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Begeleidend schrijven voor ouders van kinderen met Diabetes Type-1 
Graag vragen wij uw aandacht voor de mondgezondheid, als onderdeel van de totale gezondheid, 
van uw kind met Diabetes type 1. 
Wij willen u helpen bij het voorkomen van tandvleesproblemen en gaatjes in het gebit.  
 
Uit onderzoek blijkt dat een verhoogd HbA1c meer kans geeft op het ontstaan van gaatjes in tanden 
en kiezen.  Dit komt door een verminderde speekselwerking en een verandering van de bacteriën in 
de mond. Er worden meer bacteriën, schimmels en gisten aangetrokken. Doordat uw kind vaak een 
lagere weerstand heeft is er meer kans op infecties. 
Door het te volgen dieet zijn er ongetwijfeld meer eet- en drinkmomenten dan het door de 
mondzorg aanbevolen maximum van 7. Dit brengt een risico met zich mee. 

In de mond wordt gedurende de hele dag en nacht tandplak aangemaakt. Tandplak bestaat vooral uit 
bacteriën. Als wij iets eten of drinken zorgen deze bacteriën ervoor dat de zuurgraad (pH-waarde) 
van de tandplak daalt en dit kan de tand of kies beschadigen (gaatje). Het speeksel kan de 
‘zuuraanval’ wat neutraliseren, maar bij een hoge HbA1c gebeurt dit minder. Veel zuuraanvallen 
betekent dat gaatjes sneller ontstaan. 
 
Tandplak kan gaatjes in de tanden en kiezen veroorzaken, maar zorgt ook voor tandvleesproblemen. 
De bacteriën zorgen ervoor dat het tandvlees ontstoken raakt. Het is daarom belangrijk dat uw kind 
en uzelf weten hoe het gebit en het tandvlees moet worden verzorgd. De mondhygiënist kan hierbij 
helpen. 
 
Als mondhygiënisten adviseren wij: 

o Bezoek aan de mondhygiënist en tandarts. Dit wordt uit de basisverzekering vergoed en is 
dus gratis tot de leeftijd van 18 jaar. 

o 2x per dag te poetsen, bij voorkeur met een elektrische tandenborstel. 
o Gebruik van tandpasta met fluoride, passend bij de leeftijd van het kind. 

Kinderen tot 10 jaar altijd na poetsen door ouders/begeleiders. 
o Na een hypo in de nacht de tanden laten poetsen met tandpasta. Als er alleen gedronken 

hoeft te worden bij een hypo dan kan men volstaan met het spoelen met een fluoride 
houdend mondwater. Niet naspoelen met water! 

o Bij elke hypo bewust te kiezen of je iets laat eten of dat de hypo ook opgelost kan worden 
door het aanpassen van de basaal van de pomp. 

 
Laat alle kinderen met Diabetes type 1 een afspraak maken bij de mondhygiënist voor advies op 
maat! 
 
NVM-mondhygiënisten,  
ICO-groep Eindhoven 
 
Contactpersoon:  
Astrid Vos    
ajahmvos@gmail.com 
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Begeleidend schrijven voor het Diabetes team 
Graag willen wij uw aandacht vragen voor de mondgezondheid, als onderdeel van de totale 
gezondheid, van kinderen met Diabetes Type-1. 
Wij zijn mondhygiënisten en leden van de ICO Eindhoven. ICO staat voor InterCollegiaal Overleg en is 
een initiatief van de Nederlandse Vereniging van Mondhygiënisten. 
De KNMT (Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde) is al enige tijd 
bezig om aandacht te vragen voor de mondgezondheid van volwassenen met diabetes. Het gaat 
hierbij om de preventie en behandeling van aandoeningen aan het steunweefsel van de tand.  
 
Wij zijn van mening dat deze preventie en behandeling te laat worden gestart en ook niet de gehele 
problematiek beslaan. Naar ons idee moet de aandacht voor de mondgezondheid al bij de kinderen 
en hun ouders beginnen en zich richten op zowel gaatjes (cariës) als tandvleesproblemen.  Uit 
onderzoek blijkt dat kinderen met Diabetes Type-1 een verhoogd cariësrisico hebben. Dit risico vindt 
zijn oorsprong in een te hoge HbA1c, een verminderde speekselvloed en een verschuiving van het 
bacteriologisch evenwicht. 
Door goede preventieve maatregelen kan het cariësrisico op korte termijn omlaag en werken we 
uiteindelijk ook aan het verminderen van het risico op problemen aan het tandvlees en het 
onderliggende steunweefsel op de langere termijn.  
 
Aangezien u als kinderdiabetesspecialist in nauw contact staat met de kinderen en hun ouders lijkt 
het ons een logische stap om u in deze om hulp te vragen. Wij kunnen het als mondzorgprofessionals 
niet alleen. 

Zou u zo vriendelijk willen zijn om de mondgezondheid onder de aandacht te brengen van uw 
patiënten en ze de infographic met begeleidend schrijven willen geven? 

 
Laat alle kinderen met Diabetes type 1 een afspraak maken bij de mondhygiënist voor een gratis 
advies op maat! 
 
NVM-mondhygiënisten,  
ICO-groep Eindhoven 
 
Contactpersoon:  
Astrid Vos   
ajahmvos@gmail.com 
 


