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Patiënt vertelt

Monique van Luijtelaar gaat sinds kort  
naar de Haagse Angsttandarts:
“Mijn vroegste herinnering is die aan de schooltandarts. Zodra ze 
binnen kwamen met die oproepkaarten werd ik misselijk van angst. 
Onvriendelijk en hardhandig, zo waren ze naar mijn gevoel destijds. 
Ook toen ik niet meer naar de schooltandarts hoefde, bleef ik bang 
voor een behandeling. Uiteindelijk werd de angst zelfs zo groot, dat 
ik niet meer ging. Tot ik op mijn 22ste ging trouwen. Uit ijdelheid 
ben ik toen, met mijn moeder, naar de tandarts gegaan. Ik had 
veertien gaatjes en kreeg twee kronen.”

“Na mijn huwelijk ging ik alleen  
nog naar de tandarts als ik hele 
erge kiespijn had. Soms zat er wel 
zes jaar tussen twee bezoeken. Dat 
ging voor mijn gevoel best ‘goed’. 
Tot er tijdens de Kerst 2011 achter 
in mijn mond van alles begon af te 
breken...” Monique vervolgt: “Eerst 
dacht ik: ‘Ik ga niet, je ziet er toch 
niks van.’ Maar in maart 2012 ging 
het echt niet meer: ik had zoveel 
last! Toen ben ik gaan googelen op 
het woord angsttandarts. Ik kwam 
uit bij de website van de Haagse 
Angsttandarts Maaike Schutjes. 

Tijdens het lezen van de teksten  
op de website viel ik van de ene 
herkenning in de andere: dit was 
precies hoe ik mij voelde!”

Er zijn ergere dingen…
Monique gaat verder: “Ik zei tegen 
mezelf: ‘Het klopt wat er staat. Je 
moet op die stoel, anders rot je hele 
gebit weg. Bovendien zijn er veel 
ergere dingen op de wereld, zoals 
moeders in Afrika die door de 
hongersnood hun baby’s zien 
sterven.’ Ik pakte de telefoon en 
maakte een afspraak. Tijdens het 

intakegesprek in de praktijk vroeg 
Maaike: ‘Wat is je grootste angst?’ 
Ik antwoorde ‘Alles’, waarop 
Maaike enorm moest lachen. Ze zei: 
‘Dat kan niet, want je zit nu gezellig 
op de behandelstoel te kletsen.’ 
Vervolgens vroeg ze een uur lang 
door om te ontrafelen waar mijn 
enorme angst eigenlijk vandaan 
komt: dat de verdoving niet of niet 
goed werkt en de behandeling toch 
pijn doet. Vervolgens legde Maaike 
mij enthousiast uit dat je tegen-
woordig nauwelijks meer pijn  
hoeft te hebben, zelfs niet van de 
verdoving. Ze vertelde dat ze bij  
mij langer zou wachten na de 
verdoving en dat ze altijd bij zou 
verdoven, mocht ik toch iets voelen. 
Daarbij zou ze op elk door mij 
aangegeven moment kunnen 
stoppen met de behandeling, als ik 
mijn hand opstak. Ik besloot het 
erop te wagen…”

Veel vertrouwen gekregen
“Inmiddels heb ik twee behan-
delingen gehad. Alles gaat heel 
rustig. Maaike vertelt non stop  
wat ze doet en, het belangrijkste,  
ze doet me geen pijn. Zelfs niet toen 
zij met veel enthousiasme een kies 
eruit wiebelde. Weet je wat ze zei: 
‘Dit is echt een leuke kies om eruit 
te halen, mijn handen jeuken!’  
Die benadering en het feit dat 
Maaike zo trots op me is, geeft me 
veel vertrouwen voor de twee 
behandelingen die nog volgen.  
Ik blijf zenuwachtig hoor. Maar ik 
ga wel! Ik bel aan, stap over de 
drempel en denk: ‘Zo, ik ben in 
ieder geval binnen.’ Dan komt 
Maaike met een stralende lach en 
ga ik mee in haar wereld, die niet zo 
eng is als wij allemaal denken.”

“Ik ben nog steeds bang... 
Maar ik ga wél!”

Niet iedereen is extreem 
angstig. Bent u  een beetje 
bang bij de tandarts, dan 
helpen deze tips:

 Vertel dat u bang bent en 
waarvoor precies, erover 
praten helpt. U bent niet de 
enige, u hoeft zich niet te 
schamen.

 Spreek met uw tandarts 
dingen af die u helpen tijdens  
de behandeling, zoals een 
stopteken om even te 
pauzeren, het opbouwen van 
de behandeling in stapjes, 
eigen muziek etc.

 Vraag om informatie over de 
behandeling, uitleg en hoe 
lang iets duurt, zodat u weet 
wat u kunt verwachten.

 Oefen thuis alvast adem-
halings- en ontspannings-
oefeningen. Als u eenmaal  
in de stoel ligt, begin dan  
vast te concentreren op uw 
ademhaling. Let op uw 
houding en kijk of het lukt 
om uzelf te ontspannen als u 
in de stoel ligt.

 Geef uzelf een peptalk van 
tevoren, positief denken 
helpt! Uw gebit is al snel weer 
gezonder en beter.

Komt u er niet uit? Als de angst  
te diep zit, kan de tandarts u 
doorverwijzen naar een centrum 
voor bijzondere tandheelkunde 
of een tandarts angstbegeleiding.90% van de Nederlanders gaat altijd naar dezelfde praktijk.

 Tips  
voor mensen  
met angst
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Verzekeringen

Naar de tandarts?  
Voorkom verrassingen!
Sinds 1 januari 2012 bepaalt de 
tandarts of orthodontist zelf  
welke tarieven hij of zij voor een 
behandeling rekent. De tijd die een 
behandeling in beslag neemt, de 
materiaalkeuze en de service die  
de tandarts of orthodontist daarbij 
verleent bepalen samen wat u 
betaalt. Om financiële verrassingen 

te voorkomen kunt u voorafgaand 
aan de behandeling aan uw tand- 
arts of orthodontist vragen wat  
de behandeling kost. Sommige 
praktijken hebben tarievenfolders 
liggen, andere zetten deze op hun 
website. Kunt u de tarieven niet 
vinden? Vraag er dan naar bij  
uw behandelaar. 

Bij iedere behandeling staat 
behalve het tarief een algemene 
behandelcode. Met deze code kunt 
u controleren welke behandelingen 
uw verzekering  vergoedt.  
Voor tandartskosten die buiten  
de basisverzekering vallen kunt u 
zich aanvullend verzekeren. 

Kijk op www.allesoverhetgebit.nl voor alle beschikbare tandheelkundige verzekeringspolissen.  
Of bel uw verzekeraar bij onduidelijkheden.

De meeste Nederlanders gingen in 
2011 twee keer per jaar naar de  
tandarts. Slechts 7% ging niet.

Tweets uit de wachtkamer
 Ik zit bij de tandarts! #tandarts  Kriebels in de buik. Boren…  

zo geen zin in! #tandarts  Halfjaarlijkse onderhoudsbeurt bij 
#tandarts Ben benieuwd of mijn eigen onderhoudswerkzaamheden 
voldoende zijn geweest  Dit gaat een hele nare ochtend worden 
#tandarts  Hij moet het niet persoonlijk opvatten, maar ik heb er echt 
een hekel aan #tandarts  In de wachtkamer wachten tot de verdoving 
is ingewerkt, dan gaan ze aan het werk #tandarts  Afspraak bij  
de #tandarts Niet echt iets waar ik momenteel wil zijn  Wachten 
#tandarts  Wordt een lange zit… hoorde dat bier slecht is voor je 
tanden #tandarts  Pff waarom maak je een afspraak als je toch een 
half uur moet wachten #tandarts  Nederlands, over kwartiertje weg 
#tandarts  Tandenpoetsen en naar de leukste man van Nederland 
#tandarts

86% van de Nederlanders raadt de eigen tandarts aan bij familie en vrienden. 

“Elf jaar terug verhuisden mijn man 
en ik van de Bossche Binnenstad 
naar Vught. Via mond-tot-mond 
reclame kwamen we terecht bij 
Tandartsenpraktijk Van der Geld- 
Schormans. Wij kwamen bij 
mevrouw van der Geld-Schormans, 
een jonge vrouw die met de 
nieuwste tandheelkundige  

inzichten werkt. Mij sprak dit  
enorm aan. Ook mijn man - die  
nog bij een tandarts in Tilburg zat -  
besloot naar deze praktijk over te 
stappen. De eerste periode kregen 
we naast een controle bij de 
tandarts aansluitend een behande-
ling bij de mondhygiëniste, in de 
kamer ernaast. Voor ons was dit 

helemaal nieuw. Maar we merkten 
al snel hoe goed het was om je 
mondhygiëne op peil te brengen.  
En te houden, want die stralende 
lach wil je niet meer kwijt! Dat geldt 
voor ons, maar ook voor de drie 
kinderen die ons gezin nu rijk is.  
Ik heb ze vanaf het eerste moment  
meegenomen als ik op controle 

ging. Na afloop telde tandarts  
Van der Geld hun tandjes terwijl  
ze bij mij op schoot zaten. Ze stelde 
de kinderen gerust, gaf advies over  
het poetsen, en beantwoordde de 
vele vragen die ik had over het 
voorkomen van gaatjes. In een tijd 
waarin overal suikers en zuren 
zitten is dat geen gemakkelijke 

opgave: alle drie hebben ze één  
of meer vullingen. Gelukkig weet 
onze tandarts ook hier een oplos-
sing voor: sealen. Ik, maar zeker 
wij, zijn ontzettend blij met deze 
keuze. Ik had niet gedacht dat ik  
het ooit zou zeggen, maar het hele 
gezin gaat met plezier naar ‘onze’ 
tandarts!” 

“Het hele gezin  
gaat met plezier naar 

‘onze’ tandarts!”

Ik & mijn tandarts 

Ook in deze rubriek met uw tandarts? Mail dan naar: allesoverhetgebit@nmt.nl. Wellicht komt u dan in de volgende uitgave!
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Heeft u ze nog  
in de pocket?

Parodontitis. Een moeilijke naam voor ernstig ontstoken tandvlees. Met als uiteindelijk gevolg losstaande tanden en kiezen. Vaak komt u 
hier pas achter bij de tandarts. Dat is ook logisch, want parodontitis geeft zelden pijnklachten. Het enige wat u ervan kunt merken is dat uw 
tandvlees bloedt tijdens het poetsen. Dat uw adem slecht ruikt. Of dat u een vieze smaak in de mond heeft.

Tandplak de boosdoener
De veroorzaker van dit leed is 
tandplak. Dit zachte, kleverige 
goedje is met het blote oog 
nauwelijks te zien. Maar als het 
tandplak uithardt, verkalkt het tot 
tandsteen dat stevig vastzit aan 
tanden en kiezen. Op dit tandsteen 
vormen zich steeds nieuwe laagjes, 
totdat het tandvlees begint te 
ontsteken. Dit klinkt pijnlijk.  
Toch merkt u hier niks van. 

Ook niet als de ontsteking het 
kaakbot bereikt en daar onherstel-
bare schade aanricht. De pockets 
(de ondiepe ruimten tussen tanden 
en tandvlees) worden namelijk 
dieper en dieper. Tot uiteindelijk  
de tanden en kiezen los in de  
kaak staan.

Goede mondhygiëne
Gelukkig gaat u regelmatig naar de 
tandarts voor een controle. En kunt 

u zelf veel doen om uw tanden en 
kiezen in de pocket te houden! 
Goed en niet te hard poetsen 
bijvoorbeeld (vraag uw tandarts 
wat de juiste tandpasta is voor  
uw gebit). 

Minstens zo belangrijk is het om 
tussen uw tanden en kiezen schoon 
te maken. Kies voor tandenstokers, 
ragers, tandzijde of floss. Zelfs een 
tongschraper kan helpen.

Scan de QR-code voor meer 
informatie of kijk op 

www.allesoverhetgebit.nl 
voor tips om uw gebit op orde 

te houden. 

13% van de Nederlanders heeft geen eigen tanden en kiezen meer in de mond. 

De  
tandarts  
laat u 
lachen!
Wist u dat de hersenen als u 
lacht een chemische stof, 
endorfine genaamd, aanmaken. 
Een heerlijk stofje dat pijn- 
stillend werkt en u een prettig 
gevoel geeft, waardoor u 
ontspant en minder stress voelt. 
En dat als u lacht, de ander  
bijna vanzelf terug lacht. 
Waardoor u contact maakt.  
Mits het een spontane lach is 
natuurlijk. Zo een die plots 
opkomt en niet te weerhouden 
naar buiten barst. Uw mond gaat 
open. Uw lippen gaan omhoog 
en in de breedte, terwijl uw 
tanden en kiezen goed zichtbaar 
worden. U lacht uw tanden 
letterlijk bloot en dat vinden 
mensen prettig. Moet u wel 
durven lachen natuurlijk.  
Dat lukt het best met een gebit 
waar u zich goed over voelt. 
Parelwit en recht is daarbij niet 
de norm, schoon en mooi 
onderhouden wel. Bij wie u 
daarvoor moet zijn? De tandarts 
natuurlijk! Zo ziet u maar, kan 
deze u toch laten lachen! 1)

1) Gebaseerd op een artikel uit ‘Say cheese!  
De kracht van de mond’, een uitgave bij de 
gelijknamige tentoonstelling in Museum 
Boerhaave in 2010/2011.

 Weetjes

Mondhygiënist Lieneke Steverink-Jorna:

1) Een preventie-assistent is géén mondhygiënist, maar een tandartsassistent met een aanvullende opleiding. Iedereen heeft binnen de praktijk zijn eigen taken en 
bevoegdheden. Kijk op www.allesoverhetgebit.nl voor meer informatie.  

“In 2003 studeerde ik na een paar 
pittige leerjaren Mondzorgkunde  
af als Mondhygiënist. Ik werk nu 
zowel als zelfstandige als in 
loondienst bij een tandarts.  
Als mondhygiënist is het mijn  
taak te voorkomen dat mensen 
problemen krijgen met hun mond. 
Naast het bestrijden van tand-
bederf en tandvleesaandoeningen 
leer ik mijn patiënten daarom alles 
over een goede mondverzorging. 
Het meest voorkomende euvel  
in de mond is gingivitis: een 
ontsteking van het tandvlees. 
Vaak horen mensen dit tijdens een 
controle bij de tandarts of diens 
preventie-assistent1). Die vertelt  

dat je een DPSI-score van drie of 
hoger hebt, en dat je naar de 
mondhygiënist moet. Het gebeurt 
ook dat mensen zich zelf bij mij 
melden. Bijvoorbeeld omdat ze een 
vieze adem hebben en willen weten 
hoe dit komt. Ik begin het eerste 
consult altijd met een grondig 
onderzoek. Daarna reinig ik de 
ruimte onder het tandvlees. Ik haal 
tandsteen weg en vertel de patiënt 
hoe hij de tanden en de ruimte  
ertussen schoon kan houden. 
Hierna begint het teamwork:  
de patiënt gaat thuis met zijn  
mondhygiëne aan de slag, ik doe 
tijdens de behandelafspraken alles 
wat ik kan om de situatie onder 

controle te krijgen. Zoals bij een 
meneer met ernstig ontstoken 
tandvlees; twee van zijn tanden 
waren er zo slecht aan toe dat ze er 
eigenlijk uit moesten. Door goed 
samen te werken kon hij ze behou-
den en is zijn mond weer gezond. 
Weet je, mensen denken wel eens 
dat een mondhygiënist een soort 
luxe is, net als de schoonheids-
specialist. Maar dit werk heeft juist 
alles met gezondheid te maken.  
Dat is een must!”

In plaats van het alom bekende oproep- of herinneringskaartje  
gebruiken sommige tandartsen tegenwoordig een sms’je! 

“Mondverzorging is  
teamwork!”
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Mijn vulling is roze!
Tja… is dat nou wAAR of NIET wAAR? 
Het is waar! Bij sommige tandartsen kun je het gaatje in je tand met een gekleurde vulling laten 
vullen. Vraag er maar eens naar bij jouw tandarts, zo direct. Ben je nog niet aan de beurt? Test dan 
hieronder wat jij weet over tanden en de tandarts:

weet jij een leuk wAAR of NIET wAAR raadsel voor onze volgende krant? 
 
Mail deze dan naar: allesoverhetgebit@nmt.nl.  
Misschien staat hij dan tijdens je volgende bezoek aan de tandarts in deze rubriek!

Oplossing
1. Niet waar. Ze hebben ze wel, maar je ziet ze nog niet. Ze zitten nog onder het tandvlees verstopt. Meestal komt rond zes maanden het eerste tandje 

tevoorschijn.
2. Beetje waar, beetje niet waar. Kleine beginnende gaatjes kunnen vanzelf beter worden. Dan moet je je tanden goed schoonhouden door te poetsen.  

Soms is het gaatje al te groot. Dan moet de tandarts in het gaatje boren en maakt hij daarna een vulling. 
3. Waar. Iedereen krijgt evenveel tanden en kiezen in het melkgebit en in het grote mensen gebit. Alleen hoe ouder je wordt, hoe meer tanden of kiezen je kunt 

verliezen. Dan heeft niet iedereen meer evenveel tanden, natuurlijk.
4. Niet waar. Een bruin tandje kun je bijvoorbeeld krijgen als je heel hard valt. Als het een melktand is, dan kan de tand vaak blijven zitten totdat je tanden gaat 

wisselen. Heel soms vindt de tandarts het toch beter om een tand er wel uit te halen. 
5. Waar. Snoepen is niet goed voor je tanden en kiezen. Het is belangrijk om niet de hele dag door te eten en te snoepen en niet teveel suiker te eten.  

Eet 6 of 7 keer op een dag en poets je tanden elke ochtend en elke avond.

Er was eens een stoere jongen. Hij heette Sven. Op een dag moest hij naar 
de tandarts toe. Daar had hij geen zin in. Hij was niet bang voor de 
tandarts, maar hij vond het wel spannend. In de wachtkamer hoorde hij 
weleens spannende geluiden. En zijn vriendje Tobias had weleens verteld 
over gaatjes boren. Dat leek hem toch zo vreselijk eng. Liever zou hij 
vechten als een echte ridder. Vorige keer vertelde de tandarts hoe hij zijn 
tanden moest poetsen. En de tandarts had ook uitgelegd dat je niet de  
hele dag door mocht eten. En hij had zijn best gedaan. Maar op z’n 
verjaardagsfeestje had hij natuurlijk wel gesnoept. En toen mama jarig 
was ook. Daarom voelde hij nu toch best wel kriebels in zijn buik. Papa 
ging met hem mee naar binnen. Hij ging liggen op de stoel en de tandarts 
keek heel goed in zijn mond. Met een spiegeltje. Eigenlijk was het heel snel 
alweer klaar. De tandarts gaf hem een complimentje. Ze zei ook dat ze iets 
heel belangrijks had ontdekt. Sven zou wiebeltanden krijgen, ze zaten al 
een beetje los! Wauw! Sven was hartstikke trots. Op het schoolplein liet hij 
stoer zijn tanden aan iedereen zien. Helemaal niet eng joh, die tandarts!

Heb je ook wel eens geen zin om je tanden te poetsen? Nou, dat 
heeft iedereen wel eens. Maar probeer het toch iedere dag 2 keer  
te doen. En dan niet even vlug, maar om je tanden en kiezen echt 
schoon te krijgen, moet je 2 minuten poetsen. Dat lijkt best lang, 
maar is zo voorbij. Als je iedere keer op dezelfde manier poetst,  
sla je geen plekjes over. 

Onthoud de 3 B’s: 
Binnenkant, Buitenkant, Bovenop
Poets eerst 1 minuut lang je tanden en kiezen aan de onderkant, binnen-
kant, buitenkant, bovenop. En dan 1 minuut lang je tanden en kiezen aan 
de bovenkant, binnenkant, buitenkant en bovenop! Wist je dat er ook 
elektrische tandenborstels voor kinderen zijn? Daarmee wordt het ook nog 
eens heel leuk om je tanden en kiezen schoon te poetsen!
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Poets  
je tanden 
schoon

wiebel- 
tanden

1. Pasgeboren baby’s hebben geen tanden
2. Gaatjes gaan vanzelf dicht
3. Alle mensen hebben evenveel tanden
4. Een bruine tand moet er meteen uit
5. Van snoepen krijg je gaatjes

“Twaalf jaar was ik, toen ik zag hoe mijn tandarts door de deur van de praktijk naar zijn huiskamer liep. 
‘Dat wil ik later ook!’ dacht ik. Een paar jaar en vijf uitlotingen voor de Nederlandse opleiding later 
vertrok ik vastbesloten naar België, om daar het vak te leren.”

“Op mijn 25e had ik mijn bul,” 
vervolgt drs. T.X. de Jong. “Op mijn 
26e besloten mijn vrouw en ik dat 
Amersfoort de stad was waar wij 
ons gezin wilden grootbrengen.  
Pas tien jaar later, in november 
2011, ben ik met mijn 25-koppig 
team naar een ander onderkomen 
verhuisd. Met vier dubbel te 
bezetten behandelkamers is het 
groter en klinischer. Maar absoluut 
niet minder persoonlijk dan mijn 
praktijk aan huis.” 

Patiënt kan kiezen
“Als tandarts-implantoloog heb  
ik mooie middelen tot mijn 
beschikking om iemands gebit zo 
natuurlijk mogelijk te herstellen;  
de mogelijkheden voor een tandarts 

in de huidige tijd zijn gevarieerder 
dan vroeger. Niet alle patiënten 
weten dit echter. Daarom ga ik met 
iedere patiënt het gesprek aan.  
Met een kop koffie erbij vertel ik 
hoe iemands gebit er over tien, 
vijftien jaar uit kan komen te zien. 
Vervolgens overleggen we: welke 
keuzes zijn er, wat kost zoiets en 

hebt u dat er voor over. Want dat is 
wat vrije tarifering eigenlijk is: gaat 
u puur voor uw gezondheid of is er 
ruimte voor een stuk comfort. In die 
keuze, dat overleg, daar zit voor mij 
het plezier in dit vak. Én de grootste 
vooruitgang!”

Tandarts de Jong, wie doet uw gebit? 
“Ik kruip bij iedereen die bekwaam is in restaureren  

en reinigen in de behandelstoel. 
Oftewel: bij mijn maat, mijn mondhygiënist en  

alle andere teamleden uit de praktijk!”

Ook een vraag voor de tandarts? 
Stuur uw vraag op naar allesoverhetgebit@nmt.nl

In Nederland zijn 8.700 tandartsen actief.

Tandarts en implantoloog Thibaut de Jong: 

“Ik bespreek 
met iedere patiënt 
hoe diens gebit er  

over tien, vijftien jaar  
uit kan zien.” 
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