
Richtlijn Voeding en Mondgezondheid bij Parodontitis, Gingivitis en
Peri-Implantitis

Parodontitis en gingivitis
Gingivitis is een ontsteking van het tandvlees veroorzaakt door pathogene bacteriën. Bij parodontitis
is niet alleen de gingiva maar ook het parodontium ontstoken. Momenteel heeft 90% van de
wereldbevolking last van gingivitis. Deficiënties van voedingsstoffen kunnen het tandvlees en het
parodontium verzwakken en de afweer tegen bacteriën verlagen.

Peri-implantitis
Een ontsteking rondom het implantaat komt bij meer dan 40% van alle patiënten voor. Botafbraak
ontstaat vanwege een chronische ontsteking. Diabetespatiënten zijn een grotere risicogroep.
Peri-implantitis ontstaat, evenals gingivitis en parodontitis o.a. door deficiënties van voedingsstoffen.
De adviezen zijn dan ook gelijk wat voeding en suppletie betreft.

Voedingsadvies bij parodontitis, gingivitis en peri-implantitis*
● Verwerk dagelijks omega-3-vetzuren in het voedingspatroon om ontstekingsreacties te

reduceren;
● Gebruik voldoende eiwitten om het genezingsproces te versnellen;
● Verwerk dagelijks antioxidanten in je voedingspatroon;
● Drink dagelijks twee koppen groene thee;
● Vermijd het gebruik van geraffineerde koolhydraten;
● Drink twee keer per week een glas melkkefir.

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

Richtlijn suppletie bij parodontitis, gingivitis en peri-implantitis
● Gebruik 3x daags blue®m teeth & bone formula voor een optimale balans in de

botstofwisseling;
● Adviseer het gebruik van vitamine C in supplementvorm. Kies altijd voor een combinatie

ascorbinezuur met bioflavonoïden of een liposomale vorm van vitamine C.

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. Wil je meer met supplementen werken maar
mis je de benodigde kennis? Vraag voedingsdeskundige Laura van Green-Company om advies.

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

Aanvullend advies
● Behandel gingivitis, parodontitis en peri-implantitis met blue®m oral gel. Zie hiervoor de

TOOTh-richtlijn. Naast de oral gel zijn het gebruik van blue®m tandpasta (let op bij
peri-implantitis fluoridevrij) en mondwater aan te bevelen voor een complete behandeling.

Bijlage
● Toelichting

https://green-company.nl/


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.

Vitamine C
Bij een langdurig ernstig tekort aan vitamine C kan scheurbuik ontstaan. Een van de kenmerken hiervan is
gingivitis. Tevens is er een relatie aangetoond tussen diepere pockets en meer aanhechtingsverlies bij verlaagde
vitamine C-waarden. De ernst en toename van parodontitis wordt ook geassocieerd met verlaagde vitamine C
waarden.  De orthomoleculaire richtlijnen geven een basisdosering aan van 2000 mg per dag. Adviseer altijd een
combinatie van vitamine C en bioflavonoiden (zoals het in de natuur voorkomt). Merken als Bonusan, NOW en
Vitakruid bieden vaak een juiste dosering en combinatie aan. Vitamine C kan levenslang gebruikt worden en ten
tijde van griep/verkoudheid tijdelijk verhoogt worden.

Toelichting Voeding
Omega-3 vetzuren
Omega-3-vetzuren hebben een ontstekingsremmende werking. De bekendste omega-3-vetzuren zijn EPA en
DHA. Parodontitis is geassocieerd met een lage inname van omega-3 vetzuren. Het advies luidt om patiënten
twee maal per week vette vis te laten nuttigen en dagelijks gebruik te maken van noten, zaden en lijnzaadolie
om zo in de dagelijks behoefte van omega-3-vetzuren te voorzien. Het sterk beperken van zonnebloemolie en
voedingsmiddelen waarin zonnebloemolie verwerkt is, is aan te bevelen.

Eiwitten
Een tekort aan eiwitten in voeding kan ervoor zorgen dat het genezingsproces van ontstoken weefsels trager en
slechter verloopt. Door een gebrek aan voedingsstoffen waaronder eiwitten, wordt de weerstand in het lichaam
verlaagd waardoor de kans op parodontitis groter wordt indien men hier gevoelig voor is. Eiwitten zijn met name
nodig om de strijd tegen de paropathogene bacteriën aan te gaan. Adviseer vooral plantaardige eiwitten zoals:
noten, zaden en peulvruchten. Dierlijke eiwitten zijn zwaar verteerbaar en om deze reden niet bevorderlijk om
elke dag op het menu te zetten.

Antioxidanten
Ontstekingsreacties zijn een gevolg van een onbalans in het mondmilieu waardoor pathogene bacteriën de
overhand krijgen (70% van de mondflora is immers probiotisch en de rest wordt in balans gehouden zolang de
omstandigheden goed zijn). De schade die ontstaat aan het weefsel wordt vreemd genoeg niet door bacteriën
veroorzaakt maar door zogenoemde cytokinen en vrije radicalen die het lichaam zelf aanmaakt om de
bacteriën te kunnen vernietigen. Antioxidanten zijn de tegenhangers van vrije radicalen en kunnen een positieve
bijdrage leveren in zowel preventie als genezing. Antioxidanten worden goed vertegenwoordigd in groenten.
Daarnaast is het advies om te kiezen voor een volwaardige multi-vitamine.

Groene thee
Het dagelijks drinken van groene thee helpt in de preventie en behandeling van ontstekingsreacties in de mond.
Met name de aanwezige polyfenolen (sterke antioxidanten) spelen een grote rol. Het drinken van minimaal twee
koppen groene thee per dag wordt aanbevolen.

Geraffineerde koolhydraten
Er is een sterke relatie tussen de hoeveelheid plaque en gingivitis. Hoe meer suiker er genuttigd wordt, des te
meer plaquevorming. Suikers kunnen tevens een ontsteking veroorzaken. Het advies is om geraffineerde
koolhydraten zoveel mogelijk te vermijden. Denk hierbij aan: witte suiker, wit brood, witte rijst en pasta,
aardappelen (zetmeel), koekjes, gebak, snoep en kauwgom. Pathogene bacteriën worden gevoed door
enkelvoudige suikers en deze krijgen daarmee de overhand ten koste van de probiotica die worden gevoed
door vezels en oligosacchariden.

Melkkefir
Bij het gebruik van probiotica treden er microbiologische veranderingen op waaronder plaque vermindering en
een verbetering van de gingivitis index. Het heeft een gunstig effect op ontstekingsfactoren. Een natuurlijk
probioticum is melkkefir. Kefir is gefermenteerde melk boordevol gunstige bacteriën voor zowel de mond- als het
darmstelsel. Adviseer je patiënt om twee maal per week een glas kefir te nuttigen. Echte kefir is bij een goede
natuurvoedingswinkel.
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