
TOUR DU MONDE
GULLE LACH
Vorige keer vertelde ik u dat mijn buurman niet wist waarom je 

naar een mondhygiëniste gaat. Na zijn behandeling was hij zo 

enthousiast, dat ook zijn vrouw en dochter een afspraak wilden 

maken. Toen zijn vrouw enkele weken later wat zenuwachtig mijn 

behandelkamer binnenkwam, was zij direct verrast door de niet-

klinische sfeer van onze praktijk. De inrichting en de kleuren spraken 

haar aan en daardoor voelde zij zich meteen meer op haar gemak. 

We namen eerst plaats aan mijn bureau. We bespraken de algemene 

gezondheidstoestand. Gelukkig was deze goed en gebruikte ze 

geen medicijnen. Er kunnen zich namelijk ziekten of aandoeningen 

voordoen die een aangepaste behandelwijze vragen. Eveneens kan de 

medicatie van invloed zijn op de mondgezondheid en dat is voor mij 

belangrijk om te weten. Gelukkig was dit niet het geval. Ik vroeg wat ze 

verwachtte van de behandeling. Naast de tandarts wilde ze graag dat 

er nog een tweede deskundige naar haar gebit keek. Tevens wilde ze 

adviezen voor een nog betere verzorging van haar gebit. 

Ze nam plaats in de behandelstoel. Met mijn spiegel en speciale sonde 

bekeek ik de toestand van haar mond en gebit. Ze had enkele kronen 

en er waren jaren geleden vullingen in haar kiezen gelegd. Dat zag er 

goed uit! Alleen schrok ik toch wel een beetje van de conditie van haar 

tandvlees! Deze was gezwollen en rood. Bij  

aanraking begon het al te bloeden. Ze vertelde 

me dat dit al al jaren bloedde. Met mijn sonde 

voelde ik een klein stukje onder het tandvlees. 

Vergelijk dit met de nagelriem, waar je ook 

een klein stukje onder kunt komen. Onder het 

tandvlees zaten veel kleine stukjes tandsteen. 

Deze zijn ruw en irriteren dan dermate dat 

daardoor het tandvlees ontstoken raakt en dus snel begint te bloeden. 

Met speciale handinstrumenten verwijder ik dit onzichtbare 

tandsteen. Gelukkig was het niet heel erg pijnlijk. Ik legde haar uit 

hoe ze kan voorkomen dat dit tandsteen terugkomt: twee keer daags 

minstens 2 minuten poetsen met een elektrische borstel en elke dag 

ook tussen de tanden en kiezen reinigen. Ik heb haar gebit daarna 

weer mooi gepolijst, zodat haar tanden weer gingen glanzen! Na 

twee weken keerde ze terug voor een controle van het tandvlees. 

Enthousiast vertelde ze mij toen dat het bloeden helemaal over 

was. Zelfs bij het reinigen tussen haar tanden en kiezen. En de kleur 

was weer mooi bleekroze. Het leek wel of haar tanden witter waren 

geworden! Ze wist niet dat het zo’n verschil zou zijn en voelde zich 

veel zelfverzekerder. Dat had ik al gemerkt aan haar vrolijke, gulle 

lach! 
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