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Hoofdstuk Inleiding

1
De laatste jaren neemt het aantal ouderen in Nederland toe. De vergrijzing leidt tot een
toename van het aantal zorgafhankelijke ouderen. Kenmerken van deze groep patiënten
zijn; een hoge leeftijd, meestal boven de 80 jaar, de aanwezigheid van multi-morbiditeit,
van polyfarmacie en veel voorkomende chronische aandoeningen. Deze ouderen zijn in
veel gevallen opgenomen in een zorginstelling en bezoeken de algemene
mondzorgpraktijk niet meer (Kandelman, Petersen & Ueda, 2008). Tandartsen en
mondhygiënisten zijn niet standaard gevestigd in een verpleeg- verzorgingshuis.
Patiënten zijn dus afhankelijk van zorg professionals, die mondzorg veelal niet als
primaire taak zien.

Ouderen wonen steeds langer zelfstandig. Het aantal ouderen in Nederland groeit snel,
maar het aantal ouderen in een verzorgings- of verpleeghuis of een andere
(zorg)instelling daalt volgens het CBS (april 2015). Het percentage ouderen dat in een
instelling woont, daalt dan ook al jaren (Garssen & Harmsen, 2011). In 1995 woonde
nog 17 procent van de 75-plussers in een instelling, in 2014 nog maar 10 procent. Van
de 65-plussers woonde 95 procent thuis. Deze thuiswonende ouderen bezoeken de
algemene mondzorgpraktijk veelal ook niet meer.

De preventieve en curatieve mondzorg zijn de afgelopen decennia verbeterd, waardoor
steeds minder gebitselementen verloren gaan en er dus steeds meer ouderen zijn die
hun natuurlijke gebitselementen behouden tot op hoge leeftijd. Op dit moment is
ongeveer 70 % van de 75-plussers edentaat (tandeloos). (Putten, van der & MaarelWierink, van der,2015).
De verwachting is dat dit percentage over tien jaar 60% is en over twintig jaar 50%. Dit
lijkt een enorme verbetering, maar onderzoek toont aan dat de mondgezondheid van
dentate ouderen vaak te wensen overlaat. Veel gebitselementen zijn ‘lappendekens’
5

door het grote aantal restauratieve behandelingen dat in de loop der jaren is verricht.
Dat heeft niets met de veroudering zelf te maken, maar daardoor zijn de
gebitselementen wel extra gevoelig voor verder verval. (Putten, van der & MaarelWierink, van der, 2015) De mondverzorging is nu nog onvoldoende ingebed in het
dagelijkse zorgproces om hier adequaat op te reageren. Een belangrijk knelpunt daarbij
wordt gevormd door de financiën, inrichting en organisatie van een praktijk maar ook de
vaardigheden van de mondzorgverleners in de algemene praktijk spelen een rol. Hoe
toegankelijk is de praktijk voor de oudere patiënt? (Deerenberg-Kessler, Brevé, Hazen,
Lugt-Lustig, de, Moerenburg, Nieuwlands, Pelkmans-Tijs, Putten, van der & Vreeburg,
2007)
Van Dee (2013) stelt dat de vergrijzing, in combinatie met een steeds groter percentage
ouderen dat de eigen dentitie behoudt, zorgt voor een sterke groei van de
mondzorgkosten. Voor het beheersen van de kosten is preventie het sleutelwoord.
Preventie hoeft niet kostbaar te zijn, maar vraagt wel tijd en mankracht.
Een ander argument om meer aandacht te vragen voor mondzorg is de steeds
duidelijkere relatie tussen algemene gezondheid en mondgezondheid. (Nesse,
Spijkervet, Abbas & Vissink, 2006)

Deze inzichten vragen van de verpleegkundigen kennis, vaardigheden en affiniteit met
mondverzorging en problemen in de mond. In deze module (voor studenten
verpleegkunde HBO-V) komen thema’s rondom de gezonde- en ongezonde mond aan
bod. Voor het bewerkstelligen van een gezondere mond is multidisciplinaire
samenwerking tussen mondzorgprofessionals en verpleegkundigen van groot belang.
Door kennis te hebben van elkaars competenties is het makkelijker om deze
samenwerking vorm te geven. In het volgende hoofdstuk wordt weergegeven bij welke
competenties van een verpleegkundige, deze module aansluit.

Het dient aanbeveling deze module in zijn volledigheid in het curriculum te
implementeren. Echter is het ook een optie om de lessen onafhankelijk van elkaar aan
te bieden.
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Hoofdstuk Competenties en CanMEDSrollen

2
2.1 Inleiding
Om bij het toekomstbestendig opleidingsprofiel Bachelor Nursing 2020 (LOOV, 2015) aan te
sluiten, zijn vanuit de onderstaande CanMEDSrollen, module- en leerdoelen geformuleerd voor
deze module. Een gezonde mond draagt bij aan het welbevinden van een patiënt en is een
voorwaarde voor onder andere een goede voedingsinname. Voor het bewerkstelligen van een
gezonde mond is multidisciplinaire samenwerking tussen mondzorgprofessionals en
verpleegkundigen van groot belang. Door kennis te hebben van elkaars competenties is het
makkelijker om deze samenwerking vorm te geven.
2.2 CanMEDS rollen
In de rol van zorgverlener CanMEDS-rol 1:
De verpleegkundige stelt op basis van klinisch redeneren de behoefte aan verpleegkundige zorg
vast op lichamelijk, psychisch, functioneel en sociaal gebied, indiceert en verleent deze zorg in
complexe situaties, volgens het verpleegkundig proces, op basis van evidence based practice.

In de rol van samenwerkingspartner CanMEDS-rol 3:
De verpleegkundige werkt zowel binnen als buiten de eigen organisatie samen met andere
beroepsbeoefenaren of instanties waarin zij als autonome professional haar bijdrage levert aan
de kwaliteit en continuïteit van zorg.

In de rol van de gezondheidsbevorderaar CanMEDS-rol 5:
De verpleegkundige bevordert de gezondheid van de zorgvrager of groepen zorgvragers door
het organiseren en toepassen van passende vormen van preventie die zich ook richten op het
bevorderen van zelfmanagement en het gebruik van eigen netwerk van de patiënt.
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2.3 Module doelen


Na deze module is de student in staat om de adequate mondzorg te indiceren en te verlenen
op basis van evidence based practice.



Na deze module kan de student mondproblemen herkennen waarbij multidisciplinaire zorg
nodig is en beredeneren wanneer verwijzing nodig is naar de mondhygiënist en tandarts.



Na deze module is de student in staat om de relatie te leggen tussen mondzorg en algemene
gezondheid gericht op primaire, secundaire en tertiaire preventie op het gebied van
mondzorg.

2.4 Toets
Omdat iedere onderwijsinstelling zijn eigen manier van toetsen heeft, wordt in deze handleiding
geen kant-en-klare toets aangeboden. Wel worden er suggesties gedaan om aan het eind van
iedere les een evaluatie ten aanzien van de geformuleerde leerdoelen uit te voeren.
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Hoofdstuk

Gezonde mond

3
3.1 Bedoeling
Door verbeteringen in preventieve en curatieve mondzorg is het aantal ouderen dat tot op hoge
leeftijd (een deel van) de natuurlijke dentitie behoudt, sterk toegenomen. Zo had in 2009 van de
ouderen van 65 tot 75 jaar 32% een volledige gebitsprothese (kunstgebit) en 14% een boven- of
onder prothese. Bij de groep van 75 jaar en ouder lag dat op respectievelijk 52% en 11%.
Voorspeld wordt dat in 2030 nog slechts 8% van de Nederlandse bevolking een volledige
gebitsprothese zal dragen (Putten, van der & Maarel-Wierink, van der, 2015). Frequent wordt
gekozen voor de toepassing van orale implantaten en geavanceerde uitneembare en/of vaste
voorzieningen in de mond. Met deze ontwikkeling zal de vraag naar (professionele) mondzorg
toenemen. (Putten, van der & Maarel-Wierink, van der, 2015). De mond heeft een belangrijke rol
in ons dagelijks leven. We lachen, praten, kussen en eten met de mond. Als verpleegkundige is
het belangrijk om je een goede voorstelling te maken van hoe de mond en de omringende
weefsels er uit zien in een gezonde situatie. Als je hiervan op de hoogte bent kun je ook
makkelijker een onderscheid maken tussen dat wat gezond en niet gezond is.
In deze bijeenkomst kijken we naar de tanden en kiezen, lippen, wangslijmvlies, gehemelte,
mondbodem, tong, speekselklieren en tandvlees. Ook kijken we naar de verschillende
tandheelkundige voorzieningen zoals: vullingen, kronen, bruggen, partiële prothese,
gebitsprothesen, frameprothesen en overkappingsprothesen met implantaten.
Bij een mondonderzoek is goed licht en goed zicht van essentieel belang. Daarnaast is het heel
belangrijk dat niet alleen de zorgvrager goed zit of ligt maar ook dat jouw houding ergonomisch
verantwoord is.
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3.2 Leerdoelen
-

De student kan omschrijven uit hoeveel elementen een volwassen gebit bestaat.

-

De student herkent elementen o.b.v. morfologie, locatie en functie.

-

De student kan beschrijven wat de kenmerken zijn van de gezonde structuren in de mond
(tandvlees, wangslijmvlies, mondbodem, speekselklieren, gehemelte, tong).

-

De student kan de verschillende kenmerken van implantaten en bruggen kronen benoemen
en herkennen in de mond.

-

De student kan de verschillende kenmerken van uitneembare voorzieningen benoemen en
herkennen in de mond.

-

De student kan, door middel van mondonderzoek, de gezonde structuren in de mond
beoordelen.

3.3 Vooropdracht
Benodigdheden:
Gaasjes, spatels, handschoenen, lichtbron: zaklamp of penlight, wegwerpspiegels te bestellen
bij een Dental depot (200 st. ongeveer 30 euro).

Voor de bijeenkomst
1. Benoem de structuren die je ziet op afbeelding 1. Het ingevulde formulier van de structuren
in de mond wordt besproken in de les.
Afbeelding 1. Structuren in de mond
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Beantwoord de volgende vragen.
1. Hoe belangrijk is de mond voor jou?
2. Hoe ziet volgens jou een gezonde mond er aan de binnenkant uit?
3. Weet je hoeveel tanden en kiezen je hebt?
4. Wat is een mondonderzoek? En waar kijk je naar bij een mondonderzoek als
verpleegkundige?
Bovenstaande vragen worden beantwoord middels de PowerPoint “de gezonde mond”
(bijlage I).
Behalve de eerste vraag, over het belang van de mond voor de student. Deze vraag is vooral
bedoeld om een stukje bewustwording te creëren. Ongemerkt gebruik je de mond voor een
heleboel dingen en pas als daar iets mis mee is, bijvoorbeeld als je kiespijn hebt, of er is een
stuk van je voortand afgebroken, ben je je bewust van het belang van je mond.
3.4 Activiteit
Bespreek aan de hand van de PowerPoint “de gezonde mond” de studievragen en geef uitleg
over het mondonderzoek. Om de studenten actief mee te laten werken tijdens deze les en hun
aantekeningen te noteren is het handig om de PowerPoint als hand-out uit te printen.
Maak groepjes van twee studenten. Aan de hand van onderstaand figuur uit de Richtlijn
Mondzorg voor zorgafhankelijke cliënten in verpleeghuizen. (Deerenberg-Kessler, et al. ,2007)
gaat de student de verschillende structuren in de mondholte van een medestudent bekijken. De
studenten gebruiken hiervoor handschoenen, een spiegel, een gaasje, een spatel en een
lichtbron. Een invulformulier voor dit mondonderzoek is te vinden in bijlage II.

Belangrijk is dat de studenten elkaar feedback geven (b.v. je mag steviger vastpakken of je
knijpt te hard). Het belangrijkste onderdeel is: goed en stevig vastpakken (zeker bij de lippen) en
met behulp van de handschoenen en de spatel (eventueel aangevuld met een mondspiegel) de
mond inspecteren. Let op: Als de spatel of mondspiegel op het tandvlees of de kaak steunt kan
dat pijn doen.

Evaluatie
Laat de studenten quiz vragen maken op basis van de leerdoelen. Verdeel de studenten in
verschillende teams. Laat de teams aan elkaar quiz vragen stellen. Het team die het snelste de
meeste juiste antwoorden heeft gegeven wint.
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Uit; Richtlijn Mondzorg voor zorgafhankelijke cliënten in verpleeghuizen. (Deerenberg-Kessler et
al, 2007)
3.6 Resultaat
De student heeft een beeld gekregen bij een gezonde mond en kan dit vertalen naar haar werk
in een verpleeghuis, dan wel ziekenhuis waar de student te maken krijgt met de oudere patiënt.
3.7 Tijd
Voorbereiding; 2 uur
Contacttijd: 2 uur
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Hoofdstuk

Ongezonde mond

4
4.1 Bedoeling
Als verpleegkundige komt de student vaak in aanraking met ziekten of de gevolgen daarvan. De
gevolgen van ziekten (of medicijngebruik) zijn vaak ook zichtbaar in de mond. In deze les
bespreken we een aantal veelvoorkomende aandoeningen in de mond en de behandeling
hiervan.
4.2 Vooropdracht
Voor de bijeenkomst:
De student bekijkt thuis de PowerPoint “de ongezonde mond” (bijlage III).
Onderstaande twee vragen zijn bedoeld om de student bewust te laten worden van de
ongemakken van een “ongezonde mond”. Bespreek met elkaar de uitkomsten van de eerste
twee vragen.
1. Vraag eens aan een “oudere” in je omgeving of je een keer in hun mond mag kijken. Wat
zie je allemaal? Hoe ervaart de ander zijn of haar mondsituatie? Kunnen ze goed eten,
praten, lachen? Of hebben ze misschien ergens last van?
2. Heb jij wel eens last van je mond? Bijvoorbeeld door een afte, of doordat je je mond
verbrand hebt? Hoe voelde dat?
3. Lees het onderstaande artikel;
-

Putten, G.J. van der & Maarel-Wierink, C.D. van der. (2015) Kwetsbare ouderen (1).
Tandartsenpraktijk, 1; 4-6 (bijlage IV)
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4.3 Activiteit
De studenten gaan met elkaar in gesprek naar aanleiding van bovenstaande vragen.
Naar aanleiding van de PowerPoint en de richtlijn Mondzorg voor zorgafhankelijke cliënten in
verpleeghuizen (Deerenberg-Kessler et al, 2007) gaat de student benoemen welke vormen van
primaire, secundaire, tertiaire preventie mogelijk zijn bij slijmvliesaandoeningen.
Voor deze opdracht kun je de groep in drieën verdelen, waarbij elke groep de vormen van
preventie presenteert aan de hand van een slijmvliesaandoening.

Evaluatie
Stel de studenten de vraag na te denken over de volgende twee vragen:
-

Welk inzicht van vandaag was nieuw?

-

Met wie en hoe ga je dit nieuwe inzicht delen?

Bespreek de antwoorden in de groep.
4.4 Resultaat
-

De student kan beschrijven hoe gingivitis, parodontitis en cariës ontstaat.

-

De student kan beschrijven wat de kenmerken van gingivitis, parodontitis en cariës zijn.

-

De student kan verklaren wat de gevolgen zijn van gingivitis, parodontitis en cariës.

-

De student kan beredeneren welke vormen van primaire, secundaire, tertiaire preventie
mogelijk zijn bij gingivitis, parodontitis en cariës.

-

De student kan de kenmerken benoemen van de slijmvlies aandoeningen; mucositis,
stomatitis en ragaden.

-

De student kan beschrijven wat het directe en indirecte gevolg is van
slijmvliesaandoeningen.

-

De student kan beredeneren welke vormen van primaire, secundaire, tertiaire preventie
mogelijk zijn slijmvliesaandoeningen.

-

De student kan, door middel van mondonderzoek, de ongezonde structuren in de mond
beoordelen.

4.5 Tijd
Contacttijd: 2 uur
Zelfstudietijd: 1 uur
4.6 Literatuur
-

Putten, G.J. van der & Maarel-Wierink, C.D. van der. (2015) Kwetsbare ouderen (1).
Tandartsenpraktijk, 1; 4-6
14
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Hoofdstuk Mondverzorging

5
5.1 Bedoeling
Als zorgverlener in verpleeg- en verzorgingshuizen kom je bewoners tegen die voor de
lichaamsverzorging van jou afhankelijk zijn. Eén van de onderdelen hiervan is de
mondverzorging. Natuurlijk weet je hoe je voor je eigen mond moet zorgen, maar om dat bij
iemand anders te doen is niet eenvoudig. Tijdens deze bijeenkomst leren studenten hoe de mond
van cliënten dagelijks gereinigd dient te worden.
5.2 Vooropdracht
Neem je eigen tandenborstel mee naar de les.

Voor de bijeenkomst:
Materialen: reserve tandenborstels, floss, stokers, ragers (2,5 mm), gaas. Eventueel een
poetsmodel (vaak te lenen bij tandarts in de buurt). Post-it papier.

Bekijk onderstaande film (2.18 min) en beantwoord onderstaande vraag:
Klik hier voor het filmpje; hoe poets je een cliënt?
Wat is een goede werkhouding voor een verpleegkundige bij het poetsen van een cliënt?


die goed ter been is



die in een rolstoel zit:



die op bed ligt

Bekijk onderstaande films:
-

Film reinigen prothese:
Klik hier voor het filmpje; hoe reinig ik een prothese 1 (4.35 min)
Klik hier voor het filmpje; hoe reinig ik een prothese 2 (2.31 min)
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-

Film elektrische tandenborstel:
Klik hier voor het filmpje; hoe te poetsen met een elektrische borstel (4.13 min)

-

Film gebruik rager:
Klik hier voor het filmpje; hoe gebruik je een rager voor tussen de tanden? (1.55 min)

-

Film gebruik tandenstoker:
Klik hier voor het filmpje; hoe gebruik je een tandenstoker voor tussen de tanden? (1.54 min)

-

Lees de folder ‘mondspoelmiddelen’ op de website van het Ivoren Kruis. Er is een
onderscheid te maken tussen cosmetische en therapeutische mondspoelmiddelen.

Die goed ter been is: Ga schuin achter de cliënt staan. De cliënt gaat zitten op een stoel. Het
hoofd van de cliënt steunt op de bovenarm van de verpleegkundige en is om het hoofd van de
cliënt geslagen. Kantel voor de onderkaak het hoofd licht naar voren, zodat de cliënt zich meer
kan ontspannen. Kantel voor de bovenkaak het hoofd licht naar achteren.
Die in een rolstoel zit: Laat het hoofd van de cliënt steunen tegen de hoofdsteun van de rolstoel
(wanneer die aanwezig is).
Die op bed ligt: Draai het hoofd van de cliënt; naar rechts om de buitenkant van de kiezen links
en de binnenkant van de kiezen rechts te poetsen. Naar links om de buitenkant van de kiezen
rechts en de binnenkant van de kiezen links te poetsen.
Hyperlink films:
https://www.youtube.com/watch?v=c7t2SIcKAGc
https://www.youtube.com/watch?v=ELwFIJk8Uvc
https://www.youtube.com/watch?v=rMz9gHZKRgI
https://www.youtube.com/watch?v=2KamNNkHfHo
https://www.youtube.com/watch?v=zC9qjkmNfHk
https://www.youtube.com/watch?v=xDttIfA1qQY
5.3 Activiteit
-

Mondverzorging op een poetsmodel

-

Mondverzorging bij elkaar

De docent demonstreert op een poetsmodel hoe de student de tanden van een cliënt poetst,
floss, stokers en ragers gebruikt.

Maak groepjes van drie studenten. De derde student is de observant en geeft aanwijzingen ter
verbetering aan de verpleegkundige.
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Tanden poetsen bij elkaar is vrij intiem. Bespreek vooraf met elkaar wat de verwachtingen zijn.
Na afloop worden de ervaringen met elkaar besproken.
Studenten poetsen bij elkaar de tanden. De studenten wisselen elkaar af, zodat ze alle drie de rol
van verpleegkundige, cliënt en observant hebben vervuld.

Bespreek met elkaar op basis van de informatie uit de vooraf te bestuderen film het antwoord op
de volgende vragen:
-

Wanneer/ waarom is floss geïndiceerd?

Floss verwijdert plaque tussen de tanden en kiezen, daar waar ze strak tegen elkaar aan staan.
Floss vervult met name een rol ter preventie van cariës: gaatjes.
-

Wanneer/ waarom zijn stokers geïndiceerd?

Stokers verwijderen plaque tussen de tanden en kiezen en masseert het tandvlees. Stokers
vervullen daarmee een rol ter preventie van zowel cariës als gingivitis..
-

Wanneer/ waarom zijn ragers geïndiceerd?

Ragers verwijderen plaque tussen de tanden en kiezen en worden geadviseerd als de ruimte
tussen de tanden en kiezen dusdanig groot is dat stokers de ruimte niet meer vullen. Ragers zijn
verkrijgbaar in verschillende maten.

Welk interdentale hulpmiddel: floss, stokers of ragers zou je cliënt (medestudent) gebruiken?
De docent geeft (op een model) een instructie over het gebruik van interdentale hulpmiddelen.
Gebruik deze hulpmiddelen in de mond van de cliënt: medestudent. Eventueel kan aanvullend ter
informatie gebruik gemaakt worden van de folders van het Ivoren Kruis, te vinden op hun
website.
Bij cliënten die geen eigen tanden en kiezen meer hebben (en eventueel een volledige
gebitsprothese dragen) worden de slijmvliezen gereinigd met gazen. Probeer dit eens bij een
medestudent uit.

Voorafgaand aan de les hebben de studenten een film gezien over uitneembare voorzieningen:
een gebitsprothese. Maak wederom groepjes van drie of vier studenten.
Maak een chronologisch stappenplan wat de verpleegkundige moet doen als zij de prothese wil
reinigen.
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Antwoord:
1. Leg de protheseborstel klaar met neutrale zeep.
2. Leg een handdoek in de wasbak.
3. Hou bij het poetsen een vaste volgorde aan.
4. Bewaar de prothese als deze niet in de mond zit, in een bakje zonder water. Eens in de
zoveel tijd is het goed om de prothese in een bakje water met keukenazijn te leggen.
Bespreek in de groep onderstaande vragen met elkaar:
-

Welk mondspoelmiddel (werkzame stof) wordt er gebruikt ter voorkoming van
ontstekingen en infecties?

-

Welk mondspoelmiddel (werkzame stof) wordt er gebruikt ter voorkoming van cariës?

‘Als iemand een mondspoelmiddel gebruikt is het dan nog nodig om te poetsen?’
Antwoord:
Ja een mondspoelmiddel is een aanvullend hulpmiddel en kan de plaque nooit zo goed
verwijderen als een tandenborstel.
‘Moet een oudere patiënt met een prothese ook een fluoride mondspoelmiddel gebruiken?’
Antwoord:
Fluoride werkt in op het glazuur van tanden en kiezen. Aangezien een cliënt met een
prothese geen eigen tanden en kiezen meer heeft is een fluoride mondspoelmiddel niet aan
te raden.

Evaluatie:
Geeft iedere student een post it en laat ze nadenken over de vraag:
‘wat neem je je voor om vanaf nu anders te doen t.a.v. de verzorging van je eigen mond?’
‘wat ga je de eerst volgende keer in het verzorgingshuis doen m.b.t. mondverzorging?’
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5.4 Resultaat
-

De student kan het indicatiegebied van de verschillende mondverzorging technieken
benoemen (gazen, finger brush, spray, spoelmiddelen: zoals chloorhexidine of fluoride,
elektrisch of hand tandenpoetsen, interdentale hulpmiddelen).

-

De student kan verschillende mondverzorgingstechnieken toepassen.

-

De student kan de verschillende uitneembare voorzieningen dagelijks reinigen volgens
protocol.

-

De student kan het belang en gebruik van fluoride/ chloorhexidine mondspoeling benoemen.
En kent daarbij het verschil tussen cosmetische en therapeutische spoelmiddelen.

5.5 Tijd
Contacttijd: 90 min
Zelfstudietijd: 60 min

5.6 Literatuur
Ivoren Kruis: folder met informatie over tandenpoetsen, flossdraad, tandenstokers, ragers,
mondspoelmiddelen.
-

http://www.ivorenkruis.nl/Folders-lezen.html

Tong reinigen:
-

Kuo, Y.W. Yen, M., Fetzer, S. & Lee, J.D. (2013). Toothbrushing versus toothbrushing
plus tongue cleaning in reduction halitosis and tongue coating; a systematic review and
meta-analysis. Nursing research, 6, 422-429.

Informatief naslagwerk in de vorm van een boek:
-

Loveren, C. van, & Weijden, G.A. van der. (2000) Preventieve tandheelkunde. Op weg
naar een doelmatige aanpak. Houten, Bohn Stafleu van Loghum.
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Hoofdstuk

6

Mondverzorging bij de zorgafhankelijke
cliënt

6.1 Bedoeling
Mondproblemen komen bij 90% van de terminale cliënten voor (IKA, 2008). De kwetsbaarheid en
zorgafhankelijkheid van deze cliënten is veelal groot, waardoor de gezondheidstoestand van
onder meer gebitselementen, tandvlees en mondslijmvliezen snel in het gedrang komt (Verenso,
2007).
In deze bijeenkomst leren studenten hoe je een mond bij een patiënt in de terminale fase kunt
verzorgen. Studenten leren hoe je kunt zorgen dat de cliënt geen pijn heeft, dat hij geen droge
mond en lippen heeft en dat hij een frisse mondgeur houdt. Ook leren studenten hoe je een mond
van een patiënt met slikproblemen kunt verzorgen en hoe je kunt zien of iemand slikproblemen
heeft, welke mondverzorging ze kunnen toepassen en waar je rekening mee moet houden.
Het laatste onderdeel binnen deze les gaat over afweergedrag bij cliënten met dementie. Het
doel is om inzicht te geven in het afweergedrag en de beïnvloedende factoren.
6.2 Leerdoelen
-

De student kan benoemen welke invloed ouder worden heeft op de mondgezondheid.

-

De student kan de consequenties van slechte mondgezondheid, in relatie tot de algemene
gezondheid van de geriatrische mens, benoemen.

-

De student kan beredeneren welk effect dementie heeft op mondgezondheid en
mondverzorging.

-

De student kan verklaren welke invloed weerstand (in de vorm van zorg mijdend gedrag)
heeft op mondgezondheid en mondverzorging.

-

De student kan weergeven hoe met weerstand omgegaan dient te worden aan de hand van
het vijfstappenplan “Afweergedrag bij de mondverzorging van cliënten met dementie” van de
Landelijke Werkgroep Logopedie en Dementie, juli 2015
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6.3 Vooropdracht
Lees/bestudeer de volgende drie artikelen;
-

Maarel-Wierink, C.D. van der, Delwel, S., Putten, G.J. van der, Lobbezoo, F. (2015). Het
belang van een gezonde mond, Denkbeeld,26-29 (bijlage V)

-

Everdingen, B. & Jogen, J. (2010) Het palliatief formularium, Mondproblemen Houten,
Bohn Stafleu Van Loghum, onderdeel van Springer media. (bijlage VI)

-

Het vijfstappenplan “Afweergedrag bij de mondverzorging van cliënten met dementie” van
de Landelijke Werkgroep Logopedie en Dementie, juli 2015 (bijlage VII)

Beantwoord de volgende vragen:
1. Wat is de reden dat sommige verzorgenden en verpleegkundigen moeite hebben met het
reinigen van een mond van de bewoner? Heb jij hier ervaring mee?
2. Waarom is het belangrijk om te weten hoe de mond van de bewoner er uitziet?
3. Heb jij binnen de uitoefening van je vak wel eens te maken gehad met afweergedrag van
een cliënt? Hoe ging je hier mee om?

LET OP het kan enkele minuten duren voordat het Prezi® bestand volledig is geladen. Het heeft
de voorkeur om deze voorafgaand aan de les klaar te zetten.
6.4 Activiteit
Als introductie van de les bespreekt de docent bovenstaande vragen met de studenten.
Opdracht 1; Met behulp van Kahoot of groen/rode kaartjes
De quiz in Kahoot staat online en kan direct gebruikt worden. Via Socrative® kunt u zelf de quiz
invoeren en ontwerpen. Indien multimedia niet beschikbaar is kun je werken met de rood/groene
kaartjes.

Kahoot (quizprogramma)
Benodigdheden: computer met beamer
studenten: smartphone, tablet of laptop
Docent: Ga naar create.kahoot.it
Student: Ga naar Kahoot.it
Login: met mbomondzorg
Wachtwoord: Parodontitis
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Klik op kopje ‘shared with me’ en activeer quiz les 4. De studenten kunnen met behulp van
smartphone via instructies van de computer inloggen.

Rode/ groene kaartjes
Met rode en groene kaartjes geef je steeds aan of het antwoord goed (groen kaartje opsteken)
of fout is (rood kaartje opsteken) De docent leest een toetsvraag voor en studenten geven
afzonderlijk het antwoord door een kaartje op te steken
1) Een bedlegerige bewoner leg je op zijn/haar zijde tijdens de mondreiniging. (groen)
2) Terminale zorg is gericht op comfort in de laatste levensfase.(groen)
3) Als er bij een bewoner met slikproblemen eten in de wangzakken blijft zitten dan moet je hem
stimuleren om dit door te slikken. (groen)
4) Als iemand tijdens het eten steeds een hoestreflex heeft, kan dit duiden op een droge mond.
(groen)
5) Mensen vanaf gemiddeld 50 jaar gaan trager slikken. (rood)
6) Verslikken kan een longontsteking veroorzaken. (groen)
7) Het slikproces bestaat uit 2 fasen. (rood)
8) Bewoners met de ziekte van Parkinson hebben veel speekseltoevoer. (rood)
9) Een slechte adem bij een terminale patiënt is alleen vervelend voor de patiënt. (rood)
10) Zodra iemand is overleden verwijder je meteen de prothese. (rood)

Antwoorden (geef steeds een kort antwoord)
1) Ja, zo voorkom je verslikking.
2) Ja, dit klopt.
3) Ja, het is belangrijk dat de bewoner zijn spieren en tong blijft gebruiken.
4) Ja, dit kan ook op verslikken duiden.
5) Nee, vanaf ongeveer 70 jaar.
6) Ja, daarom moet een ernstige verslikking altijd gemeld worden.
7) Nee, het slikproces bestaat uit 4 fasen.
8) Nee, niet meer speekseltoevoer maar veelal slikproblemen, houdingsproblemen (voorover
gebogen) en speekselverlies door verminderde mondsluiting (dit hoort bij het maskergelaat).
9) Nee, het is ook voor de naasten vervelend want kan de laatste herinnering beïnvloeden.
10) Nee, meteen terugplaatsen anders lukt het niet meer.

Casus;
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Op de afdeling (PG) in het verpleeghuis waar je stage loopt, zijn veel bewoners die in bed liggen
óf in een rolstoel in de woonkamer zitten. Ook zijn er bewoners in de terminale fase, zo ook
meneer Hoedemaker. Zijn vrouw en kinderen zijn dagelijks aanwezig. Na het verzorgen van
meneer vraagt mevrouw Hoedemakers of ze iets kan doen om de mond van haar man vochtig te
houden. Ze heeft het idee dat hij een droge mond heeft. Jij had ook al gezien dat hij steeds met
zijn tong zijn lippen vochtig maakt. Jij geeft aan dat je er voor zal zorgen dat hij minder last heeft
van een droge mond maar dat je dat met de aandachtsvelder mondzorg wil overleggen.

Opdracht 2.
Beantwoord in tweetallen de volgende vragen;
1. Noem twee manieren om de mond van meneer Hoedemakers vochtig te houden.
2. Waarom is het belangrijk bij een bewoner in de terminale fase de mond goed te verzorgen?
3. Wat houdt voor jou mondverzorging in de palliatieve fase in?
4. Waarom is het belangrijk dat de mondgeur van een terminale bewoner goed blijft?
5. Welke maatregelen tref je tijdens de mondverzorging bij een bewoner met slikproblemen?
6. Heb je tijdens je stage wel eens te maken gehad met een bewoner met slikproblemen. Wat
zijn je ervaringen hiermee?
7. Heb je tijdens de stage de mond van een bewoner in de terminale fase verzorgd? Wat zijn je
ervaringen hiermee?

Opdracht 3.
Aan de hand van de Powtoon presentatie bespreekt de docent de antwoorden op de
bovenstaande opdracht. https://www.powtoon.com/show/b7ZVZMjdrLA/slikproblemen-terminaleen-palliatieve-zorg/
LET OP het kan enkele minuten duren voordat het bestand volledig is geladen. Het heeft de
voorkeur om deze voorafgaand aan de les klaar te zetten.

Casus 2; Weerstand van patiënten op de mondzorg
Mevrouw de Vries is een bewoner op de PG afdeling in het verpleeghuis waar je stage loopt.
Iedere ochtend tijdens de ADL weigert ze om haar gebit te laten verzorgen. Ze klemt haar kiezen
stevig op elkaar. Door sommige collega’s wordt de mondverzorging daardoor overgeslagen. Jij
legt je er niet zo snel bij neer en gaat op zoek naar een manier om het gebit van mevrouw de
Vries wel te kunnen reinigen.
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Bespreek in tweetallen naar eigen inzicht hoe je bovenstaande situatie aan zou pakken. Denk
daarbij aan locatie, afleiding voor de patiënt, tijdsplanning etc.
Filmpje over het tandenpoetsen van iemand met dementie.
http://www.innovatiekringdementie.nl/a-583/zó-doe-je-dat-poetsen-bij-iemand-met-gevorderdedementie
Het vijfstappenplan “Afweergedrag bij de mondverzorging van cliënten met een dementie” van
de Landelijke Werkgroep Logopedie en Dementie (juli 2015) (bijlage VII) kan handvatten bieden
om bovenstaande vragen te beantwoorden en te verwerken in de presentatie.

Na overleg in tweetallen presenteren de verschillende groepjes kort welke acties worden
ondernomen. Bespreek de theorie aan de hand van onderstaande Prezi®.
http://prezi.com/ah-6eplbsih5/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share
Het document “Strategieën om mondverzorging niet als bedreiging te zien” (bijlage VIII) van
Milou ter Horst (2014) kan gebruikt worden om voorbeelden te geven als aanvulling op
bovenstaande Prezi®.
Evaluatie
Neem de quiz in Kahoot voor een tweede keer af, is de score beter dan in het begin van deze
les?
6.5 Resultaat
De studenten hebben in deze bijeenkomst op een actieve manier kennis vergaard over
mondzorg in de palliatieve en terminale fase. Daarnaast hebben studenten inzicht gekregen
in de interventies die een verpleegkundige kan doen bij patiënten met slikproblemen.
De student heeft tijdens deze bijeenkomst een presentatie verzorgd over welke aspecten
kunnen bijdragen om weerstand tegen mondverzorging, te kunnen verminderen bij ouderen.
Tevens heeft de student kennisgemaakt het vijfstappenplan “Afweergedrag bij de
mondverzorging van cliënten met een dementie”.
6.6 Tijd
Zelfstudietijd: 1 uur
Contacttijd: 2 uur
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6.7 Literatuur
-

Maarel-Wierink, C.D. van der, Delwel, S., Putten, G.J. van der, Lobbezoo, F.
(2015). Het belang van een gezonde mond, Denkbeeld,26-29

-

Everdingen, B. & Jogen, J. (2010) Het palliatief formularium; Mondproblemen
Houten, Bohn Stafleu Van Loghum, onderdeel van Springer media.

-

Het vijfstappenplan “Afweergedrag bij de mondverzorging van cliënten met
dementie” van de Landelijke Werkgroep Logopedie en Dementie, juli 2015
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Mondverzorging door verpleegkundigen

7
7.1 Bedoeling
Een onderdeel van je taken als verpleegkundige is de dagelijkse verzorging. Daarbij hoort ook
mondverzorging en mondonderzoek. Door regelmatig aan de patiënt te vragen of er klachten en
problemen in de mond zijn en door mondonderzoek te doen, kom je afwijkingen in de mond
tegen, waar je als verpleegkundige op dient te anticiperen. Dit kan door middel van het opstellen
van een mondverzorgingsschema. Of je kunt andere disciplines inschakelen, zoals de tandarts
of de mondhygiënist. Het is dan van belang dat verpleegkundigen weten bij welke afwijkingen je
een patiënt naar tandarts of mondhygiënist moet verwijzen. In de lessen één en twee heeft de
student o.a. geleerd wat kenmerken zijn van een gezonde en ongezonde mond. In les drie heeft
de student geleerd welke mondverzorgingstechnieken er zijn en welke wanneer ingezet kan
worden. In deze les leert de student welke rol de verpleegkundige heeft ten aanzien van
mondzorg.
7.2 Leerdoelen
-

De student kan verklaren wat de rol van de verpleegkundige is ten aanzien van
mondverzorging.

-

De student kan benoemen wat de rol is van een mondhygiënist en tandarts bij
multidisciplinair samenwerking.

-

De student kan naar aanleiding van mondonderzoek een onderbouwde beslissing nemen of
een tandarts en/of mondhygiënist in consult dient te komen.

-

De student kan naar aanleiding van mondonderzoek een individueel
mondverzorgingsschema opstellen.
De student is bekend met de TNO instructiekaarten en kan deze toepassen.
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7.3 Vooropdracht
Bestudeer de taken en bevoegdheden van de mondhygiënist, tandarts en ouderentandarts/
gerodontoloog op www.allesoverhetgebit.nl
Schrijf op welke interventies van deze disciplines specifiek gericht kunnen zijn op ouderen.

Mondhygiënist; tandsteen verwijderen, voorlichting en instructie geven.
Tandarts; prepareren, restaureren, extraheren, uitneembare voorzieningen repareren.
Gerodontoloog; wordt om hulp gevraagd bij complexe mondproblemen gerelateerd aan de leeftijd
van de cliënt.
7.4 Activiteit
Voor de bijeenkomst:
-

Zorg voor een computer en beamer i.v.m. gebruikt PowerPoint en het gebruiken van
internet.

-

Zorg voor voldoende papieren versies (twee per student) van het mondverzorgingsschema
(bijlage IX).

Naar aanleiding van casuïstiek zal de student een mondverzorgingsschema opstellen volgens het
mondverzorgingsschema uit de Richtlijn Mondzorg bij ouderen:
http://www.zorgvoorbeter.nl/docs/PVZ/vindplaats/Mondzorg/richtlijn_mondzorg_zorgafh_cliënten.pdf
(blz 64 ) indien van toepassing, met gebruik van de TNO instructie kaarten;
https://www.tno.nl/media/5698/tnopoetsinstructiekaarten.pdf
In de PowerPoint (Bijlage X)staat een casus gevolgd door twee foto’s van wat de verpleegkundige
aan kan treffen in de mond. Dus dan is de vraag; ‘wat zie je?’ Dat is aan bod geweest in de vorige
lessen de volgende vraag is kan de verpleegkundige dit zelf behandelen/ aanpakken of moet er
multidisciplinair worden gewerkt.
Casus 1 en 2 zijn voornamelijk gericht op het mondonderzoek en verwijzen naar de mondzorg
professional. Bij casus 3 wordt van de studenten verwacht dat er een mondverzorgingsschema
wordt opgesteld volgens de richtlijn ‘mondzorg bij ouderen’ en met behulp van de TNO
instructiekaarten.
Bij casus 4 wordt er van de studenten verwacht dat er een mondverzorgingsschema wordt
opgesteld naast dat verwijzing nodig is.

Mondverzorgingsschema voor casus 3 en 4 in de bijlage (bijlage IX).
Evaluatie; klaag- en jubelmuur
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Na bovenstaande opdrachten, kunnen de studenten een beeld vormen van de taken en
verantwoordelijkheden van verpleegkundigen ten aanzien van mondzorg bij ouderen.
Om drempels en vooroordelen bespreekbaar te maken is de klaag- jubelmuur een goede afsluiting
voor deze les. Schrijf op een flap over; ‘mondzorg bij ouderen, ik vind dit….;’
7.5 Resultaat
In deze bijeenkomst hebben de studenten een mondverzorgingsschema opgesteld n.a.v. casuïstiek
en met gebruik van TNO instructie kaarten. Daarnaast hebben de studenten de eigen gevoelens
ten aanzien van mondverzorging bij ouderen expliciet gemaakt op de jubel- klaagmuur.
7.6 Tijd
Contacttijd: 2 uur
Zelfstudietijd: 2 uur
Literatuur


Deerenberg-Kessler, W., Brevé, M.T., Hazen, J., Lugt-Lustig, K. de, Moerenburg, J.A.H.G.,
Nieuwlands, T.C.M., Pelkmans-Tijs, W.F.M., Putten, G.J. van der, Vreeburg, E.M. (2007).
Richtlijn Mondzorg voor zorgafhankelijke cliënten in verpleeghuizen. NVVA/Verenso.



http://www.allesoverhetgebit.nl



TNO instructiekaarten; https://www.tno.nl/media/5698/tnopoetsinstructiekaarten.pdf

Optioneel;


http://www.gerodontologie.nl/uploads/pdf_bestanden/Rood_boek_totaal.pdf



http://www.zorgvoorbeter.nl



http://www.daarzitmeerachter.nl
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Relatie mondgezondheid en
algemene gezondheid

8
8.1 Bedoeling

Als zorgverlener in verpleeg- en verzorgingshuizen kom je bewoners tegen die vaak één of
meerdere ziekten hebben. Deze ziekten kunnen mogelijk van invloed zijn op de
mondgezondheid. Maar andersom is ook mogelijk: de mondgezondheid is van invloed op de
algemene gezondheid. Vandaar dat het belangrijk is hier meer om hier als verpleegkundige meer
over te weten. Tijdens deze bijeenkomst leren studenten meer over de relatie tussen
mondgezondheid en algemene gezondheid en andersom.
8.2 Vooropdracht
Voor de bijeenkomst:
-

Zorg voor een computer en beamer i.v.m. gebruikt PowerPoint en het gebruiken van
internet.

Neem van drie cliënten anoniem de medicijnlijst mee naar de bijeenkomst.
-

Zoek de medicijnen op in het Farmacotherapeutisch kompas:
http://www.farmacotherapeutischkompas.nl/
o

-

Bestudeer wat de werking en de bijwerking van het medicijn is.

Zoek het antwoord op onderstaande vraag:
o

Wat is xerostomie?

Antwoord:
Verminderde speekselvloed van 150 ml of minder per dag (normaal is 550-900ml).
Gevoel van monddroogte. Een subjectief gedefinieerd begrip. Prof. dr. A van Nieuw
Amerongen (2004) speeksel, speekselklieren en mondgezondheid
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8.3 Activiteit
De docent geeft een presentatie aan de hand van de PowerPoint over mondgezondheid en
algemene gezondheid (bijlage XI).

Studenten hebben de medicijnlijst van drie cliënten meegenomen. Aan de hand van de
informatie van het farmacotherapeutisch kompas: maak met de groep een lijst van medicijnen
die een droge mond/ xerostomie als bijwerking hebben.
Antwoord:
De meeste antidepressiva hebben als bijwerking een droge mond.
Waarschijnlijk komen de studenten tot de conclusie dat veel medicijnen als bijwerking een droge
mond hebben.

Bespreek de vraag:
‘Wat kun je als verpleegkundige doen om een cliënt met een droge mond te helpen?’
Antwoord:


Bevochtig de slijmvliezen regelmatig met water.



Kauwen op suikervrije kauwgom.



Kauwen op waterige producten zoals komkommer.



Zuigen op tabletten of snoepje, pas alleen op met suiker i.v.m. cariës en zuur i.v.m. erosie.



Verwijs de cliënt naar de tandarts of mondhygiënist voor deskundig individueel advies.

Evaluatie
Laat studenten nadenken over:
Met wie ga je welke informatie uit deze les delen? En op welke manier ga je deze informatie
delen?
Bespreek met elkaar de antwoorden.
8.4 Resultaat
-

De student kan beredeneren hoe het gebruik van medicatie, invloed heeft op
mondgezondheid.

-

De student kan omschrijven hoe algemene gezondheid in relatie staat met mondgezondheid.

-

De student kan benoemen hoe Diabetes Mellitus, Hart en vaatziekten, Pneumonie,
Reumatoïde artritis en Alzheimer van invloed zijn op mondgezondheid.

-

De student kan benoemen hoe mondgezondheid Diabetes Mellitus, Hart en vaatziekten en
Pneumonie kan beïnvloeden.
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8.5 Tijd
Contacttijd: 90 min
Zelfstudietijd: 1 uur
8.6 Literatuur


Loveren, C. van, & Weijden, G.A. van der. (2000) Preventieve tandheelkunde. Op weg naar
een doelmatige aanpak. Houten, Bohn Stafleu van Loghum.



https://nl.wikipedia.org/wiki/Xerostomie



Nieuw Amerongen A. van. (2004). Speeksel, speekselklieren en mondgezondheid. Houten,
Bohn Stafleu van Loghum.
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Bijlage I PowerPoint ‘de gezonde mond’
Dia 1
De gezonde mond

Dia 2
Inhoud
De student kan omschrijven uit hoeveel elementen een volwassen gebit
bestaat.

Bovenstaand staan de leerdoelen
omschreven welke in deze les aan
bod zullen komen.

De student kan beschrijven wat de kenmerken zijn van de gezonde structuren
in de mond ( tandvlees, wangslijmvlies, mondbodem, speekselklieren,
gehemelte, tong).
De student kan de verschillende kenmerken van implantaten en bruggen kronen
benoemen en herkennen in de mond.
De student kan de verschillende kenmerken van uitneembare voorzieningen
benoemen en herkennen in de mond.

Dia 3

Uit hoeveel elementen bestaat
een volwassen gebit bestaat?

Afbeelding: http://www.tandartskostenvergelijking.nl/het-gebit/het-volwassen-gebit/ Geraadpleegd op 1512-15

2 x 4 snijtanden 4 hoektanden 8 kleine kiezen 12 grote kiezen.
Totaal zijn dit 32 elementen. (incl. verstandskiezen)

Achter de lippen zitten de tanden
met daarom heen het tandvlees,
het gehemelte, de tong, de
wangen, de wangzakken en de
mondbodem. Het gebit telt 2 x 4
snijtanden, 4 hoektanden, 8 kleine
kiezen en 12 grote kiezen. Totaal
zijn dit 32 tanden en kiezen, ook
wel elementen genoemd.
Hierbij zijn de verstandskiezen ook
meegeteld; dit zijn er in totaal 4;
mits deze zijn aangelegd in de
mond.
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Dia 4

Wat zijn de kenmerken zijn van de
gezonde structuren in de mond?

Afbeelding:
http://www.gezondheidenco.nl/30081/ontstekingtandvlees-verhoogt-risico-op-hart-en-vaatziekte/
Geraadpleegd op 15-12-15

De mond is essentieel bij kauwen,
bijten, spreken, esthetiek en
sociaal functioneren (Sheiham e.a.,
2001a en 2001b). Problemen met
de mondgezondheid kunnen
gevolgen hebben voor de
algemene gezondheid omdat het
eten wordt bemoeilijkt, maar ook
voor de persoonlijke kwaliteit van
leven (sociaal isolement,
decorumverlies).
Goede mondverzorging kan
mondgezondheidsproblemen
voorkomen. Met mondverzorging
wordt bedoeld het poetsen van
tanden en kiezen met fluoride
tandpasta, en/of het reinigen van
het (gedeeltelijke) kunstgebit en
het reinigen van de edentate
(zonder tanden en kiezen) kaak.
Bewoners van verpleeghuizen zijn
voor hun mondverzorging veelal
afhankelijk van het initiatief van het
verzorgend personeel.

Dia 5
Gezonde mond

Afbeelding: http://www.gezondheidenco.nl/30081/ontsteking-tandvlees-verhoogt-risico-op-hart-en-vaatziekte/ Geraadpleegd
op 15-12-15

Dit is een gezonde mond. De
tanden en kiezen zijn schoon en
het tandvlees is lichtroze.
Om de tanden, kiezen en kaakbot
zit het tandvlees. Dit beschermt het
kaakbot en de wortels van de
tanden en kiezen. Het tandvlees
bevat bloedvaten en uitlopers van
zenuwen waardoor het erg
gevoelig is. Het kan snel
beschadigd raken door
bijvoorbeeld een tandenborstel of
tandenstoker. Ook als er lang niet
gepoetst wordt is dat al snel aan
het tandvlees te zien. Het geneest
echter wel snel, door snel delende
cellen en een goede doorbloeding.
Een ‘gezonde’ mond heeft de
volgende kenmerken:
 frisse mondgeur
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 de slijmvliezen van de mondholte
zijn roze van kleur, vochtig en
bloeden niet.
het tandvlees is stevig en niet
oedemateus.
 de wangzakken zijn soepel.
 de tong heeft geen overmatige
aanslag
 er zijn geen zweertjes.
 er zijn geen pijnklachten en men
kan goed kauwen
 tanden en kiezen zijn gaaf.

Dia 6

De tong

Afbeelding: http://www.alexvanderwerf.nl/lichaam-smaak/ Geraadpleegd op 15-12-15

Dia 7
speekselklieren

De tong is één grote spier in de
mond die bedekt is met slijmvlies.
Deze is belangrijk bij het praten,
eten, kauwen en doorslikken. Ook
is de tong van belang bij het
proeven van het eten. Op de tong
rug zitten de vier smaakpapillen:
zoet op de punt van de tong; bitter
op de tong achteraan; zout en zuur
aan de zijkant van de tong.

Linksboven; glandula sublingualis
Linksonder; glandula parotis
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Dia 8
Mondstructuren

Afbeelding: http://www.bloggen.be/dagboek2013/archief.php?ID=1148021 Geraadpleegd 15-12-15

Bovenstaande afbeelding geeft een
overzicht van alle tanden en kiezen
zoals je deze in de mond kunt
aantreffen en een aantal
belangrijke structuren zoals de
huig, tong en het harde en zachte
gehemelte. De structuren worden
in de komende dia’s verder
uitgelegd.

Dia 9
Hoe beoordeel je, door middel
van mondonderzoek, de
gezonde structuren in de
mond?

Dia 10
De eerste indruk



Waar kijk je naar als je je cliënt voor het eerst
ziet, in relatie tot de mondgezondheid?

Tijdens de eerste kennismaking kijk
je naar het aangezicht. Je
onderzoekt specifieke aspecten als
hoofd-halsgebied, kleur- en
vormveranderingen, symmetrie,
vormen en positie van bijvoorbeeld
oog en oogkassen, de neus, de
oren, wangen, lippen. Daarnaast
kijk je of er zwellingen,
pigmentaties, littekens of
indeukingen aanwezig zijn.
Ook is het van belang om te kijken
naar andere specifieke kenmerken,
zoals een bril, gehoorapparaat, etc.
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Dia 11
Mondonderzoek



Waar kijk je naar bij een mondonderzoek?

Dia 12
Wat is het belang van het
uitvoeren van een
mondonderzoek?

Een intra-oraal onderzoek betekent
het inspecteren binnen de mond.
Bijvoorbeeld; de wangen, de tong,
de slijmvliezen, gebitselementen,
het gehemelte, de omslagplooi van
de wang. Tevenslet je op de
mondhygiëne, het aantal
elementen en dergelijke
afwijkingen.

Het uitvoeren van een
mondonderzoek (Uit;
(Mondverzorging bij kwetsbare
ouderen, ontwikkeld door ROC
Nijmegen en ZZG zorggroep)
Het uitvoeren van een
mondonderzoek heeft een aantal
doelen:
1. Het in kaart brengen van hoe de
mond, de mondholte en het gebit
eruit zien.
2. Signaleren of er problemen zijn
3. Bepalen welke mondverzorging
gegeven moet worden
4. Mondziektes op tijd signaleren
en doorverwijzen naar de juiste
specialist.
Op grond van de informatie die je
vergaart tijdens het
mondonderzoek ga je vervolgens
methodisch te werk. Je bepaalt je
doelen naar aanleiding van het
onderzoek en zet hierop
vervolgens je acties uit.
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Dia 13

Uitvoeren van een
mondonderzoek

Richtlijn Mondzorg voor zorgafhankelijke cliënten in verpleeghuizen. (Deerenberg-Kessler W
et al,2007)

Dia 14
De lippen

Afbeelding:
http://www.zorgvoorbeter.nl/docs/PVZ/vindplaats/Mondzorg/MetOpenMond/Oefening%20bij%20klinische%20les.pdf
Geraadpleegd op 15-12-15

Uit Richtlijn Mondzorg voor
zorgafhankelijke cliënten in
verpleeghuizen. (DeerenbergKessler W et al,2007)
Benodigdheden; handschoenen,
mondspatel (hout) en een gaasje.
En mocht dit tot de mogelijkheden
behoren zou een mondspiegel ook
heel fijn zijn voor het zicht achterin
de mond.

Instructie:
- Trek de bovenlip en onderlip daar
buiten.
- Houdt de lippen stevig vast
tussen duim en wijsvinger.
- Palpeer met duim en wijsvinger;
met een zachte druk
ronddraaiende kleine bewegingen.
Normaal:
glad, roze en vochtig
Afwijkend: droog, gebarsten of
gescheurde mondhoeken,
koortsblaar,
verdikkingen
Let op:
abcessen, fistels en
verdikkingen

Dia 15
Wangen

Afbeelding:
http://www.zorgvoorbeter.nl/docs/PVZ/vindplaats/Mondzorg/MetOpenMond/Oefening%20bij%20klinische%20les.pdf
Geraadpleegd op 15-12-15

Instructie:
- Stevig vasthouden tussen duim
en wijsvinger en met goed licht
inspecteren.
Normaal:
Roze en vochtig
Afwijkend: Droog, rood of wit
gevlekt, bloedend, verdikt.
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Dia 16
Het gehemelte

Afbeelding:
http://www.zorgvoorbeter.nl/docs/PVZ/vindplaats/Mondzorg/MetOpenMond/Oefening%20bij%20klinische%20les.pdf
Geraadpleegd op 15-12-15

Dia 17
De tong

Afbeelding:
http://www.zorgvoorbeter.nl/docs/PVZ/vindplaats/Mondzorg/MetOpenMond/Oefening%20bij%20klinische%20les.pdf
Geraadpleegd op 15-12-15

Instructie:
- Gebruik goed licht.
- Gebruik bij voorkeur een spiegel.
- Palpeer met je wijsvinger.
Normaal:
Roze en vochtig.
Voorste deel is hard, achterste deel
is zacht.
Afwijkend: Droog, bleek, gevlekt
of rood
Let op:
Bij druk op het
achterste zachte deel kunnen
kokhalsbewegingen
ontstaan.

Instructie:
- Duw voorzichtig met een spiegel
de achterkant van de tong naar
beneden en inspecteer de
achterzijde van de tong.
- Houd met een nat gaasje de tong
vast.
- Trek de tong naar buiten en
kantel deze om de zij- en
onderkant te inspecteren.
Normaal:
Roze en vochtig;
kleine papillen vooraan op de tong;
grote papillen
achteraan op de tong;
langwerpige papillen aan de zijkant
van de tong
Afwijkend: Droog, beslag; bleek;
gevlekt; zweertjes
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Dia 18
De mondbodem

Afbeelding:
http://www.zorgvoorbeter.nl/docs/PVZ/vindplaats/Mondzorg/MetOpenMond/Oefening%20bij%20klinische%20les.pdf
Geraadpleegd op 15-12-15

Dia 19

instructie:
- Palpeer de onderkaak met één of
drie vingers aan de buitenkant en
met de wijsvinger van de andere
hand onder de tong op de
mondbodem.
- Vraag of de bewoner met de tip
van de tong naar het gehemelte wil
gaan of til de tong op zodat de
mondbodem goed zichtbaar wordt.
- Kijk naar de 2 speekselklieren
onder de tong.
Normaal:
Roze, vochtig, paarse
verkleuringen van de bloedvaten,
lichte
verdikking bij
speekselklier.
Afwijkend: Droog, rood,
verdikkingen, bloedend, witte of
rode vlekken.

Welke tandheelkundige
voorzieningen kom je tegen?









Gebitsprotheses
Partiële protheses (plaatjes)
Frame protheses
Klikgebitten met implantaten
Kronen en kroon op implantaat
Bruggen
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Dia 20

Gebitsprothese

Afbeelding: http://www.samed.nl/contents/nl/d667_Kunstgebit.html Geraadpleegd 15-12-15

Een kunstgebit is een uitneembare
vervanging voor ontbrekende
tanden en kiezen. Omdat het per
persoon verschilt hoeveel tanden
er ontbreken, zijn er verschillende
soorten prothesen (kunstgebitten).
Deze afbeelding laat een volledige
gebitsprothese zien.
Bij een volledige prothese wordt
een kunsthars boog met tanden
over het tandvlees in de boven
en/of onderkaak geplaatst. Een
kunstgebit in de bovenkaak heeft
een gehemelteplaat, terwijl een
kunstgebit in de onderkaak de
vorm van een hoefijzer heeft.
Bron: tandvitaal.nl

Dia 21
Partiële prothese

Afbeelding: http://www.ekdentalteam.nl/partieleprothese.html Geraadpleegd 15-12-15

Gedeeltelijke prothese
Een gedeeltelijke prothese (plaatje)
bestaat uit een plaatje van
kunsthars dat aan uw bestaande
tanden en kiezen wordt
vastgemaakt.
Bron: tandvitaal.nl
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Dia 22
Frame protheses

Afbeelding: http://www.tandartsschaffer.nl/behandelingen/tandprothetiek/ Geraadpleegd 15-12-15

Frameprothese
Een frameprothese rust op een
metalen frame dat met behulp van
kleine ankertjes op uw bestaande
tanden en kiezen wordt vastgeklikt.
Soms zijn enkele kronen op
natuurlijke tanden nodig die dienen
als verankering voor de prothese.
Bron: tandvitaal.nl

Dia 23
Klikgebitten met implantaten

Afbeelding: http://www.tp-deoudevest.nl/klikgebit/ Geraadpleegd op 15-12-15
Afbeelding: http://www.cdctandzorg.nl/tandheelkunde-voor-iedereen/klikgebit/klikgebit-bovenkaak/
Geraadpleegd op 15-12-15

Een klikgebit (ook wel
overkappingsprothese genoemd) is
een kunstgebit, dat op twee tot vier
implantaten in de onder- of
bovenkaak wordt vastgeklikt. Een
klikgebit zit stevig vast, maar is
voor u als drager eenvoudig uit te
nemen (bijv. om te reinigen). Het
klikgebit is voor iedereen die last
heeft van zijn of haar kunstgebit.
Maar ook voor mensen die door
welke reden dan ook een slecht
gebit hebben waar niet veel meer
aan te doen is. Wel moet het
kaakbot volgroeid zijn en er dient
voldoende kaakbot aanwezig te
zijn.
Bron: tandvitaal.nl
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Dia 24

Kronen en kroon op
implantaat

Afbeelding: http://www.tphuntum.nl/behandelingen.html Geraadpleegd op 15-12-15

Wanneer er een beschadigde,
verkleurde of gebroken tand of kies
is kan de tandarts kiezen voor een
kroon. Een kroon is een vaste
vervanging van het zichtbare
gedeelte van een tand of kies. De
porseleinen kroon heeft de kleur en
vorm van een natuurlijke tand.
Wanneer een tand of kies mist of
als zowel de tand als tandwortel
zijn beschadigd, is er de
mogelijkheid eerst een implantaat
te plaatsen waarop de kroon kan
worden bevestigd.
Bron: tandvitaal.nl

Dia 25
Brug

Afbeelding: http://kc-flevoland.nl/brug-op-implantaten/ Geraadpleegd op 15-12-15

Wanneer één of meerdere tanden
missen, is een tandheelkundige
brug een oplossing. Een brug
bestaat uit een vaste combinatie
van drie of meer elementen aan
elkaar. Een brug omspant het deel
waar de tanden ontbreken en wordt
aan weerszijden hiervan bevestigd
aan bestaande tanden. Omdat
deze aangrenzende tanden als
steunpilaren voor de brug dienen,
is een aanpassing nodig in de vorm
van twee kronen. Net als bij
kronen, wordt ook een brug in de
juiste kleur op maat gemaakt en is
het een vaste vervanging.
Daardoor vormt het één geheel
met de rest van het gebit.
Bron: tandvitaal.nl
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Dia 26
Vragen?
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Bijlage II

Invulformulier mondonderzoek

Voer met behulp van handschoenen, een gaasje en een mondspatel en goed licht een
mondonderzoek uit bij een medestudent met behulp van onderstaand formulier. Dit
formulier is gebaseerd op bijlage 2 b uit de Richtlijn Mondzorg voor zorgafhankelijke
cliënten in verpleeghuizen. (Deerenberg-Kessler W et al,2007)

Zet een kruisje bij gezond of afwijkend. En benoem bij afwijkend wat je ziet.
Aandachtspunt

Gezond

Afwijkend

Lippen

Speeksel

Tong

Weefsel binnenkant wang,
mondbodem en gehemelte

Tandvlees

Kaakwal (dit is onder de
prothese)

Controle van de eigen
tanden

Conditie van de prothese

Mondhygiëne
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Bijlage III

PowerPoint ‘de ongezonde mond’

Dia 1

De ongezonde mond

Dia 2
Inspectie in de mond

Uit; Richtlijn Mondzorg voor zorgafhankelijke
cliënten in verpleeghuizen. (DeerenbergKessler et al, 2007)

Dia 3

Als een ouder persoon zijn mond
open doet, zou het er weleens zo
uit kunnen zien.
In hoeverre herkennen jullie dit?
Hebben jullie dit zelf ook weleens
gezien?
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Dia 4
Poetsen, poetsen, poetsen!

De laatste jaren neemt het aantal
ouderen in Nederland toe. De
vergrijzing leidt tot een toename
van het aantal zorgafhankelijke
ouderen. Kenmerken van deze
groep patiënten zijn; een hoge
leeftijd, meestal boven de 80 jaar,
de aanwezigheid van multimorbiditeit, van polyfarmacie en
veel voorkomende chronische
aandoeningen. Deze ouderen zijn
in veel gevallen opgenomen in een
zorginstelling en bezoeken de
algemene mondzorgpraktijk niet
meer (Kandelman, 2008).
Tandartsen en mondhygiënisten
zijn niet standaard gevestigd in een
verpleeg- verzorgingshuis.
Patiënten zijn dus afhankelijk van
zorg professionals, die mondzorg
niet als primaire taak zien.
Ouderen wonen steeds langer
zelfstandig. Het aantal ouderen in
Nederland groeit snel, maar het
aantal ouderen in een verzorgingsof verpleeghuis of een andere
(zorg)instelling daalt volgens het
CBS (april 2015). Het percentage
ouderen dat in een instelling woont,
daalt dan ook al jaren (Garssen en
Harmsen, 2011). In 1995 woonde
nog 17 procent van de 75-plussers
in een instelling, in 2014 nog maar
10 procent. Van de 65-plussers
woonde 95 procent thuis. Deze
thuiswonende ouderen bezoeken
de algemene mondzorgpraktijk
veelal ook niet meer.
De preventieve en curatieve
mondzorg zijn de afgelopen
decennia verbeterd, waardoor
steeds minder gebitselementen
verloren gaan en er dus steeds
meer ouderen zijn die hun
natuurlijke gebitselementen
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behouden tot op hoge leeftijd. Op
dit moment is ongeveer 70 % van
de 75-plussers edentaat
(tandeloos). (Putten, van der &
Maarel-Wierink, van der, 2015) De
verwachting is dat dit percentage
over tien jaar 60% is en over
twintig jaar 50%. Dit lijkt een
enorme verbetering, maar toch
toont onderzoek aan dat de
mondgezondheid van dentate
ouderen vaak te wensen overlaat.
Veel gebitselementen zijn
‘lappendekens’ door het grote
aantal restauratieve behandelingen
dat in de loop der jaren is verricht.
Dat heeft niets met de veroudering
zelf te maken, maar daardoor zijn
de gebitselementen wel extra
gevoelig voor verder verval.
(Putten, van der & Maarel-Wierink,
van der, 2015) De mondverzorging
is nu nog onvoldoende ingebed in
het dagelijkse zorgproces om hier
adequaat op te reageren. Een
belangrijk knelpunt daarbij wordt
gevormd door de financiën,
inrichting en organisatie van een
praktijk maar ook de vaardigheden
van de mondzorgverleners in de
algemene praktijk spelen een rol.
Hoe toegankelijk is de praktijk voor
de oudere patiënt? (DeerenbergKessler ,2007).
Nugteren (2013) stelt dat de
vergrijzing, in combinatie met een
steeds groter percentage ouderen
dat de eigen dentitie behoudt, zorgt
voor een sterke groei van de
mondzorgkosten. Voor het
beheersen van de kosten is
preventie het sleutelwoord.
Preventie hoeft niet kostbaar te
zijn, maar vraagt wel tijd en
mankracht.
Een ander argument om meer
aandacht te vragen voor mondzorg
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is de steeds duidelijkere relatie
tussen algemene gezondheid en
mondgezondheid. (Nesse,
Spijkervet, Abbas, Vissink ,2006)

Dia 5
Goede mondzorg bij ouderen
Ter voorkoming van:
- Parodontale aandoeningen
-

Klachten:
-

Kauwen
Slikken
Speeksel
Cariës
Prothese

Bron: Putten& Maarel-Wierinck; 2015

Afbeelding:
http://www.bing.com/images/search?q=mondzo
rg&view=detailv2&&&id=1C104A90D3FBB0B8
3730993E2E5FD28265D0DB7C&selectedInde
x=10&ccid=q7nirMP2&simid=60798716579335
4184&thid=JN.uRGYKYS0ujKNsADLS6Axzw&
ajaxhist=0 Geraadpleegd op 3-7-2015

Goede mondzorg kan een hoop
problemen bij ouderen voorkomen.
Tot op heden hebben we
stilgestaan bij de relatie met de
algehele mondgezondheid. Maar
gewoon in de mond, wat voor een
problemen kunnen daar
voorkomen?
- Cariës: of een gaatje, bij
iedereen bekend. M.n.
wortelcariës vraagt bij de oudere
patiënt aandacht en specifiek bij
patiënten zie
zorgafhankelijk zijn.
- Parodontale aandoeningen:
zoals eerder verteld ‘gingivitis’
en ‘parodontitis’, al verloopt dit
proces veelal zonder
pijnklachten.
- Prothesen: een kwart van de
individuen is niet tevreden met
zijn prothese m.n. in de
onderkaak. Implantaten kunnen
soms een oplossing bieden.
Cheilitus angularis/ ragaden:
externe fissuren in mondhoeken
irritatie van speeksel.
prothese stomatitis (oorzaak
onvoldoende reiniging, slecht
zittende prothese, schimmelinfectie
met Candida albicans).
- Speeksel: verminderde
speekselvloed: xerostomie,
53

hyposialie. Of hypersialie, teveel
speeksel, maar dat komt bij
ouderen niet vaak voor.
- Kauwfunctie: aantal el in
occlusie, proth,
speekselsecretie, bijtkracht.
- Slikken: de slikreflex is bij
ouderen vertraagd. Deze
patiënten kunnen dus moeilijk
slikken met eten maar ook met
tandenpoetsen en soms is
sprayen ook niet mogelijk.
Extra informatie:
De belangrijkste medicijnen die
een negatief effect hebben op de
speekselsecretiesnelheid zijn
analgetica, anticonvulsiva, antiemetica, antihistaminica,
antihypertensiva, antiparkinsonmiddelen, antipyuretica,
antispasmolitica, cytostatica,
diuretica, eetlustremmers,
expectorantia, parasympaticolytica,
psychotrope medicamenten CZS
neurodepressiva,
benzodiazepinen, neuroleptica,
tranquillizers, sedativa,
spasmolytica, spierrelaxntia,
sympaticolytica,
sympathicomimetica.
Maarel-Wierink, C. van der, Putten,
G.J. van der (2015) Kwetsbare
ouderen (1). Tandartspraktijk. 1. 46.
Bron:
• Putten, G.J. van der, MaarelWierink, C.D. van der. (2015)
(Professionele) mondzorg bij de
oudere patiënt. Bijblijven. 31. 4756.
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Dia 6
Onstekingsverschijnselen







Rubor = roodheid
Calor = verhoogde temperatuur
Tumor = zwelling
Dolor = pijn
Functio laesa = functie verlies

Zoals geldt voor elke ontsteking in
het lichaam, zijn bovenstaande
verschijnselen ook van toepassing
op ontstekingen in de mond. In de
volgende dia’s wordt een overzicht
gegeven van de mogelijke
ontstekingen in de mond.
Ontstekingen in de mond zeggen
iets over mondgezondheid.
Ontsteking wordt gekenmerkt door
roodheid, pijn, zwelling en
temperatuursverhoging.
In de mond worden
tandvleesontstekingen
gerangschikt naar ernst: gingivitis
en parodontitis. Als er sprake is
van parodontitis, is ook het bot bij
de ontsteking betrokken.
Andere ontstekingen in de mond
zijn bijv. onbehandelde cariës dat
kan leiden tot pulpitis (ontsteking
van de pulpa/ binnenste van de
tand), apicale ontstekingen (aan de
wortelpunt) of mucositis (ontsteking
van de slijmvliezen).

Dia 7
Gingivitis

Afbeelding; http://www.flevo-mondhygiene.nl/wpcontent/uploads/2012/07/gingivitis.jpg Geraardpleegd op 15
December 2015

Gezond tandvlees is roze, ligt strak
om tanden en kiezen en bloedt niet
als je eet of je tanden poetst.
Gezond tandvlees is de basis van
een gezond gebit. Het tandvlees is
samen met het kaakbot en de
vezels het fundament van uw
tanden en kiezen. Wie zijn
tandvlees gezond houdt, kan
jarenlang genieten van zijn eigen
tanden en kiezen.
Ontstoken tandvlees (gingivitis)
(tandvlees = gingiva, ontsteking
= itis)
Bloedend, rood of gezwollen
tandvlees duidt meestal op
ontstoken tandvlees. Tandvlees
kan overal ontstoken zijn. Maar de
ontsteking kan ook plaatselijk zijn,
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bijvoorbeeld tussen 2 tanden of
kiezen. Ontstoken tandvlees gaat
soms samen met een vieze smaak
in de mond of met een slechte
adem. Het doet zelden pijn, maar
het tandvlees kan wel gevoelig zijn
bij aanraking. Soms is tandvlees
ontstoken, maar is er niets te zien.
Gelukkig kan de mondhygiënist of
tandarts de ontsteking wel
vaststellen. Tijdige behandeling
van ontstoken tandvlees, kan uw
tanden en kiezen behouden.
Wat is de oorzaak van ontstoken
tandvlees? Tandplak op de
overgang van tandvlees naar de
tand of kies en de tandplak die
tussen tanden en kiezen zit,
veroorzaken ontstoken tandvlees.
Als de tandplak niet goed wordt
verwijdert, zorgen de bacteriën in
de tandplak ervoor dat tandvlees
ontstoken raakt. Niet verwijderde
tandplak kan hard worden en
verkalken tot tandsteen. Aan
tandsteen hecht zich makkelijk
weer nieuwe tandplak. Hierdoor
raakt het tandvlees steeds meer
ontstoken. Tandplak is lastig te
zien. Een tandplakverklikker is een
handig hulpmiddel om tandplak
zichtbaar te maken.
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Dia 8
Gingivitis
Geassocieerd met systemische aandoeningen






slecht gecontroleerd diabetes mellitus type 1
leukemie (blauwrood, glazig gezwollen,
sponsachtig)
trombocytopenie (onverklaarbare bloedingen)
cyclische neutropenie
(fluctuatie PMNs ts 14 – 36 dg;felrode marginale
gingiva)

Dia 9
Gingivitis
Geassocieerd met medicatie



Gingivahyperplasieёn t.p.v. papillen, vaker in het front
en bij jongere individuen
orale contraceptiva ?
anitepileptica (diphantoïne, epanutin)
immunosuppressivum (cyclosporine A)



antihypertensivum (Ca++-antagonist) (nifedipine)






Dia 10
Gingivitis
Zwelling door Diphantoïnegebruik

Afbeelding: http://www.simpto.nl/symptomen/opgezwollentandvlees/ Geraadpleegd op 15-12-2015
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Dia 11
Parodontitis

De ontsteking van het tandvlees
kan zich uitbreiden naar het
kaakbot. Door de ontsteking laat
het tandvlees los van de tanden en
kiezen. De ruimte (pocket) tussen
de tand en het tandvlees wordt
dieper. De ontsteking in de
tandvleesrand kan zich uitbreiden
naar het kaakbot. Daardoor laat het
tandvlees nóg verder los. Door de
ontsteking gaan de vezels stuk en
wordt het kaakbot afgebroken.
Gevolg? Nog diepere pockets.
Hierin verkalkt de tandplak
gedeeltelijk tot tandsteen. Het
tandvlees kan gaan terugtrekken.
Deze voortschrijdende ontsteking
met afbraak van vezels en kaakbot
heet parodontitis. Parodontitis voel
je vaak niet en kan zonder goede
controle lang onopgemerkt blijven.
Vaak wordt parodontitis pas
opgemerkt als de tanden en kiezen
losser gaan staan of als de ruimte
tussen de
tanden en kiezen groter wordt.
Omdat het tandvlees ver is
teruggetrokken, komen wortels
bloot te liggen.

Dia 12

Mensen met parodontitis lopen
rond met een chronische
ontsteking, vergelijkbaar met de
grootte op deze afbeelding.
Daar laat je iemand toch niet zo
mee rondlopen?
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Dia 13
Cariës

Dia 14
(Wortel)cariës

Cariës is een demineralisatieproces
van het tandweefsel ; tandglazuur,
dentine en wortelcement. De
demineralisatie wordt in gang gezet
door zuren die door bacteriën in de
tandplaque worden geproduceerd
en die het tandglazuur oplossen.
Wanneer het tandoppervlak
beschadigd raakt door dit proces
van demineralisatie spreekt men
van een gaatje (caviteit).

De worteloppervlakken van
gebitselementen liggen bij ouderen
vaak bloot als gevolg van het
terugtrekken van het tandvlees.
Omdat het worteloppervlak alleen
door cement is bedekt en niet door
een laag glazuur, dat veel harder
is, treedt het demineralisatieproces
hier eerder op. Wortelcariës is een
belangrijke oorzaak van het
vroegtijdige verlies van tanden en
kiezen bij ouderen.
M.n. wortelcariës vraagt bij de
oudere patiënt aandacht en
specifiek bij patiënten die
zorgafhankelijk zijn.
Afbeelding; thetoothfairy.nl
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Dia 15
Prothese

Stomatitis prothetica
Afbeelding:
http://www.tandarts.nl/mondzorg/aandoeningen/mondaf
wijkingen
Geraadpleegd op 23-11-15

In Nederland draagt ongeveer
driekwart van de ouderen boven de 65
jaar een gebitsprothese.
De aandoening die het meest
voorkomt en gerelateerd is aan het
dragen van een prothese is prothese
stomatitis.
Het slijmvlies dat door de
gebitsprothese is bedekt heeft daarbij
een rood en soms licht erosief aspect.
Factoren die bijdragen aan het
ontstaan van prothesestomatitis zijn;
onvoldoende mond- en
prothesehygiëne, het dag en nacht
dragen van de prothese, opeenhoping
van plaque, ruwheid van de prothese,
diabetes mellitus, chronisch nierfalen,
oncologische aandoeningen en
aandoeningen en behandelingen die
gepaard gaan met immunosuppressie.
Behandeling; applicatie van antischimmelmiddelen zowel in de
mondholte als op de prothese zelf. De
pasvorm van de prothese moet
worden gecontroleerd en indien nodig
aangepast. Ter voorkoming van
prothesestomatitis is het van belang
dat zowel de slijmvliezen als de
geitsprothese adequaat worden
gereinigd; de gebitsprothese ‘s nachts
wordt uitgelaten. Het reinigen van de
prothese gebeurt met een
protheseborstel en groene zeep en dat
de prothese droog wordt bewaard in
een gebitsporthesebakje.
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Dia 16
Prothese

Cheilitus angularis/ ragaden

Afbeelding:
http://www.tandarts.nl/mondzorg/aandoeningen/mondafwijkingen
Geraadpleegd op 23-11-15

Cheilitis angularis, ook wel ragaden
genoemd, komen vrij regelmatig voor,
vooral bij ouderen met een
gebitsprothese.
Dit mondhoek eczeem ontstaat door
ophoping van speeksel in de
mondhoeken; hierdoor ontstaat er
een ontstekingsreactie van de huid.
Niet zelden wordt de ontsteking
gecompliceerd door een infectie met
een schimmel (Candida albicans) of
een huidbacterie.
Behandeling: Verhogen van de
beethoogte van de gebitsprothese
waardoor er zich minder plooien in de
mondhoeken bevinden, kan helpen
ophoping van speeksel te voorkomen.
In sommige gevallen wordt ook een
antischimmel, een
ontstekingsremmend of antibacterieel
medicament voorgeschreven. Vermijd
het gebruik van de bekende
lippenzalfjes zoals Labello of Blistex.
Deze bevatten parfum of irriterende
conserveermiddelen. Een goede
lippenzalf is bijvoorbeeld op basis van
Unguentum Lanette (op recept te
krijgen).
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Dia 17

Tandeloze mond vs complex
gebit

1990

2016

Veranderingen in mondgezondheid
en tandheelkundige zorgrvraag van
patienten die tussen 2002 en 2012
werden opgenomen in een
verpleeghuis. Het aantal patiënten
met eigen gebitselementen was
sterk toegenomen, van 8 naar
30%. Het aantal patiënten met
implantaten steeg van 0 naar 4%.
In 1981 had 78% van de 65
plussers een volledig kunstgebit en
in 2009 was het percentage 65
plussers met een volledig
kunstgebit teruggelopen naar 41%
(CBS, Statline).
De prevalentie van
mondaandoeningen wordt geschat
op 10-65% bij volwassenen (Van
Diermen, 2005)

Dia 18
Vragen?
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Bijlage IV

Artikel

Putten, G.J. van der & Maarel-Wierink, C.D. van der. (2015) Kwetsbare ouderen (1).
Tandartsenpraktijk, 1; 4-6.
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Bijlage V

Artikel

Maarel-Wierink, C.D. van der, Delwel, S., Putten, G.J. van der, Lobbezoo, F. (2015). Het
belang van een gezonde mond, Denkbeeld, 26-29.
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Artikel

Everdingen, B. & Jogen, J. (2010) Het palliatief formularium; Mondproblemen Houten,
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Bijlage VIII Strategieën om mondverzorging niet als bedreiging te zien.

Zorg afwerend gedrag bij een cliënt met een beperking, van geestelijk vermogen, lopen
een groter risico op verslechtering van de mondgezondheid.
Onderstaande angst reducerende technieken zullen de autonomie, welzijn en het
comfort van de cliënt bevorderen:

Benadering:


Benader op ooghoogte / gezichtsveld.



Wees ontspannen en glimlach.



Mensen met dementie vergeten aspecten van hun leven, maar vergeten nooit dat
ze mens zijn. Benader de cliënt als volwaardig persoon.



Ga achter de cliënt staan voor de spiegel. Men ziet als eerste zijn eigen
spiegelbeeld en niet de verzorgende. Enige hulp en aansturing is dan
gemakkelijker uit te voeren.



Is spiegel storend, dek deze dan af.



Zachte aanraking (handen, schouders, ellenboog), tastzin zijn vaak de laatste
prikkels die nog doorgegeven worden aan de hersenen. Dit kan geruststellen.

Omgeving:


Geef mondverzorging in rustige omgeving.



Kies voor een bekende ‘eigen’ omgeving.



Gebruik de badkamer / wastafel, dit maakt al bekend wat er gaat gebeuren
(soms nog een onbewuste herinnering).

Gedrag / communicatie:


Vermijden van baby-talk zoals hoge tonen en zangerige cadans (een
mensonterende aanpak verhoogd dreigingsperceptie).



Kies een eenvoudige conversatie ‘wat heeft u een mooi gebit’.



Gebaren en uitbeeldingen zijn uitstekende communicatieve middelen, zij geven
richting op een niet bedreigende manier.



Geef aanwijzingen stapsgewijs met eenvoudige opdrachten.



Geef complimenten.



Stimuleer tot zelfstandige uitvoering van de mondverzorging indien lichamelijk
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Mogelijk.

Bevordering van de zelfzorg:


Gebruik of zet een beker met lauw-warm water klaar, dit verminderd de
schrikreactie.



Plaatst de tandenborstel voorzichtig in de hand.



Geef eenvoudige opdrachten, stapsgewijs.



Vermijdt het gebruik van veel tandpasta, de grootte van een erwt is afdoende.



Begeleid de poetsbeweging door de hand vast te houden en rustig mee te
poetsen (hand over hand techniek is veelal handig bij het uitnemen van de
gebitsprothese).



Wees voorzichtig met gebruik van dentaswabs, bij dichtbijten breekt het plastic
handvat snel af.



Zorg voor routine, kies een vast tijdstip / omgeving / tandpasta (geur).

Afleiding:


Indien mondverzorgingsactiviteit mislukt, kan er onderling gewisseld worden van
hulpverlener. Er kan ook voor gekozen worden om de activiteit uit te stellen tot
een later tijdstip (heeft echter niet de voorkeur i.v.m. kans op overslaan).



Mondverzorging met twee personen waarbij één persoon praat, uitlegt en gerust
stelt. De andere persoon de handelingen uitvoert.



Bij dichtbijten op de tandenborstel niet gaan wrikken, kietelen in knieholte en / of
wacht tot cliënt borstel loslaat.



Overweeg om familie in te schakelen / erbij te betrekken.

Gebaseerd op de volgende literatuur
Jablonski, R. e.a. (2011). No more fighting and biting during mouth care: Applying the
theoretical constructs of threat perception to clinical Practice. Res Theory Nurs Pract.,25
(3), 163-175.

Jablonski, R. A., Kolanowski, A., Therrien, B., Mahoney, E. K., Kassab, C., & Leslie, D.
L. (2011). Reducing care-resistant behaviors during oral hygiene in persons with
dementia. BMC oral health, 11(1), 30
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Jane M. Chalmers BDSc, MS (2008). Behavior management and
communication strategies for dental professionals when caring for patients
with dementia. Online Library.
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Bijlage IX

Mondverzorgingsschema, bij mondzorg door verpleegkundigen
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Bijlage X

PPT Mondverzorging

Dia 1

Mondverzorging door
verpleegkundigen
Casuïstiek
Verwijzen en/of extra mondzorg?

Dia 2
Casus 1; Mw. de Wit (77 jaar)
Mw. eet slecht, doet wel een uur over een boterham opeten. Zegt
verminderde smaak te hebben. Mw. vindt komkommer en zacht fruit
wel prettig om te nemen.
Bij navragen geeft mw. aan een branderig gevoel in de mond te
hebben.
Je vraagt of mw. haar tong uit wil steken je ziet het volgende;

Dia 3
Wat zie je?
Wat doe je?
• Doorverwijzen naar tandarts
• Doorverwijzen naar
mondhygiënist
• Extra dagelijkse mondverzorging

bron:
http://dent.nekten.com/xerostomie
-droge-mond
Antwoord; tong van een droge
mond
Te rood en teveel groeven (fisuren)
normaal heeft de punt van de tong
geen groeven
Doorverwijzen naar de
Mondhygienist is een goede optie;
daar krijgt de pt advies wat te doen
- Suikervrije zuurtjes
- Kauwgom kauwen
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- Regelmatig slokje drinken
- Speeksel vervanger

Dia 4
Wat zie je?
Wat doe je?
• Doorverwijzen naar tandarts
• Doorverwijzen naar
mondhygiënist
• Extra dagelijkse mondverzorging

bron:
http://www.tandarts.nl/mondverzo
rging/aandoeningen/voorbeelden_
van_mondafwijkingen
Antwoord; ragaden
Extra dagelijkse mondverzorging (
insmeren met vettigheid)
binnen een week verbetering laten
zien zo niet dan doorverwijzen naar
de mondhygiënist

Dia 5
Casus 2; Mw. de Bruin (79 jaar)
Mw. is in tranen als je bij haar komt; haar kleindochter is net weg en
wilde haar geen kus geven omdat ze oma vond stinken. Mw. heeft
Rheuma maar vraagt weinig hulp, ze heeft moeite met pen vasthouden
en om met normaal bestek te eten.
Mw. geeft aan af en toe een vieze smaak in de mond te hebben.
Je vraagt of je mond onderzoek mag doen bij mw. en je ziet het
volgende;
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Dia 6
Wat zie je?
Wat doe je?
• Doorverwijzen naar tandarts
• Doorverwijzen naar
mondhygiënist
• Extra dagelijkse mondverzorging

bron: http://
http://www.medeco.de/en/dentistr
y-and-oralmedicine/paradontology/classificati
on-of-parodontaldiseases/aggressive-parodontitis/
Antwoord; parodontitis;
Kenmerken; vuurrode kleur en
teruggetrokken tandvlees en de
middelste kies staat in de pus.
Donker worteloppervlak duidt op
tandsteen
Doorverwijzen naar de
Mondhygiënist of tandarts kan
allebei;
Goede reiniging van o.a.
worteloppervlak is nodig

Dia 7
Wat zie je?
Wat doe je?
• Doorverwijzen naar tandarts
• Doorverwijzen naar
mondhygiënist
• Extra dagelijkse mondverzorging

bron: presentatie NUZO
Antwoord; v.l.n.r. metalen kroon,
wortelrest, afgebroken kies met
veel plaque en gingivitis
Doorverwijzen naar de Tandarts is
een goede optie; wortelrest
verwijderen tweede kies kan
gerestaureerd worden afhankelijk
van klachten, behandelbaarheid van
pt en wensen.
Daarna een mondzorgplan voor
reiniging om mondgezondheid te
verbeteren -> verminderen van
plaque en gingivitis
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Dia 8
Casus 3; Dhr Groen 68 jaar
• Dhr Groen heeft zijn eigen dentitie. Hij weigert sinds een aantal dagen
zijn tanden te poetsen. Eerder deed hij dat wel altijd zelfstandig. Het
was je al wel eens opgevallen dat hij gehaast zijn tanden poetst.
• Je vraagt waarom hij dat niet meer doet en dhr. geeft aan dat hij pijn
heeft bij het poetsen en denkt dat hij wat hards heeft gegeten wat de
binnenkant van zijn wang beschadigd heeft. ‘het gaat wel weer over’
zegt hij.
• Je mag even in zijn mond kijken en je ziet het volgende;

Dia 9
Wat zie je?
Wat doe je?
• Doorverwijzen naar tandarts
• Doorverwijzen naar
mondhygiënist
• Extra dagelijkse mondverzorging

bron:
http://www.tandarts.nl/mondverzo
rging/aandoeningen/voorbeelden_
van_mondafwijkingen
Antwoord; aften ( blaasjes in de
mond(
Kan komen door slechte
mondhygiene.
Extra dagelijkse mondverzorging
(dus toch tandenpoetsen) indien de
pijn het toelaat. Anders sprayen
met chloorhexidine 0,12%
mondspray gedurende 1week
Evt spoelen met kamillethee voor
verzachting Stel een
mondverzorgingsschema op

102

Dia 10
Wat zie je?
Wat doe je?
• Doorverwijzen naar tandarts
• Doorverwijzen naar
mondhygiënist
• Extra dagelijkse mondverzorging

bron: Presentatie Nuzo
Antwoord; veel plaque en bloedend
tandvlees
Extra dagelijkse mondverzorging
moeten binnen een week
verbetering laten zien zo niet dan
doorverwijzen naar de
mondhygiënist
Stel een mondverzorgingsschema
op.

Dia 11
Casus 4; Mw. van Oranje (81 jaar)
• Mw. heeft een patiele prothese boven en in de onderkaak nog eigen
tanden en kiezen. Mw. heeft nog nooit hulp nodig gehad met
mondzorg. Maar nu geeft ze aan dat ze haar prothese niet meer in
wil. Dat is pijnlijk.
• Bij mondonderzoek vallen je twee dingen op;

Dia 12
Wat zie je?
Wat doe je?
• Doorverwijzen naar tandarts
• Doorverwijzen naar
mondhygiënist
• Extra dagelijkse mondverzorging

bron:
https://www.aaom.com/index.php?
option=com_content&view=article
&id=149:oralmucositis&catid=22:patientcondition-information&Itemid=120
Antwoord;
Stomatitis in een bovenkaak waar
‘normaal’ een partiele prothese zit
Doorverwijzen naar de tandarts is
een goede optie; daar krijgt de pt
advies wat te doen en wordt de
prothese aangepast.
Waarschijnlijk moet mw. ook
mondspoelen,
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Stel ook een
mondverzorgingsschema op.

Dia 13
Wat zie je?
Wat doe je?
• Doorverwijzen naar tandarts
• Doorverwijzen naar
mondhygiënist
• Extra dagelijkse mondverzorging
Als je er op drukt komt
er wat pussig vocht uit

bron:
http://imgarcade.com/1/fistulagums/
Antwoord;
In de tweede kies van links -ondereen vulling met daaronder een
fistel.
Doorverwijzen naar de tandarts is
een goede optie; daar krijgt de pt
advies wat te doen
Waarschijnlijk moet er een
zenuwbehandeling (om de bron van
de ontsteking aan te pakken)
plaatsvinden; geen kiespijn de druk
heeft zich ontlast via het fistel
Stel ook een
mondverzorgingsschema op
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Bijlage XI

PPT mondgezondheid algemene gezondheid

Dia 1
Mondgezondheid bij ouderen

Tekst:
Welkom
Kort voorstellen van sprekers

Sietske Dijkstra
Fleur Verweij

Dia 2
Projectnaam
‘Mondzorg bij ouderen;
bewustwording onder zorgprofessionals’


ZonMW Projectnummer 60-63300-98-114



1-12-2014 t/m 1-12-2016

Tekst:
Sinds 1 december 2014 zijn wij
betrokken bij het twee jaar
durende project ‘Mondzorg bij
ouderen; bewustwording onder
zorgprofessionals’.
Het doel van dit project is
bewustwording onder
zorgprofessionals vergroten door
het implementeren van een MBO
en HBO module mondzorg en het
bereiken van het werkveld door
het geven van lezingen/
workshops en ontwikkelen van
een e-learning.
Middels deze lezing hopen wij u te
informeren over de relatie tussen
mondgezondheid en algemene
gezondheid.
Achtergrondinformatie:
Doel: belang van de mondzorg
voor ouderen promoten onder de
huidige groep zorgprofessionals,
de studenten verpleegkunde en
MBO
gezondheidszorgopleidingen.

105

Met Open Mond implementeren bij
MBO onderwijsinstellingen in regio
Utrecht
Module geschikt maken voor HBO
verpleegkunde
Implementeren bij HU
verpleegkunde
Huidige zorgprofessionals
lezingen/ workshops op
congressen/ symposia regionaal
en landelijk over:
Belang van mondzorg
Relatie mondzorg en
algemene gezondheid en
welbevinden. (hart- en
vataandoeningen,
pneumonie, diabetes
mellitus, reuma,
ondervoeding)
Website met informatie over
mondzorg bij ouderen en de relatie
met de algemene gezondheid
Scholing:
Voor kennisoverdracht
Om barrières te overbruggen,
zoals:
• Praktische bezwaren, opl
gebruik van handschoenen,
markeren van protheses,
• Informatie en training, over
mondverzorging
• Psychologische bezwaren, je
treedt binnen in de prive zone
van een persoon: de mond.
Bron:
Belang van scholing:
• Fiske, J.& Lloyd, H.A. (1992).
Dental needs of residents and
carers in elderly peoples’homes
and carers’ attitudes to oral
health. European Journal of
Prosthodontics and Restorative
Dentistry, 2, 91-95.
• Forsell, M., Sjögren, P.,
Kullberg, E., Johansson, O.,
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Wedel, P., Herbst, B. &
Hoogstraate, J. (2010).
Attitudes and perceptions
towards oral hygiene tasks
among geriatric nursing hume
staff. International journal of
Dental Hygiene. 9, 199-203.

Dia 3
Wist u dat?
Slechte mondgezondheid…
 de kans op endocarditis vergroot?
 de kans op pneumonie vergroot?
 in relatie staat met diabetes?
 de kans op een beroerte vergroot?

Dia 4
Ontsteking in de mond



Gingivitis
Parodontitis

Gezond

Gingivitis

Parodontitis

: http://zahnarzt-wiesbaden-zentrum.de/parodontose-zahnfleisch-entzuendung-behandeln-parodontitis-wiesbaden/
GeraaAfbeeldingdpleegd op 6-5-2015.

Tekst:
Tijdens deze presentatie gaan wij
u daarom hier meer over vertellen.

Tekst:
Ontstekingen in de mond zeggen
iets over mondgezondheid.
Ontsteking wordt gekenmerkt door
roodheid, pijn, zwelling en
temperatuursverhoging.
In de mond worden
tandvleesontstekingen
gerangschikt naar ernst: gingivitis
en parodontitis. Als er sprake is
van parodontitis, is ook het bot bij
de ontsteking betrokken.
Andere ontstekingen in de mond
zijn bijv. onbehandelde cariës dat
kan leiden tot pulpitis (ontsteking
van de pulpa/ binnenste van de
tand), apicale ontstekingen (aan
de wortelpunt) of mucositis
(ontsteking van de slijmvliezen).
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Achtergrondinformatie:
Hoe de verspreiding van infecties
door het lichaam precies
plaatsvindt blijft onduidelijk.
Mogelijkheden:
• Immuno-allergische theorie:
antilichamen reageren op
antigenen en vormen:
antigenen-antilichamen
complexen.
Dus een pathologisch autoimmuun
proces, waarbij het orgaan het
‘target’ is vanwege een disbalans
met andere organen. (Somma et
al. 2010)
De eerste ontstekingsrespons op
de biofilm wordt gedomineerd door
polymorfonucleaire leukocyten
(PMNLs)
PMNLs van patiënten met
parodontits lijken in perifeerbloed
hyperreactief in verhouding tot het
vrijkomen van reactieve zuurstof
soorten en PMNL specifieke
protease. Er is sprake van
verhoogde tekenen van ontsteking
en anti oxidanten ‘defenses
appear compromised’. Mogelijk is
er ook sprake van een genetische
component. (De Pablo et al. 2009)
Bron:
• De Pablo, P., Chapple, I.L.,
Buckley, C.D. & Dietrich, T.
(2009). Periodontitis in systemic
rheumatic diseases. Nature
Reviews Rheumatology, 5, 218224.
• Somma, F., Castagnola, R.,
Bollino, D. & Marigo, L., (2010).
Oral inflammatory process and
general health. Part 1: The focal
infection and the oral
inflammatory lesion. European
Review for Medical and
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Pharmalogical Sciences, 14,
1085-1095.

Dia 5
Poortwachter
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hartziekten
Vaatziekten
Beroerte
Endocarditis
Diabetes
Luchtwegeninfecties
Reumatoïde artritis
Osteoporose
Nierziekten
Dementie
Kauwfunctie
Ondervoeding
Roken
Vervroegde mortaliteit

Afbeelding: www.mondzorgouderen.nl Geraadpleegd op 6-5-2015.

Vraag: sociaal isolement/
eenzaamheid in deze PPT
behandelen?
Tekst:
De mond heeft een
poortwachtersfunctie (bewaker
van een toegangspoort).
De mondgezondheid heeft effect
op het hele lichaam. Tijdens deze
presentatie staan we stil bij de
relatie van mondgezondheid en de
‘aandoeningen’ in de linkerkolom.
Achtergrondinformatie:
Zie verdere informatie in deze
Powerpoint.

Dia 6
Hart- en vaatziekten


Chronische infecties


Translocatie



Verhoging ontstekingsmediatoren



Atherosclerose

Afbeelding:
http://www.perio.org/consumer/hea
rt_
Disease Geraadpleegd op 6-52015.

Bron: Nesse et al 2006

Afbeelding:
http://www.affinitydental.co.za/link
-periodontitis-heart-disease/
Geraadpleegd op 6-5-2015.

Tekst:
Er bestaat een relatie tussen
parodontitis en hart-&vaatziekten,
in twee richtingen.
Bekend is dat chronische infecties
een rol spelen bij het ontstaan van
hart- en vaatziekten. Parodontitis
kan gezien worden als chronische
infectie.
De oorzaak wordt gezocht in
enerzijds de translocatie van micro
organismen van de mond naar
elders in het lichaam. In
atherosclerotische plaques zijn
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micro organismen aangetoond die
normaal alleen voorkomen in de
mondholte, hetgeen de
translocatie van micro organismen
aantoont.
Anderzijds zijn de
ontstekingsmediatoren verhoogd,
indien er sprake is van
parodontitis. Verhoging van
ontstekingsmediatoren wordt
geassocieerd met een
toegenomen kans op hart- en
vaatziekten.
Een moeilijke factor voor
onderzoek blijft dat ze gedeelde
risicofactoren zoals roken en
leeftijd bevatten.
Neemt niet weg dat bij een goede
mondgezondheid er i.i.g. één
chronische infectie minder is wat
het risico op hart- en vaatziekten
doet afnemen.
Achtergrondinformatie:
Al duizenden jaren bestaat het
vermoeden: na extractie bleken
ontstekingen elders in het lichaam
ook verholpen te zijn (en
andersom).
Maar nu kan het gezegd worden:
er bestaat een relatie tussen
parodontitis en hart-&vaatziekten.
In beide richtingen.
Ze bevatten gedeelde
risicofactoren zoals roken en
leeftijd.
Chronische infecties spelen
wellicht een rol bij het ontstaan
van hart- en vaatziekten.
Oorzaak:
• Translocatie van micro
organismen: bezitten de
mogelijkheid om zich vanuit de
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mond naar elders in het lichaam
te verplaatsen.
• Verhoging
ontstekingsmediatoren:
Parodontitis verhoogd de
serumconcentratie van stoffen
die een rol spelen bij de
ontstekingsreactie (C-reactief
proteïne en fibrinogeen).
Verhoging van de concentratie
is geassocieerd met
toegenomen kans op o.a. harten vaatziekten.
Er bestaat een mogelijk verband
tussen atherosclerose en de
aanwezigheid van antilichamen in
het bloed tegen micro organismen
uit de mond.
In atherosclerotische plaques zijn
m.o. aangetoond die normaal
alleen voorkomen in de
mondholte, hetgeen de
translocatie van mo aantoont.
Parodontale interventie als
preventieve maatregel zou direct
tot minder hart- en vaatziekten
leiden.
Parodontitis is niet de
hoofdoorzaak maar wel een
belangrijke factor.
Bron:
• Nesse, W,. Spijkervet, F.K.L.,
Abbas, F. & Vissink, A. (2006).
Relatie tussen parodontale
gezondheid en algemene
gezondheid 1.
Luchtweginfecties en hart- en
vaatziekten. Nederlands
tijdschrift voor Tandheelkunde,
113, 186-190.
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Dia 7
Beroerte



TIA
CVA




Herseninfarct
Hersenbloeding

Afbeelding: http://www.toothachesremedies.net/gum-disease-and-periodontitis/gumdisease-linked-with-stroke-and-heart-disease Geraadpleegd op 6-5-2015.

Bron: Lee, et al.2006; Seymour et al. 2009

Tekst:
Er is een associatie tussen
parodontitis en een beroerte bij
volwassenen van 60 jaar en ouder.
Dit o.a. n.a.v. gevonden orale
pathogene in atherosclerotische
laesies.
Parodontitis kan geen risicofactor
worden genoemd voor een
beroerte, maar wel een
‘risicoteken’. Er bestaan
verschillende hypothesen ter
verklaring van de relatie, denk
aan: genetische invloed/
vatbaarheid, verhoogde
ontstekingsrisico’s, infectie van
bloedvaten, immuunrespons op
bacteriële proteïne. De laatste
verklaring lijkt op dit moment het
meest aannemelijk.
Het onderzoeken is lastig, omdat
andere risicofactoren voor een
beroerte (denk aan: leeftijd, roken,
hypertensie, diabetes en alcohol)
ook vaak bij de te onderzoeken
groep voor komt.
Achtergrondinformatie:
Cerebro Vasculair Accident is een
verzamelnaam voor herseninfarct
en hersenbloeding.
Bij een beroerte krijgt een deel van
de hersenen geen bloed. Er is
sprake van:
• TIA (transiënte ischemische
aanval): een kortdurende
afsluiting van een bloedvat in de
hersenen met tijdelijke
uitvalsverschijnselen
• Herseninfarct/ ischemische
beroerte: een langdurige
afsluiting van een bloedvat
• Hersenbloeding: een scheurtje
in een bloedvat, waardoor bloed
in de omringende
hersenweefsel stroomt.
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Aan de buitenkant zie je niet of
iemand een afsluiting in een
bloedvat of een bloeding heeft. De
verschijnselen zijn gelijk. Zolang
we niet weten wat de oorzaak is
noemen we het een beroerte.
Van alle sterfgevallen wereldwijd,
wordt 40% door CVA veroorzaakt.
Bij 50% van deze mensen is er
geen sprake van de traditionele
risico factoren (roken, obesitas,
hypercholestrolemie, hoge
bloeddruk of diabetes). Ter
preventie van CVA is het belangrijk
zicht te krijgen op alle mogelijke
risico factoren. (Seymour et al.
2007)
Er is een associatie tussen
parodontitis en een beroerte bij
volwassenen van 60 jaar en ouder.
Parodontitis kan geen risicofactor
worden genoemd voor een
beroerte, maar wel een
‘risicoteken’.
Dit o.a. n.a.v. gevonden orale
pathogene in atherosclerotische
laesies.
Het onderzoeken is lastig, omdat
andere risicofactoren voor een
beroerte (denk aan: leeftijd, roken,
hypertensie, diabetes en alcohol)
ook vaak bij de te onderzoeken
groep voor komt. (Lee et al. 2006)
Er bestaan verschillende
hypothesen ter verklaring van de
relatie parodontitis en CVA:
•Algemene vatbaarheid model;
een genetisch fenotype leidt tot
een groter risico van zowel
atherosclerose als infectie
waaronder je parodontitis kunt
scharen.
•Systemische ontstekingsmodel:
toename van cytokine en
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ontstekingsmediatoren waardoor
schade ontstaat aan het vasculaire
endotheel en uiteindelijk resulteert
in atherosclerose.
•Infectie model: directe infecties
van de bloedvaten door bacterien.
De bacteriele pathogenen komen
in het bloed, en vallen het
endotheel binnen, wat leidt tot
endothele dysfunctie, onstekingen
en atherosclerose.
•Gekruiste reactiviteit/ moduculaire
mimiek (?) model: een
immuunrespons op bacteriele
warmte-shock proteine (HSP). Alle
cellen uiten een HSP reactie bij
blootstelling aan verschillende
vormen van stress, bacteriele
HSP’s zijn het grootste
antigenetische determinant tijdens
infectie. Als het immuunsysteem
niet in staat is onderscheid te
maken tussen eigen HSP en
bacteriele HSP tijdens infectie,
zullen reactieve T cellen met
specificiteit voor eigen HSP
worden geactiveerd. En
antilichamen produceren voor de
gastheer waardoor een auto
immuun respons vergelijkbaar aan
antigenetische structuren wordt
veroorzaakt.
Het vierde model lijkt het meest
aannemelijk. HSP is namelijk
aangetoond in atherosclerotische
plaque en gerkuiste reactie T
cellen in het weefsel waarbij er
sprake was van parodontitis.
(Seymour et al. 2007)
Bron:
• https://www.hartstichting.nl/bero
erte?gclid=CKba5ubmrMQCFU
nLtAodVRwA7Q#
• Lee, H., Garcia, R.I., Sok-Ja, J.,
Jones, J.A., Mascarenhas, A.K.,
Scott, T.E., & Nunn, M.E.
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(2006). The association
between cumulative periodontal
disease and stroke history in
older adults. Journal of
Periodontology, 77, 1744-1754.
• Seymour, G.J., Ford, P.J.,
Cullinan, M.P., Leishman, S. &
Yamazaki, K. (2007).
Relationship between
periodontal infections
andsystemic disease. Clinical
Microbiology and Infection, 13
(suppl4), 3-10.
Toch niet gebruikt:
• Brand, H.S., Mekenkamp,
W.C.G. & Baart, J.A., (2009).
Prevalentie van verkalkingen
van de arteria carotis op een
panoramische röntgenopname.
Nederlands Tijdschrift voor
Tandheelkunde, 116, 69-73.
• Cordonnier, C. & Leys, D.,
(2008). Stroke. Neurology in
practice. 8, 263-272.
Dia 8
Endocarditis
Risico bij bloederige orale behandelingen
‘voorkomen is beter dan genezen’

Bron: Quirynen et al. 2009

Tekst:
Endocarditis kan uitgelokt worden
door micro-organismen inclusief
bacteriën. De twee meest
voorkomende soorten die
endocarditis uit kunnen lokken,
komen ook in de mond voor.
Met een goede mondgezondheid,
eventueel door behandeling onder
AB profylaxe, neemt het risico op
endocarditis af.
Achtergrondinformatie:
Infectieuze endocarditis is een
microbiële infecte van een
natuurlijke of kunstmatige hartklep
en/of zijn cardiale weefsel. Het kan
uitgelokt worden door een variëteit
aan micro-organismen inclusief
bacteriën, fungi, Rickettsiae en
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Chlamydia. De meest
voorkomende twee micro
organismen zijn Streptococcus
viridans en Staphylococcus
aureus, beide klassieke
commensalen van de mond.
Minder frequente uitlokkers zijn
enterokokken, waardonder
paropathogenen AA en Eikenella.
Omwille van de hoge morbiditeit
zijn de volgende preventieve
maatregelen wenselijk :
Vermindering van het risico op
orale bacteriemie (parodontale en
restauratieve sanering onder AB
profylaxe, optimale mh etc), maar
ook vanuit de huid, de bovenste
luchtwegen, gastro-intestinaal en
urinoir. Afhankelijk van het type thk
of paro beh en van de soort
pathologie die de patiënt heeft,
moet een gericht profylaxeschema
worden gevolgd.
Bron:
• Quirynen, M, & Steenberghe, D.
van, e.a. (2009) Parodontologie.
Houten: Bohn Stafleu van
Loghum.

Dia 9
Diabetes


Risicofactor voor parodontitis

Afbeelding:
http://www.deardoctor.com/articles/diabetesand-periodontal-disease/ Geraadpleegd op 65-2015.

Afbeelding:
http://www.clevelandperio.co
m/periodontal-disease/themouth-bodyconnection/periodontaldisease-and-diabetes/
Geraadpleegd op
6-5-2015.

Bron: Kapp et al.2007; Lacopino 2001; Mealey & Oates 2006; Nesse et al. 2006; Preshaw et al. 2012; Quirynen et al. 2009; Taylor &
Borgnakke. 2008; Teeuw et al. 2011.

Tekst:
Mensen met diabetes hebben 2/3
of 4 (afhankelijk van het
onderzoek op basis waarvan je
deze uitspraak doet) op
parodontitis. Parodontitis komt
vaker en ernstiger voor bij mensen
met diabetes.
Een verhoogde glucosewaarde
biedt een klimaat voor
paropathogenen om te groeien.
Er is een vermoeden dat mensen
met parodontitis een hoger risico
hebben voor diabetes. Door de
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ontsteking van parodontitis zou
insuline resistentie toenemen.
Studies richten zich voornamelijk
op type II, maar dat neemt niet
weg dat type I ook een risico factor
betreft. Beiden typen zijn namelijk
geassocieerd met een verhoogd
niveau van systemische tekenen
van ontsteking.
Als mensen met diabetes zorgen
voor genezing van parodontitis, zal
er een betere controle van de
bloedsuikerspiegel haalbaar zijn.
Sommige onderzoekers zeggen
dat hiervoor behandeling door de
mondhygiënist m.b.v. Antibiotica:
doxycycline vereist is. Zonder
Antibiotica kan er wel, volgens
hen, wel een verbetering van de
parodontale status plaatsvinden,
maar heeft de behandeling geen
effect op de bloedsuikerspiegel.
Achtergrondinformatie:
Diabetes is een syndroom waarin
chronische hyperglykemie leidt tot
lange termijnschade aan
verschillende organen zoals hart,
ogen, nieren, zenuwen en het
vasculaire systeem. (Mealey &
Oates, 2006)
Invloed diabetes op parodontitis:
(bewezen)
• Diabetes is aantoonbaar een
grote risico factor voor
parodontitis.
• Diabetes is geassocieerd met
een toegenomen prevalentie en
progressie van parodontitis.
• Diabeten hebben 3x zoveel
kans op parodontitis als
mensen zonder diabetes.
(Preshaw et al. 2012) of 4x
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(Mealey & Oates, 2006) of 2x
(Quirynen et al. 2009)
• Mechanismen:
• Invloed van de
immunoinflammatoire
gastheerrespons
• Functie van
immuuncellen (incl
neutrofielen, monocyten
en macrofagen)
verandert
• Wijziging in bindweefsel
metabolisme bij de
ontkoppeling van de
resorptieve en formatieve
respons.
• Afname van de matrix
producerende cellen
inclusief fibroblasten en
osteoblasten.
• Toename van het plasma
glucose niveau in de
creviculaire vloeistof
• Microvasculaire
wijzigingen.
• Het AGE (advanced
glycation end products)
collageen niveau
vertoond een directe
overeenkomst met de
duur van de diabetes,
complicaties en
glycemische waarden.
• Toename pro
inflammatoire cytokines
• Veranderingen in
collageen synthese,
maturatie en
homeostatische
omwentelingen.
• (Mealey &Oates,
2006)
• Slecht gereguleerde
diabetes->verhoogde
glucoseconcentratie in
creviculaire vloeistof
t.p.v. pocket ->
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bevordering groei
paropathogenen
(spirocheten en
beweeglijke species) >leiden tot
insulineresistentie>vorming AGE -> remt
functie, migratie en
fagocytose van de
mononucleaire en
polymorfonucleaire
fagocyterende cellen >pathogene flora in
pocket. AGE in de
gingiva kunnen
fibroblasten en
endotheelcellen
beïnvloeden >verhoogde kans
bacteriëmie ->verhoogde
toename cytokinen >inductie
insulineresistentie. Zo
vormt zich een vicieuze
cirkel. (Quirynen et al.
2009)
Invloed parodontitis op diabetes:
(vermoeden)
• Bij patiënten met diabetes is de
bloedsuikerspiegel slechter
gereguleerd. Diabeten met
parodontitis 6x grote kans op
problemen met instellen van de
bloedsuikerspiegel: HbA1c:
concentratie is significant hoger.
• De ontsteking van parodontitis
zou de insuline resistentie doen
toenemen, vergelijkbaar bij
obesitas, daarbij verergert het
de glycemische waarde.
Vervolgonderzoek is wenselijk.
(Mealey & Oates 2006)
• Parodontitis lijkt geassocieerd
met mortaliteit van patiënten
met type II diabetes. Dit op
basis van het ‘cardiorenal
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syndroom’ (Acute of chronische
disfunctie in één orgaan leidt tot
acute of chronische disfunctie in
een ander orgaan). In dit geval
ischemische hartziekten en een
combinatie van nierafwijkingen
door diabetes.
• Mechanismen;
• Parodontitis patiënten
vertonen een hoger
aantal tekenen van
ontsteking in het serum
zoals C reactieve
proteïne (CRP), IL-6 en
fibrinogeen. Hetgeen een
risico vormt voor
obesitas, atherosclerose
en insuline resistentie.
• Regulatie van insuline
sensitiviteit en
weerstand, incl.
adipokine, genetische
factoren,
omgevingsstress en
ontstekings mediatoren.
• (Mealey & Oates,
2006)
Studies richten zich voornamelijk
op type II, maar dat neemt niet
weg dat type I ook een risico factor
betreft. Beiden typen zijn namelijk
geassocieerd met een verhoogd
niveau van systemische tekenen
van ontsteking. Oorzaak ligt
waarschijnlijk in het feit dat type II
meer voorkomt dan type I. En dat
een onderzoeksgroep voor type II
makkelijker is te formeren (volw
40-50 jaar) dan voor type I
(kinderen, adolescenten).
Behandeling van parodontitis:
• Betere controle van
bloedsuikerspiegel
• Reductie diabetes gerelateerde
morbiditeit en mortaliteit.
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• Behandeling door
mondhygiënist m.b.v. AB:
doxycycline leidt tot significante
verlaging Hb1Ac spiegel. Hb1Ac
>9% vertonen een groter risico
op parodontitis. Of HbA1c >8%
(Mealey &Oates, 2006)
• 0,4% reductie
door parodontale
therapie is
haalbaar. (Nesse
et al. 2006),
(Teeuw et al.
2010)
• Zonder AB gebruik
leidt alleen tot
verbetering van
parodontale
status, maar geen
effect op
bloedsuikerspiegel
. Of de ‘folluw up’
periode van 2
maanden is
hiervoor te kort.
(Nesse et al.
2006), (Mealey &
Oates 2006),
(Taylor &
Borgnakke 2008)
Bron:
• Kapp, J.M., Boren, S.A., Yun, S.
& Lemaster, J., (2007). Diabetes
and tooth loss in a national
sample of dentate adults
reporting annual dental visits.
Preventing chronic disease. 3,
1-8.
• Lacopino, A.M., (2001).
Periodontitis and diabetes
interrelationships: Role of
inflammation. Annals of
Periodontology. 6, 125-137.
• Mealey, B.L. & Oates, T.W.,
(2006). Diabetes Mellitus and
periodontal diseases. Journal of
Periodontology, 77, 1289-1303.
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• Nesse, W,. Spijkervet, F.K.L.,
Abbas, F. & Vissink, A. (2006).
Relatie tussen parodontale
gezondheid en algemene
gezondheid 2. Vroeggeboorte,
diabetes en autoimmuunziekten. Nederlands
tijdschrift voor Tandheelkunde,
113, 191-196.
• Preshaw, P.M., Alba, A.L.,
Herrera, D., Jepsen, S.,
Konstantinidis, A., Makrilakis, K.
& Taylor, R., (2012).
Periodontitis and diabetes: a
two-way relationship.
Diabetologia, 55, 21-31.
• Quirynen, M, & Steenberghe, D.
van, e.a. (2009) Parodontologie.
Houten: Bohn Stafleu van
Loghum.
• Taylor, G.W. & Borgnakke, W.S.,
(2008). Periodontal disease:
associations with diabetes,
glycemic control and
complications. Oral Diseases,
14, 191-203.
• Teeuw, W.J., Gerdes, V.E.A. &
Loos, B.G., (2010). Effect on
periodontal treatment on
glycemic control of diabetic
patients. Diabetes Care, 2, 421427.
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Dia 10
Luchtwegen infecties



COPD
(Aspiratie)pneumonie

Bron: Azarpazhooh &Leake, 2006; Maarel-Wierink et al. 2011; Nesse et al. 2006;
Tada & Miura, 2012.

Afbeelding: http://www.biofilm.montana.edu/node/2390
Geraadpleegd op 7-5-2015.

Tekst:
Ouderen zijn vatbaarder voor
luchtwegen infecties zoals COPD
of (aspiratie)pneumonie.
Micro organismen bereiken de
longen. Orale bacteriën spelen
een rol in het ontstaan van deze
infecties.
Een goede mondgezondheid/ verzorging voorkomt de toename
van kolonisatie van bacteriën en
voorkomt daarmee het risico op
(aspiratie)pneumonie.
Een goede orale functie: training
van kauwspieren en het
bevorderen van de
speekselsecretie, voorkomt
slikproblematiek en daarmee het
risico op aspiratiepneumonie.
Achtergrondinformatie:
COPD: Chronic Obstructive
Pulmonary Disease. Ook wel
bronchitis en emfyseem genoemd
en soms astma.
Risicofactoren voor COPD zijn:
roken, vrouw, smog, eerder
doorgemaakte
ademhalingsinfecties, genetische
factor en nog veel meer.
Pneumonie ook wel longontsteking
genoemd.
Risicofactoren voor Pneumonie
zijn: kinderen, ouderen >65 jaar,
aangetast immuunsysteem,
onderliggende ziekten,
hart/longziekten,
Slikproblemen zijn een grote
risicofactor voor
aspiratiepneumonie zeker bij
patiënten met CVA of die op de
Intensive care zijn opgenomen
Ouderen in zorginstellingen en
patiënten op intensive care staan
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frequenter bloot aan (potentieel)
pneumonie verwekkende microorganismen en hebben een
grotere kans drager te worden van
deze micro organismen.
Voorts hebben een verminderd
bewustzijn, sedatie, intubatie,
slikstoornissen en/ of verminderde
speekselsecretie een grotere kans
op aspiratie van pneumonie
verwekkende micro organismen.
Micro organismen bereiken de
longen door aspiratie vanuit de
naso- en/of orofarynx en inhalatie
van infectieuze aërosolen of via
hematogene verspreiding.
4 mogelijke verklaringen voor de
aanwezigheid van orale bacteriën
bij deze aandoeningen:
(Scannapieco 1999)
• Aanwezigheid van plaque:
kolonisatie van
(long)pathogene in de orale
biofilm en aspiratie van deze
pathogene in de longen.
• Ontbreken van de
beschermende werking van
speeksel: parodontitis
geassocieerde enzymen in
speeksel kunnen de mucosa
modificeren, waardoor de
aanwezigheid van
(ademhalings)pathogenen
wordt gefaciliteerd en
ingeademd.
• Ontbreken van de
beschermende werking van
speeksel: parodontitis
geassocieerde enzymen in
speeksel kunnen de
beschermende speeksel
pellicle , zoals mucinen,
waardoor er minder nietspecifieke afweermechanismen
zijn.
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•

Cytokine, voortkomend uit
parodontitis worden ingeademd
wat het infectierisico doet
toenemen.

Conclusie:
Er is een significante relatie tussen
pneumonie en mondgezondheid.
Er is een relatie tussen COPD en
mondgezondheid (niet significant).
Goede mondgezondheid/ verzorging voorkomt de toename
van kolonisatie van bacteriën en
voorkomt daarmee het risico op
aspiratiepneumonie.
Goede orale functie: training van
kauwspieren en het bevorderen
van de speekselsecretie, voorkomt
slikproblematiek en daarmee het
risico op aspiratiepneumonie.
Training van kauwspieren kan
door massage, oefeningen.
Speekselsecretie kan bevordert
worden door de soort voeding
(hard/ zacht, zoet/zuur),
bevochtigen van voedsel,
aanbieden van kauwgom.
2-3 keer daags spoelen van de
mond met chloorhexidine (0,12%
of 0,2%)
Bron:
• Azarpazhooh, A., & Leake, J.
(2006). Systematic Review of
the Association Between
Respiratory Diseases and Oral
Health. Journal of
Periodontology, 77, 1465-1482.
• Maarel-Wierink, C.D.,
Vanobbergen, J.N.O.,
Bronkhorst, E.M., Schols,
J.M.G.A., & Baat de, C. (2011)
Meta-analysis of dysphagia and
aspiration pneumonia in frail
elders. Journal of Dental
Research, 90, 1398-1404.
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• Nesse, W,. Spijkervet, F.K.L.,
Abbas, F. & Vissink, A. (2006).
Relatie tussen parodontale
gezondheid en algemene
gezondheid 1.
Luchtweginfecties en hart- en
vaatziekten. Nederlands
tijdschrift voor Tandheelkunde,
113, 186-190.
• Tada, A., & Miura, H. (2012).
Prevention of aspiration
pneumonia (AP) with oral care.
Archives of Gerontology and
Geriatrics, 55, 16-21.

Dia 11
Reumatoïde artritis

4x

Afbeelding
http://www.rpvzoetermeer.nl/n
ws_MRIatlas.php?id3=470
Geraadpleegt op 7-5-2015.

8x

Bron: De Pablo et al. 2009; Nesse et al. 2006; Smit et al. 2012

Afbeelding: van een
anonieme patiënt.

Tekst:
Reumatoïde artritis en parodontitis
vertonen opvallende
overeenkomsten:
• ontstekingsprocessen, die
resulteren in bot- en
bindweefseldestructie
(osteoclastogenese).
• verhoogde concentraties van de
algemene inflammatoire
cytokines en
ontstekingsmediatoren (IL-1, IL6, TNF-alfa, PGE2, CRP).
• het betreffen multifactoriële
ziekten.
• overeenkomstige risicofactor:
roken.
Als bewijs dat er een relatie tussen
beiden ontstekingen is heeft een
onderzoek aangetoond dat
antilichamen tegen orale anaerobe
bacteriën zijn gedetecteerd in het
serum en synoviale vloeistof van
individuen met reumatoïde artritis.
De kans dat een patiënt met
reumatoïde artritis ook parodontitis
heeft is 8 keer zo groot t.o.v.
gezonde mensen.
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Patiënten met parodontitis zouden
4 keer zoveel kans hebben om
ook reumatoïde artritis te hebben.
De verklaring hiervoor kan
gevonden worden in de verhoogde
inflammatoire conditie:
• bacteriën uit de microfilm van
de mond kunnen de
ontstekingsreactie op laten
vlammen.
• de minder effectieve
immuunreactie kan leiden tot
weefseldestructie.
• bij een genetisch vatbaar
persoon kan een infectieuze
component (bijv. Pg) een
immuunreactie uitlokken tegen
veranderende auto-antigenen.
• medicatie: anti inflammatoire
medicamenten ter behandeling
van reuma kan parodontitis
beïnvloeden.
Bij patiënten met reumatoïde
artritis is een goede
mondgezondheid dus nog
belangrijker!
Achtergrondinformatie:
Reumatoïde artritis is een
chronische, systemische
ontstekingsziekte waarbij een
ontregelde immuunreactie en
verlies van tolerantie tegen
autoantigenen een rol speelt.
Gekenmerkt door voortschrijdende
schade aan de synoviale
gewrichten, maar kent ook extra
articulaire manifestaties zoals
carditis, bronchitis en vasculitis
(Scott et al, 2010)
De etiologie is multifactorieel, de
precieze oorzaak is echter nog
onbekend. Geassocieerd met:
genetische predispositie, auto
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immuunreacties en mogelijk
infectieuze prikkels.
Autoantistoffen,
immuuncomplexvorming, T cellen
en een disbalans in pro- en antiinflammatoire cytokinen zorgen
voor een initiatie en het in stand
houden van de ontsteking.
Predilectieplaatsen zijn de pols en
de kleine gewrichten in de hand.
Chronische parodontitis is de
meest voorkomende chronische
ontsteking. 30% van de 65+ers in
UK heeft parodontitis. (De Pablo et
al. 2009)
Opvallende overeenkomsten
tussen reumatoïde artritis en
parodontitis:
• Zijn beiden langdurige
ontstekingsprocessen, die
resulteren in bot- en
bindweefseldestructie
(osteoclastogenese).
• Concentraties van de algemene
inflammatoire cytokines en
ontstekingsmediatoren (IL-1, IL6, TNF-alfa, PGE2, CRP) zijn
verhoogd.
• Het zijn multifactoriële ziekten.
• Overeenkomsten in risicofactor:
roken.
Antilichamen tegen orale
anaerobe bacteriën zijn
gedetecteerd in het serum en
synoviale vloeistof van
individuen met RA. (De Pablo et
al. 2009)
Parodontitis kan mogelijk een
risicofactor zijn voor reumatoïde
artritis.
De weefselschade die ontstaat bij
parodontitis is het gevolg van de
immuunreactie op de bacteriële
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belasting in het parodontale
gebied. Waarschijnlijk hebben
bacteriën en hun producten via het
ulcererende pocketepitheel (kan
oplopen tot 35cm2 ) direct toegang
tot de circulatie en zo systemische
effecten kunnen veroorzaken,
zoals het aanzetten tot de
productie van cytokinen en
acutefase-eiwitten.
De kans dat een patiënt met
reumatoïde artritis ook parodontitis
heeft is 8 keer zo groot t.o.v.
gezonde mensen.
Patiënten met parodontitis zouden
4 keer zoveel kans hebben om
ook reumatoïde artritis te hebben
(Nesse et al. 2006; Tolo &
Jorkjend, 1990)
Relatie is mogelijk te verklaren
door:
Verhoogde inflammatoire conditie
• Bacteriën uit microfilm van de
mond, bron voor
lippolysachariden die vanuit de
circulatie, ontstekingsreactie
doen opvlammen.
• Immuunstoornis van reumatoïde
artritis, maakt patiënt gevoeliger
voor parodontitis door minder
effectieve immuunreactie of
verhoogde activiteit
immuunsysteem met
weefseldestructie tot gevolg.
• Bij een genetisch vatbaar
persoon kan een infectieuze
component (bijv. Pg) een
immuunreactie uitlokken tegen
veranderende auto-antigenen.
Anti inflammatoire medicamenten
ter behandeling van reuma kan
parodontitis beïnvloeden.
Parodontitis draagt bij aan de
totale ontstekingslast voor het
lichaam.
129

Bron:
• De Pablo, P., Chapple, I.L.,
Buckley, C.D. & Dietrich, T.
(2009). Periodontitis in systemic
rheumatic deseases. Nature
Reviews Rheumatology, 5, 218224.
• Nesse, W,. Spijkervet, F.K.L.,
Abbas, F. & Vissink, A. (2006).
Relatie tussen parodontale
gezondheid en algemene
gezondheid 2. Vroeggeboorte,
diabetes en autoimmuunziekten. Nederlands
tijdschrift voor Tandheelkunde,
113, 191-196.
• Smit, M.J. de, Brouwer, E.,
Westra, J., Nesse, W., Vissink,
A., & Winkelhoff, A.J. van.
(2012). Effect van parodontale
behandeling op reumatoïde
artritis en vice versa.
Nederlands tijdschrift voor
Tandheelkunde, 119, 191-197.

Dia 12
Osteoporose




Osteoporose en parodontitis
gemeenschappelijk kenmerk: botverlies.
Een associatie.

Afbeelding: https://xyofeinstein.wordpress.com/2015/02/24/cartoons-on-evidenced-basedpractice-and-data-driven-decisions/ Geraadpleegd op 7-5-2015.

Bron: De Pablo et al. 2009; Marques et al. 2003; Wactawski 2011

Tekst:
Er is een associatie ontdekt tussen
osteoporose en parodontitis.
Osteoporose heeft invloed op het
ontstaan en progressie van
parodontitis. Osteoporose bijv. in
de kaak kunnen een gastheer
systeem opwekken dat gevoelig is
voor infectie die het parodontale
weefsel vernietigt. Hormonen,
erfelijkheid en andere gastheer
factoren beïnvloeden de mate van
voorkomen en hevigheid van
parodontitis.
Achtergrondinformatie:
De Pablo 2009:
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Een scala van ziekteprocessen,
inclusief gewichtsverlies,
verminderde psychische activiteit,
gebruik van medicatie zoals
steroïden dragen bij aan
osteoporose bij reumatoïde artritis.
Er is een associatie tussen
osteoporose en parodontitis.
Marques 2003:
Parodontitis en osteoporose
miljoenen mensen in de wereld
hebben dit, komt tot uiting in de
vorm van botverlies een
gemeenschappelijk kenmerk.
Osteoporose is afname van
botmassa door botresorptie.
Osteoporose heeft invloed op het
ontstaan en progressie van
parodontitis. Osteoporose bijv. in
de kaak kunnen een gastheer
systeem opwekken dat gevoelig is
voor infectie die het parodontale
weefsel vernietigt. Hormonen,
erfelijkheid en andere gastheer
factoren beïnvloeden de mate van
voorkomen en hevigheid van
parodontitis.
Dit onderzoek toont aan dat het
tekort van oestrogeen, wat invloed
heeft op botresorptie en formatie,
met name bij vrouwen na de
menopauze een risico indicator
voor parodontale ziekten is.
Wactawaski 2011:
Review
Er is toenemend bewijs dat
Osteoporose, en het
onderliggende verlies van
botmassa wat karakteristiek is
voor deze ziekte, wordt
geassocieerd met parodontale
ziekten en het verlies van tanden.
De associatie heeft betrekking op
de progressie en begin/ aanval
van parodontitis.
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De belemmering van onderzoek
betreft de cofounders, kleine
opzet, verschil in definitie van
osteoporose of parodontitis.
Het mechanisme is vermoedelijk:
- de gastheer die de progressie en
aanval beïnvloeden: hormonen,
erfelijkheid
- botverlies als ontstekingsreactie
op infectie
- genetische gevoeligheid
- gedeelde blootstelling aan
risicofactoren.
In de USA zijn osteoporose en
parodontitis veel voorkomende
ziekten. Het achterhalen van het
mechanismen/ leren begrijpen van
de associatie zal de
volksgezondheid ten goede
komen.
Bron:
• De Pablo, P., Chapple, I.L.,
Buckley, C.D. & Dietrich, T.
(2009). Periodontitis in systemic
rheumatic deseases. Nature
Review Rheumatology, 5, 218224.
• Marques, M.R., Silva, M.A.D. da
& Barros, S.P., (2003)
Periodontal disease and
osteoporosis association and
mechanisms: A review of the
literature. Brazilian Journal of
Oral Sciences. 4, 137-140.
• Wactawski- Wense, J. (2011)
Periodontal diseases and
osteoporosis: association and
mechanisms. Annals of
Periodontology. 6, 287-208.
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Dia 13
Nierziekten



Onderzoek in Japan
Risico’s:







Nierfalen
Cardiovasculaire ziekten
Vroegtijdige dood

Pleidooi: vroege detectie
afnemende nierfunctie
Afbeelding:
http://www.kawaiistudyjapan.com/?tag=hello-kidney
Geraadpleegt op 7-5-2015.

Bron: Iwasaki et al.2012

Tekst:
Over de relatie nierziekten en
mondgezondheid/ parodontitis is
nog niet zo heel veel bekend.
Er is een onderzoek uitgevoerd in
Japan dat veronderstelt dat
parodontale ziekten een risico
factor vormen voor afnemende
nierfunctie.
Vroege detectie van een
afnemende nierfunctie kan de
progressie van nierziekten
voorkomen, met de mogelijke
cardiovasculaire consequenties.
Vandaar de pleidooi van de
onderzoekers voor vroege detectie
van een afnemende nierfunctie.
Achtergrondinformatie:
Onderzoek:
317 deelnemers (166 man 151
vrouw) van 75 jaar of ouder (in
2003).
2 jaar durende follow up
45 deelnemers ontwikkelde een
afnemende nierfunctie
Eerste longitudinale studie
De resultaten veronderstellen dat
parodontale ziekten een risico
factor vormen voor afnemende
nierfunctie.
Risico factoren nierziekten: leeftijd,
‘proteinuria’, hypertensie,
diabetes, ‘dyslipidemia’, obesitas,
roken
Er is een associatie tussen
nierfunctie en parodontale ziekten.
Te verklaren door:
• Systemische
ontstekingseffecten van
parodontitis; chronische
inflammatoire ontsteking
• Parodontitis: bacteriën
stimuleren de ontstekings
gastheer respons hetgeen leidt
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tot weefseldestructie (bot en
bindweefsel)
• Productie van pro inflammatoire
immuun mediatoren die in de
circulatie terecht komen en
andere organen aantasten.
Denk hierbij aan vasculaire
dysfunctie en vasculaire ziekten
zoals atherosclerose
Vroege detectie van afnemende
nierfunctie kan de progressie van
nierziekten voorkomen, met de
mogelijke cardiovasculaire
consequenties.
Bron:
• Iwasaki, M., Taylor, G.W.,
Nesse, W., Vissink, A.,
Yoshihara, A. & Miyazaki, H.
(2012). Periodontal disease and
decreased kidney function in
japanese Eldery. American
Journal of Kidney Disease, 59,
202-209.

Dia 14
Neurodegeneratie/ Dementie




Ziekte van Alzheimer
Ziekte van Parkinson
…

Leeftijd is de hoogste risicofactor voor zowel
dementie als pijn. (Scherder et al. 2009)

Bron: Kester 2009; Lees 2010; Scherder et al. 2009

Tekst:
Dementie, als verzamelbegrip voor
geheugenstoornissen, heeft
invloed op de mondgezondheid.
Leeftijd is de hoogste risicofactor
voor zowel dementie als pijn. Als
voorbeeld: bij een patiënt met
Alzheimer zal door de lagere
cognitieve functie een lagere
hartslagrespons op schadelijke
gebeurtenissen hebben en de
pijntolerantie is hoger geworden.
Oftewel pijn komt niet minder
frequent of intensief voor bij
ouderen, alleen is er een hogere
pijntolerantie.
De impact van dementie op pijn
hangt uiteraard af van de type pijn,
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neuropathologie en stadium van
dementie.
Bij mensen met dementie is er
tevens een hoger risico van
onderbehandeling van pijn, omdat
mensen het niet (goed) meer aan
kunnen geven.
Parodontitis zal geen pijnklachten
geven, maar andere ontstekingen
of cariës wel.
Daarnaast zijn deze mensen vaak
volledig afhankelijk van naasten/
verzorgend of verplegend
personeel als het om mondzorg
(ter voorkoming van mondziekten)
gaat.
Achtergrondinformatie:
Neurodegeneratie: hersenen gaan
geleidelijk en progressief in functie
achteruit.
Ziekte van Alzheimer,
frontotemporatele lobaire
degeneratie en de ziekte van
Parkinson zijn voorbeelden waarbij
sprake is van neurodegeneratie.
De plek van neurodegeneratie
bepaalt het functieverlies.
Consequenties zijn cognitief,
emotioneel als motorisch van
aard.
Dementie is verzamelbegrip voor
aandoeningen die dezelfde soort
symptomen hebben zoals
problemen met denken, oordelen,
gedrag en geheugen. Dementie is
geen ziektebeeld maar syndroom.
Diagnose: een of meerdere
stoornissen op het gebied van
verstandelijke vermogens:
geheugenstoornis/ een van de vier
cognitieve stoornissen (afasie,
apraxie, agnosie, hogere
cognitieve functies bijv plannen),
problemen leiden tot afname van
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het niveau van vroeger, er moet
meer aan de hand zijn dan een
delier.
In 2010 207 000 mensen
dementie. In 2050 zullen dit er 400
000 zijn.
Alzheimerdementie
Etiologie onbekend.
Toenemende eiwitafzettingen
(plaques) in de hersenen, die voor
een groot deel bestaan uit eiwit
amyloid. Die verstoren de
informatiegeleiding.
Naast geheugenproblemen speelt
de haperende visueel motorische
coördinatie en ruimtelijke oriëntatie
een rol.
Parkinsondementie
Naast bewegingsbeperking vroeg
of laat ook andere disfuncties
zoals een progressief verlopende
vertraging van het tempo van
denken en handelen. Behalve
geheugenstoornissen ook sprake
van verlies in aandacht, plannen
en overzicht en uitvoerende
functies.
Scherder 2009:
Leeftijd is de hoogste risicofactor
voor zowel dementie als pijn. Als
voorbeeld: een patiënt met
Alzheimer: door de lagere
cognitieve functie is er een lagere
hartslagrespons op schadelijke
gebeurtenissen en de
pijntolerantie is hoger geworden.
Pijn komt niet minder frequent of
intensief voor bij ouderen.
De impact van dementie op pijn
hangt af van de type pijn,
neuropathologie en stadium van
dementie.
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Bij mensen met dementie is er een
hoger risico van onderbehandeling
van pijn, omdat mensen het niet
(goed) meer aan kunnen geven.
Kester 2009:
Dementie
1% van de 60-65 jarige
10-35% van de 85 jarige en ouder.
Vaker mannen dan vrouwen.
Risicofactoren zijn leeftijd,
opleidingsniveau, familie
geschiedenis, genetische factor,
vasculaire risico factoren.
Lees 2010:
Parkinson is een progressieve
neurodegeneratieve stoornis,
gekarakteriseerd door langzame
initiatie van en progressieve
afname in snelheid, wijdte van
opeenvolgende bewegingen, met
spierstijfheid en tremor.
In de UK heeft 1% van de 65+ ers
Parkinson. Leidt na ongeveer 15
jaar tot de dood.
Risicofactoren zijn leeftijd,
genetische factor, niet rokers,
mannen die geen cafeïne
gebruiken (rol dopamine?),
overgewicht en gebrek aan
beweging, waterinname en
blootstelling aan pesticide. En nog
vele andere vermoedelijke
oorzaken.
Zes keer zoveel kans op dementie
en 40% van de ouderen boven de
70 jaar hebben dementie.
Bron:
• Hoofdstuk 4 Neurogeneratieve
aandoeningen, het dementieel
syndroom
• Kester, M., (2009) Dementia.
Neurology in practice. 9, 241251.
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• Lees, A., (2010) Parkinson’s
disease Neurology in practice.
10, 240-246.
• Scherder, E., Herr, K.,
Pickering, G., Gibson, S.,
Benedetti,F. & Lautenbacher, S.
(2009) Pain in dementia. Pain.
145, 276-278.
Niet gebruikt:
Relatie met pijn:
• Battaglia, A., (2011). Sensory
impairment in mental
retardation: a potential role for
NGF. Archives Italiennes de
biologie. 149, 193-203.
Dia 15
Kauwfunctie


Cognitieve functie

Afbeelding:
https://ddppchicago.wordpress.com/blogplaylists/page/27/
Geraadpleegd op 7-5-2015.

Tekst:
Wie de media onlangs in de gaten
heeft gehouden heeft het al vaak
genoeg van professor dr. E.
Scherder gehoord: ‘kauwen heeft
een positieve invloed op de
cognitieve functie.’

Bron: Aida et al.2012; Kester 2009; Scherder et al.2007; Scherder et al. 2008

Als de cognitieve functie
achteruitgaat is er een
toenemende belemmering van
dagelijkse activiteiten van een
individu dat direct leidt tot
afhankelijkheid al dan niet van een
verzorgingshuis.
Klik:
Wie weet ziet de toekomst er wel
zo uit: kauwgom etende ouderen.
Laten we dan wel afspreken dat
het suikervrije kauwgom is!
Achtergrondinformatie:
Kauwen heeft een positieve
invloed op de cognitieve functie.
Scherder 2008:
Onderzoek van de relatie tussen
functionele status van het
kauwsysteem, episodische
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geheugen (autobiografische
gebeurtenissen zoals tijd, plaats
emotie etc) en de hogere hersen
systemen (plannen, organiseren)
voor ouderen.
Nu ook onderzoek bij ouderen.
Twee groepen: 1. volledige
prothese en 2. natuurlijke dentitie
2x n=19. thuiswonend.
Functionele status werd gemeten
o.b.v. mandibulaire oefeningen
(mondopening open, zijwaarts en
naar voren), bijtkracht, occlussaal
contact en klachten over het
kauwsysteem (faciale pijn,
hoofdpijn/ migraine).
Hogere hersensystemen en
episodische geheugen werd
gemeten o.b.v.
neuropsychologische testen.
Conclusie: alleen bij ouderen met
protheses is er een relatie tussen
kauwen, episodisch geheugen en
de hogere hersenfunctie wanneer
de functionele status van het
kauwsysteem vermindert.
Discussie: groep met natuurlijke
dentitie had een hoger start niveau
van cognitieve functies.
Onderzoeksgroep is klein.
Interessant is om ook mensen met
dementie in het onderzoek te
betrekken.
Aida 2012:
Studie in Japan (4425 ouderen:
65+, minder dan 20 el, 4 jarige
prospective cohort study) toont
aan:
Er is een associatie tussen het
aantal tanden, kauwvermogen en
functionele (psychische of
cognitieve) beperking. Wat voor
velen gelijk staat aan een mindere
kwaliteit van leven.
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In acht nemend dat er in het
onderzoek ook wordt benadrukt
dat andere factoren de conclusie
mogelijk hebben beïnvloed, zoals:
demografische, sociaal
economische, gedrags en
algemene gezondheid factoren.
Verlies van kauwvermogen is
geassocieerd met het verlies van
cognitieve vermogens.
Kester 2009
Als de cognitieve functie
achteruitgaat is er een
toenemende belemmering van
dagelijkse activiteiten van een
individu dat direct leidt tot
afhankelijkheid al dan niet van een
verzorgingshuis.
Bron:
• Aida, J., Kondo, K., Hirai, H.,
Nakade, M., Yamamoto, T.,
Hanibuchi, T., Osaka, K.,
Sheiham, A., Tsakos, G. & Watt,
R. (2012). Association between
dental status and incident
disability in an older Japanese
population. Jags, 60, 338-343.
• Kester, M., (2009) Dementia.
Neurology in practice. 9, 241251.
• Scherder, E., Eggermont, L.,
Swaab, D., Heuvelen, M.van,
Kamska, Y., Greef, M.de, Wijck,
R. van & Mulder, T. (2007). Gait
in ageing and associated
dementias; its relationship with
cognition. Neuroscience and
Biobehavioral Reviews. 31, 485497.
• Scherder, E., Postuma, W.,
Bakker, T., Vuijk, P.J. &
Lobbezoo, F. (2008). Functional
status of masticatory system,
executive function and episodic
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memory in older persons.
Journal of Oral Rehabilitation.
35, 324-336.

Dia 16
Ondervoeding






Calcium
Vitamine D
Vitamine E, zink, lycopeen en vitamine B/C
complex
Belang van gezonde voeding!

Bron: Krall et al. 2001; Kulkarni et al. 2014

Tekst:
Er worden steeds meer
onderzoeken uitgevoerd naar de
relatie tussen (onder)voeding en
het effect op mondgezondheid.
Maar veel hierover is nog
onbekend.
Krall et al 2001 beweert dat
inname van calcium en vitamine D
(celontwikkeling, neuromusculaire
functie, botontwikkeling en
ontstekingsbeheersing)
supplementen osteoporose
kunnen voorkomen en een
voordeling effect op het gebit
hebben.
Kulkarni et al 2014 beschrijven
een mogelijke relatie tussen
vitamine en mineralen en
parodontale ziekten: vitamine E,
zink, lycopeen en vitamine B
complex (celgroei en
metabolisme).
Maar er is voorlopg nog gebrek
aan bewijs!
Achtergrondinformatie:
Inname van calcium en vitamine D
supplementen kunnen
osteoporose voorkomen en
hebben een voordelig effect op het
gebit.
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Onderzoek bij 145 gezonde
65+ers gedurende vijf jaar.
Lycopeen is een helderrood
carotenoïde dat in tomaat en
andere rode vruchten, zoals
watermeloen en rozenbottels, zit.
Vitaminen en mineralen
beschermen het lichaam tegen
schade door vrije radicalen. Vrije
radicalen vormen zich enerzijds
door natuurlijke mechanismen
zoals ademhalen en anderzijds
door omgevingsmechanismen
zoals roken. Als de hoeveelheid
anti oxidanten niet genoeg is
verplaatsen de vrije radicalen zich
door het lichaam en brengen
schade aan cellen. Extracellulaire
antioxidanten zijn lycopeen,
vitamine E, vitamine C (rol
bindweefsel en immunologische
functies: fagocytose), carotenoïde
(beheersing van ontstekingen),
glutathione, ijzer (zuurstofbinding)
en koper (ontwikkeling
bindweefsel).
Bij gebrek aan vitamine C, zink
(wondgenezing) en koper neemt
het infectierisico toe.

Bron:
• Krall, E.A., Wehler, C. Garcia,
R.I., Haris S.S. & DawsonHughes, B. (2001) Calcium and
vitamin D supplements reduce
tooth loss in the elderly.
American Journal of Medicine.
111. 452-456.
• Kulkarni, V., Bhatavadekar,
N.B., Uttamani, J.R. (2014) The
effect of nutrition on periodontal
disease: a systematic review.
Journal of the California Dental
Association. 42. 302-311.
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Dia 17
Roken

Afbeelding: http://dent.nekten.com/hoe-het-gebruik-van-tabak-invloed-op
Geraadpleegd op 7-5-2015.

Bron: Quirynen et al. 2009

Afbeelding: http://www.cvt-zele.be/behParodont.htm Geraadpleegd op 7-52015.

Tekst:
Dat roken niet gezond is, wie weet
dat nu niet?
Roken is ook bij voorgaande
aandoeningen vaak genoemd als
een risicofactor voor zowel
desbetreffende aandoening als
mondgezondheid.
Maar dat het effect op
mondgezondheid zo groot is… het
is een significante risicofactor voor
parodontaal botverlies, voor
aanhechtingsverlies en
tandverlies. Roken heeft tevens
nadelige effecten op de
immuunrespons en
ontstekingsreactie.
Achtergrondinformatie:
Risico op parodontitis 3,2 maal bij
lichte rokers tot 7,3 maal bij zware
rokers. Matige rokers roken tot 10
sigaretten pd en daar is geen
verschil meetbaar met de
populatie niet rokers.
Roken is een significante
risicofactor voor parodontaal
botverlies, voor
aanhechtingsverlies en
tandverlies.

143

Roken heeft nadelige effecten op
de immuunrespons en
ontstekingsreactie.
Bron:
• Quirynen, M, & Steenberghe, D.
van, e.a. (2009) Parodontologie.
Houten: Bohn Stafleu van
Loghum.

Dia 18
Vervroegde mortaliteit



Kanker
…

Bron: Söder et al. 2012

Tekst:
De hoeveelheid tandplaque, de
maat voor mondhygiëne en de
bron van orale infectie, wordt
geassocieerd met vervroegde
dood door kanker.
Het hoge aantal bacteriën/
tandplaque op het tandoppervlak
en in de pocket kunnen op langere
termijn een rol spelen in het
verwekken van kanker.
Maar niet alleen mondgezondheid
in relatie tot kanker kan tot
vervroegde mortaliteit leiden, zo
kwam dit eerder diabetes en
nierziekten ook al ter sprake.
Achtergrondinformatie:
Kanker:
De hoeveelheid tandplaque, de
maat voor mondhygiëne en de
bron van orale infectie, wordt
geassocieerd met vervroegde
dood door kanker.
Het hoge aantal bacteriën op het
tandoppervlak en in de pocket
kunnen op langere termijn een rol
spelen in het verwekken van
kanker.
Door tandplaque:
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• Neemt het aantal cytokines en
ontstekingsmediatoren toe
• Microbiële cellen, toxinen en
enzymen komen uit de biofilm
vrij naar het epitheel
(voornamelijk door de gingivale
spleet). Zo kunnen de microben
en hun metabolen de
bloedcirculatie binnendringen
en zich verspreiden over het
lichaam met potentiele
systemische consequenties.
Kanker: cellen nemen toe en
genetisch materiaal verandert.
Deze opeenvolging wordt
getriggerd door infectie en
ontsteking.
Roken is een risicofactor voor
zowel parodontitis als kanker.
1390 gezonde jonge Zweden zijn
gevolgd van 1985-2009. Ze zijn
klinisch onderzocht, en hebben
een vragenlijst beantwoord.
Verschil tussen de hoeveelheid
plaque van de mensen die bleven
leven of zijn gestorven was
significant.
Bron:
• Söder, B., Yakob, M., Meurman,
J.H., Andersson, L.C. & Söder,
P. (2012). The association of
dental plaque with cancer
mortality in Sweden. A
longitudinal study. BMJ Open, 2,
1-5.
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Dia 19
Overige mogelijke relaties:
Mogelijk:
 Auto immuunziekten, zoals syndroom van
Sjögren.


Vroeggeboorte of laag geboortegewicht

Bron: Nesse et al, 2006

Afbeelding: http://www.wqed.org/web_media/oralhealth.php Geraadpleegd op 7-5-2015.

Tekst:
Er zijn ook nog overige mogelijke
relaties tussen mondgezondheid
en algemene gezondheid
denkbaar. Maar niet allen in relatie
tot onze doelgroep: ouderen.
Want zoals wellicht naar
aanleiding van voorgaande
informatie al duidelijk is geworden:
‘een goede mondgezondheid is
een voorwaarde voor een goede
gezondheid!’
Syndroom van Sjögren is een auto
immuunaandoening
gekarakteriseerd door klachten
van een droge mond en droge
ogen.
Achtergrondinformatie:
• Nesse, W., Spijkervet, F.K.L.,
Abbas, F. & Vissink, A. (2006).
Relatie tussen parodontale
gezondheid en algemene
gezondheid 2. Vroeggeboorte,
diabetes en autoimmuunziekten. Nederlands
tijdschrift voor Tandheelkunde,
113, 191-196.
• Meijer, J.M., Meiners, P.M.,
Bootsma, H., Vissink, A. (2015).
Het syndroom van Sjögren.
Bijblijven, 31, 83-93.
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Dia 20

Risico’s voor ouderen







Multimorbiditeit
Polyfarmacie
Kwetsbaarheid
Handicap
Zorgafhankelijkheid

Bron: Fulop et al 2010; Putten et al. 2014

Tekst:
Risico’s voor ouderen die effect
hebben op zowel de algemene
gezondheid als mondgezondheid
zijn multimorbiditeit, polyfarmacie,
kwetsbaarheid, handicap en
zorgafhankelijkheid.
Multimorbiditeit: parodontitis is
veelal al de eerst aanwezige
chronische ziekte.
Polyfarmacie: veel medicijnen
hebben bijwerkingen die invloed
hebben op de mond(gezondheid).
Denk bijvoorbeeld aan
antidepressiva ->droge mond.
Kwetsbaarheid/ handicap/
zorgafhankelijkheid maakt vaak
dat een persoon niet meer voor
zijn eigen mond kan zorgen, wie
neemt die taak over?
Achtergrondinformatie:
Multimorbiditeit is een combinatie
van een chronische ziekte met
minstens één andere acute of
chronische ziekte of
biopsychischsociale factor of
(geassocieerd of niet) een
somatische risico factor.
Er is sprake van polyfarmacie als
een persoon meer dan 5 of 6
medicijnen heeft.
Kwetsbaarheid ‘frailty’ een
dynamische toestand waarin een
individu verkeert die tekorten heeft
in een of meerdere domeinen van
het menselijk functioneren
(psychisch, psychosociaal,
sociaal) welke wordt veroorzaakt
bij de invloed van verschillende
variabelen en risico vormt van
nadelige consequenties.
Handicap ‘disability’ consequentie
van een verslechtering welke
psychisch, cognitief, mentaal,
sensorisch, emotioneel of een
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combinatie van deze welke zich
presenteren gedurende het leven.
Zorg afhankelijkheid ‘care
dependency’ consequentie bij
ouderen door psychische of
psychosociale beperkingen n.a.v.
chronische (leeftijdsgerelateerde)
ziekten leidt tot verlies van
autonomie en eigenwaarde.
Belang van een goede
mondgezondheid in dit kader:
• Parodontitis is een chronische
ziekte
• Medicijnen kunnen invloed
hebben op de
mond(gezondheid)
• Xerostomie,
hyposalivatie
• Kan een bewoner nog zelf zijn
mond verzorgen?
• Bewoners zijn afhankelijk van u!
Bron:
• Fulop, T., Larbi, A., Witkowski,
J.M., McElhaney, J., Loeb, M.,
Mitniski, A. & Pawelec, G.
(2010). Aging, frailty and agerelated diseases.
Biogerontology. 11, 547-563.
• Putten, G. van der, Baat, C. de,
Visschere, L. de & Schols, J.
(2014). Poor oral health, a
potentieal new geriatric
syndrome. Gerodontology, 31,
17-24.
Voor een andere presentatie:
Medicijnen kunnen bij ouderen
een andere werking hebben.
Stel daarom altijd de volgende 4
vragen aan de psycholoog,
medisch specialist en of
farmacoloog:
• Voor welke medische
aandoeningen slikt u
medicatie?
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•
•
•

Welke invloed hebben deze
medicijnen op de
mondgezondheid?
Wat zijn de (orale) bijwerkingen
van de medicijnen?
Hoe worden veranderingen in
medicatie doorgegeven?

Voor een andere presentatie:
Twee algemene bijwerkingen en
interacties van geneesmiddelen in
het hoofd-halsgebied, die specifiek
moeten worden genoemd:
• Interactie tussen een toegepast
antibioticum en het
mondmilieu, wat leidt tot een
verstoring van het microbiële
evenwicht in de mondholte.
• Risico superinfectie
• Toedieningsvorm van
geneesmiddelen.
• Vb toevoeging van
suiker als smaak-,
conserveringsmiddel
• Spoelen- cariës!
• Vb toevoeging van
voedingszuur
• Erosie
• Chemische
irritatie van de
slijmvliezen
Invloed van medicatie op
gebitselementen:
• Endogene verkleuringen (denk
aan tetracycline en of fluoride)
• Exogene verkleuringen
• Indirect effect: erosie ivm
opwekken van misselijkheid met
braken.
Invloed van medicatie op het
tandvlees (gingiva):
• Hyperplasie van de gingiva
(denk aan anti epileptica,
immunosuppressiva,
calciumantagonisten)
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• Gingivitis (denk aan orale
anticonceptiva,
speekselsecretie remmende
mediactie)
• Pigmentaties: verhoogde
melanineproductie (fenytoïne),
blauwgrijs/blauwzwart/ zwart
(chloorhexidine), blauwgroen
(Cu), leikleurig (Ag)
Invloed van medicatie op de tong:
• Candidiasis (Ab)
• Contactstomatitis: allergische
reactie, etsplek
• Glossodynia
• Ulceraties
• Halitose
• Smaakstoornissen
• Stomatitis
• Verkleuringen
Invloed van medicatie op de
slijmvliezen van de mond:
• Aspirine in de wang leidt tot
ulceraties.
Invloed van medicatie op de
speekselklieren:
• Speekselsecretie: hypersialie
• Atrofie
Bisfosfonaten gerelateerde
osteonecrose:
Clodroninezuur, ibandroninezuur,
pamidroninezuur en
zoledroninezuur
Prikkelhoest
Bijwerking van angiotensineconverterend enzym ACE
Bron:
- Vissink, A., Spijkervet, F.K.L.,
Meijer, J.M., (2015) Bijwerkingen
van medicatie: uitingen in het
hoofd-halsgebied. Bijblijven. 31,
57-71.
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Dia 21


De noodzaak is er…nu nog de actie.

Afbeelding:
http://www.affinitydental.co.za/linkperiodontitis-heart-disease/
Geraadpleegd op 6-5-2015.

Dia 22
Literatuurlijst 1
Hart- en vaatziekten
• Nesse, W,. Spijkervet, F.K.L., Abbas, F. & Vissink, A. (2006). Relatie tussen parodontale gezondheid en algemene gezondheid 1.
Luchtweginfecties en hart- en vaatziekten. Nederlands tijdschrift voor Tandheelkunde, 113, 186-190.
Beroerte
• Lee, H., Garcia, R.I., Sok-Ja, J., Jones, J.A., Mascarenhas, A.K., Scott, T.E., & Nunn, M.E. (2006). The association between
cumulative periodontal disease and stroke history in older adults. J periodontal, 77, 1744-1754.
• Seymour, G.J., Ford, P.J., Cullinan, M.P., Leishman, S. & Yamazaki, K. (2007). Relationship between periodontal infections
andsystemic disease. Clinical Microbiology and Infection, 13 (suppl4), 3-10.
Endocarditis
• Quirynen, M, & Steenberghe, D. van, e.a. (2009) Parodontologie. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
Diabetes
• Kapp, J.M., Boren, S.A., Yun, S. & Lemaster, J., (2007). Diabetes and tooth loss in a national sample of dentate adults reporting
annual dental visits. Preventing chronic disease. 3, 1-8.
• Lacopino, A.M., (2001). Periodontitis and diabetes interrelationships: Role of inflammation. Annals of Periodontology. 6, 125-137.
• Mealey, B.L. & Oates, T.W., (2006). Diabetes Mellitus and periodontal diseases. Journal of Periodontology, 77, 1289-1303.
• Nesse, W,. Spijkervet, F.K.L., Abbas, F. & Vissink, A. (2006). Relatie tussen parodontale gezondheid en algemene gezondheid 2.
Vroeggeboorte, diabetes en auto-immuunziekten. Nederlands tijdschrift voor Tandheelkunde, 113, 191-196.
• Preshaw, P.M., Alba, A.L., Herrera, D., Jepsen, S., Konstantinidis, A., Makrilakis, K. & Taylor, R., (2012). Periodontitis and diabetes: a
two-way relationship. Diabetologia, 55, 21-31.
• Quirynen, M, & Steenberghe, D. van, e.a. (2009) Parodontologie. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
• Taylor, G.W. & Borgnakke, W.S., (2008). Periodontal disease: associations with diabetes, glycemic control and complications. Oral
Diseases, 14, 191-203.
• Teeuw, W.J., Gerdes, V.E.A. & Loos, B.G., (2010). Effect on periodontal treatment on glycemic control of diabetic patients. Diabetes
Care, 2, 421-427.

151

Dia 23
Literatuurlijst 2
Luchtwegen infecties
• Azarpazhooh, A., & Leake, J. (2006). Systematic Review of the Association Between Respiratory Diseases and Oral Health. Journal of
Periodontology, 77, 1465-1482.
• Maarel-Wierink, C.D., Vanobbergen, J.N.O., Bronkhorst, E.M., Schols, J.M.G.A., & Baat de, C. (2011) Meta-analysis of dysphagia and
aspiration pneumonia in frail elders. Journal of Dental Research, 90, 1398-1404.
• Nesse, W,. Spijkervet, F.K.L., Abbas, F. & Vissink, A. (2006). Relatie tussen parodontale gezondheid en algemene gezondheid 1.
Luchtweginfecties en hart- en vaatziekten. Nederlands tijdschrift voor Tandheelkunde, 113, 186-190.
• Tada, A., & Miura, H. (2012). Prevention of aspiration pneumonia (AP) with oral care. Archives of Gerontology and Geriatrics, 55, 1621.
Reumatoïde artritis
• De Pablo, P., Chapple, I.L., Buckley, C.D. & Dietrich, T. (2009). Periodontitis in systemic rheumatic deseases. Nature Review
Rheumatology, 5, 218-224.
• Nesse, W,. Spijkervet, F.K.L., Abbas, F. & Vissink, A. (2006). Relatie tussen parodontale gezondheid en algemene gezondheid 2.
Vroeggeboorte, diabetes en auto-immuunziekten. Nederlands tijdschrift voor Tandheelkunde, 113, 191-196.
• Smit, M.J. de, Brouwer, E., Westra, J., Nesse, W., Vissink, A., & Winkelhoff, A.J. van. (2012). Effect van parodontale behandeling op
reumatoïde artritis en vice versa. Nederlands tijdschrift voor Tandheelkunde, 119, 191-197.
Osteoporose
• De Pablo, P., Chapple, I.L., Buckley, C.D. & Dietrich, T. (2009). Periodontitis in systemic rheumatic deseases. Nature Review
Rheumatology, 5, 218-224.
• Marques, M.R., Silva, M.A.D. da & Barros, S.P., (2003) Periodontal disease and osteoporosis association and mechanisms: A review
of the literature. Brazilian Journal of Oral Sciences. 4, 137-140.

• Wactawski- Wense, J. (2011) Periodontal diseases and osteoporosis: association and mechanisms. Annual Periodontology. 6, 287208.
Nierziekten
• Iwasaki, M., Taylor, G.W., Nesse, W., Vissink, A., Yoshihara, A. & Miyazaki, H. (2012). Periodontal disease and decreased kidney
function in japanese Eldery. American Journal of Kidney Diseases, 59, 202-209.
Neurodegeneratie/ dementie
• Kester, M., (2009) Dementia. Neurology in practice. 9, 241-251.

• Lees, A., (2010) Parkinson’s disease Neurology in practice. 10, 240-246.
• Scherder, E., Herr, K., Pickering, G., Gibson, S., Benedetti,F. & Lautenbacher, S. (2009) Pain in dementia. Pain. 145, 276-278.

Dia 24
Literatuurlijst 3
Kauwfunctie
• Aida, J., Kondo, K., Hirai, H., Nakade, M., Yamamoto, T., Hanibuchi, T., Osaka, K., Sheiham, A., Tsakos, G. & Watt, R. (2012).
Association between dental status and incident disability in an older Japanese population. Jags, 60, 338-343.
• Kester, M., (2009) Dementia. Neurology in practice. 9, 241-251.
• Scherder, E., Eggermont, L., Swaab, D., Heuvelen, M.van, Kamska, Y., Greef, M.de, Wijck, R. van & Mulder, T. (2007). Gait in
ageing and associated dementias; its relationship with cognition. Neuroscience and Biobehavioral Reviews. 31, 485-497.
• Scherder, E., Postuma, W., Bakker, T., Vuijk, P.J. & Lobbezoo, F. (2008). Functional status of masticatory system, executive function
and episodic memory in older persons. Journal of Oral Rehabilitation. 35, 324-336.
Ondervoeding
• Krall, E.A., Wehler, C. Garcia, R.I., Haris S.S. & Dawson-Hughes, B. (2001) Calcium and vitamin D supplements reduce tooth loss in
the elderly. The American Journal of Medicine. 111. 452-456.
•
Kulkarni, V., Bhatavadekar, N.B., Uttamani, J.R. (2014) The effect of nutrition on periodontal disease: a systematic review. Journal of
the California Dental Association. 42. 302-311.
Roken
• Quirynen, M, & Steenberghe, D. van, e.a. (2009) Parodontologie. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
Vervroegde mortaliteit
• Söder, B., Yakob, M., Meurman, J.H., Andersson, L.C. & Söder, P. (2012). The association of dental plaque with cancer mortality in
Sweden. A longitudinal study. BMJ Open, 2, 1-5.
Overige mogelijke relaties:

• Nesse, W., Spijkervet, F.K.L., Abbas, F. & Vissink, A. (2006). Relatie tussen parodontale gezondheid en algemene gezondheid 2.
Vroeggeboorte, diabetes en auto-immuunziekten. Nederlands tijdschrift voor Tandheelkunde, 113, 191-196.
• Meijer, J.M., Meiners, P.M., Bootsma, H., Vissink, A. (2015). Het syndroom van Sjögren. Bijblijven, 31, 83-93.
Risico’s voor ouderen
•
Fulop, T., Larbi, A., Witkowski, J.M., McElhaney, J., Loeb, M., Mitniski, A. & Pawelec, G. (2010). Aging, frailty and age-related
diseases. Biogerontology. 11, 547-563.
•
Putten, G. van der, Baat, C. de, Visschere, L. de & Schols, J. (2014). Poor oral health, a potentieal new geriatric syndrome.
Gerodontology, 31, 17-24.

Dia 25
Evaluatie


Placemat
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