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Voedingsstoffen en parodontale gezondheid

Geen specifieke
adviezen mogelijk
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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E

r zijn twee soorten voedingsstoffen: macro- en micronutriënten. Macronutriënten zijn voedingsstoffen die in relatief
grote hoeveelheden (grammen per dag)
nodig zijn voor het functioneren van het
lichaam. Macronutriënten leveren energie en zijn belangrijk voor de opbouw en
het herstel van lichaamsweefsels, hormonen en enzymen. Eiwitten, vetten en koolhydraten zijn macrovoedingsstoffen.
Micronutriënten, ook wel microvoedingsstoffen genoemd, zijn in kleine hoeveelheden nodig (mg of microgrammen per dag) en leveren geen energie. Mineralen als ijzer en calcium, en vitamines zijn
voorbeelden van microvoedingsstoffen.2,3
Er zijn onderzoeken gedaan naar associaties tussen
micro- en macronutriënten en parodontale gezondheid. Maar welke rol spelen deze nutriënten bij de parodontale 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 wetenschappelijke database PubMed, die specifiek de invloed van macronutriënten op de parodontale gezondheid beschreven. Wel is bekend dat suiker en
koolhydraten een verhoogd cariësrisico veroorzaken.
Ook zijn er associaties gevonden tussen obesitas en
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parodontitis .4 Tevens blijkt uit onderzoek dat een verhoogd suikergebruik voor een toename van de gingivale 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 gebitselementen en parodontale laesies. Dit komt voor bij kinderen in ontwikkelingslanden.5 Maar ook in Nederland wordt slechte mondgezondheid in verband
gebracht met een slechte voedingstoestand bij zorgafhankelijke ouderen.7 Meer onderzoek is nodig naar de
invloed van macronutriënten op de parodontale gezondheid.6

Micronutriënten
Vitamine B12 komt voornamelijk voor in dierlijke producten, zoals vlees, vis, eieren en zuivelproducten. Veganisten 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 bekend over het gebruik van vitamine B12-supplementen tijdens de parodontale therapie en is er meer onderzoek 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

wordt geassocieerd met parodontitis5,6,10 en een tekort
aan vitamine C kan ook leiden tot meer gingivale bloedingen.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 vitamine D-supplementen met calcium lijkt het verlies
van gebitselementen te verminderen en de parodontale gezondheid te verbeteren.5,6
Voor ouderen wordt suppletie van vitamine D geadviseerd, omdat hiermee de kans op botbreuken en valincidenten verkleind zou kunnen worden.12 Echter,
blijkt uit een systematische review niet dat er bij ouderen een associatie is tussen een tekort aan vitamine B,
C en D, calcium, magnesium en het ontstaan van parodontale ziekten.13
Hoewel er een relatie lijkt te zijn tussen de parodontale gezondheid en vitamine C en D, is over het algemeen de kwaliteit van de uitgevoerde onderzoeken en
de gevonden evidentie laag en het gevonden effect
van de vitamines klein. Er is meer langdurig onderzoek bij mensen nodig om het effect van het gebruik

van vitamines op de parodontale gezondheid en parodontale therapie te onderzoeken.10
Vitamine E is een vetoplosbare vitamine en werkt als
antioxidant, waardoor het cellen, bloedvaten, organen, 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 zonnebloemolie, halvarine, margarine, brood, graanproducten, noten, zaden, groenten en fruit. Een tekort
aan vitamine E komt nauwelijks voor.14 Uit onderzoeken 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 Periodontology (EFP) stelde in 2017 adviezen op met betrekking 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 ontstaan van problemen in de mondgezondheid een voedingsassessment uit te voeren. Voor ouderen patiënten werd geadviseerd om een eventueel tekort aan
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vitamine D te monitoren. Er werden echter geen specifieke voedingsadviezen ter preventie van parodontale ziekten gegeven door deze werkgroep.6
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Op dit moment is er geen duidelijke evidentie voor
een specifiek advies dat de mondzorgprofessional kan
geven over bijvoorbeeld het gebruik van vitaminesupplementen of macronutriënten ter voorkoming van
parodontitis. Ook is er geen sterke evidentie voor het
ondersteunen van de parodontale therapie met vitaminesupplementen of macronutriënten.
Natuurlijk zijn een gezonde leefstijl en goed (mond)gezondheidsgedrag belangrijk ter preventie van cariës, tanderosie en parodontitis. Een suikerarm voedingspatroon met weinig fris drank en energydrinks
draagt bij aan het voorkomen van cariës en tanderosie.6 Ook is het behoud van gebitselementen belangrijk om goed te kunnen kauwen en slikken, waardoor
er een variatie aan voeding genuttigd kan blijven worden en ondervoeding wordt voorkomen.15 Als mondzorgprofessionals kun je hieraan bijdragen door advies te blijven geven over gezonde voeding, een goede
leefstijl en mondverzorging.
* dr. Vanessa Hollaar, mondhygiënist, hoofddocent en
onderzoeker, opleiding Mondzorgkunde Hogeschool
van Arnhem en Nijmegen.
dr. Elke Naumann, associate lector, Lectoraat Voeding
en gezondheid, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.
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