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Als je naar de mondhygiënist bent geweest, dan geeft dat zo’n lekker glad en 

schoon gevoel in je mond. Maar er is veel meer gebeurd. Er is gewerkt aan duur-

zaam behoud van je gebit, waarbij botafbraak wordt voorkomen. ‘In de medische 

wereld is inmiddels bekend dat een écht schoon gebit een rechtstreekse posi-

tieve invloed heeft op je algehele gezondheid, doordat je schadelijke bacteriën 

geen kans geeft,’ zegt Nelleke Zwager, mondhygiënist in de Grote Waal in Hoorn.

Het werk van de mondhygiënist 
krijgt een steeds belangrijkere 
plaats in de wereld van de 
tandverzorging. Met alleen 
goed poetsen ben je er niet. 
‘Nee, verre van dat,’ zegt 
Nelleke Zwager. ‘Daarom is de 
mondhygiënist ook algemeen 
toegankelijk gemaakt. Je hebt 
geen verwijzing nodig. Mijn 
behandelingen vallen binnen de 
aanvullende tandheelkundige 
verzekering.’ 

BETAALBARE ZORG DIE 
HEEL BELANGRIJK IS
‘Ook als je er niet voor verze-
kerd bent is het sterk aan te 
bevelen van mijn diensten 

gebruik te maken,’ vindt 
Nelleke. ‘Omdat het vreselijk 
belangrijk is. Niet alleen voor je 
gebit op de lange duur, maar 
ook voor je algehele gezond-
heid. Mijn tarieven zijn laag 
omdat ik niet in een duur en 
luxe pand zit. Dat is een 
bewuste keuze: de preventieve 
mondzorg zou voor iedereen 
toegankelijk moeten zijn.’

TANDVLEESONTSTEKING 
HEEFT GROTE GEVOLGEN
‘Je kunt nog zo goed poetsen, 
er zijn plaatsen tussen je 
tanden en kiezen die je niet 
schoon kunt houden. Zelfs niet 
met de meest luxe elektrische 

tandenborstel,’ zegt Nelleke. 
‘Extra hard poetsen helpt al 
helemáál niet. Erger: het 
veroorzaakt  poetstrauma, en 
daarmee slijtage aan tanden en 
tandvlees.’
Onvoldoende reiniging tussen 
de tanden en kiezen leidt tot 
tandvleesontsteking. ‘Vergis je 
niet,’ waarschuwt Nelleke, ‘80 
procent van de mensen heeft 
ontstoken tandvlees. 
Op de plaatsen waar je tanden-
borstel niet bij komt ontstaat 
tandplaque, waarin zich 
bacteriën ophopen. Die zorgen 
voor ontstoken tandvlees, wat 
uiteindelijk kan leiden tot 
botafbraak en verlies van je 

tanden en kiezen. Sinds een 
paar jaar is bekend dat de zich 
ophopende bacteriën steeds 
agressiever worden en hun 
ongezonde effecten in je 
bloedbaan lanceren. Je wordt 
sneller ziek, je weerstand neemt 
af. En dat allemaal omdat je je 
tanden en kiezen niet goed 
genoeg verzorgt.’

ZELF VOORKOMEN  
LUKT PRIMA
‘Steek je een tandenstokertje 
tussen je tanden en komt er 
bloed vrij, dan weet je zeker dat 
je ontstoken tandvlees hebt. 
Met stokers, ragers en floss 
kun je de tussenruimten perfect 

schoonhouden. Het fijne is dat 
je al snel merkt dat de gevoelig-
heid afneemt en dan weet je 
dat je tandvlees gezonder aan 
het worden is.’

PARODONTALE DESKUN-
DIGHEID
Door haar uitgebreide ervaring 
in de parodontologie kan 
Nelleke patiënten uitstekend 
behandelen en helpen met het 
voorkomen van verder botver-
lies. Naast het verwijderen van 
tandsteen en tandplaque geeft 
zij exacte instructie voor de 
juiste reinigingsmethoden. 
Ze neemt daar de tijd voor en 
blijft altijd beschikbaar voor 
extra advies. ‘ Uiteindelijk blijft 
het jouw mond, daar blijf je zelf 
de baas over. Ik controleer, 
behandel en adviseer, en geef 
je alle aandacht en tijd die 
nodig is voor een schoon en 
duurzaam gebit. ‘

Goede mondhygiëne 
is een must
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