
Gebitscheck 
voor (top)sporters

Een gebit in topconditie 

draagt bij aan betere prestaties 

op ieder niveau!



“Achttien procent van de sporters die tijdens de 
Olympische Spelen in 2012 de tandheelkundige 
kliniek bezochten gaf aan dat ze dachten beter te 
kunnen presteren als hun mondgezondheid 
beter zou zijn geweest”

Een goede mondzorg kan acute of lange termijn problemen 

voorkomen. Daarmee kan jij als sporter jezelf richten op je 

prestaties en worden onverwachte ongemakken voorkomen. 

Aandacht voor het 
gebit van (top)sporters



Drie risico’s waar 
sporters rekening mee 
moeten houden

Sportvoeding en dranken
De meeste sportdranken bevatten citroenzuur en 

hebben daardoor een hoge zuurgraad. Deze zure 

dranken kunnen glazuur oplossen. Daarbij is de 

voeding voor, tijdens of na het sporten vaak suiker- 

en koolhydraat rijk. Dit verhoogt de kans op gaatjes. 
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Trauma’s
Contactsporten brengen risico’s met zich mee. 

Een klap met een hockeystick, een tackle met rugby 

of een sliding met voetbal. Het dragen van een 

mondbeschermer kan de schade door zo’n 

ongeval verminderen. 
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Fysieke en lichamelijke reacties
Door de fysieke druk, de manier van ademhalen 

of door het verliezen van veel vocht neemt de 

beschermende werking van het speeksel af. 

Hiermee neemt de weerstand tegen sportvoedings-

componenten verder af.

Onbewust klemmen sporters hun tanden en kiezen 

tijdens het sporten op elkaar. Dit kan voor extra 

schade en pijnklachten zorgen. De gevolgen hiervan 

zijn vaak pas later merkbaar.
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www.proclin.nl

De sport gebitscheck

“De check brengt mogelijke risico’s 

in kaart en kan schade op korte en lange 

termijn beperken.”

De sport gebitscheck start met een risico analyse van het gebit. 

Hierbij worden alle aspecten meegenomen; klemmen, stand 

van het gebit, gezondheid van het tandvlees, voeding, et cetera. 

Deze analyse gaat verder dan de reguliere controle bij uw eigen 

tandarts. U ontvangt een overzicht van de conditie van het gebit 

en de mogelijke risicofactoren die bij u een rol kunnen spelen. 

Vervolgens wordt een mogelijk preventief plan of als het nodig 

is een tandheelkundig zorgplan voor u opgesteld. U bepaalt, 

in samenspraak met uw eigen tandarts, of u vervolgens verder 

advies nodig heeft. 



Met het juiste advies vanuit onze specialist kan al veel 

mogelijke schade worden voorkomen. Het voedingsadvies is 

hier een voorbeeld van. Bij sporten, die niet langer dan een 

uur duren, kunnen de koolhydraten en het vocht al op een 

juist niveau gehouden kunnen worden door een banaan en 

water. Sportdrank blijkt in deze gevallen geen enkele

toegevoegde waarde te hebben. 

Naast informatie is een regelmatige screening op risico-

factoren en mogelijke schade van belang, voorkomen is 

immers beter dan genezen. 

Goede mondzorg resulteert 
in betere prestaties.

Voordelen gebitscheck

Goede mondgezondheid

Opsporen sluimerende ontstekingen

Voorkomen acute problemen

Betere sportprestatie



Sporten op niveau vraagt veel van je lichaam. Daarom is een 

goede mondverzorging essentieel voor het behalen van een 

optimaal resultaat.
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Meer informatie over de 
sport gebitscheck? 

010 - 265 14 14 

info@proclin.nl

mailto:info%40proclin.nl%20?subject=
http://www.proclin.nl
mailto:info%40proclin.nl?subject=

