Diabetes kan gebitsproblemen veroorzaken

Ans Lindeman en Sandra Mulder willen vrijblijvend het gebit controleren op infecties
Door suikerziekte worden
patiënten gevoeliger voor
ontstekingen, vooral in
de mond. Dit kan komen
doordat er teveel suiker
in het bloed zit. Het bloedsuikerpeil
daarentegen
is moeilijker onder controle te houden wanneer
er problemen in de mond
zijn. Een vicieuze cirkel
dus, maar daar is volgens
de mondhygiënisten Lindeman en Mulder wel iets
aan te doen.
‘’Wij willen in de toekomst
nauwer gaan samenwerken
met de huisartsen, de tandartsen, de diabetesverpleegkundigen en de apotheken’’,
verklaart Ans Lindeman.
‘’En dan met name als het
om suikerpatiënten gaat. We
kunnen op deze manier van
elkaars specialismen gebruik
maken en zodoende de patiënt nog beter van dienst
zijn’’.
Ans runt samen met collega

Sandra Mulder de praktijk
voor mondhygiëne, die gevestigd is op de begane
grond in het Dijkhuis. Ze
heeft in haar praktijk regelmatig te maken met diabetespatiënten. ‘’Het komt wel
eens voor dat de bloedsuikerspiegel niet stabiel blijft,
of beter gezegd te hoog is.
Dat is heel vervelend en
kan verschillende oorzaken
hebben. Bij mensen die zich
keurig aan de voorgeschreven richtlijnen van de arts
houden kan dit heel frustrerend zijn. Ze doen er immers alles aan en toch lukt
het niet. Dan kan het zijn dat
er iets in de mond niet goed
is. Een ontsteking of infectie aan het tandvlees kan
al verstrekkende gevolgen
hebben’’. Zo kan diabetes
ook een droge mond veroorzaken. Bij een te hoge
bloedsuikerspiegel wil het
lichaam het teveel aan suiker kwijtraken door veel te
plassen en dit heeft dan weer

een droge mond tot gevolg.
‘’Speeksel beschermt de tanden. Bij een te droge mond,
krijgen infecties, gaatjes en
ontstekingen meer kans’’.
De medische wetenschap
houdt zich al geruime tijd
bezig met deze materie en
heeft reeds geconcludeerd
dat diabetespatiënten een
verhoogd risico lopen wanneer het ontstekingen aan
het tandvlees betreft. ‘’Ben
je hier niet op tijd bij, dan
kan dit uiteindelijk parodontitus tot gevolg hebben.
In zo’n geval breekt het
kaakbot af en gaan de tanden los zitten’’. In een dergelijk geval is er niet veel
meer aan het gebit te doen.
Het is dus heel belangrijk
om problemen tijdig te ontdekken. ‘’Bovendien worden mensen tegenwoordig
veel ouder. Daarbij houden
ze tevens zo lang mogelijk
hun eigen gebit. Dat is een
goede zaak, maar daarbij
is het heel belangrijk dat

de tanden goed onderhouden worden’’, vervolgt de
mondhygiëniste. Naast het
dagelijks poetsen is controle
door een deskundige een absolute must.
Volgende week is het de
Week van de Diabetes.
Voor de mondhygiënisten
een perfecte manier om
aandacht te vragen voor dit
onderwerp. ‘’Wij leggen
op diverse locaties folders
neer en roepen mensen met
diabetes op om vrijblijvend
hun gebit te laten controleren. Mocht uit deze check
de conclusie komen dat er
behandeling nodig is, dan
gaat dit uiteraard in overleg
met de patiënt. Op die manier kunnen we samen een
behandelplan opstellen’’.
Diabetici mogen geheel
vrijblijvend een afspraak
maken. De praktijk voor
mondhygiëne is telefonisch
te bereiken op nr: 2671602.
A.H.

