Advieslijst Cheemotherapie/Bestraling
 4 maal daaags tandenp
poetsen mett een zachtee tandenborstel
 1 maal daaags tussen de tanden reeinigen met behulp van
n tandenstokers, rager of
floss (zoalss geadviseerrd door de ttandarts of mondhygiën
m
niste)
 Gebruik tandpasta diee lactoperoxxidase bevatt (Zendium, Biothène).
n mondhoeken insmeren met vaseeline
 4 maal daaags lippen en
poelen met fysiologisch
h zout gedurrende 30 seconden (ziee
 4 maal daaags mond sp
recept). Staart 2 dagen voor de theerapie
 Geen (nach
ht) beugels dragen t/m 14 dagen n
na de laatstee behandeliing
hetische voo
orzieningen
n dragen tott 14 dagen n
na de laatstee behandeliing
 Geen proth
 Elke dag 2 minuten sp
poelen met fluoride spo
oeling of bijj bestraling van het
m 1%
hoofd/halssgebied om de dag 5 minuten de flluoride lepeels dragen met
fluoride. Biij voorkeur 's avonds vo
oor het slap
pen gaan. Sttart op de eeerste dag vaan
de behandeling, tot 6 maanden na
n de laatstee behandeling. Na 6 maaanden
opnieuw overleg met de tandartss of mondhyygiëniste.
 Voor ondersteuning vaan een drogge mond, geebruik Bioth
hène mondggel
 Bij ernstigee droge mon
nd gebruik kkunstspeekssel zoals bv.. Xialine, Glaandosane of
Saliva Orth
hana

Receptt Zoutspoelmiddel
U kuntt de oplossin
ng beste de avond tevo
oren gereed
dmaken zodaat deze goeed kan afkoeelen.
Benodigdheden:
 1 theelepeel keukenzou
ut
 1 liter wateer
-

U mengt dit geheel en
n laat het 1 à 2 minuten
n doorkoken
n en afkoeleen.
U spoelt hiiermee iedeer uur en slikt een klein
ne hoeveelheid door.
U begint hiermee 2 daagen voor de radiotherrapie/chemo
otherapie en tot 2 weken na
i overleg m
met uw
de bestraliing/chemotherapie. Naa deze 2 weken kunt u in
tandarts/m
mondhygiën
niste eventu
ueel afbouw
wen.
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