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GAATJES VOORKOM JE ZELF!
Veel mensen denken dat de gevoeligheid aan cariës (gaatjes) erfelijk is.
Dit is niet helemaal correct. 7 van de 10 gaatjes zijn te voorkomen!
Een gaatje vullen is het begin van een jarenlang traject van kosten.
Uit onderzoek bleek dat een gaatje in een tand, bekeken over iemands leven, rond de €1.600
kost..... Dit door een opeenvolging van behandelingen:
Na een aantal jaar moet de vulling vervangen worden en als dit niet meer kan
(door verzwakking, omdat er meer vulling is dan tand), zal uiteindelijk een kroon nodig zijn.
Soms moet een tand ontzenuwd worden (wortelkanaalbehandeling). Als de tand niet meer te
redden valt, moet hij eruit. Het is dan vaak aanbevolen de tand te vervangen dmv een
implantaat, wat op zich duurder is dan alle vorige behandelingen bij elkaar opgeteld.
Het is dus beter om ‘gaatjes’ en dus vullingen en andere herstellingen te vermijden!
En daarom is het interessant om te weten hoe een ‘gaatje’ ontstaat:

Gaatjes krijg je doordat de bacteriën die in onze mond zitten en op onze tanden kleven,
suikers kunnen omzetten tot zuren.
Die zuren tasten onze tanden aan.
Komen die zuuraanvallen te vaak voor en is er onvoldoende tijd tussenin, dan ontstaat er een gaatje.

Het is dus belangrijk om:
•
Invloed te hebben op de bacteriën: door grondig te poetsen.
•
Invloed te hebben op de suikers: door op je voeding te letten.
Niet enkel snoep zorgt voor gaatjes! Lees verder!
Ons speeksel speelt ook een heel belangrijke rol in het al dan niet krijgen van gaatjes, omdat
deze enzymen en mineralen bevat die onze tanden beschermen.
De samenstelling van het speeksel is bij iedereen anders. Dat verklaart waarom bij twee
mensen die hetzelfde eten en op dezelfde manier poetsen, de ene
gevoeliger is voor het krijgen van gaatjes dan de andere.

Kauwgom zonder suiker werkt beschermend, omdat
we meer speeksel produceren.
In veel kauwgom vinden we ook Xylitol, die een lichte
antibacteriele werking heeft. Suikervrije kauwgom
zoals Stimorol, V6, Sportlife zijn goed tegen gaatjes.Er
is natuurlijk altijd een keerzijde, aangezien er bij te
veel gebruik van kauwgom kaakgewrichtsproblemen
kunnen veroorzaakt worden.
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Onderschat de impact van UW VOEDING niet
Een goede voeding is van cruciaal belang voor uw algemene gezondheid.
Ook voor je mondgezondheid speelt wat, wanneer en hoe je eet een grote rol.

WAT
Suiker, die tandbederf veroorzaakt, zit in enorm veel voedingsmiddelen.
In fruit en groenten zitten natuurlijke suikers. Aan veel voedingsmiddelen worden suikers
toegevoegd om de smaak te verbeteren
(bv frisdrank) of als bewaarmiddel (bv confituur).
Suiker zit dus in
onmisbare voedingmiddelen
die we dagelijks gebruiken.

Het ene is schadelijker dan het andere.
Van belang zijn de soorten suikers:
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-Enkelvoudige suikers: worden door de plaquebacteriën heel snel omgezet tot zuren en
zijn dus ook schadelijker. We vinden die in gewone suiker, in confituur, gebak, frisdranken,
siroop, grenadine, fristi, chocomelk, chocolade... maar ook in fruit en zelfs bepaalde
medicatie (hoestsiroop, antibiotica...)
-Samengestelde suikers of zetmeel: zijn minder schadelijk. We vinden die in brood, rijst,
aardappelen, chips...
Wat er nooit schadelijk is en geen suikers bevat: water!

WANNEER
Suiker zit bijna in alles. Bacteriën (goede en slechte) heb je sowieso ook in je mond. Van zodra
je dus iets eet of drinkt, krijgen je tanden een zuuraanval en worden ze aangetast.
Dit moment moet je beschouwen als een ‘eetmoment’.
Gelukkig, dankzij de beschermende werking van het speeksel, kunnen je tanden herstellen, dit
heet remineralisatie.
Enige voorwaarde is dat je je tanden lang genoeg de tijd moet geven om dit toe te laten.
Eet je en drink je op verschillende korte, maar frequente ‘eetmomenten’ op een dag,
dan krijgt je gebit onvoldoende de tijd om te herstellen en dan ontstaan er gaatjes.
Concreet: hou je aan maximaal 5 eetmomenten op een dag.
Hou er rekening mee dat je bv een stuk fruit, gesuikerde frisdranken, fruitsappen, grenadine,
een koekje, enz ook als een eetmoment moet beschouwen.

HOE
Hoe langer de suikers in je mond blijven, hoe langer de zuuraanval duurt
en dus hoe schadelijker voor je tanden.
Voedingsmiddelen die aan je tanden blijven kleven (bv karamel, banaan) of voedingsmiddelen
die tussen de tanden blijven steken zullen bijgevolg gemakkelijker gaatjes maken.
Zo zal ook een slokje cola die door de hele mond wordt gespoeld, schadelijker zijn dan mocht je
direct opdrinken, en nog schadelijker dan mocht je het met een rietje drinken.
Om de duurtijd van zuren in je mond in te korten, is het altijd goed om je mond met water of
eventueel mondwater te spoelen. Hou er wel rekening mee dat een mondpoelmiddel poetsen
niet vervangt, maar aanvullend kan zijn.
Na een zuuraanval worden tanden best de eerste 30 minuten niet gepoetst om geen extra
slijtage van de tanden te vermijden. Spoelen is geen probleem.
Je kan ook af en toe een suikervrije kauwgom nuttigen om de speekselproductie te stimuleren.’

SAMENGEVAT....
- 2 maal per dag grondig poetsen om zoveel mogelijk bacteriën te elimineren
met fluoride tandpasta en flos/ragers voor tussen de tanden
- maximaal 5 eetmomenten op een dag
- na een eetmoment spoelen met water of mondwater
- Kaugwom heeft een beschermende werking

Bronnen:
-Website van het Ivoren Kruis
-Vlaamse Werkgroep voor Gezonde Tanden (VWGT)

