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Patiënteninformatie 
Gaatjes in de wortels van tanden en kiezen van ouderen 

 

Deze informatie is bedoeld voor op alle ouderen die risico lopen op het krijgen van wortel-cariës, dan wel 
wortelcariës hebben.  

 

1.    Wat is het?  

Bij het ouder worden trekt het tandvlees zich soms terug. Daardoor komen de wortels van tanden en kiezen 
bloot te liggen. Het tandvlees kan zich ook terugtrekken door bijvoorbeeld tandvleesontsteking (parodontitis) 
of te hard poetsen. 

Omdat de glazuurlaag op die plek ontbreekt, ontstaan er eerder gaatjes (wortelcariës). Gaatjes ontstaan door 
de aanwezigheid van tandplak, een nauwelijks zichtbaar laagje van bacteriën en eiwitten uit het speeksel. Tand-
plak treedt op bij gebrekkige mondhygiëne, bijvoorbeeld te weinig of niet goed poetsen, of als u de ruimtes 
tussen de tanden en kiezen niet schoonmaakt met een tandenstoker of ragertje .  

Een andere oorzaak van het ontstaan van wortelcariës is een tekort aan speeksel. Bijvoorbeeld als u veel ver-
schillende medicijnen gebruikt of wordt bestraald in het gebied van de mond. 

2.    Wat zijn de klachten? 

Bij wortelcariës zijn er maar zelden pijnklachten. Het blootliggende deel van de wortel kan wel verkleuren. 
Meestal ziet uw tandarts tijdens de controle van uw gebit dat u wortelcariës heeft of kan krijgen. Het is dus 
van belang dat u uw gebit regelmatig laat controleren.  

3.    Hoe is het verloop? 

Wortelcariës verloopt meestal geleidelijk, maar het kan ook heel snel gaan. Tandplak tast de tand of kies aan. 
Beginnende gaatjes zijn uiteraard klein. Maar als er niets gebeurt, kan wortelcariës uiteindelijk leiden tot breuk 
en verlies van tanden of kiezen. 

4.    Hoe wordt uitgezocht wat u heeft? 

Het is van belang dat u regelmatig naar de tandarts gaat. De tandarts beoordeelt of er sprake is van wortelcariës 
en of een behandeling noodzakelijk is. Een behandeling met fluoride en verwijdering van de tandplak is het 
beste. Het worteloppervlak verhardt daardoor en de wortelcariës stopt. Alleen als het echt niet anders kan, zal 
de tandarts overgaan tot een andere behandeling. 

5.    Wat moet u niet doen?  

Als u ouder wordt, kan het zijn dat u ongemerkt uw gebit minder goed verzorgt. Dit kan leiden tot wortelcariës. 
Het is daarom extra van belang dat u regelmatig naar de tandarts blijft gaan voor controle. U kunt ook anderen 
vragen om u te helpen, bijvoorbeeld mantelzorgers, of medewerkers van de thuiszorg of het verpleeghuis. 
Verder kan het helpen als u niet te veel medicijnen gebruikt. Vraag uw huisarts daarom regelmatig of alle me-
dicijnen die u krijgt nog wel nodig zijn. 

 

 

6.    Wat kunt u zelf doen? 
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Allereerst is het van belang om goed uw tanden te blijven poetsen, bij voorkeur tweemaal per dag. Verder is 
het nodig dat u regelmatig naar de tandarts gaat. Daarnaast is het belangrijk om het tijdig in te zien als de zorg 
voor uzelf lastiger wordt. Het is dan zaak tijdig hulp te accepteren, bijvoorbeeld van mantelzorgers of zorgver-
leners. Als u te lang doorgaat met onvoldoende mondzorg, worden de problemen groter.  

7.    Wat is de behandeling?  

De tandarts zal waarschijnlijk beginnen met het aanbrengen van fluoride. Of de tandarts ook anders gaat be-
handelen, bijvoorbeeld met een vulling in de wortel, hangt af van de situatie. U kunt daarover natuurlijk met 
uw tandarts overleggen.  

Daarnaast kan het zinvol zijn om te poetsen met een tandpasta met een hoge dosis fluoride die alleen op recept 
verkrijgbaar is. Uw tandarts kan u daarbij adviseren. 

8.    Hoe kunt u het krijgen?  

Wortelcariës kan optreden door aanwezigheid van tandplak en een gebrekkige mondhygiëne. Gebruik van be-
paalde medicijnen en bestraling kunnen ook van invloed zijn. 

9.    Hoe is de zorg georganiseerd?  

De tandarts heeft een leidende rol bij het vaststellen en de behandeling van wortelcariës. Een mondhygiënist 
kan een ondersteunde rol spelen, bijvoorbeeld door met u te bespreken hoe u de mond het beste kunt schoon-
maken en u hierbij te ondersteunen. De kosten van deze zorg worden niet vergoed uit de basisverzekering. 
Alleen mensen met een aanvullende tandartsverzekering krijgen de kosten voor deze zorg (deels) vergoed.   

10. Wat zijn de gevolgen voor het dagelijks leven?  

In de eerste fasen van wortelcariës zijn er weinig gevolgen voor het dagelijks leven. Er kan wel verkleuring 
optreden van de wortels van tanden of kiezen. Als de cariës niet wordt behandeld, dan kan de tand of kies 
uiteindelijk afbreken.  

11. Wilt u naast deze informatie meer weten?  

Op www.ivorenkruis.nl, www.allesoverhetgebit.nl en www.demondnietvergeten.nl vindt u veel informatie 
over het voorkomen van wortelcariës.  

De website van het Kennisinstituut Mondzorg biedt actuele informatie over richtlijnen voor tandartsen en an-
dere mondzorgverleners: www.hetkimo.nl 

 


