijn verdwijnen. Hiermee is het probleem echter 

nog niet opgelost! Het is van groot belang om in een volgende behandeling terug te komen bij de 

tandarts om een definitieve wortelkanaalbehandeling te laten uitvoeren. Indien dit niet gebeurt zal de 

pijn en/of ontsteking vroeg of laat in alle hevigheid terugkomen.  

 

Centraal op de foto staat een endodontisch behandelde tand afgebeeld. De kanalen waar de tandzenuw zich bevond, zijn 
opgevuld en afgedicht met een rubberachtig materiaal. Hierboven werd de tandkroon opgevuld met een composietvulling. 

 

 

Hoeveel kost zo een wortelkanaalbehandeling eigenlijk? 

Net zoals bij tandvullingen stijgt de prijs van een wortelkanaalbehandeling al naargelang het aantal 

kanalen in de tand. Snijtanden hebben bijvoorbeeld meestal één kanaal, maar de meeste maaltanden 

hebben 3 of meer wortelkanalen. Het belangrijkste verschil is dat het remgeld (het deel dat je zelf 

betaalt) niet hoger wordt! Bij een geconventioneerde tandarts is het remgeld dus steeds even groot, 

hoe veel kanalen de tand ook heeft. Het deel dat je zelf moet voorschieten stijgt wél, maar dit krijg je 

achteraf wel terugbetaald. 

Belangrijk! 

-Bij een wortelkanaalbehandeling is de tandvulling (van de tandkroon zelf) niet inbegrepen. Die wordt 

achteraf apart aangerekend.  

-sommige wortelkanaalbehandelingen worden door specialisten uitgevoerd. Door het werken met 

gespecialiseerde en dure apparatuur worden hiervoor heel vaak supplementen aangerekend. Wanneer je 
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zekerheid wil over het te betalen bedrag, informeer je je hiervoor best vooraf. 

 

4.2.6 Tanden verwijderen 

In het vakjargon spreekt men over tandextracties, en niet over ‘tanden trekken’. Het is immers niet zo 

dat de tandarts zomaar aan de tand trekt tot hij eruit vliegt, wat bij veel mensen nog wel de ronde doet. 

Bij een tandextractie is het de kunst om de tand zo voorzichtig mogelijk los te maken, om het bot 

rondom de tand niet te beschadigen. Door het werken onder lokale verdoving, voel je hier als patiënt 

nauwelijks iets van.  

Uiteraard is het steeds de bedoeling om tanden zo lang mogelijk te behouden. Tandextracties zijn dus 

steeds de allerlaatste behandeloptie. Toch moeten tanden soms verwijderd worden wanneer 

tandbederf een te groot deel van de tand heeft aangetast, wanneer teveel ontsteking rondom de tand 

aanwezig is, wanneer de tand gebroken is of wanneer tanden onvoldoende plaats hebben in de mond.  

Extracties zijn terugbetaald tot de leeftijd van 18 jaar en vanaf de leeftijd van 53 jaar. Indien je een tand 

moet laten verwijderen bijv. op je vijftigste is er geen tussenkomst door de mutualiteiten en betaal je als 

patiënt in principe alles zelf.  

 

4.2.7 Tandvervanging: eenvoudig prothetisch herstel 

 

Voor een eenvoudig prothetisch herstel is er vanaf de leeftijd van 50 jaar terugbetaling. Het gaat hier enkel 

over uitneembare gebitsprothesen in kunsthars, zoals afgebeeld op onderstaande foto’s. Uitneembare 

gebitsprotheses waarin metaal is verwerkt zullen altijd enkele honderden euro’s duurder zijn. Volledig vaste 

constructies (kronen en bruggen, implantaten) worden in normale omstandigheden nooit door de 

mutualiteiten terugbetaald, tenzij gedeeltelijk wanneer hiervoor speciale verzekeringen worden afgesloten. 

 

 

De prijs van deze prothesen zijn afhankelijk van het aantal tanden dat vervangen wordt. Dit gaat van één 

tand tot 14 tanden per prothese. Zo kost een volledige gebitsprothese in de onder- en bovenkaak in totaal 

€1145,98 aan conventietarief13. Op deze behandelingen mag steeds regel derde betaler toegepast worden. 

Het remgeld voor mensen met een gewoon statuut bedraagt in dit geval €286,48. Voor mensen met een 

verhoogde tegemoetkoming bedraagt dit €57,28. 

 

 

 

                                                           
13 Conventietarief zoals gangbaar op 1 december 2016 
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Hoe wordt een gebitsprothese eigenlijk gemaakt? 

Het maken van een gebitsprothese gebeurt meestal in vijf verschillende stappen, waarbij de tandarts 

samenwerkt met een tandtechnisch labo. 

Fase 1: Standaardafdruk: de kaken worden afgedrukt met een afdrukpasta. Op basis van deze 

afdruk wordt een gipsmodel en op maat gemaakte afdruklepels gemaakt. 

 
 

Fase 2:Individuele afdruk: de kaken worden nogmaals afgedrukt, maar preciezer, met behulp 

van de op maat gemaakte afdruklepels. 

 
 

Fase 3: Beetname: tijdens deze zittijd wordt vastgelegd hoe de relatie van de onderkaak is t.o.v. 

de bovenkaak. Met andere woorden kijkt de tandarts hoe de patiënt dichtbijt, zodat hij de 

gebitsmodellen in de juiste positie kan fixeren. Eveneens worden de kleur en de vorm van de 

tanden bepaald.  

 

Fase 4: Pas in was: de definitieve tanden worden geplaatst op een prothese in was. Zo kan het 

uitzicht, de beet en de spraak gecontroleerd worden vooraleer de gebitsprothese wordt 

afgewerkt. Door het opstellen van de tanden in zachte was, zijn nog kleine aanpassingen 

mogelijk.  

 

Fase 5: Afwerking: de nieuwe prothese wordt afgewerkt en geplaatst.  
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4.2.8 Tandvervanging: vast prothetisch herstel 

Met vaste voorzieningen worden kronen, bruggen en implantaten bedoeld. Dit is tandvervanging zonder 

dat je de tanden kunt uitnemen. In België worden deze behandelingen niet terugbetaald door de 

klassieke mutualiteiten. Een kroon over je eigen tand kost al snel meer dan €600 per tand, een kroon op 

een implantaat (schroef in het kaakbot) meer dan €1600. 

 

 

4.2.9 Orthodontie 

Een orthodontische behandeling wordt uitgevoerd om de stand van de tanden te verbeteren of de groei 

van de kaken bij te sturen. In de volksmond wordt gesproken over een ‘beugel’ of ‘blokjes’. 

Orthodontische behandelingen kunnen zeer mooie esthetische resultaten bieden, maar zijn duur 

(minstens €2000) en duren ongeveer 2 jaar. Indien een dossier wordt ingediend bij de mutualiteiten 

voor de vijftiende verjaardag van de patiënt, wordt van de behandeling €500 terugbetaald. Bepaalde 

mutualiteiten bieden extra verzekeringen aan die resulteren in een extra premie en een verhoogde 

terugbetaling. 

Het is belangrijk om te weten dat tanden levenslang verplaatst kunnen worden met orthodontie. 

Wanneer een patiënt dus nog niet onmiddellijk over de nodige budgetten beschikt om orthodontische 

behandeling te laten uitvoeren, betekent dit helemaal niet dat hij zijn kans verkeken heeft. Hoewel het 

belangrijk kan zijn voor betere resultaten om een behandeling uit te voeren tijdens de groei van de 

patiënt, blijft orthodontie mogelijk op elke leeftijd. 
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5. Motivationele gespreksvoering 
 

Waarom motiverende gespreksvoering - MG? Doelgerichte en op samenwerkinggerichte gespreksstijl 

om de interne motivatie voor een bepaald doel te versterken. Dit doen we door het ontlokken van 

interne redenen om te veranderen en te deze te exploreren in een sfeer van aanvaarding en 

mededogen.  

Centraal: Relatie met cliënt/gezin. Als coach kan je verschillende relaties opbouwen met je cliënt.  

● Je kan wachten tot je gezin gemotiveerd is om te veranderen, 

● je kan je gezin beschermen tegen de negatieve gevolgen van hun gedrag,  

● je kan ze confronteren met de risico’s van hun gedrag,  

● je kan hen zeggen wat ze moeten doen om het probleem op te lossen. 

 Vanuit MG vertrekken we vanuit de cliënt. De cliënt is verantwoordelijk voor zijn/haar eigen 

verandering. Als coach speel je slechts een gids die een expert is in het proces van verandering maar niet 

over de cliënt zelf. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat deze opleiding ervoor zorgt dat je in elk 

gesprek de perfecte therapeut zal zijn. Het is vooral belangrijk dat je meer bewust wordt van jezelf en de 

mensen waarmee je communiceert. Stukje bij beetje ga je zelf merken dat je de vaardigheden meer en 

meer zal gebruiken tijdens de gesprekken. 

1. Wat is verandering? 

1.1 Fasen van verandering – Proschaska & Declemente 
Verandering is geen willekeurig proces. Meestal volgt verandering een bepaalde structuur. Tijdens 

iedere stap in dit proces denkt de persoon anders. Als coach is het dus van belang dat je ongeveer weet 

in welke stap je gezin zich bevind. Zo heeft het geen zin om doelen te stellen om het gedrag aan te 

passen als je gezin helemaal niet overtuigd is dat er een probleem is.  

1. Precontemplatie: Waarom moet ik veranderen? 

Het gezin is nog niet overtuigd dat er een probleem is, of dat de klachten die ze hebben door een 

bepaald gedrag komen. Bij dit gezin is er nog geen intentie tot veranderen.  

2. Contemplatie: Ik ga dat nu niet kunnen veranderen.  

Het gezin is er zich van bewust dat er een probleem is. Het probleem is alleen nog niet zo belangrijk. 

Men heeft in deze fase nog geen intentie om te veranderen.  

3. Voorbereiding: Hoe moet ik veranderen?  

De intentie tot veranderen is aanwezig. Het gezin wil het probleem aanpakken en denkt dat hij/zij 

daar wel in zal slagen. Dit is het moment waarop men zal moeten plannen hoe men het beste zijn 

gedrag aanpakt. 

4. Actie: Ik verander mijn gewoonte.  

Het gezin is bezig met zijn gedrag te veranderen. Pas op we zijn er nog niet. Oude gewoontes zijn 
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moeilijk af te leren, zeker als er stress ontstaat of het druk wordt. Volledig nieuwe gewoontes 

aanleren is niet gemakkelijk. Beter om een oude gewoonte te veranderen naar een nieuwe. 

5. Behoud: Ik heb mijn gedrag aangepast! 

Het aangepaste gedrag van je gezin is een gewoonte geworden proficiat! Wanhoop niet als ze nog 

soms hervallen in een oude gewoonte. Dat is helemaal geen probleem. Kijk waar in de cyclus je terug 

kan beginnen. Herval is een normaal onderdeel van de veranderingscyclus. Leer van je fouten en kijk 

waar je dit keer beter kan doen! 

1.2 Ambivalentie 
Hoe ontdek je waar in de cyclus je gezin zit? Meestal is een persoon niet volledig voor of tegen 

verandering, maar zitten ze in een status quo. Er zit ambivalentie, dualiteit. Argumenten pro en contra 

zijn aanwezig. Dit herken je gewoonlijk aan de Maar die 2 delen van een zin opheft. 

“Ik wil wel heel graag naar de tandarts, MAAR dat kost zo veel geld en ik kan dat 

beter aan andere dingen uitgeven.” 

Als coach is het belangrijk dat je gaat letten op de taal van je gezin. Voel je nog veel weerstand in de 

gesprekken of ontdek je af en toe al wat verandertaal? En nog belangrijker hoe reageer jij hier op?  

A. Reparatiereflex 
Aangezien je deze cursus leest, heb je er voor gekozen om mondzorgcoach te worden, je wil mensen 

helpen. De stap naar de tandarts kleiner maken voor gezinnen die dit nodig hebben. Daarvoor ben je 

hier tenslotte. Je eerste reflex is om de mensen te helpen.  

“Pas op! Fruitsap zorgt ervoor dat je sneller gaatjes krijgt.”  

“Ik drink zo vaak fruitsap en ik heb helemaal geen gaatjes.” 

Waarom zijn we hier dan als we mensen niet mogen helpen? Menselijke natuur is complex. Als we 

twijfelen is onze eerste menselijke natuur onszelf verdedigen. Ten tweede gaan we ook meer geloven 

wat we zelf zeggen. In het voorbeeld haalt de coach één kant van de ambivalentie aan. De reflex van de 

andere persoon is om de andere kant te verdedigen en daarboven gaat hij die kant meer geloven omdat 

hij die zelf heeft aangehaald.  

“Je bent er zeker van dat fruitsap drinken geen gaatjes veroorzaakt?” 

“Ja, ik heb toch geen gaatjes ervan, hoewel ik tegenwoordig vaker hoor dat fruitsap 

even erg is al cola. Kan dat?”  

B. Verandertaal 
Het doel is dus dat we met onze reactie verandertaal gaan proberen uit te lokken bij het gezin. Er zijn 

verschillende soorten verandertaal. Aan de soort taal kan je horen hoe dicht de persoon bij de 

verandering zit en welke motivatie er al aanwezig is en aan welke er misschien nog gewerkt moet 
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worden. 

 

Afhankelijk van de soort veranderingstaal kan je gepast reageren op je gezin.  

“Je moet stoppen met roken? Jij wil liever niet stoppen?” 

“Hoe belangrijk vindt u het veranderen?” 

“Wat denkt u wel te kunnen doen?” 

“Dus u zou graag u gedrag willen veranderen, maar u hebt het gevoel dat u er te oud 

voor bent?” 

“Wilt u graag meer informatie over kleine tips die u misschien kunnen helpen om 

tanden poetsen gemakkelijker te maken?” 

 

2. Belangrijke vaardigheden 

2.1 Het belang van goed luisteren. 

A. Waarom luisteren? 
● Opbouwen van een goede relatie.  

o Gezin heeft het gevoel dat het veilig is bij u.  

o Gezin heeft het gevoel dat je de tijd neemt om hen te leren kennen.  

o Het gezin heeft de controle over het gesprek.  

● Informatie 

o Zicht op meer informatie: verbaal en non verbaal.  

o Gezin vertelt wat voor hen belangrijk is.  

o Vragen stellen ≠ luisteren 

● Bevorderen van verandering 

o Gezin durft te experimenteren met verandering. 

o Men kan duidelijk zijn verhaal doen en zelf tot nieuwe inzichten komen. 

● Empathie 

o Je kan het verhaal in jezelf vormen en inleven in het gezin.  

o Beter zicht op normen en belangrijke waarden van het gezin. 

B. Ruimte maken 
Maak ruimte voor het luisteren.  

● Geen andere zaken tegelijk doen (vb; schrijven) 

● Ruimte in je hoofd zodat je openstaat voor het verhaal. 

● Ruimte in je tijd, zodat de persoon zijn verhaal rustig kan doen.  

o Dit wil niet zeggen dat je uren moet uittrekken.   

vb: Ik ga je even onderbreken als je dat oke vindt? Je hebt vandaag al veel belangrijke dingen 

  
Verlangen 

“Ik zou graag...”  
Vermogen 
“Ik kan...”  

Redeneren 
“Waarschijnlijk 

...” 
 
Noodzaak 

“Ik moet...”  
Vastbesloten

-heid 
“Ik ga...” 

 
Actie 

“Deze week 
deed ik...” 
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verteld, vind je het goed als we dit volgende keer even opnemen? Samenvatting van 

gesprek... 

Stilte is ook communiceren 

● Cliënt kan gedachten op een rij zetten  

● Jij kan je gedachten op een rij zetten 

● Cliënt kan eigen aanvullingen bieden, zonder onderbroken te worden. 

C. Reflecteren 
Reflecteren is een belangrijke vaardigheid die je gebruikt om aan de cliënt aan te geven dat je goed aan 

het luisteren bent. Relfecteren is niet zomaar herhalen wat de cliënt gezegd heeft. Met een reflectie ga 

je een hypothese na. Het maakt niet uit of de hypothese fout of goed is, de cliënt zal zich verder 

verduidelijken, en dat is het doel. Reflecteren is ook geen vraag stellen. De stem gaat niet omhoog gelijk 

bij een vraag, een reflectie wordt geuit als een statement die komt vanuit het empatisch inleven in de 

persoon. Je kan op verschillende manieren reflecteren. Specifiek bij Motiverende Gespreksvoering gaan 

we weerstand en verandertaal reflecteren. 

● Eenvoudige reflectie:  

“ Ik heb al verschillende manieren geprobeerd om te stoppen met roken, maar niets lijkt te helpen.” 

 “Hoewel het nog niet lukt, blijf je zoeken naar een manier om te stoppen met roken.”  

● Complexe reflectie: Wat voel je onder het verbale. 

“Ik kan er niet goed tegen, dat iedereen altijd zegt hoe ik mijn kinderen moet opvoeden.” 

”Je bent eigenlijk kwaad/teleurgesteld dat anderen doen alsof jij niet in staat bent om je kinderen 

op te voeden.” 

● Metaforisch:  

“Mijn vrouw vond het goed dat we hieraan meededen, maar ik weet niet wat de bedoeling is.” 

 ”Het is alsog je een spel moet spelen waarvan je de spelregels niet kent.” 

● Versterken of verzwakkend: cliënt motiveren tot zelfonderzoek: nuancering 

“Ik kan er niet goed tegen als iedereen altijd zegt wat ik moet doen” 

 “je ergert je er een beetje aan?” 

“Ja, meer zelfs, ik wordt echt heel kwaad. Alsof ik niet in staat ben om zelf te beslissen.” 

● Dubbelzijdig: ambivalentie, veranderingswil van cliënt in kaart brengen. 

”Aan de ene kant wil je graag stoppen met roken, en toch is die ene sigaret net het enige wat je 

kan doen ontspannen na zo een drukke dag?” 

Gebruik je in bovenstaand voorbeeld ,maar  in plaats van ,en  dan geef je aan dat al het vorige niet 

belangrijk is. Gebruik je en dan geef je een de ambivalentie aan. Dit kan je meteen gebruiken om verder 

te gaan naar de elementen van verandering te bespreken. Verder op vorige voorbeeld. “Misschien is dat 

ene sigaretje toch niet het enige waardoor ik kan ontspannen.” 

D. Samenvatten 
Ook het samenvatten is een bewijs van luisteren. Door een samenvatting te geven zet je ook voor de 

cliënt alles eens op een rijtje. Hierdoor heeft hij/zij een overzicht van eigen gedachten en gevoelens en is 

het ook gemakkelijker om belangrijke dingen aan te vullen. Tenslotte is een samenvatting een mooie 
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afsluiter om naar een volgend onderwerp over te gaan. Specifiek bij motiverende gespreksvoering kan je 

er op letten dat je van je samenvatting een boeket van de motivaties maakt die cliënt zelf heeft 

aangehaald om te veranderen. Soms is hij er niet van bewust van alle redenen die hij zelf geeft.  

2.2 Hoe vraag ik iets?  
De grootste valkuil in een gesprek is te veel vragen stellen. Meestal hebben we een bepaald doel in ons 

hoofd, informatie die we nodig hebben om de cliënt te helpen. Dat is zeker niet slecht, maar de kans is 

groot dat je in een vraag-antwoord gesprek terecht komt, en dat moet je zeker vermijden om de relatie 

met je gezin te behouden. 

Dit alles wil niet zeggen dat je geen vragen moet stellen. Vragen zijn soms nodig om een verhaal 

duidelijker te krijgen of bepaalde informatie te weten te komen. Belangrijk is vooral dat je gebruik 

maakt van open vragen. Dit zorgt ervoor dat de cliënt meer ruimte heeft om te antwoorden, waardoor 

hij meer informatie geeft. Hij zal ook meer controle ervaren over het gesprek, waardoor de veiligheid 

niet in het gedrang komt. 

Enkele tips bij het stellen van een vraag: 

1. Open vragen stellen ipv gesloten.  

2. Geen 2 vragen achter elkaar stellen 

3. Minstens 2 reflecties voor elke vraag die je stelt 

4. Vermijd routinematige vragen 

5. Geef de mensen de tijd. 

6. Het is geen politieverhoor.  

7. Stel vragen die verandertaal uitlokken. 

2.3 Informatie geven. 
Deze cursus, maar ook al je andere ervaringen bieden zeer veel informatie aan die je aan je gezin kan 

geven. Toch moet je oppassen hoe je deze informatie overbrengt naar je gezin.  

● Prioriteiten: Informatie kan voor iedereen een andere betekenis hebben. Belangrijk is om de 

prioriteiten van je gezin niet te vergeten.  

● Positief: Als je informatie geeft, probeer deze dan altijd op een positieve manier over te brengen. Op 

deze manier veroordeel je de cliënt niet. En je geeft ze de kansen om zichzelf te verbeteren.  

“Als u blijft roken, zullen uw tanden nog geler worden.” 

“Als u stopt met roken, zal u merken dat uw gebit zich ook zal herstellen.” 

● Te veel & Te snel: Baken de informatie af, tot het belangrijkste en geef het gezin de tijd om de 

informatie te verwerken.  

● Toestemming: Val niet met de deur in huis, maar klop aan zodat de deur al op een kiertje staat. Zo is 

het gemakkelijker om de deur open te doen en kan dit op de snelheid van de cliënt.  

● Keuze: Zorg dat je bij het geven van de informatie keuze geeft aan de cliënt in hoe hij deze 

informatie kan gebruiken. Er is nooit 1 manier om gedrag te veranderen.  



 

Vlaams Kenniscentrum Mondgezondheid – Ieders Mond Gezond    OPLEIDING MONDZORGCOACH 
||78 
 

● Bevestiging: Controleer of je ook daadwerkelijk begrepen bent. Heel vaak zal men wel zeggen “ja ik 

begrijp het” maar merk je verder in het gesprek dat er toch onduidelijkheden zijn. Hoe veiliger de 

cliënt zich voelt, hoe sneller hij zal zeggen wanneer hij dingen niet begrijpt.  

In de motivationele gespreksvoering hebben ze een techniek uitgewerkt waarop deze informatie 

gegeven kan worden. Deze techniek basseert zich op het idee dat je eerst op de deur klopt – Uitlokken -  

Je lokt bij je cliënt de vraag naar informatie uit. Als de cliënt dan de deur openzet, kan jij gemakkelijk de 

informatie aanbieden. Hierna heb je nog de kans om veranderingstaal uit te lokken.  

● Uitlokken: Wat zou u nog graag weten? Wat weet u al? 

● Aanbieden 

● Uitlokken: Wat betekent dat voor u? Wat vindt u daar zelf van? Hoe kan u dat gebruiken in uw eigen 

leven?  

2.4 Oefeningen 
Iemand geeft mij het gevoel goed te luisteren als 
hij/zij... 

Iemand geeft mij niet het gevoel goed te 
luisteren als hij/zij... 

 
 
 
 

 

Als je voor het eerst naar een plaats gaat, 
waarom zou je terugkeren? 

Als je voor het eerst ergens naartoe gaat, wat 
maakt dat je niet wil terugkeren? 

 
 
 
 

 

Welke DO’s haal je hieruit voor je contact met je 
gezin? 

Welke DONT’s haal je hieruit voor je contact met 
je gezin? 

 
 
 
 

 

2) REFLECTEER OP TWEE VERSCHILLENDE MANIEREN (EENVOUDIG, COMPLEX, VERSTERKT,...) OP DE REACTIES VAN DEZE 

CLIËNTEN:  

Ik heb me geamuseerd, maar nu moet er iets aan veranderen. 

 
 
 

Mijn vrouw heeft me ingeschreven. Ik hoop dat je me kunt helpen. 
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Volgens mijn tandarts is het belangrijk voor mijn gezondheid. 

 
 
 

3) HERFORMULEER DE VOLGENDE GESLOTEN VRAGEN:  

Kan je er met iemand over praten? 

 
 

Heb je last van tandpijn? 

 
 

Zou dat helpen? 

 
 

3. Basisvoorwaarden voor een goede relatie 

3.1 Veiligheid 
Vooraleer je kan beginnen aan preventie en ondersteuning is het belangrijk dat je het vertrouwen hebt 

van je gezin zodat zij in een veilige omgeving kunnen praten en experimenteren met hun gedrag. Je 

moet niet denken dat dit uren in beslag zal nemen. Meestal raad men aan om 20% van je tijd bij het 

gezin te steken in het opbouwen van een goede relatie. Veiligheid creëer je via jezelf als coach en via de 

omgeving. Als coach zorg je voor:  

● Respect: Iedereen heeft eigen waarden. Het gezin moet die van jouw respecteren, maar jij moet 

evengoed die van hen respecteren. Door empatisch te luisteren ontdek je de waarden en kan je op 

een gepaste manier hierop reageren. 

● Vertrouwen: Het gezin moet jou kunnen vertrouwen. Ze moeten er van op aan kunnen dat je hun 

priveleven niet tegen de bakker gaat vertellen. Maar ook dat jij er bent om hen te helpen en niet 

voor andere redenen.  

● Onvoorwaardelijke acceptatie: Niet omdat een gezin dingen fout doet en verkeerde handelingen 

stelt dat het gezin slecht is. Onvoorwaardelijke acceptatie is een term die uit de opvoeding komt. De 

persoon of het gezin als geheel zal altijd geaccepteerd worden. De gedragingen die men stelt moeten 

niet altijd geaccepteerd worden.  

● Empathie: Inleven in het verhaal en het leven van de persoon is een van de belangrijkste dingen om 

hun motivaties en beweegredenen te kennen en zo op een gepaste wijze naar verandering over te 

gaan.  
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Hoe doe je dit?  
● Stel open vragen: je wil een actieve cliënt, die zich op zijn gemak voelt om zijn hele verhaal te 

vertellen. Door te vervallen in een vraag-antwoord patroon zal de cliënt het gevoel hebben de 

controle te verliezen. 

● Luister: Zorg dat de cliënt zich begrepen voelt en het gevoel heeft dat hij met zijn gedrag kan 

experimenteren. Geef de cliënt de stiltes om zijn gedachten te ordenen en zelf de draad op te 

pakken.  

● Bevestigen: Ondersteun, complimenteer, uit je begrip. Dit kan non-verbaal (knikken) of verbaal 

(hmm, ahja?, uhu).  

● Reflecteer: Geef je waarnemingen en de gevoelens die je ervaart terug aan de cliënt.  

3.2 Kennis 
De kennis die de cliënt heeft is belangrijk als je wil veranderen. Maar kennis aanbrengen kan snel leiden 

tot een welles-nietes spelletje als je je niet bewust bent van jezelf en je cliënt. Als coach ga je er altijd 

van uit dat je gezin expert is in het eigen lichaam en de gevoelens. Jij bent zelf maar een gids, die de 

gevoelens kan uitleggen of duidelijker maken. Een goede gids zal dus helpen om problemen te 

ontdekken, maar ze niet oplossen. Hij zal linken kunnen leggen tussen problemen en informatie die hij 

brengt, maar de cliënt zelf moet de risico-inschatting maken. Hij zal bijstaan met zijn ervaringen over het 

proces van veranderen. 

Wat moet ik doen? 
Geef altijd objectieve informatie in kleine hoeveelheden en op maat van de cliënt.  

Informatie moet niet altijd uit de coach of uit de boeken komen. Vaak heeft de cliënt zelf al veel 

informatie, maar is hij er zich niet van bewust. Daarom worden er vaak registratieopdrachten gegeven. 

Vb; De cliënt is er van overtuigd dat hij toch niet zo veel cola drinkt. Daarop vraagt de coach om de 

volgende 2 weken om in een schriftje te noteren iedere keer als hij de frigo opdoet om een glas cola te 

drinken. De coach vraagt er ook iedere keer bij te zetten waarom hij zin heeft in cola en hoe hij zich op 

dat moment voelt.  

De cliënt zal nu bewuster cola drinken. Hierdoor kan hij dingen opmerken waar hij ervoor niet van 

bewust was. Door zijn gedrag op papier te zijn kan dit een extra motivatie zijn om te veranderen, want 

het probleem lijkt ineens groter dan eigenlijk gedacht.  

Vb: Na de registratie-opdacht merkt hij dat hij alleen thuis cola drinkt omdat die zo dichtbij staat. Naast 

het water. Hij grijpt ook vooral naar de cola wanneer hij een moeilijke dag had en heeft het gevoel dat de 

cola hem een energieboost geeft. 

3.3 Belang 
Heel vaak weet het gezin wel dat er problemen zijn. De grote stap is dan het belang van het probleem te 

erkennen. Zeker bij de doelgroep van onze mondzorgcoach kunnen we ons goed voorstellen dat er veel 

dingen belangrijker zijn dan een goede mondzorg. Toch is het belangrijk om het belang van mondzorg 

blijven te promoten om toch dat trapje hoger te geraken bij het gezin. Helaas kan je het belang niet 

zomaar opleggen. Het hangt vast aan de waarden van het gezin, de normen in de maatschappij, of de 
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doelgroep, de situatie op dat moment. Door samen te redeneren, verbanden te leggen tussen 

problemen en bepaalde gedragingen kan je stap per stap de balans doen overhellen. 

Deze balans mag je niet zien als een gewone weegschaal. Je kan niet zomaar een som maken van alle 

negatieve en positieve gevolgen van een bepaald gedrag. Een persoon zit complexer in elkaar. De 

omgeving, de familie, het werk en de maatschappij oefenen van alle kanten druk uit.  

Vanuit een positieve insteek, kunnen we gaan kijken naar wat het gezin belangrijk vindt, hoe het gezin 

daar motivatie uit kan halen, en wat er in dit gezin wel mogelijk is om te veranderen.  

Hoe doe je dit? 
● Selectief luisteren:  

o Waar hoor je ambivalentie in het verhaal van het gezin? Hoe kan je dit gebruiken om naar de 

verandering over te gaan? 

o Reflecteren en samenvatten om dieper in te gaan over de diepgaande en vaak complexe 

gevoelens die een cliënt heeft bij een bepaald gedrag. 

● Doelgericht vragen. Zonder gesloten vragen te gebruiken vragen naar momenten waarop het beter 

gaat, of wanneer net de problemen zijn, om zo een gedetailleerd beeld te krijgen.  

● Verkennen van de doelen en waarden van de persoon. De enige manier om het belang op lange 

termijn te veranderen is om de doelen en waarden van de persoon te kennen en op deze manier het 

gedrag te gaan bespreken. Waarden zijn de interne opvattingen van een persoon die niet snel zullen 

veranderen. Deze kennen is dus van groot belang om te weten of de verandering volgehouden kan 

worden.  

vb; Waar zou je willen staan binnen 5 jaar?  

3.4 Zelfwaarde.  
Zelfwaarde, of het gevoel zelf iets waard te zijn. Het belang alleen is niet voldoende. Het is een hele 

stap, maar zolang men zichzelf niet vertrouwd om te kunnen veranderen, zal er ook geen verandering 

zijn. Voor de zelfwaarde of zelf-effectiviteit te verhogen is het belangrijk dat de cliënt niet alleen staat. 

Ondersteuning van het hele gezin is nodig om zelfwaarde te verbeteren en uiteindelijk het gedrag te 

veranderen. Ook hier is het belagrijk om vanuit een positief standpunt te werken. Wat kan de persoon 

wel? En wat zijn zijn sterktes?  

Wat kan ik doen?  
● Selectief luisteren. Welke thema’s geven aan dat de persoon kan veranderen? 

vb; C: “Ik kan het niet, ik kan echt niet stoppen met roken. Ik heb geprobeerd met kauwgom, na 2 

weken terg opnieuw begonnen, volledige onthouding, na 1 week terug opnieuw, dan met zo pleisters. 

Toen is het ook maar 2 weken gelukt.”  

H: “Zoals ik het hoor ben je wel een doorzetter. Je hebt 3 keer geprobeerd en al 3 keer is het je gelukt 

om te stoppen. In totaal heb je al 5 weken niet gerookt. Denk je dat je nog eens zo kunt doorzetten 

met mijn hulp?” 

● Bevestigen: Bevestig wat je ziet, en erken de sterktes die de cliënt aangeeft, vaak heeft hij zelfs niet 

door dat hij deze heeft. (zie vorig voorbeeld) 
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● Doelgerichte vragen: Wat gaat er al goed? Waarom is het die keer niet gelukt? Wat vond je goed 

gaan de vorige keer? 

● Bevraag de inzet: Als het gezin het probleem belangrijk vindt, hebben ze waarschijnlijk al een aantal 

stappen naar verandering gezet. Alle ervaringen zijn belangrijk om mee te nemen als je nog eens 

opnieuw probeert, want uit je fouten leer je het meeste.  

● Positief herstructureren: Meestal hebben deze mensen een heel negatief beeld van hun falen. Maar 

vaak zit er ook veel positiefs verscholen in mislukte pogingen. Probeer zeker deze eruit te halen, 

want ze geven de moed om verder te gaan. Zorgen ervoor dat het negatieve beeld van ‘ik kan dit 

niet’ genuanceerd wordt.  

4. Weerstand 
Soms kan het voorkomen dat je met je cliënt op weg naar verandering weerstand tegenkomt. 

Weerstand wijst op alle tekens die erop wijzen dat de cliënt niet meer mee wil. Deze tekens staan 

tegenover de tekens die verandering uitlokken, en de kans op verandering wordt kleiner. Heel vaak 

wordt weerstand gezien als een onoverkomelijke drempel: De persoon wil niet meer meewerken. Toch 

kan weerstand nuttig zijn. Het is een signaal dat het contact met de ciënt verloren geraakt en dat je 

moet ingrijpen. 

4.1 soorten weerstand 
Weerstand kan in veer verschillende vormen voorkomen: verbaal, non-verbaal, gedragsmatig,... 

● Argumenteren: De cliënt gaat de coach in twijfel trekken. Hij neemt jouw advies niet serieus en kan 

vijandig reageren.  

Wat weet jij daar nu van, ik weet toch zelf wel wat ik doe, en daarbij jij hebt nooit moeten 

rondkomen met zo weinig geld. 

● Onderbreken: de cliënt reageert defensief en onderbreekt je.  

Hou maar op, ik weet het wel hoor.  

● Ontkennen:  Ontkennen kan op vele manieren. Het kan geuit worden als een beschuldiging naar 

derden, als een ontkenning van zijn gedrag naar jouw toe, waarbij hij wel niet direct een alternatief 

kan bedenken. Hij minimaliseert zijn gedrag of minimaliseert de gevolgen van zijn gedrag.  

“Ik heb geen probleem, ik drink alleen omdat mijn vrienden het anders vreemd zouden vinden, het is 

hun schuld als ik wat meer drink.” 

“Waarom zegt iedereen altijd dat ik een probleem heb, ik kan gerust stoppen en daarbij er zijn er 

zoveel op het werk die ’s middags een sigaret opsteken.” 

“Mijn tanden kunnen wel tegen die cola, ik drink dat al jaren en heb nog altijd geen problemen.” 

“Och ik kan toch niet stoppen, of ik dat nu wil of niet, daarbij wat gaan mijn vrienden zeggen na al die 

jaren.” 

● Negeren: zowel verbale als non-verbale tekenen dat de cliënt jou als coach negeert of geen interesse 

heeft in wat jij aan het zeggen bent. Dit kan zijn doordat hij/zij niet oplet, niet reageert of het 

gesprek ineens verandert.  

<< Haalt de schouders op>> “Zeg hoe lang moet je hier nog komen als onze coach” 
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4.2 Omgaan met weerstand 
Na het kunnen herkennen van de weerstand is een volgende stap omgaan met de weerstand. En vooal; 

hoe doe je dit op een motiverende manier.  

De belangrijkste vuistregel: Reageer niet op weerstand met weerstand. Hierdoor zal de weerstand nog 

toenemen. “Ik ga niet meer naar de tandarts, hij zei me dat het geen zin had om mijn tanden iedere keer 

weer te reinigen als ik bleef roken.” → “Ja, roken is wel heel slecht voor de tanden, het is zeker geen 

slecht idee om te stoppen met roken.” 

Beter is om mee te gaan met de weerstand. Welk gevoel wil de cliënt eigenlijk uitdrukken, welke 

behoefte is er onderliggend. Door dit onderliggend gevoel te benoemen kan je dichter bij je cliënt 

komen en de weerstand kleiner maken. De belangrijkste strategie om dit te doen is door te reflecteren.  

“Ik ga niet meer naar de tandarts, hij zei me dat het geen zin had om mijn tanden iedere keer weer te 

reinigen als ik bleef roken.” → “Dat is wel vervelend om te horen, stoppen met roken doe je niet op één 

twee drie. Wat dacht je toen de tandarts dat zei?” 

In het bovenstaand voorbeeld is de onderliggende behoefte veiligheid. De cliënt weer heus wel dat hij 

moet stoppen. Maar door de afwijsing van de tandarts en de bevestiging van de coach heeft de cliënt 

het gevoel dat iedereen hem in dezelfde richting dwingt. Hij moet stoppen met roken. Er is geen 

keuzevrijheid mogelijk. Ook kennis, belang en zelfwaarde kunnen aan de basis liggen aan een reactie 

met weerstand. 
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Oefening 
IN DE VOLGENDE VOORBEELDEN REAGEERT DE CLIËNT MET WEERSTAND. HOE ZOU JIJ MOTIVATIONEEL ANTWOORDEN? 

Wat weet jij nu over een gezond gebit? Ben jij een tandarts? Ik dacht het niet! 

 
 
 

Hoe oud ben je eigenlijk? Ben je getrouwd? Heb jij kinderen? 

 
 
 

Zwijgt, kijkt naar buiten en zucht diep. 

 
 
 

C: Ik wil niet met u praten! Dat helpt toch niet! 
Coach: Je kunt het pas zeker weten als je het probeert. 
C: Ik vertrouw je niet! Je doet maar alsof je mij wil helpen! 

 
 
 

5. Planning & Actie 

1. Gereed?  
Is de cliënt klaar om te veranderen? Als coach is het heel belangrijk om voortdurend op te letten of de 

cliënt wel klaar is om zijn gedrag aan te passen. Is het belang aanwezig? Heeft de cliënt er vertrouwen in 

dat hij in staat is om te veranderen? Is er inzicht in de problemen en is er voldoende ruimte om te 

veranderen (4 basisvoorwaarden, zie eerder). 

● Belang:  Rosa wil met al haar kinderen naar de tandarts, maar ze vindt geen tijd met de 2 jobs die ze 

combineert om haar gezin te onderhouden. 

● Kennis: Noni wil graag iets aan haar  constante tandpijn doen. Ze kreeg van haar WGC een 

tandenborstel. Maar hoe werkt dat nu juist?  

● Zelfwaarde: Elias vindt stoppen met roken heel belangrijk, maar hij denkt dat dat nooit zal lukken 

● Veiligheid: Emir wil graag met zijn zusje Aisha naar de tandarts. In school hebben ze gezegd dat dit 

heel belangrijk is voor kinderen. Zijn vader vertrouwt de tandarts niet en wil niet dat ze gaan.  

Hoe merk je dat een cliënt klaar is om te veranderen? Zowel verbale als non-verbale geven aan dat de 

weerstand afneemt en de tijd voor verandering is aangebroken.  

● De cliënt heeft minder argumenten tegen gedragsverandering 

● Hij gaat minder vragen stellen over het probleem en meer focussen op vragen over verandering en 

de mogelijke gevolgen van het veranderen.  
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● De cliënt gaat beginnen experimenteren met zijn gedrag om te kijken of het mogelijk is om te 

veranderen. 

● Hij straalt meer rust uit. De cliënt voelt dat er een uitweg in zicht is. Er is een interne motivatie om te 

veranderen. 

2. Alles in orde?  
De cliënt is gereed, belangrijk is om niet direct in actie te schieten. Als er te snel overgegaan wordt naar 

verandering, kan dit een invloed hebben op een sneller herval. Ook al is de cliënt klaar om te 

veranderen, je rol als coach is nog steeds belangrijk. Je blijft betrokken bij het proces, zowel om steun te 

verleren als om de verandering verder te concretiseren.  

Ook hier moet je je bewust zijn van de reparatiereflex. Als coach is het niet de bedoeling dat je de 

oplossing geeft. Je bent open voor de verschillende mogelijke keuzes van de cliënt, ook als is het niet de 

beste weg. Als coach mag je natuurlijk wel een alternatieve oplossing aanreiken, je mag deze oplossing 

niet opdringen.  

Om de ideeën van de cliënt te achterhalen kan je het best open vragen stellen. Zo kom je meer te weten 

over welk gedrag de cliënt wil veranderen en hoe hij dat wil doen. Je kan ook vragen of hij misschien nog 

andere ideeën had.  

Een volgende stap is om de  gekozen weg te concretiseren. Als coach ben je verantwoordelijk om de 

verandering gemakkelijker te maken. Dit kan door de gekozen verandering op te delen in kleinere 

haalbare doelen. Stap voor stap op het ritme van de cliënt, het gezin en de omgeving.  

De beste manier om de gekozen verandering te concretiseren is door te reflecteren. Hierdoor zorg je 

ervoor dat de cliënt zelf verder gaat nadenken over zijn eigen mogelijkheden om het doel te bereiken. 

Vervolgens kan je als coach ook zorgen dat er genoeg ondersteuning is vanuit de omgeving, zodat je als 

coach niet de enige bent die de cliënt ondersteund is zijn veranderingsproces. Probeer indien mogelijk 

heel het gezin te betrekken.  

Ten slotte kan je voor en tijdens het veranderingsproces tips geven aan je cliënt. Deze kunnen vanuit je 

eigen ervaring komen, of ervaring met andere personen die je begeleidt. Zo kan je voor de verandering 

begint al aangeven dat het heel normaal is dat je niet van de eerste keer perfect moet zijn. Twijfel en zo 

nu en dan eens hervallen is heel normaal. Belangrijk is dat dit informeren neutraal en objectief gebeurd 

en de cliënt zelf de conclusie eruit haalt. 

3. Start! 
Om de overgang naar verandering zo gemakkelijk mogelijk te maken kan je enkele strategiën gebruiken: 

● Maak de eerste stap zo klein mogelijk, zo geef je een boost en vertrouwen voor de verdere stappen. 

● Spreek een precieze timing af. Deze week ga ik dat op die manier proberen. Zo is de stap weer 

kleiner.  

● Laat de cliënt zich het mentaal voorstellen wat en hoe hij dit gaat doen. Dan heeft hij het gevoel dat 

het niet de eerste keer is.  

● Moedig de cliënt aan. Supporters zijn niet alleen in de sport belangrijk.  
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● Zorg dat de sociale omgeving op de hoogte is van de poging tot verandering: een vriend, een collega, 

familie. Dit zorgt voor druk zodat opnieuw de stap gemakkelijker is.  

● Stimuleer de cliënt om de effect van zijn verandering op te merken en te herkennen. Zelfs de kleinste 

verandering is van belang en wordt vaak over het hoofd gezien. 

6. Behoud en Terugval 

6.1 Behoud 
Om gedrag vol te houden, moet men er eigenlijk een gewoonte van maken. Na 2 weken heeft niemand 

een gewoonte aangeleerd. Heel vaak lijkt het alsof het een gewoonte is geworden, maar zal op 

momenten van stress en drukte toch het oude gedrag de kop op steken. Een gewoonte is die optie die 

de minst cognitieve energie met zich meebrengt. Er zijn enkele tips om het behoud te vergemakkelijken. 

Ten eerste moet je bij de nieuwe gewoonte proberen om van een externe motivatie naar een interne 

motivatie te gaan. Dit zorgt ervoor dat het gedrag langer zal volgehouden worden en het dus 

gemakkelijker is om een gewoonte te vormen.  (zie afbeelding onderaan) 

Vervolgens is een bepaald gedrag afleren bijna onmogelijk. Bij het afleren van een gedrag zal je eerder 

zorgen dat hij het gedrag afleert in bepaalde situaties. Beter is om een nieuwe gewoonte aan te leren. 

Deze nieuwe gewoonte moet er dan voorzorgen dat de oude niet meer uitgevoerd kan worden.  

In plaats van te stoppen met roken, kan je leren een kauwgom in je mond te steken als je de behoefte 

hebt aan een sigaret.  

 

6.2 Terugval 
Terugval wordt meestal ervaren als een persoonlijk falen, terwijl het een normaal onderdeel van de 

veranderingscyclus is. Doordat het aanvoelt als een persoonlijk falen, heeft herval invloed op het gevoel 

van zelfwaarde en het competentiegevoel. Het is zelfs mogelijk om tijdens de planningsfase al te 

bespreken wat je zou doen als je hervalt. Meestal gebeurt zo een terugval op hoog-risicomomenten. 

Momenten van stress of sterke emotie, in tijden van conflict en sociale druk. Het is dus belangrijk om 

daar op tijd met je cliënt mee te praten, zodat er een plan van actie is, in het geval van een terugval. Zo 

kan je op voorhand al vaardigheden trainen die kunnen helpen om om te gaan met deze hoog-

risicosituaties.  

A. Preventie van terugval.  
Om terugval te vermijden, is het belangrijk dat je jezelf kent en leert uit je eigen situaties. Als coach ga je 

samen met je cliënt op zoek naar de mogelijke hoog-risicosituaties.  

● Context: Wanneer ga je het het moeilijkste hebben.  

Als ik met mijn vriendengroep op cafe ga steek ik altijd een sigaret op.  

● Emotie & gedachten: Heb je momenten waarop je het moeilijk hebt om je gedrag vol te houden?  

Als ik een moeilijke dag op het werk heb gehad grijp ik nog al eens snel naar een glas cola.  
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B. Vaardigheden om herval ter verminderen. 
● Leren nee zeggen 

o Leren omgaan met verlangen: Proberen het gevoel van verlangen uit te stellen. 

o Herkennen van de signalen wanneer het moeilijk wordt. (situaties, emoties, gebeurtenissen, 

vrienden) 

o Ontspanningsoefeningen. Leren om te ontspannen op momenten waarop stress of 

verlangen bovenkomt. 

● Zelf managment. 

o Aanleren van interpersoonlijke vaardigheden: Hoe vraag ik om hulp, hoe uit ik mijn 

emoties,... Als coach kan je tonen dat je door veiligheid in de relatie creeren zorgen dat het 

stellen van vragen en het uiten van emoties gemakkelijker wordt.  

o Probleemoplossing en planning. Als coach ga je tijdens de voorbereiding samen met de 

cliënt als plannen wat er kan gebeuren en hoe je met mogelijke problemen zou kunnen 

omgaan. Na verloop van tijd kan je meer en meer het initiatief bij de cliënt laten zodat deze 

zelfd leert plannen en eventuele problemen op te lossen.  

o Omgaan met emoties. Vaak is veranderen van gedrag moeilijk omdat er emoties mee 

gepaard gaan die men liever doet vergeten. Leren en durven omgaan met deze emoties is 

belangrijk. Als coach kan je dat doen door de emoties die je opmerkt tijdens de gesprekken 

niet te negeren maar juist naar boven te halen. Veel mensen zijn bang om emoties bij 

anderen naar boven te halen. Zo lijkt het wel dat je geen emoties mag voelen. Bang, blij, 

kwaad, verdrietig,... het zijn allemaal emoties die belangrijk zijn in de mens en betekenis 

hebben.  

● Leefstijlvaardigheden.  

o Zoals al eerder vermeld is gedrag aan en afleren niet gemakkelijk. Je kan wel een gedrag 

aanleren thuis in samenzijn met de coach, maar dat wil nog niet zeggen dat je het op cafe 

kan. Probeer je cliënt aan te moedigen om het gedrag te oefenen op verschillende plaatsen. 

Spreek bijvoorbeeld eens af in de winkel, of in de cafe op de hoek.  

C. Wat kan je als coach doen?  
● Informeren over terugval: Zorg dat de cliënt op voorhand weet wat terugval is en dat dit heel 

normaal is.  

● Inzicht krijgen in hoog-risicosituaties. Probeer samen met de cliënt op zoek te gaan naar die situaties 

waarin het waarschijnlijk moeilijk zal worden.  

● Geef tips over omgaan en vermijden van deze situaties of laat de cliënt zelf met mogelijke 

oplossingen komen hoe hij denkt dat hij deze situaties kan aanpakken.  

● Merk de veranderingen op en beloon deze.  

o Een beloning kan door een simpele aanmoediging of compliment.  

o Als de cliënt deze beloning belangrijk vindt, is het misschien mogelijk om bepaalde 

beloningen vast te koppelen aan het halen van de doelen.  

Als ik 2 weken geen sigaret meer gerookt het ga ik met het uitgespaard geld mijn vrouw uit 

eten vragen. 
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● Blijf aanmoedigen en motiveren. 

7. Reflectie 
Dit onderdeel is niet meer voor de omgaan met de cliënt maar vooral met hoe jij, de coach met jezelf 

omgaat. Sta jij soms stil bij jezelf? Leer jij uit je eigen ervaringen? Een zelf-reflectie voert eigenlijk een 

pauze in tussen een gebeurtenis en een mogelijke oplossing. Een pauze waarin je het probleem bij jezelf 

gaat analyseren. In de context van je rol als coach, zal dit vooral zijn: 

Stilstaan bij de relatie met het gezin.  

Bij een reflectie ga je stilstaan bij je ervaringen rond een bepaalde situatie:  

● Wat gebeurde er?  

● Wat zag ik? 

● Wat wilde ik? 

● Wat voelde ik?  

● Wat dacht ik?  

● Wat deed ik?  

Hierna ga je hetzelfde doen maar over de cliënt:  

● Wat wilde de cliënt? 

● Wat zag de cliënt? 

● Wat voelde de cliënt? 

● Wat dacht de cliënt? 

● Wat deed de cliënt? 

Als je dit vergelijkt, zijn er dingen die je opvallen? Wat zou je nu anders aanpakken?  

Dit is maar een kort voorbeeld van een reflectie die je kan doen na een moeilijk gesprek met een cliënt. 

Zowel voor jezelf als voor je relatie met je gezin is het belangrijk dat je soms even stilstaat over de 

relatie. De vragen helpen daarbij om er niet te snel over te gaan.  

7.1 Motivatie herkennen 
IS DE INTERVENTIE VAN DE COACH IN DE GEEST VAN MOTIVERENDE GESPREKVOERING? HOE ZOU JIJ HET AANPAKKEN? 

1. Bert: Ik ga dat stomme registratieboekje niet bijhouden. Hoe kan het opschrijven van wat ik drink mij 

nu helpen. Zo ga ik er nog meer aan denken. 

Coach: Oké Bert, misschien heb je gelijk. Dit werkt voor veel mensen, maar niet vooriedereen. Misschien 

moeten we iets anders proberen. Wat lijkt jou een zinvolle manier om dit aante pakken? 

Ja   Nee 

2. Rita: Het is verloren moeite. Ik ben al zo vaak hervallen. Waarom zou het dan nu wel lukken? 

Coach: Het lukt je best. Je vindt het zo belangrijk, juist nu. 

Ja   Nee 
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3. Bjorn: Cannabis is maar een softdrug, alcohol dat is een harddrug, dat is veel erger. 

Coach: Dat onderscheid is niet belangrijk. Het is veel belangrijker wie een middel gebruikt en in welke 

omstandigheden. 

Ja   Nee 

 

4. Dorien: Ze vertelden me dat ik snel geopereerd moet worden, maar ik vertrouw ze niet, dus ik heb 

nog geen afspraak gemaakt. 

Coach: Waarom neem je dat risico? Zij zijn tenslotte experts op dat gebied. 

Laten we nu bellen, dan kun je misschien deze week nog terecht. 

Ja   Nee 

 

5. Frank: Ik weet dat mijn vader je verteld heeft dat ik depressief ben, maar dat klopt niet. Enkel dat ik 

wil stoppen met sporten betekent niet dat ik depressief ben. 

Hulpverlener: Je vader maakt zich onnodig zorgen. Waarom zou hij zich op deze manier zorgen maken, 

denk je? 

Ja   Nee 

 

6. Laura: Ik moet een plan bedenken om mezelf weer enigszins op de rails te krijgen. Mijn gezondheid 

wordt steeds slechter. Dat is het enige wat me bezig houdt. Wat denk jij dat ik zou moeten doen? 

Coach: Ik heb misschien wel wat ideeën die je mogelijk kunnen helpen, maar laat me eerst eens horen 

wat jij al overwogen hebt. 

Ja   Nee 

 

7. Veronique: Ze hadden een kleine ‘verrassing’. Toen ik niet oplette, kwamen ze allemaal tevoorschijn 

en hebben ze me twee uur lang verteld hoeveel last ze hebben van mijn drinken. Ze denken dat ik een 

alcoholist ben. Ik drink wel regelmatig maar ik ben heus geen alcoholist. 

Coach: Ria, als het loopt als een eend en kwaakt als een eend is het waarschijnlijk ook een eend. Ik denk 

dat als al die mensen je zeggen dat je een alcoholist bent, het wel zo zal zijn. Jij zit waarschijnlijk in de 

ontkenning, niet? 

Ja   Nee 

 

8. Franks vader Geert: Ik vind dat Frank veel te veel verantwoording in het huishouden overneemt. Een 

jongen van zijn leeftijd zou moeten sporten en achter meisjes aangaan. In plaats daarvan maakt hij zich 
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alleen maar zorgen over zijn jonge broertje en hoe het huis eruit ziet. Hij doet zelfs de was. Ik deed 

zoiets nooit vroeger. Maar als ik hem probeer aan te sporen om normale dingen te doen, wordt hij 

kwaad en zegt dat ik hem niet begrijp. Wat moet ik dan doen? 

Coach: In families waar alcoholproblematiek voorkomt, loopt het vaak zo. Misschien kun je andere 

dingen voorstellen dan sport, dingen waar hij misschien meer om geeft zoals misschien muziek maken. 

Ja   Nee 

 

9. Marianne: De dokter heeft me een hele lijst gegeven van dingen die ik moet doen voor mijn 

gezondheid, niet normaal. Ik moet drie keer per dag medicijnen innemen. Dat lukt me nooit om daar 

steeds aan te denken, terwijl het wel noodzaak is. 

Coach: Ik denk echt dat je dat wel kunt, Marianne. Zeker omdat het zo belangrijk voor je is. Je zult wel 

moeten. 

Ja   Nee 

 

Oplossing: 1. ja 2. nee 3. nee 4. nee 5. ja 6. ja 7. nee 8. nee 9. nee  
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