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Geachte Lezer, 

Voor u ligt onze Paro-Info oktober 2015 met daarin zeer uiteenlopende 
onderwerpen. Wij wensen u veel leesplezier.

ISO certificering
Sinds juli 2015 zijn wij in het bezit van een ISO 9001:2008 certificaat van 
KIWA N.V., geaccrediteerd door de Raad van Accreditatie. Wij hanteren 
een kwaliteitsmanagementsysteem, dat in overeenstemming is met de 
eisen van de norm NEN-EN-ISO 9001:2008. Alle bedrijfsprocessen zijn in 
kaart gebracht en worden in een continue proces bewaakt met oog op het 
verhogen van de klanttevredenheid en de veiligheid.

Kwaliteitsteam:
Tine Vangsted, Wendy Kloek, Ilara Zerbo en Noëlle v.d. Linde.
 

LIFE STYLE

Alcoholconsumptie kan een negatief effect hebben op de  
parodontale gezondheid.* 
* Deze tekst is met name gebaseerd op het artikel: “The effect of Alcohol Comsumption on Periodontal 

Disease”; M. Tezal et al. J. Clin. Periodontol. 2001; 72:183-189.

Uit onderzoek in het verleden is bekend dat een slechte mondhygiëne vaak 
voorkomt bij alcohol gebruikers, waardoor de kans op het ontstaan van 
parodontitis toeneemt. 
In het huidige onderzoek werd een groep van 542 mensen onderverdeeld 
in regelmatige alcohol gebruikers met of zonder parodontitis, gelegenheids-
drinkers met of zonder parodontitis, en niet-drinkers met of zonder parodontitis. 

In de groep van regelmatige alcohol gebruikers met parodontitis vertoonde 
de mate van alcohol inname een correlatie met de ernst van de parodontitis: 
hoe hoger de frequentie van het alcohol gebruik hoe ernstiger de 
parodontale problemen. 
Bij alcohol gebruikers die (nog) geen parodontitis hadden kwam bloedend 
tandvlees vaker voor dan bij de niet-drinkers zonder parodontitis.  
Zij vertoonden hogere plakscores dan de niet-drinkers. 
Alcohol vertraagt de speekselproductie, waardoor ook de beschermende 
en neutraliserende potentie van het speeksel vermindert. Alcohol heeft 
een uitdrogend effect op de mond, en kan op deze wijze bijdragen aan de 
vorming van tandplak.

Voeding is van invloed op parodontitis.*
* Deze tekst is met name gebaseerd op het artikel: “Micronutritional approaches to Periodontal Therapy”;  

U. van der Velden et al. J. Clin. Periodontol.2011; 38 (suppl. 11): 142-158.

Prof. Van der Velden heeft een artikel geschreven over de invloed 
van micronutriënten op parodontitis en concludeert dat parodontitis 
geassocieerd is met een laag serum/plasma gehalte aan micronutriënten  
als vitamine C, D, Calcium en antioxidanten. 



Over de relatie tussen voeding en specifieke aandoeningen als diabetes 
type 2, cardiovasculaire aandoeningen, reumatoïde artritis is veel bekend. 
Dit zijn aandoeningen die tevens geassocieerd zijn met parodontitis. 
Met name voor mensen met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten 
zijn voedingsadviezen extra belangrijk: cholesterolverlagende producten, 
hoge dosering visolie of foliumzuur, voldoende vitamines, mineralen en 
vezels, en weinig verzadigd vet. Bewezen daarbij zijn vooral de slechte 
invloed van verzadigde vetzuren, transvetzuren, en veel zout/natrium. 

Er zijn 6 voedingsgroepen: koolhydraten, vetten, mineralen, eiwitten, 
vitamines en water. Deze worden onderverdeeld in macronutriënten 
(deze zijn in relatief grote hoeveelheden nodig), en micronutriënten, 
waarvan slechts een kleine hoeveelheid (microgram of milligram) per dag 
nodig is. Micronutriënten zijn voedingsstoffen als vitamines, mineralen, 
spoorelementen, aminozuren, en meervoudig onverzadigde vetzuren; zij 
zijn essentieel voor groei, metabolisme en een optimale gezondheid.

Vitamine C
Vit. C of Ascorbinezuur heeft een functie als antioxidant, en is nodig voor 
de vorming van bindweefsel, de opname van ijzer, en het in stand houden 
van de weerstand. Het zit in fruit, groente en aardappelen; met name in 
citrusfruit, kiwi’s , bessen, aardbeien en in koolsoorten. 
De relatie tussen vit. C en parodontitis is al eeuwen bekend. 
Zeelui in de 18e eeuw leden ten gevolge van vit. C deficiëntie regelmatig 
aan “scheurbuik”; een aandoening die werd geassocieerd met bloedend 
tandvlees en het los gaan zitten van de tanden/kiezen. 
Vit. C deficiëntie komt nog maar weinig voor. Verschillende studies laten 
echter zien dat een lagere vit. C inname geassocieerd is met een ernstiger 
mate van parodontitis: mensen met lagere serum/plasma vit. C gehaltes 
hebben een toegenomen aanhechtingsverlies in vergelijking met personen 
met hogere concentraties Ascorbinezuur. 

In relatie tot het gebit heeft Ascorbinezuur diverse functies waaronder:
- het bevorderen van de synthese van een matuur collageen netwerk

-  beïnvloeding van de differentiatie van de cellen van het  
parodontaal ligament

- verhoging van de chemotactische respons van leukocyten 
-  beïnvloeding van de functie van PMN-cellen, macrofagen, bloedplaatjes 

en endotheelcellen. 

In het algemeen laten onderzoeken zien dat Ascorbinezuur nuttig is bij de 
behandeling van aandoeningen met een verminderde PMNL-functie, bij 
chronische bacteriële en virale infecties, reumatoïde artritis, of bij diabetes 
mellitus .

De geadviseerde hoeveelheid vit. C is (sinds 2000) 75-90 mg per dag; 
verschillende onderzoekers vinden dat dit verhoogd zou moeten worden 
naar 200 mg per dag. Van al onze natuurlijke voedingsbronnen bevatten 
kiwi’s het hoogste gehalte aan vitamine C (93 mg / 100gr).

Vitamine D en Calcium
Het is algemeen bekend dat voldoende vit. D en calcium essentieel zijn voor 
een optimale ontwikkeling van het skelet en het behoud van botmassa. 
Maar vit. D is niet alleen belangrijk voor het botmetabolisme; vit. D 
deficiëntie is geassocieerd met kanker, infectieziekten, en chronische 
aandoeningen of auto-imuunziekten als reumatoïde artritis, SLE, MS en 
diabetes type 1. 
Zonlicht is de belangrijkste bron van vit. D; het lichaam kan onder invloed 
van zonlicht in de huid vit. D zelf aanmaken. 
Een vit. D tekort komt relatief vaak voor. ’s Ochtends vroeg en laat in de 
middag is de stand van de zon te laag om vit. D te produceren; voor Noord 
Europa geldt dat ook voor de maanden oktober t/m maart. Bovendien 
speelt het hedendaagse leven zich nog maar weinig in de buitenlucht af. 
Voeding voorziet in een beperkte hoeveelheid van dit vitamine; het zit 
vooral in vette vis, maar ook in vlees en eieren. 

Calcium is eveneens van belang voor de opbouw van het skelet; het helpt 
tegen botontkalking op latere leeftijd en is nodig voor een goede werking 



van de zenuwen en spieren, de bloedstolling en het transport van andere 
mineralen in het lichaam. Het zijn vooral melk(producten), groente, noten 
en peulvruchten die hierin voorzien. 

Wanneer het serum gehalte aan vit. D laag is wordt er minder calcium 
geabsorbeerd, en neemt de secretie van PTH toe. Dit hormoon verhoogt  
de osteoclastische activiteit in het bot, zodat het calciumgehalte in de 
circulatie toeneemt. 
Vitamine D speelt niet alleen een belangrijke rol in de homeostase van 
calcium en fosfaat, maar beïnvloedt ook andere cellen in het lichaam met 
een vitamine D receptor (VDR). Bepaalde maligne cellen met een VDR 
worden door vit. D geremd in proliferatie en differentiatie. Onderzoek laat 
zien dat het verbeteren van de calcium en vit. D gehaltes een significante 
afname geeft van het risico op kanker bij vrouwen na de menopauze. 
In de laatste decennia is overtuigend bewezen dat vit. D belangrijk is in de 
regulatie van de immuunrespons tegen infectieziekten. 

Er is echter beperkt bewijs dat vit. D en calcium belangrijke determinanten 
zijn voor parodontale gezondheid. 
Epidemiologische studies suggereren dat er meer alveolair botverlies is bij 
mensen met osteoporose. 
Een voedingspatroon met een lage calciuminname resulteert in ernstiger 
parodontitis. Studies laten zien dat lagere serum vit. D gehaltes in 
mannen en vrouwen ouder dan 50 jaar gecorreleerd waren met meer 
aanhechtingsverlies en hogere bloedingsscores. 
Maar er is ook een studie die een hoger vit. D serumgehalte vindt in een 
groep jonge patiënten met ernstige parodontitis ….
In het algemeen gaat men er van uit dat een dagelijkse inname van vit. D 
en calcium een positief effect heeft op parodontale gezondheid, maar meer 
onderzoek is nodig om de exacte relatie nader te bepalen. 

Het huidige voedingsadvies voor Calcium is 1000 mg per dag voor 
personen < 50 jaar en 1200 mg per dag voor mensen > 50 jaar. Voor 
vitamine D wordt 400-800 IU respectievelijk 800-1000 IU geadviseerd. 

Antioxidanten
Antioxidanten is een verzamelnaam voor stoffen zoals de vitamines E en C, 
spoorelementen (Seleen) en bioactieve stoffen. Zij vangen vrije radicalen 
weg; dit zijn agressieve stoffen die schade kunnen veroorzaken aan cellen 
en weefsels. Antioxidanten zijn o.a. belangrijk voor de preventie van hart- 
en vaatziekten en kanker. 
Parodontitis is, evenals cardiovasculaire aandoeningen / reumatoïde artritis 
/ obesitas / diabetes type 2, sterk geassocieerd met “oxidatieve stress”. 
Bij oxidatieve stress is er een verstoorde balans tussen oxidanten en  
anti-oxidanten ten gunste van de oxidanten. Oxidatieve stess stuurt de  
pro-inflammatoire cascade aan in het ontstekingsproces; hetgeen leidt tot 
weefselschade.
Verschillende onderzoeken hebben aangetoond dat er een relatie is tussen 
een tekort aan antioxidanten- micronutriënten en parodontitis. 

Conclusie
Parodontitis is geassocieerd met lage serum / plasma gehaltes aan 
micronutriënten. Voor de preventie en behandeling van parodontitis is 
een toereikende inname van met name natuurlijke antioxidanten, vit D en 
calcium aanbevolen. 
Voorzichtig bewijs laat gunstige effecten van voedingsinterventies zien; de 
dagelijkse inname van bepaalde micronutriënten zou zeker zo hoog moeten 
zijn als de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid van deze voedingsstoffen.  
Er is (nog) onvoldoende bewijs om de aanbeveling van mono antioxidanten 
– of vitaminevoedingssupplementen te ondersteunen. Daar is meer 
onderzoek (met name interventie studies) voor nodig. 
Van der Velden suggereert dat de consumptie van twee kiwi’s per dag 
patiënten met parodontitis ten goede zou kunnen komen. 
Kiwi’s bevatten een zeer hoog gehalte aan vit. C; zij verhogen ook 
het antioxidant gehalte, stimuleren DNA herstel, en verlagen het 
triglyceridegehalte in het bloed. 



 Wist u dat:

n     Wij ontzettend blij zijn dat het merendeel van de patiënten het lukt om op 
tijd te zijn voor hun afspraak ondanks alle wegopbrekingen voor het pand.

n     Wij als praktijk het project van de KNMT betreffende de oudere patiënt 
ten zeerste ondersteunen en wij als praktijk senior-proof zijn. 

n     Cocaïne snuiven sinusitis, beschadiging van het neustussenschot en het 
palatum kan veroorzaken.

 n     Cocaïne aangebracht tussen lip en gingiva tot extreem parodontale 
afbraak leidt bij de incisieven.

n     Frequent gebruik van Cannabis tot een droge mond leidt.

Parodontologische Kliniek Den Haag  n  Koninginnegracht 56  n  2514 AE  Den Haag 

T 070 - 361 51 46  n  F 070 - 361 50 46  n  E info@paro-denhaag.nl  n  www.paro-denhaag.nl

Bedrijfsmatig gebruik van de Paro-info is slechts toegestaan met toestemming van de Parodontologische Kliniek Den Haag. 
Kopiëren en verspreiden is toegestaan met bronvermelding: Parodontologische Kliniek Den Haag.

Intercollegiale samenwerking
In de vorige Paro-Info hebben wij uw uitgenodigd om de Intercollegiale 
samenwerking te versterken d.m.v.:
1. DPSI screening begeleiden in uw praktijk:
2. Diagnostiek en behandeling volgen in de Parodontologische Kliniek

U kunt zich hiervoor nog steeds aanmelden. 
Neemt u hiervoor contact op met mevrouw Noëlle van der Linde. 
Email: vanderlinde@paro-denhaag.nl

Tine Vangsted, parodontoloog NVvP, implantoloog NVOI
John Raber, Jacqueline Speelman, Ilara Zerbo, parodontologen NVvP


