
Met een lippiercing is het risico op teruggetrokken 
tandvlees 4x groter.

Met je piercing naar de (tand)arts
Laat je mondzorgverlener weten dat je een mond
piercing draagt. Laat controleren of je piercing 
invloed heeft op je gebit en mondgezondheid.  
In geval van een verdoving in de onderkaak kan  
de behandelaar vragen je piercing weg te halen.  
Naar het ziekenhuis? Zorg dan dat je je mond
piercing(s) verwijdert als er röntgenfoto’s van je 
hoofdhalsgebied worden gemaakt. 

Weet je het zeker?
Denk goed na of je écht een mondpiercing wilt laten 
zetten. Staat jouw besluit voor een mondpiercing 
vast? Kies dan een professionele piercer en laat je 
goed adviseren. Zorg dagelijks voor goede mond
hygiëne en bezoek regelmatig je mondzorgverlener 
voor controle van je mond(piercing). 

Nog vragen? 
Neem dan contact op met je tandarts of 
mondhygiënist. Meer informatie is ook 
beschikbaar via www.ggd.nl, www.vppn.nl 
en op www.veiligtatoeerenenpiercen.nl.

Mondpiercings
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Als een ontsteking niet overgaat, neem dan contact 
op met je tandarts. Misschien moet je piercing wor
den verwijderd. Ondanks goede hygiënemaatregelen 
komen er via de piercingwond bacteriën in de bloed
baan terecht. Dat kan een infectie veroorzaken. Het 
plaatsen van tongpiercings kan in zeldzame gevallen 
een infectie aan het hart veroorzaken. Begin daarom 
niet aan een mondpiercing als je (aangeboren)  
hartproblemen hebt.

Problemen door mondpiercings op langere termijn
Mondpiercings kunnen op lange termijn tandvlees
problemen en tandbreuk veroorzaken. Daarnaast 
kunnen ze ingroeien. 

  

Tandvleesproblemen
Mondpiercings kunnen bijdragen aan het ontstaan van 
tandvleesontsteking en teruggetrokken tandvlees. De 
wortels van de onderste snijtanden kunnen (gedeelte
lijk) bloot komen te liggen. Dat kan gevoeligheid 

geven. Bloot liggende 
wortels slijten sneller 
en zijn gevoeliger  
voor gaatjes.  
Eenmaal terug
getrokken tandvlees 
komt niet meer terug.

Tandbreuk
Door mondpiercings kunnen stukjes glazuur, maar 
ook grotere stukken van tanden of kiezen afbreken. 
Bij tongpiercings lopen in de meeste gevallen de 
grote kiezen schade op. Speel, bijt en tik niet met  

je piercing. Hiermee 
kun je schade aan je 
tanden aanbrengen.

Deze folder is samengesteld door de Redactieraad  
van het Ivoren Kruis met aanbevelingen van het  
Adviescollege Preventie Mond en Tandziekten.  
Doel van de Vereniging Ivoren Kruis is het bevorderen  
van mondgezondheid. Circa 3000 tandartsen en  
mond hygiënisten zijn lid van deze vereniging.

Meer weten? www.ivorenkruis.nl of download  
de gratis app GezondeMond.
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Een stukje van het glazuur 

is afgebroken en de  

lip piercing is verwijderd

Eenmaal teruggetrokken 

tandvlees komt niet  

meer terug
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waardoor bloedvaten of zenuwen geraakt kunnen 
worden en de piercing niet goed blijft zitten.  
De kans op infectie bij zelfpiercen is groot. 

Genezing 
Direct na het zetten van de piercing is zwelling en
roodheid normaal. Ook een lichte afscheiding van 
wondvocht is gebruikelijk. Het weefsel kan licht  
bloeden, gekneusd en gevoelig zijn. Koelen met  
ijs kan helpen de zwelling te verminderen en  
kan daarmee de napijn beperken. Tegen de pijn  
kun je eventueel paracetamol gebruiken. Eventuele  
lichamelijke klachten, zoals jeuk en roodheid moeten 
binnen 48 uur na het zetten zijn afgenomen. 

Was tijdens de genezing je handen voordat je  

je mondpiercing aanraakt

De genezingstijd varieert per piercing en per persoon. 
De eigen wond en mondverzorging is van invloed  
op de genezingstijd. Bij tongpiercings kan dit proces  
tussen de vier tot zes weken duren, bij lippiercings 
zeven tot negen weken. 

Vanwege de zwelling, wordt bij het zetten van een 
tongpiercing meestal een lang staafje geplaatst. 
Vervang het staafje door een kortere variant als de 
wond is genezen. Daarmee voorkom je dat de mond
piercing je tanden en tandvlees raakt bij het eten en 
praten. De kans op blijvende schade aan je tanden  
en tandvlees is dan minder groot.

Plaats een goed passend sieraad. Hiermee voorkom je 
blijvende schade aan je tanden en tandvlees.

Piercings zijn populair. Ongeveer 5% van de jongvol
wassenen heeft een mondpiercing. Wil of heb je een 
mondpiercing laten zetten? Let dan op de keuze van 
materiaal, de plaats in je mond, de kwaliteit van het 
aanbrengen en de verzorging van je mond(piercing).  
Het aanbrengen en dragen van een mondpiercing  
is niet zonder risico’s. Met de juiste keuzes en  
verzorging kun je veel problemen voorkomen. 

Leeftijdsgrens en toestemming
In Nederland moet je twaalf jaar of ouder zijn als je 
een mondpiercing wilt laten zetten. Tussen de twaalf 
en zestien jaar moet een ouder toestemming geven 
en aanwezig zijn als de mondpiercing wordt gezet. 
Vanaf zestien jaar kun je zelf beslissen. Eerst moet  
je een toestemmingsformulier invullen met vragen 
over je gezondheid, informatie over vrijwilligheid en 
risico’s van piercen. Informeer de piercer over ziektes 
die je hebt (gehad), allergieën, huidproblemen en 
medicijnen die je gebruikt.

Kies een professionele piercer
In Nederland geldt een wet voor het zetten van pier
cings. Ook is er een verplichte hygiëne richtlijn voor 
piercers. Piercers die voldoen, krijgen een vergun
ning. De GGD controleert of de piercingstudio’s zich 
houden aan de richtlijnen. Onhygiënisch 
werken kan ernstige gevaren voor de 
gezondheid met zich meebrengen 
(zoals infecties, Hepatitis B, C en 
HIV). Een piercer moet bijvoorbeeld 
gesteriliseerde instrumenten en 
veilige materialen gebruiken. 
Daarnaast moeten de ruimte 
en medewerkers aan strikte 
eisen voldoen. Kies je piercer dus zorgvuldig! 
Op www.veiligtatoeerenenpiercen.nl staan  
piercers met een vergunning.

In je tong of in je lip? 
Tongpiercings komen het meeste voor. Zorg ervoor 
dat je tongpiercing in het midden en ver genoeg  
achter op je tong wordt geplaatst. Je kunt blijvende 
schade voorkomen als de tongpiercing je tanden  

en tandvlees niet raakt. 
Daarna is de lippiercing  
het populairst. Let erop 
dat de piercer de platte  
achterkant van je lip
piercing niet op je tand    
vleesrand plaatst. Zo is 
er minder kans dat je  
tandvlees beschadigt.

De juiste materialen
In Nederland gebruiken piercers over het algemeen 
veilige materialen. Piercings zijn vaak 
gemaakt van chirurgisch staal of  
titanium. Ook moeten mond
sieraden een hoog glanzende 
buitenlaag en een superglad 
oppervlak hebben. Een piercing 
mag een kleine hoeveelheid  
nikkel bevatten. Let op dat  
nikkel een allergische reactie,  
zoals eczeem, kan veroorzaken.

Speel niet met je mondpiercing. Hiermee kun je  
je tanden en tandvlees blijvend beschadigen. 

Het zetten van de mondpiercing
Het zetten van een mondpiercing gaat relatief snel en 
makkelijk. Verdoving is niet gebruikelijk. Sommigen 
voelen niets en anderen voelen zich een moment 
onaangenaam. De piercer gebruikt een tang om  
de beweeglijke tong of lip vast te klemmen tijdens 

het piercen. Het is niet 
verstandig zelf een 
piercing te zetten.  
De instrumenten die 
‘doehetzelvers’ voor 
de doorboring gebrui
ken, zijn niet steriel  
en dus ongeschikt.  
Ook boren ze vaak op 
een verkeerde plaats, 

Mondverzorging
Mondhygiëne is het sleutelwoord voor dragers van 
mondpiercings. Poets je tanden twee keer per dag 
twee minuten zorgvuldig met een zachte tanden
borstel met fluoridetandpasta. Houd ook de ruimten 
tussen de tanden en kiezen goed schoon. Overleg met 
je mondzorgverlener of en zo ja welk hulpmiddel je 
moet gebruiken. 

Poets, als de wond is genezen, ook je piercing dage
lijks met een zachte tandenborstel, zodat tandplak  

en tandsteen geen kans 
hebben zich aan de 
piercing te hechten. 
Blijft de piercing er vies 
uitzien na het poetsen? 
Mogelijk zit er tand
steen op. Je piercing  
verwijderen of een 
nieuwe plaatsen is dan 
de beste oplossing.    
            

Problemen door mondpiercings op korte termijn
Mondpiercings kunnen verschillende problemen in  
de mond veroorzaken en gevolgen hebben voor de 
algemene gezondheid. Als het zetten van de mond
piercing volgens de algemene hygiëneregels gebeurt, 
is de kans op complicaties in de eerste weken na  
het plaatsen gering.

Tijdens of direct na het zetten van je mondpiercing 
kun je flauwvallen en ademhalingsproblemen of 
(langdurige) nabloedingen krijgen. Nieuwe piercings 
zijn open wonden en kunnen leiden tot infecties  
of ontstekingen. Pijn, roodheid, zwelling, warmte en 
eventueel ook wondvocht zijn de kenmerken. De kans 
op een infectie en ontsteking kun je met de juiste 
nazorg verkleinen. Informeer ernaar bij je piercer.
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