
1Infoblad Diabetes type 1 
Dit infoblad is bestemd voor mondhygiënisten en biedt handige tips voor het behandelen van patiënten met 
diabetes type 1. Dit infoblad is onderverdeeld in 3 categorieën. 
 

1. Wat moet je weten voordat je start met behandelen? 
- Ken je patiënt. Zorg dat je weet hoe het leven van je patiënt eruitziet en zorg ervoor dat je genoeg 

kennis hebt over diabetes type 1, zodat je ook effectief kunt meedenken.  
- Daarbij hoort ook dat je weet welke medicatie de patiënt gebruikt. Prikt de patiënt zelf om de 

bloedsuikerwaarde te bepalen? Heeft de patiënt een pomp?  
- Zorg dat er altijd druivensuiker of een pakje Wicky (geen light) dat ongeveer twaalf gram koolhydraten 

bevat in de praktijk aanwezig is, voor het geval dat de patiënt een hypo krijgt en hij of zij direct suiker 
nodig heeft. Als je druivensuiker geeft, zorg dan dat je genoeg tabletten geeft zodat dit ook twaalf 
gram koolhydraten zijn (meestal vier tabletten). 

 
2. Adviezen voor de mondhygiënist 
- Neem in je inschatting van het risico voor de mondgezondheid de HbA1c-waarde mee (dit geeft een 

indicatie van de gemiddelde bloedglucose-concentratie van de afgelopen drie maanden). Hoe hoger 
de HbA1c-waarde is, hoe hoger het risico op cariës en aandoeningen aan het parodontium is. 

- Leg de nadruk niet op het aantal eet- en drinkmomenten, maar richt je op poetsen en fluoride gebruik.  
- Ook in de nacht is er een kans op een te lage bloedsuikerspiegel (hypo). Er moet dan gegeten worden. 

Leg uit dat hierna gepoetst moet worden en waarom. 
- Houd ook rekening met de impact die het hebben van diabetes type 1 heeft op het leven van het kind 

en zijn of haar omgeving. 
- Adviseer zo nodig een fluoridemondspoeling. 
- Houd rekening met de gemoedstoestand van de patiënt. 
- Wat kan er opvallen bij een patiënt met diabetes type 1? 

      - Veranderend speeksel door een instabiele HbA1c-waarde 
      - Verhoogde kans op cariës 
      - Verhoogde infectiekans in de mond 

                      - Parodontitis 
      - Schimmelinfectie door Candida Albicans 
      - Pulpitis zonder cariës 
      - Raar gevoel in de mond 
      - Tong kan droog en brandend aanvoelen  

 
3. Adviezen voor de patiënt  
- Twee- tot driemaal daags poetsen met een fluoride houdende tandpasta. Het is van belang dat 

kinderen tot tenminste 10 jaar nagepoetst worden door ouders en/of verzorgers. 
- Eenmaal daags interdentale hulpmiddelen gebruiken. 
- Mondspoelmiddel met fluoride gebruiken.  
- Altijd poetsen na een nachtelijke hypo. 
- Het bezoek aan de tandarts of mondhygiënist is gratis voor kinderen tot de leeftijd van 18 jaar.  
-  Realiseer je dat diabeten met een pomp soms kunnen kiezen om hun hypo op te lossen door het 

aanpassen van de basaal. Laat hierover eventueel contact opnemen met de verpleegkundige. 
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