
Richtlijn Voeding en Mondgezondheid bij Cariës

Cariës ontstaat door het oplossen van harde tandweefsels als gevolg van de inwerking van zuren. Deze
zuren worden geproduceerd door bacteriën, met name op plekken waar plak achterblijft. De
ontwikkeling van cariës is multifactorieel. Suikerrijke voeding verhoogt de cariogeniteit van de tandplak.

Voedingsadvies bij verhoogde cariësactiviteit*
● Vermijd geraffineerde koolhydraten;
● Vermijd frisdranken en vruchtensappen;
● Beperk de alcohol- en cafeïne/theïne inname;
● Eet vezelrijke voedingsmiddelen om de speekselproductie op gang te brengen;
● Reduceer tussendoortjes tot maximaal een per dag;
● Eet voldoende eiwitten en vetten;
● Beperk de fruitinname naar maximaal twee stuks per dag;
● Beperk de zuivelinname.

* Zie naast de algemene richtlijn Voeding en Mondgezondheid ook de bijlage voor nadere toelichting

Richtlijn suppletie bij verhoogde cariësactiviteit
● Gebruik 3x daags blue®m teeth & bone formula voor een optimaal calcium-, magnesium- en

vitamine D-gehalte;
● Adviseer een kuur probiotica om de Streptococcus Mutans te verminderen indien ernstige

cariësvorming.

Note: probeer nooit ‘zomaar’ supplementen en doseringen te adviseren, als je niet helemaal zeker bent over
werking en dosering. De supplementen hierboven beschreven kunnen ingezet worden op indicatie van onze
orthomoleculair voedingsdeskundige en bio-energetische tandarts.

Een gezond voedingspatroon is de basis voor een optimale (mond)gezondheid. Supplementen zijn een
ondersteuning, maar geen vervanging van een evenwichtig voedingspatroon.

Aanvullend advies
● Verlaag, in overleg met patiënt en huisarts, medicatie waar mogelijk**
● Adviseer blue®m tandpasta en blue®m mondwater. Met name de aanwezige lactoferrine

reduceert cariës vormende bacteriën, waarbij het bewezen effectief is tegen de Streptococcus
Mutans.

** Het gebruik van medicatie kent veel bijwerkingen. De meest bekende bijwerking is het uitdrogen van de
(mond)slijmvliezen. In veel gevallen kan medicatie gereduceerd en/of gestopt worden in overleg met huisarts en/of
specialist. Indien de medicatie gereduceerd kan worden kan de mondgezondheid sterk verbeteren.

Bijlage
● Toelichting



Bijlage: toelichting
blue®m teeth & bone formula
blue®m teeth & bone formula bevat een unieke samenstelling van hoogwaardige ingrediënten, zoals biologisch actief
magnesium, koper, mangaan, zink, borium, vitamine C, vitamine B6, B12 en foliumzuur. Daarnaast bevat het ook hoge
doseringen calcium, vitamine D3 en vitamine K2. Calcium zorgt er uiteraard voor dat we sterke botten en tanden
behouden. Indien je kiest om de patiënt calcium te laten suppleren, kies dan altijd voor een combinatie met
magnesium en vitamine D3. calcium en magnesium hebben een zogenaamde synergetische werking (de een kan niet
zonder de ander). Vitamine D3 is nodig om het mineraal calcium goed op te kunnen nemen.

Probio Oral van Bonusan
Indien er sprake is van ernstige cariësactiviteit is het tijdelijk inzetten van een probioticum te adviseren. Het supplement
Probio Oral van het merk Bonusan is een probioticum specifiek ontworpen om de mondgezondheid te bevorderen.
Probiotische bacteriën zijn in staat het aantal Streptococcus Mutans in speeksel en tandplak te verminderen.

Toelichting Voeding
Geraffineerde koolhydraten
Een normale PH waarde van speeksel in rust ligt rond de 7. Bacteriën in tandplak fermenteren koolhydraten. Hierdoor
ontstaat melkzuur. Wanneer de PH waarde in de mond daalt onder de 5,5 lost tandmineraal op. Dit proces noemen we
demineralisatie. Vooral na het eten van sacharose, fructose en glucose daalt de pH direct beneden de 5. De
genoemde suikers worden snel opgenomen door cariogene bacteriën. Koolhydraten om te vermijden: witte suiker, wit
brood, witte rijst en pasta, aardappelen (zetmeel), koekjes, gebak, snoep en kauwgom.

Frisdrank en vruchtensap
Frisdranken bevatten suiker en/of zoetstoffen. Vruchtensappen bevatten een hoog gehalte aan fructose. Beide zijn
cariogeen. Ons lichaam is zeer geavanceerd maar kan geen onderscheid maken tussen zoet en zoet. Telkens wanneer
er zoete middelen worden genuttigd maakt onze alvleesklier het hormoon insuline aan. Wanneer er op meerdere
momenten zoete dranken worden genuttigd maken we meer insuline aan dan wenselijk. Dit resulteert in een hogere
ontstekingsactiviteit in zowel het lichaam als de mond. Het is van belang om zoete dranken zoveel mogelijk te beperken
en bij voorkeur geheel te vermijden.

Cafeïne en alcohol
Cafeïne en alcohol zorgen voor verzuring in het lichaam. Dit vanwege de vochtonttrekkende werking die beide als
eigenschap hebben. Een verzuurde omgeving (lees: zuurstofarm) zorgt tevens voor een verhoogde ontstekingsactiviteit.
Daarbij worden koffie en zwarte thee vaak genuttigd met suiker. Dit verhoogt de cariogeniteit. Wijnen bevatten
druivensuikers welke tevens een verhoogde kans op het ontwikkelen van cariës kunnen geven.

Vezelrijke voedingsmiddelen
We hebben vezels nodig om onze spijsvertering op gang te brengen en te houden om zo voldoende bio-energie te
kunnen genereren. Adviseer daarom een vezelrijk voedingspatroon bestaande uit: minimaal 300 gram groenten per
dag, ongeraffineerde granen (quinoa, amarant, haver, zilvervliesrijst), beperkt fruit, noten, zaden en peulvruchten. Deze
voedingsmiddelen bevatten niet alleen vezels, maar zitten ook boordevol mineralen, vitaminen en sporenelementen.

Tussendoortjes
Hoe minder tussendoortjes, des te meer tijd het gebit heeft voor remineralisatie. Indien de patiënt drie hoofdmaaltijden
per dag nuttigt, zal de behoefte aan tussendoortjes ook minder zijn. Voor een langere verzadiging is het van belang om
volwaardige maaltijden te nuttigen.

Eiwitten en vetten
Zowel eiwitten als vetten zijn niet cariogeen. Om deze reden zijn beide macronutriënten aan te bevelen. Denk hierbij
aan: noten, zaden, peulvruchten, eieren, plantaardige melk, vette vis, extra vierge olijfolie, kokosolie en lijnzaadolie. We
adviseren om deze producten dagelijks in het voedingspatroon terug te laten komen en de koolhydraatinname te
beperken.

Fruit
Fruit bevat fructose. En zoals aangegeven maakt het lichaam geen onderscheid tussen zoet en zoet. Fruit bevat
weliswaar vezels, vitaminen en mineralen, maar de patiënt kan deze micronutriënten beter uit groenten halen dan uit
fruit. We adviseren om maximaal twee stuks fruit per dag te nuttigen.

Zuivel
Melkproducten bevatten lactose. Lactose (melksuiker) is licht cariogeen. Producten gemaakt van melk zoals yoghurt en
kaas zijn niet cariogeen. Belangrijk om te onthouden is dat we het mineraal calcium uit zuivel nauwelijks kunnen
opnemen. De calcium in zuivel is te sterk gebonden voor de menselijke vertering (een kalf kan dit wel goed opnemen).
De patiënt kan beter andere middelen kiezen om in zijn of haar calciumbehoefte te voorzien zoals voldoende groenten
of een supplement. We adviseren om melk zo veel mogelijk te vermijden en yoghurt en kaas zoveel mogelijk te
beperken. Kies bij voorkeur voor zuivel van de geit aangezien de aanwezige aminozuren in geitenzuivel makkelijker
verteerbaar zijn.
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