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Preventie van tandvleestrauma’s: mondhygiënemiddelen en 
mondpiercings

Het verbindende thema van dit proefschrift is trauma van het tandvlees. Voor dit 
proefschrift is onderzoek gedaan naar de veiligheid van verschillende type tandenbor-
stelharen en producten om tussen de tanden en kiezen (interdentaal) te reinigen op 
het tandvlees. Ook is onderzocht hoe vaak mondpiercings voorkomen, wat de korte-en 
lange termijneffecten van mondpiercings zijn en hoe vaak complicaties voorkomen die 
geassocieerd worden met sieraden in of rond de mond.

Het tandvlees
Tandvlees is het zichtbare gedeelte van de weefsels die de tanden en kiezen steun ge-
ven. Deze steun is nodig om het gebit goed te kunnen gebruiken en infecties te voor-
komen. Door spreken, kauwen en tandenpoetsen wordt het tandvlees blootgesteld aan 
mechanische krachten die tot beschadiging kunnen leiden. Dergelijke beschadigingen 
van het tandvlees worden ook wel tandvleesabrasiën genoemd en zijn te vergelijken 
met oppervlakkige schaafwondjes van de huid. Gezond tandvlees is sterk genoeg om 
mechanische krachten op te vangen en herstelt snel na beschadiging. Echter, onherstel-
bare beschadigingen kunnen ervoor zorgen dat het tandvlees zich terugtrekt en niet 
meer terugkomt. Bij teruggetrokken tandvlees staat het onderliggende tandbeen bloot 
aan invloeden van buitenaf en kunnen op den duur problemen ontstaan zoals gevoe-
ligheid van de tandhalzen, slijtage of tandbederf in de tandwortel of esthetiek van het 
gebit. Het ontstaan of het verergeren van teruggetrokken tandvlees kan veroorzaakt 
worden door meerdere factoren zoals de dikte van het tandvlees, de aanhechting van 
lipbandjes, de aanwezigheid van lokale botdefecten, orthodontische behandelingen 
en mechanische krachten van buitenaf. Dit proefschrift richt zich uitsluitend op externe 
factoren zoals tandenpoetsen, interdentale reiniging en mondpiercings.

Tandenpoetsen
Een veelgehoord advies is om tweemaal per dag tanden te poetsen met een fluoride 
tandpasta om tandplak te verwijderen en om tandvleesontstekingen en tandbederf te 
voorkomen. Ondanks dat dagelijks tandenpoetsen bijdraagt aan het behoud van een 
gezonde mond, kan het ook schade veroorzaken aan het tandvlees. Meerdere factoren 
spelen hierbij een rol zoals het type tandenborstel, het ontwerp van de tandenborstel, 
de vorm van de borstelkop, het type tandenborstelharen en de poetsmethode.
Het assortiment handtandenborstels dat beschikbaar is voor de consument is groot. 
De meeste borstelharen zijn gemaakt van nylon. Tijdens het productieproces worden 
de nylon borstelharen met een slijpmachine afgerond omdat onderzoek laat zien 
dat gladde borstelhaaruiteinden minder schade aan het tandvlees veroorzaken dan 
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scherpe borstelhaaruiteinden. Idealiter resulteert het slijpen in perfecte halfronde bor-
stelhaaruiteinden. Echter, in het productieproces krijgen niet alle haren dezelfde vorm. 
Aan de hand van sjablonen worden borstelharen geanalyseerd en wordt vastgesteld 
hoeveel borstelharen een geaccepteerde afgeronde borstelhaarvorm hebben. Hoofd-
stuk 2 beschrijft wat het effect is van een handtandenborstel met respectievelijk 0%, 
40-50% en >90% afgeronde borstelharen op tandvleesabrasiën. De onderzoeksresulta-
ten laten zien dat een tandenborstel met 0% afgeronde borstelharen significant meer 
tandvleesabrasiën veroorzaakte dan tandenborstels met 40-50% en >90% afgeronde 
borstelharen. De vraag rest in hoeverre de tandenborstels in de winkel voldoende 
afgeronde borstelharen hebben en een suggestie voor fabrikanten zou dus zijn om het 
percentage te vermelden op de verpakking. De beste tandenborstel moet namelijk niet 
alleen gebruiksvriendelijk en effectief in het verwijderen van tandplak zijn, maar ook 
veilig voor het tandvlees.
Een mogelijk veiliger alternatief voor tandenborstels met afgeronde borstelharen is 
tandenborstels met taps toelopende borstelharen met een puntig uiteinde. Fabrikan-
ten claimen dat dergelijke tandenborstels meer tandplak verwijderen en minder tand-
vleesschade veroorzaken. Voor hoofdstuk 3 van dit proefschrift is systematisch gezocht 
naar klinische onderzoeken die de tandenborstels met taps toelopende borstelharen 
vergelijken met tandenborstels met afgeronde borstelharen. De resultaten van de 
verschillende onderzoeken bij elkaar laten geen sterk bewijs zien dat tandenborstels 
met taps toelopende borstelharen meer of minder tandvleesabrasiën veroorzaken. Er is 
dus geen wetenschappelijk bewijs om dergelijke tandenborstels aan te bevelen.

Interdentale mondhygiënemiddelen
Binnen de interdentale ruimten bestaat een verhoogd risico op het krijgen van ern-
stige tandvleesontstekingen. Ook tandbederf komt daar veelvuldig voor. Met alleen 
het gebruik van een tandenborstel is het onmogelijk om de interdentale tandplak te 
verwijderen. Daarom is het raadzaam om de interdentale ruimten te reinigen met bij-
voorbeeld floss, ragers, tandenstokers of een monddouche. Een goed passende rager 
wordt gezien als het meest effectieve middel om interdentale tandplak te verwijderen 
en tandvleesbloeding te verminderen. Recentelijk is een reiniger ontwikkeld die de-
zelfde vorm heeft als een rager maar dan met rubberen borstelharen. Deze interden-
tale reiniger heeft een plastic kern in plaats van de metalen die ragers hebben en zou 
daarom minder tandvleesbeschadigingen veroorzaken. Voor hoofdstuk 4 van dit proef-
schrift is de effectiviteit onderzocht van de plastic-rubberreiniger en de interdentale 
rager. Gezonde proefpersonen met ontstoken tandvlees gebruikten beide producten 
gedurende vier weken. Bij gebruik van de plastic-rubberreiniger was significant minder 
tandvleesbloeding dan bij het gebruik van de rager daar waar beide producten goed 
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pasten. Ook veroorzaakten de plastic-rubberreinigers minder tandvleesabrasiën dan de 
ragers en waren ze volgens de proefpersonen prettiger in gebruik.

Mondpiercings
De doorboring inclusief het geplaatste sieraad in of rond de mond wordt een “mond-
piercing” genoemd. Uit het in hoofdstuk 5 beschreven onderzoek blijkt dat 5% van 
de jongvolwassenen een mondpiercing heeft. De tongpiercing komt het vaakst voor, 
gevolgd door de lippiercing. Vrouwen hebben vier keer vaker een mondpiercing dan 
mannen. Mondpiercings worden in de literatuur in verband gebracht met lokale en sys-
temische risico’s voor de algemene en mondgezondheid op de korte en lange termijn. 
‘Case-reports’ die complicaties beschrijven in verband met mondpiercings zijn samen-
gevat in hoofdstuk 6. De complicaties variëren van een normale zwelling van de tong 
na het zetten van een tongpiercing tot ernstige bijwerkingen die levensbedreigend 
zijn. Teruggetrokken tandvlees aan de achterkant van de onder-snijtanden is de meest 
beschreven complicatie. Breuken aan tanden of kiezen worden regelmatig in verband 
gebracht met de gewoonte van spelen met de piercing, bijten op de piercing en met 
de piercing tegen de tanden slaan. De meeste complicaties die zijn gerapporteerd in 
de literatuur zijn gerelateerd aan tongpiercings.
Voor hoofdstuk 7a is op basis van de literatuur onderzocht hoe vaak teruggetrokken 
tandvlees en tandbreuken voorkomen bij personen met een tong- en/of lippiercing. 
Uit de analyse van de publicaties blijkt dat 50% van de personen met een lippiercing 
en 44% van de personen met een tongpiercing teruggetrokken tandvlees van de te-
genoverliggende weefsels heeft. Tandbreuken zijn vastgesteld bij 26% van de personen 
met een lippiercing en 37% van de personen met een tongpiercing. Kortom, met een 
lippiercing heeft men vier keer meer kans om teruggetrokken tandvlees te ontwikkelen 
dan zonder lippiercing en met een tongpiercing heeft men twee keer meer kans om te-
ruggetrokken tandvlees en tandbreuken te krijgen dan zonder tongpiercing. Ondanks 
de zeldzaamheid van ernstige complicaties is het aan te raden om geen mondpiercing 
te nemen. Tandheelkundige zorgprofessionals moeten de mond controleren op moge-
lijke bijwerkingen en waar nodig passend advies geven aan de patiënt.

Conclusie
Tandvlees kan beschadigd worden door zowel mondpiercings als mondhygiëne-
middelen.


