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Schone tanden 
voor één cent

Test tandpasta

Tandpasta is onmisbaar voor 

een gezond gebit, maar 

moet wel lekker smaken. 

Al jaren aan hetzelfde merk? 

Misschien poetst u dan wel 

onnodig duur.

Tekst Désirée Kok en Henk Verhagen

voeding & gezondheid
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GOED POETSEN
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In uw mond houden sommige 
bacteriën er nare gewoonten op 
na. Eerst eten ze doodgemoede-

reerd mee met uw diner. Vooral het toe-
tje laten ze zich smaken. En vervolgens, 
terwijl u tv kijkt of  verdiept bent in een 
goed boek, beginnen ze als stank voor 
dank een zuuraanval op uw gebit. 
Gelukkig is er een effectieve verdedi-
ging: tanden poetsen. Tweemaal per dag, 
twee minuten, met fl uoridetandpasta. 
We hebben 15 merken getest en vroegen 
advies aan professor Cor van Loveren 
van het Academisch Centrum Tandheel-
kunde Amsterdam.

Runderhoeven
Onze verre voorouders poetsten hun tan-
den met een papje van gemalen runder-
hoeven en eierschalen. Voor de smaak 
ging er misschien nog wat mirre, honing 
of  zout bij. De huidige tubes bevatten 
geen gemalen beenderen, maar fl uoride, 

schuur- en polijstmiddelen, witmakers, 
schuim- en smaakmiddelen en kleurstof. 
Aangevuld met water en bindmiddelen, 
om het als een mooie pasta op de borstel 
te krijgen. Deze ingrediënten moeten 

In het laboratorium richtten we ons 
vooral op de basisaspecten: fl uoride, de 
slijpende werking en het verwijderen 
van verkleuringen. Een 15-koppig panel 
beoordeelde vervolgens de tandpasta’s 
op smaak, mondgevoel, schuimvorming 
en de mate waarin je er een frisse adem 
aan overhoudt. 
Dankzij de fl uoride bieden alle tandpasta’s 
een goede bescherming tegen cariës. De 
beoordeling is daarom hoofdzakelijk geba-
seerd op het verwijderen van verkleurin-
gen en het smaakoordeel van het panel. 

Fluoride essentieel
Waarom hebben uw kinderen nooit gaat-
jes en heeft u inmiddels een vermogen 
geïnvesteerd in uw gebit? Het antwoord 
is fl uoride, onmisbaar in tandpasta. 
Het versterkt het tandoppervlak en het 
voorkomt tandbederf, doordat het de 
aantasting van zuren tegengaat. 
Tandplak bacteriën scheiden deze zu-

»

tandplak verwijderen, bescherming bie-
den tegen cariës (tandbederf), het tand-
vlees gezond houden en zorgen voor een 
frisse adem en schone, liefst stralend 
witte tanden. 

 Gebruik tandpasta met (voldoen-
de) fl uoride, minstens 1000 mg/
kg; de door ons geteste tandpas-
ta’s voldoen hieraan. 
 Gebruik een zachte of hoogstens 
medium tandenborstel en ver-
vang die wanneer de haren naar 
buiten gaan staan.
 Elektrische tandenborstels verwij-
deren bij velen tandplak beter 
dan handtandenborstels. 
 Bijkomend voordeel is dat je niet 
snel te hard poetst. Sommige bor-
stels slaan dan af. Plaats het bor-
steltje op de overgang van tand-
vlees naar tand.
 Houd een vaste volgorde aan, bij-
voorbeeld de drie B’s: binnenkant, 
buitenkant en bovenop.
 Reinig de buitenkant van tanden 
en kiezen en de binnenkant van 
het achterste deel van het gebit 
met korte, horizontale bewegin-

gen, onder een hoek van 45 gra-
den. Reinig de binnenkant van de 
voorste tanden door de borstel 
rechtop op en neer te bewegen 
en de kauwvlakken door de bor-
stel er horizontaal overheen te 
bewegen.
 Zet niet veel druk op de borstel. 
 Poets twee keer per dag twee 
 minuten, op vaste momenten, bij 
voorkeur na het ontbijt en voor 
het slapengaan.
 Last van terugtrekkend tand-
vlees? Pas dan uw manier van 
poetsen aan en zet de tandenbor-
stel iets hoger op het tandvlees 
neer. Vraag de tandarts of mond-
hygiënist of het terugtrekken nor-
maal is voor uw leeftijd of dat het 
tandvlees ontstoken is.
 Vraag de tandarts of het voor u 
zin heeft om te reinigen met 
 ragers, tandenstokers, fl ossdraad 

of een monddouche en laat u 
zorgvuldig instrueren.
 Drink vanaf een uur voor het 
poetsen geen frisdrank of vruch-
tensap meer. De zure ingrediën-
ten verzwakken tijdelijk het gla-
zuur, waardoor poetsen extra 
slijtage kan veroorzaken.
 Houd de kraan dicht tij-
dens het poetsen; dat 
scheelt al snel 10 liter 
drinkwater per keer.

2 ml tandpasta 
per dag is 

voldoende voor 
een gezond gebit
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TEST TANDPASTA

Weging voor Testoordeel

 1. Prodent Cool Mint

 2. Dentalux Complex 3 mint fresh

 3. Oral-B 1-2-3

4. Hema Everclean Fluor

5. Trekpleister Tandpasta Fluor

6. Ultradent Tandpasta Fluor

7. Macleans Freshmint

8. Elmex Anti-Cariës

9. Aquafresh Freshmint 

10. Zendium Classic

11. Albert Heijn Tandpasta Cool mint

12. Etos Tandpasta Cool Mint

13. Sensodyne Fresh Mint

14. Colgate Caries protection

15. Parodontax Fluoride

  Beste uit de test      Beste koop    

ren af  bij de verwerking van suikers en 
koolhydraten. 
Van Loveren: ‘Fluoride betekende een 
revolutie in het voorkómen van tandbe-
derf. Tot halverwege de jaren 70 had bij 
wijze van spreken iedereen een slecht 
gebit. Door het toevoegen van fl uoride 
aan tandpasta heeft men tegenwoordig 
nauwelijks gaatjes. Er zijn diverse fl uo-
rideverbindingen waarvan de werking 
verschilt. Aminfl uoride bijvoorbeeld 
komt snel op het tandoppervlak terecht. 
Maar het is niet bewezen dat de ene ver-
binding beter werkt dan de andere. Wat 
echt telt is dat de fl uoride genoeg tijd 
krijgt om zich over de hele oppervlakte 

Mer
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worden en verkalken tot tandsteen. Aan 
tandsteen hecht zich makkelijk weer 
nieuwe plak. De bacteriën in tandplak 
zijn ook de aanstichters van ontstoken 
tandvlees.
Om voedingsresten en tandplak te verwij-
deren moet tandpasta slijpen en schuren. 
Maar te veel is niet goed, evenmin als te 
hard poetsen en een te harde borstel. Dat 
geldt des te meer bij blootliggende tand-
halzen; daar mist het tandbeen het be-
schermende laagje keiharde glazuur. 
In de tabel staat hoeveel slijpende wer-
king de tandpasta heeft: hoe meer rond-
jes, hoe meer slijpende werking. 

van je gebit te verspreiden. Dat kan al-
leen door goed en lang genoeg – twee 
 minuten – te poetsen.’
Het advies van het Ivoren Kruis voor fl u-
oride is 1000 tot 1500 mg/kg. De tandpas-
ta’s in onze test zitten met rond 1400 mg 
aan de veilige kant. Is fl uoride gevaar-
lijk? Van Loveren: ‘De hoeveelheid fl uo-
ride die je bij het poetsen binnenkrijgt, is 
zo gering dat er geen gezondheidsrisico 
is. Op veel plaatsen in de wereld krijg je 
meer binnen via het drinkwater, waar 
het van nature in zit. Bij kinderen die, 
wanneer de tanden en kiezen nog ge-
vormd worden, elke dag alle tandpasta 
inslikken, zouden er witte streepjes op 
de tanden kunnen ontstaan. Althans als 
zij tandpasta voor volwassenen gebrui-
ken. Daarom is er speciale kindertand-
pasta.’ Beneden 1000 mg/kg is fl uoride 
minder effectief; maar voor kinderen ligt 
die grens lager. De hoeveelheid fl uoride 
staat op de verpakking. Die van Zendium 
Classic tandpasta vermeldt 1100 mg/kg. 
Bij onze metingen kwamen we op 1000 
mg. Weinig, maar nog genoeg om effect 
te hebben. Omdat alle tandpasta’s (vol-
doende) fl uoride bevatten, scoren ze op 
dit punt goed en weegt dit aspect niet 
mee bij de be oordeling. 

Slijpen, niet slopen 
Op en tussen tanden en kiezen en op de 
overgang naar het tandvlees ontstaat 
tandplak. Dat is een kleverig laagje 
speeksel, voedselresten en bacteriën, 
met de zure stoffen die zij uitscheiden bij 
het omzetten van suikers en koolhydra-
ten. Deze zuren tasten het tandglazuur 
aan. Niet-verwijderde tandplak kan hard 

Plastic in 
tandpasta 
Sommige cosmetica en tand-
pasta’s bevatten als slijpmiddel 
minuscule deeltjes plastic. 
Deze ‘microplastics’ komen via 
het afvalwater uiteindelijk in 
zee terecht, waar ze een be-
dreiging vormen voor het mi-
lieu. Of ze ook schadelijk zijn 
voor mensen staat nog niet 
vast. Stichting De Noordzee 
voert met succes actie om 
 cosmetica en tandpasta plas-
ticvrij te maken. Zie www. 
beatthemicrobead.org. Op 
deze site staat een app waar-
mee je de streepjescode van 
verzorgingsproducten kunt 
scannen op de aanwezigheid 
van microplastics. De door ons 
geteste tandpasta’s bevatten 
geen micro plastics. 

46 seconden 
is de gemiddelde 

poetstijd 

1 2 3 4
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60% 30% 10%

€1,40 8,4 75 €0,19 ++ + + 1450 1400 mint

€0,80 8,3 125 €0,06 ++ + –– 1450 1300 fris, mint

€1,35 8,0 75 €0,18 ++ + + 1450 1400 mint

€0,50 7,7 75 €0,07 ++ + – 1450 1300 fris  

€0,90 7,1 125 €0,07 + + + 1450 1400 fris, mint

€0,90 7,0 125 €0,07 + + + 1450 1400 fris, mint

€1,00 7,0 75 €0,13 + + – 1400 1300 mint

€2,70 7,0 75 €0,36 + 1400 1310 drop

€1,80 6,7 75 €0,24 + + – 1450 1385 fris

€2,90 6,6 75 €0,39 + + 1100 1000 mint

€0,80 6,3 75 €0,11 + + 1450 1400 mint

€0,75 6,2 75 €0,10 + + 1450 1400 mint

€2,95 6,2 75 €0,39 + + 1450 1400 fris

€1,80 5,9 75 €0,24 + – 1450 1400 fris, mint

€2,95 4,7 75 €0,39 –– 1400 1400 zout

++ Zeer goed    + Goed      Redelijk    – Matig    –– Slecht

De fl uoride in 
alle tandpasta’s is 
natriumfl uoride, 
alleen bij Elmex is 
het aminfl uoride 
en in Colgate zit 
ook natrium mono-
fl uoro fosfaat. 
Slijpende werking: 
hoe meer rond-
jes, des te meer 
poetsslijtage. 
Smaaksterkte: 
hoe meer rondjes, 
des te sterker de 
smaak. 
Schuim: hoe meer 
rondjes, des te 
meer schuim. 
Frisse adem: hoe 
meer rondjes, des 
te langer een frisse 
adem.

Rich
tp

rij
s

Te
sto

ord
ee

l

In
ho

ud
 in

 m
l

Prij
s p

er
 10

 m
l

Ver
wijd

er
en

 va
n 

ve
rk

leu
rin

gen

Pan
elb

eo
ord

eli
ng

Etik
et

Opgeg
ev

en
 

ho
ev

ee
lhe

id
 fl 

uo
rid

e

Gem
et

en
 

ho
ev

ee
lhe

id
 fl 

uo
rid

e

Slijp
en

de w
er

kin
g

Sm
aa

kt
yp

e

Sm
aa

ks
te

rk
te

Sch
uim

Fris
se

 ad
em

Het verwijderen van verkleuringen 
weegt het zwaarst mee in deze test. 

Wit en fris
Er zijn ook speciale ‘whitening’ tandpas-
ta’s. Die hebben we niet getest. Of  ze 
(blijvend) resultaat hebben staat weten-
schappelijk niet vast. Het is een kwestie 
van proberen. De kleur van de tand zelf  
zal in elk geval niet veranderen, want die 
wordt bepaald door het tandbeen en daar 
komt de tandpasta niet bij. Overigens 
worden tanden bij het ouder worden van 
nature wat donkerder. 
Tandpasta koop je om het gebit ge-

2 minuten
duurt een goede 

poetsbeurt

ken krijg je verkleuringen op tanden en 
kiezen. Oppervlakte-actieve stoffen en 
kleine korreltjes silicium in de tandpasta 
moeten dit ongewenste laagje zo goed 
mogelijk verwijderen. 

Alle geteste tandpasta’s zitten binnen de 
veilige bandbreedte: niet te veel, niet te 
weinig. Prodent en Dentalux slijpen iets 
meer dan de overige en Sensodyne iets 
minder. Dat geringe slijpen van Senso-
dyne draagt bij aan de geclaimde wer  -
king bij gevoelige tandhalzen. Wie last 
heeft van aanslag, bijvoorbeeld door ro-
ken, kiest beter voor een tandpasta met 
juist wat meer slijpende werking, zoals 
Prodent of  Dentalux.
Omdat de gewenste slijpende werking 
van persoon tot persoon kan verschillen, 
weegt deze niet mee in het Testoordeel. 
Van onder meer thee, koffi e, wijn en ro-

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
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zond te houden, maar uiteindelijk kíes 
je vaak op smaak. Die moet fris zijn, 
maar niet te scherp en je moet er liefst 
lang een frisse adem aan overhouden. 
Met dat laatste zit het bij de meeste wel 
goed. Alleen  Zendium scoorde op dit as-
pect slechts één bolletje, de overige min-
stens twee. 
Al met al is het panel het meest te spre-
ken over de smaak van Dentalux en het 
minst over Parodontax. Niet iedereen 
kan de zoute smaak van deze tandpasta 
waarderen. 

Besparen
Een goede tandpasta hoeft niet duur te 
zijn. Beste koop is Dentalux Complex 3 
mint fresh, te koop bij Lidl. Die kost 
€0,80 per tube van 125 ml. Wie volgens 

de regels poetst, gebruikt zo’n 2 ml per 
dag. Per jaar zijn dat ongeveer zes tubes 
oftewel €4,80. Met de duurste tandpasta’s 
uit de test, Sensodyne Fresh Mint en 
 Parodontax Fluor poets je bijna tien 
 tubes van 75 ml weg, voor €29,50. Maar 
deze tandpasta’s bieden wel meer dan de 
ba sisingrediënten. Wie bijvoorbeeld last 
heeft van gevoelig tandvlees kan baat 
hebben bij zo’n duurdere tandpasta. 
Nog meer besparen? Dat kan in Duits-
land. Uit een test van 
zusterorganisatie 
 Stiftung Warentest 
begin 2013 komt Den-
talux Complex 3 mint 
fresh net als bij ons 
als beste uit de bus. 
Alleen kost die daar 
maar €0,40 per tube. 
En onder het motto 
‘wie het kleine niet eert’: Etos Cool Mint 
heeft dezelfde samenstelling als Albert 
Heijn Cool Mint, maar is wel €0,05 
 goedkoper.
Ook al lijkt de tube leeg, er blijft altijd 
wat achter. Je kunt dat laatste beetje 
tandpasta eruit krijgen door de tube 
open te knippen, maar dan zit je met bac-
teriën. Een andere methode: zorg dat de 

bijna lege tube vol lucht zit, sluit hem 
goed af, houd de tube vast bij de platte 
kant, wapper er stevig mee heen en weer 
en zet hem weer op de dop.

Bijzondere werking
Het prijsverschil tussen de goedkope 
tandpasta van Lidl en de duurste merken 
in deze test is deels te verklaren door de 
ingrediënten. Verder besteden de bedrij-
ven achter de dure tandpasta’s veel geld 

en energie aan de ont-
wikkeling, verbetering 
en het testen van pro-
ducten. Zonder duurde-
re producten geen goed-
kope en geen nieuwe 
ontwikkelingen. 
Sensodyne claimt een 
 speciale samenstelling 
voor gevoelige tanden 

en Parodontax zegt het tandvlees te ver-
sterken. Of  de speciale ingrediënten echt 
werken, staat (nog) niet onomstotelijk 
vast. Van Loveren: ‘Probeer het. Merk je 
na twee tubes geen verschil, dan kun je 
net zo goed weer de vorige tandpasta 
gaan gebruiken. Bij veel Nederlanders is 
de mondgezondheid goed en dan is een 
speciale tandpasta niet nodig.’ 

‘Poets goed en 
lang genoeg, 
met een 
fl uoride tandpasta’
PROF. COR VAN LOVEREN

PRODENT 
COOL MINT
Testoordeel: 8,4
Prijs: €1,40 (75 ml)
Prodent Cool mint is Beste 
uit de test, vooral doordat 
hij verkleuringen zeer goed 
verwijdert. Het panel be-
oordeelt deze tandpasta 
als goed.  

DENTALUX 
COMPLEX 3 
MINT FRESH 
Testoordeel: 8,3
Prijs: €0,80 (125 ml)
Dentalux (Lidl) scoort een 
fractie lager dan Prodent, 
maar is eveneens Beste uit de 
test. Door de lage prijs is hij 
ook Beste koop. Het is de 
tandpasta met de beste be-
oordeling van het panel. 

ORAL-B 
1-2-3 
Testoordeel: 8,0
Prijs: €1,35 (75 ml)
Oral-B 1-2-3, met een dui-
delijke mintsmaak, verwij-
dert verkleuringen zeer 
goed. De informatie op de 
tube is bij deze tandpasta 
het best leesbaar.

In 1914
werd fl uoride 

geïntroduceerd
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