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Geen speld 
tussen te krijgen
Vaak krijg ik mensen in mijn behandelstoel die 

zich afvragen waarom ik ze voorafgaand aan de 

behandeling aan een mondonderzoek onderwerp. 

De reden van hun bezoek is vaak al vastgesteld 

door een tandarts (bijvoorbeeld tandsteen) en de 

opdracht voor mij is in hun ogen vaak duidelijk 

(verwijderen). Maar zo makkelijk maak ik me er 

niet vanaf.

Ik spoor de oorzaken op en kijk met welke pro-

blemen ik tijdens de behandeling rekening heb 

te houden. De verschillende onderdelen van de 

mondholte vertellen mij vaak een verhaal dat ik 

weer probeer over te brengen op de patiënt. 

Zo kan bijvoorbeeld slijtage van tanden veel oor-

zaken hebben. Onder andere tandenknarsen, te 

hard poetsen, het zuur dat in cola zit (tip: drink 

door een rietje), maar ook boulimia kunnen tan-

derosie veroorzaken vanwege het vele passerende 

maagzuur. En wie herinnert zich de archeoloog 

in een oude bierreclame die zich afvroeg waarom 

zijn opgegraven schedels versleten voortanden 

hebben om vervolgens met die van hemzelf een 

bierflesje te ontkurken. 

Maar wist je dat een verkleuring van het wang-

slijmvlies op een gezondheidsprobleem zou kun-

nen duiden? En een lipbandje (het verbindings-

velletje tussen onderlip en -tanden) dat te hoog 

bevestigd zit kan je ondergebit uit zijn verband 

trekken, waardoor je later een beugel nodig hebt. 

Een simpel knipje voorkomt dit, bij tijdig signa-

leren. Door het gebruik van bepaalde medicatie 

kan het vormen van gaatjes bespoedigd worden. 

Tijdens mijn opleiding behandelde ik ooit een 

Surinaamse man met een hartstikke gaaf gebit. 

Helaas wel met een gaatje, door eigen schuld, zo 

bleek later. Omdat hij een groef in een kies had 

waar iedere keer eten bleef zitten na de maaltijd, 

haalde hij die restjes weg met een speld. Dat 

heeft er helaas voor gezorgd dat er in zijn hagel-

witte rij met tanden een lelijke vulling geplaatst 

moest worden. 

Mijn advies aan hem en iedereen: Gebruik lekker 

een houten tandenstoker, dat is beter voor later!


