
Wie schroom heeft om 'cheese!' te zeggen, bang voor de 
reactie op zijn of haar gebit, heeft een probleem. Een 
probleem dat door een mondhygiënist wellicht voorkomen 
had kunnen worden.

Cheese!
'Vaak is het inderdaad een gemiste kans', 
beaamt Ans Lindeman, die samen met Sandra 
Mulder Mondhygiënisten Borne vormt. 'In 
de meeste gevallen ligt de oorzaak van een 
gebitsprobleem in het verleden. De meeste 
mensen laten weliswaar één of twee keer per 
jaar hun gebit controleren, maar dat is lang 
niet altijd genoeg. Ongemakken als bloedend 
tandvlees, tandsteen, een slechte adem en 
andere gebitscomplicaties steken de kop op, 
ondanks die regelmatige controles.'

‘De tandarts kan een patiënt adviseren een 
mondhygiënist te bezoeken, maar men kan ook 
zelf contact opnemen met een mondhygiënist’, 
vult Sandra aan. ‘Een verwijzing van de tand-
arts is daarbij niet nodig. Omdat veel patiënten 
echter niets merken van tandvleesontstekin-
gen, komen zij vaak te laat in de behandelstoel 
terecht. De mondhygiënist neemt de tand-
arts werk uit handen en kan al in een vroeg 
stadium problemen signaleren waardoor de 
tandarts er sneller bij kan zijn. Om tandvlees-
ontstekingen te verhelpen en tandverlies te 
voorkomen is het verstandig om tenminste één 
keer per jaar een bezoek te brengen aan een 
mondhygiënist.'

Aandacht voor een gezonde mond is aandacht 
voor jezelf en draagt bij aan de kwaliteit van 
je leven. Ans: 'Het is iets dat je jezelf moet 
gunnen. Net als mooie kleding, lekker uit eten 
gaan en een heerlijke vakantie. Vergeet niet 
dat het gezicht -en daarmee het gebit- de 
eerste indruk is die een ander van je krijgt. 
Je kunt er zelf heel veel aan doen om die 
indruk positief te laten zijn. Onder andere dus 
door een gezonde mond. Met een gebit dat 
gezien mag worden en een adem die niemand 
afschrikt. Als je zonder schroom 'cheese!' durft 
te zeggen, dan zit het met die gezonde mond 
wel goed!' 
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Bij Mondhygiënisten Borne kunt u terecht 

voor preventieve zorg, curatieve zorg, 

cosmetische zorg en bijzondere zorg. Met 

preventieve zorg wordt bedoeld het voorko-

men van gebitsproblemen door regelmatige 

reiniging en het geven van advies. Curatieve 

zorg is het aanpakken van bestaande pro-

blemen, zoals bloedend tandvlees of een 

slechte adem. De cosmetische zorg richt 

zich op het bleken van tanden en de bijzon-

dere zorg op bijvoorbeeld zwangerschap, 

medicijngebruik, ziekte of andere specifieke 

omstandigheden die van invloed kunnen 

zijn op de conditie van de mond. De kosten 

voor de mondhygiënist worden, afhankelijk 

van hoe men verzekerd is, meestal geheel of 

gedeeltelijk vergoed.

TOUR DU 
MONDe 

Waarom?
De vraag die mij zo vaak gesteld wordt, kreeg ik laatst ook van mijn buurman: 

Waarom moet je eigenlijk naar een mondhygiëniste? Ik ga toch naar de 

tandarts?

Een mondhygiëniste werkt preventief en verhelpt klachten, wanneer deze 

er zijn. Natuurlijk poets je je tanden twee keer per dag en floss je af en toe 

(misschien wel iedere dag). Dan is het toch nog heel waarschijnlijk dat je niet 

100 procent schoon hebt gepoetst. Er blijft bijna altijd nog plak achter. 

Plak is een geel-wit laagje op je tanden dat cariës (gaatjes) en 

tandvleesontsteking veroorzaakt.Door een professionele gebitsreiniging wordt 

alle plak van je gebit verwijderd. Na de reiniging polijsten we de tanden en 

kiezen en wordt alle aanslag van koffie, thee, wijn of roken weer verwijderd. Zo 

krijgen de tanden hun eigen kleur weer terug. Als je snel gaatjes hebt, kunnen 

we fluoride aanbrengen, wat het glazuur versterkt. Natuurlijk geven we ook 

aanvullende instructies hoe je je gebit het beste thuis kunt onderhouden.

 

Mijn buurman wilde graag heel z’n leven zijn gebit houden. Ik vertelde hem 

dat het één of twee keer per jaar professioneel laten reinigen van tanden en 

kiezen heel preventief werkt en zodoende veel gebitsproblemen voorkomt. Hij 

werd zo enthousiast, dat hij meteen een afspraak wilde maken. En niet alleen 

voor zichzelf, maar ook voor zijn vrouw en zijn dochter van 12 jaar. Het leuke 

is dat zijn zorgverzekering de preventieve behandeling volledig vergoedt uit de 

aanvullende tandverzekering.

 

Naast de preventieve behandelingen is een mondhygiëniste ook 

gespecialiseerd in het behandelen van tandvleesproblemen (gingivitis en 

parodontitis). Vrouwen die zwanger zijn, of mensen met suikerziekte of hart- 

en vaatziekten hebben extra ondersteuning nodig en daardoor ook veel baat 

bij een behandeling van de mondhygiëniste. Maar daar vertel ik u graag de 

volgende keer meer over. 
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