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Contact 
centrum endocrinologie/diabetologie – 
secretariaat, t. 056 63 31 80 
campus kennedylaan, route E021 
 
Afspraak op maandag en vrijdag. 
 
 
 
 
 

Diabetes en mondzorg 
 



 Verband tussen diabetes en 
mondproblemen 
Mensen met diabetes hebben meer risico op 
het ontwikkelen van mond- en 
tandvleesproblemen. 
Indien uw bloedsuikerspiegel slecht onder 
controle is, hebt u meer kans op infecties in de 
mond of het tandvlees.  
Een infectie in de mond of van het tandvlees 
verhoogt op zijn beurt de bloedsuikerspiegel. 
Dit vormt een vicieuze cirkel. 
Met andere woorden: Hoe beter je diabetes 
geregeld is, hoe minder kans op infecties en 
problemen. 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veel voorkomende mond – en 
tandproblemen bij diabetes 
• Droge mond : als uw bloedsuikerwaarden 

langere tijd te hoog zijn, moet u vaker 
plassen. Doordat u vocht verliest, krijgt u 
last van een droge mond. Dat is een 
vervelend gevoel en bovendien neemt de 
kans op gaatjes toe. Speeksel is onze 
natuurlijke barrière tegen infecties en 
gaatjes.  

• Tandcariës /gaatjes: Een droge mond 
vergroot de kans op gaatjes. Daarnaast 
vergroten te hoge bloedsuikerwaarden en 
voedsel met veel suiker de kans op gaatjes.  

• Tandvleesontstekingen (gingivitis): 
Gezond tandvlees is roze en bloedt niet  bij 
het poetsen. Ontstoken tandvlees is rood, 
gezwollen en bloedt. Deze ontstekingen 
worden veroorzaakt door tandplak; een 
plakkerig laagje op de tanden dat 
voornamelijk uit bacteriën bestaat. 
Tandvleesontsteking kan riskant zijn: door 
de ontsteking kunnen schadelijke bacteriën 
het lichaam binnendringen met het risico 
op bijvoorbeeld hart- of vaatziekten.  

• Tandvlees- en kaakbotontstekingen ( 
parodontitis): Als de tandvleesontsteking 
langer bestaat, breidt de ontsteking zich 
uit. Dan kan het kaakbot aangetast worden 
en kunnen de tanden los in het bot komen 
te staan. Wordt deze ontsteking niet 
behandeld, dan kunnen de tanden zelfs 
uitvallen.  

• Diabetes veroorzaakt ook een minder 
goede doorbloeding in de mond. Hierdoor 
genezen wondjes of zweertjes moeilijker. 

• Gevoelige tanden, vooral bij het eten of 
drinken van koud of warme voedsel. 

• Schimmelinfectie ( spruw ) 
• Slecht ruikende adem of een vreemde 

smaak in de mond. 
 
 

 

Het belang van een goede 
mondhygiëne 
• Een goede mondhygiëne kan veel 

problemen voorkomen. 
• Poets geregeld de tanden. 2x/dag  
• Stop met roken  
• Matig alcohol 
• Zorg voor een goede 

bloedsuikercontrole! 
•  

 
 

Wanneer naar de tandarts ? 
• Breng je tandarts op de hoogte van je 

diabetes en de medicatie die je neemt.  
• Ga 2x jaar preventief naar de tandarts. 

Problemen kunnen zo vroegtijdig 
opgespoord en reeds behandeld 
worden.  

• Maak onmiddellijk een afspraak als zich 
een probleem voordoet. 


