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Geen specifieke  
adviezen mogelijk

E
r zijn twee soorten voedingsstoffen: ma-
cro- en micronutriënten. Macronutriën-
ten zijn voedingsstoffen die in relatief 
grote hoeveelheden (grammen per dag) 
nodig zijn voor het functioneren van het 
lichaam. Macronutriënten leveren ener-
gie en zijn belangrijk voor de opbouw en 

het herstel van lichaamsweefsels, hormonen en enzy-
men. Eiwitten, vetten en koolhydraten zijn macrovoe-
dingsstoffen. 
Micronutriënten, ook wel microvoedingsstoffen ge-
noemd, zijn in kleine hoeveelheden nodig (mg of mi-
crogrammen per dag) en leveren geen energie. Mine-
ralen als ijzer en calcium, en vitamines zijn 
voorbeelden van microvoedingsstoffen.2,3 
Er zijn onderzoeken gedaan naar associaties tussen 
micro- en macronutriënten en parodontale gezond-
heid. Maar welke rol spelen deze nutriënten bij de pa-
rodontale gezondheid? Hieronder bespreken we de 
belangrijkste uitkomsten voor macronutriënten en 
micronutriënten (vitamine B12 , C, D en E).

Macronutriënten 
Er werden geen onderzoeken gevonden in de weten-
schappelijke database PubMed, die specifiek de in-
vloed van macronutriënten op de parodontale ge-
zondheid beschreven. Wel is bekend dat suiker en 
koolhydraten een verhoogd cariësrisico veroorzaken. 
Ook zijn er associaties gevonden tussen obesitas en 

parodontitis .4 Tevens blijkt uit onderzoek dat een ver-
hoogd suikergebruik voor een toename van de gingi-
vale bloedingen kan zorgen, zelfs bij personen met 
een goede zelfzorg.5,6  
Eiwitten zijn belangrijk bij de aanmaak van nieuwe 
weefsels, zoals gingivale weefsels. Symptomen van 
een ernstig eiwittekort zijn het verlies van gebitsele-
menten en parodontale laesies. Dit komt voor bij kin-
deren in ontwikkelingslanden.5 Maar ook in Neder-
land wordt slechte mondgezondheid in verband 
gebracht met een slechte voedingstoestand bij zorgaf-
hankelijke ouderen.7 Meer onderzoek is nodig naar de 
invloed van macronutriënten op de parodontale ge-
zondheid.6 

Micronutriënten
Vitamine B12 komt voornamelijk voor in dierlijke pro-
ducten, zoals vlees, vis, eieren en zuivelproducten. Ve-
ganisten hebben meer kans op vitamine B12-tekort.5 

Een vitamine B12-tekort wordt geassocieerd met de 
progressie van parodontitis6,8, gingivale bloeding8, 
aanhechtingsverlies en een hoger risico op het verlies 
van gebitselementen.9 Op dit moment is er weinig be-
kend over het gebruik van vitamine B12-supplemen-
ten tijdens de parodontale therapie en is er meer on-
derzoek nodig.8-10  
Vitamine C komt met name voor in groenten en fruit. 
Vitamine D zit in vette vis en kan worden verkregen uit 
zonlicht via de huid.9 Een vitamine C- en D-tekort 

Voeding speelt een duidelijke rol bij het ontstaan van cariës en 
tanderosie.1 Maar wat is precies de invloed van bepaalde 

voedingsstoffen op de parodontale gezondheid ? In dit artikel 
proberen de auteurs daar antwoord op te geven.
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wordt geassocieerd met parodontitis5,6,10 en een tekort 
aan vitamine C kan ook leiden tot meer gingivale bloe-
dingen.6 Waarschijnlijk heeft een vitamine D-tekort 
ook een nadelig effect op de parodontale gezondheid, 
doordat het verlies van alveolair bot beïnvloed kan 
worden door een tekort aan vitamine D.11 Tevens 
zorgt vitamine D voor de opname van calcium en kan 
een calciumtekort door vitamine D-tekort uiteindelijk 
osteoporose veroorzaken.2 De combinatie van vita-
mine D-supplementen met calcium lijkt het verlies 
van gebitselementen te verminderen en de parodon-
tale gezondheid te verbeteren.5,6 

Voor ouderen wordt suppletie van vitamine D geadvi-
seerd, omdat hiermee de kans op botbreuken en val-
incidenten verkleind zou kunnen worden.12 Echter, 
blijkt uit een systematische review niet dat er bij oude-
ren een associatie is tussen een tekort aan vitamine B, 
C en D, calcium, magnesium en het ontstaan van pa-
rodontale ziekten.13

Hoewel er een relatie lijkt te zijn tussen de parodonta-
le gezondheid  en vitamine C en D, is over het alge-
meen de kwaliteit van de uitgevoerde onderzoeken en 
de gevonden evidentie laag en het gevonden effect 
van de vitamines klein. Er is meer langdurig onder-
zoek bij mensen nodig om het effect van het gebruik 

van vitamines op de parodontale gezondheid en paro-
dontale therapie te onderzoeken.10

Vitamine E is een vetoplosbare vitamine en werkt als 
antioxidant, waardoor het cellen, bloedvaten, orga-
nen, ogen en weefsel beschermt. Ook speelt vitamine 
E een rol bij het regelen van de stofwisseling in de cel. 
Vitamine E is te vinden in producten zoals zonne-
bloemolie, halvarine, margarine, brood, graanpro-
ducten, noten, zaden, groenten en fruit. Een tekort 
aan vitamine E komt nauwelijks voor.14 Uit onderzoe-
ken komen tegenstrijdige en onduidelijke resultaten 
over de relatie tussen vitamine E en parodontitis.9,10 
Op dit moment zijn er geen langdurige onderzoeken 
bekend, waarbij het toevoegen van vitamine E tijdens 
de parodontale therapie wordt onderzocht.8-10

Advies
Een werkgroep van European Federation of Periodon-
tology (EFP) stelde in 2017 adviezen op met betrek-
king tot lifestyle en gedrag ter preventie van cariës en 
parodontale ziekten.6 Deze werkgroep adviseerde aan 
mondzorgprofessionals om bij patiënten meer vragen 
te stellen over hun voedingspatroon en bij het ont-
staan van problemen in de mondgezondheid een voe-
dingsassessment uit te voeren. Voor ouderen patiën-
ten werd geadviseerd om een eventueel tekort aan 
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vitamine D te monitoren. Er werden echter geen spe-
cifieke voedingsadviezen ter preventie van parodon-
tale ziekten gegeven door deze werkgroep.6

Afsluitend
Op dit moment is er geen duidelijke evidentie voor 
een specifiek advies dat de mondzorgprofessional kan 
geven over bijvoorbeeld het gebruik van vitaminesup-
plementen of macronutriënten ter voorkoming van 
parodontitis. Ook is er geen sterke evidentie voor het 
ondersteunen van de parodontale therapie met vita-
minesupplementen of macronutriënten. 

Natuurlijk zijn een gezonde leefstijl en goed (mond)-
gezondheidsgedrag belangrijk ter preventie van cari-
es, tanderosie en parodontitis. Een suikerarm voe-
dingspatroon met weinig fris drank en energydrinks 
draagt bij aan het voorkomen van cariës en tandero-
sie.6 Ook is het behoud van gebitselementen belang-
rijk om goed te kunnen kauwen en slikken, waardoor 
er een variatie aan voeding genuttigd kan blijven wor-
den  en ondervoeding wordt voorkomen.15 Als mond-
zorgprofessionals kun je hieraan bijdragen door ad-
vies te blijven geven over gezonde voeding, een goede 
leefstijl en mondverzorging. 
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