C.P. Bots, A. van Dalen, H.J.M. Cools

Visie

Lang leve de duurzame mondzorg
De huidige, optimistische prognose is dat pasgeborenen gemiddeld 100 jaar zullen worden. De toegenomen levensverwachting
vraagt een hernieuwde visie op de langetermijndoelen voor de
mondgezondheid. Het uitgangspunt zou een prospectief eindpunt
kunnen zijn met een minimale orale functie die zou moeten worden bereikt in bijvoorbeeld het laatste levensjaar. De consequentie
is dat adequate mondzorg voor ouderen al begint bij de jeugd.
Keuzes zoals de extractie van premolaren om een orthodontische
reden en de restauratiecyclus hebben een groot negatief effect op
het bereiken van dit doel. De gemiddelde duurzaamheid van een
restauratie of een prothetische constructie is doorgaans korter dan
de levensverwachting van een patiënt. Aanbevolen wordt bij het
indiceren van behandelingen prioriteit te geven aan het in stand
houden van een minimale functionele dentitie tot op hoge leeftijd,
in plaats van enkel te richten op de korte- en middellangetermijndoelen.
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Effect van demograﬁsche veranderingen
De oudste in Europa gevonden schedel van een mensachtige dateert van 1,77 miljoen jaar geleden en is afkomstig uit Dmanisi in Georgië. Deze schedel behoorde toe aan
een 20-jarig persoon met nog maar enkele gebitselementen. In die tijd was de gemiddelde leeftijd van de mensen in
Europa hooguit 25 jaar (Collins, 1986).
Halverwege de negentiende eeuw was de gemiddelde
leeftijd hooguit 40 jaar, maar sindsdien is deze door een
toename van 2,5 jaar per decennium verdubbeld. Op 1 januari 2010 telde Nederland ongeveer 2,6 miljoen inwoners van 65 jaar en ouder en 1,3 miljoen van 80 jaar en
ouder. Demografen verwachten dat in 2040 4,6 miljoen
mensen van 65 jaar en ouder in leven zullen zijn. In 2050
zullen er 2,8 miljoen mensen van 80 jaar en ouder zijn
(Zantinge et al, 2011). De huidige, optimistische prognose
is dat de pasgeborenen van nu gemiddeld 100 jaar zullen
worden.
Inmiddels blijft al ruim de helft van de 75- tot 100jarigen – de zogenoemde vierde generatie – actief en relatief gezond tot in het laatste levensjaar (Gill, 2010). Hun
ongemakken zijn maar gedeeltelijk verklaarbaar door
comorbiditeit, de gelijktijdige aanwezigheid van aparte
aandoeningen als artrose, beperkt gehoor- en gezichtsvermogen, diabetes mellitus en kanker. De ongemakken hangen vaker samen met overlappende chronische syndromen
als hartfalen, dementie, depressie en cerebrovasculaire
aandoeningen en met polyfarmacie. Uit dagelijkse observaties blijkt dat een patiënt van de vierde generatie voort-
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durend en op een complexe manier verandert. Op een
complexe manier wil zeggen dat er veel interacties plaatsvinden tussen zelfredzaamheid, fysiek, psychisch en sociaal functioneren en omgevingsfactoren. De benaming
‘dynamisch complex syndroom’ is hier beter op zijn plaats
dan de term ‘comorbiditeit’ (Cools, 2009). De marges
waarbinnen een oudere kan functioneren, worden steeds
smaller doordat de reservecapaciteit van organen afneemt.
Door voorvallen kan iemand buiten die marges terechtkomen, waardoor chaos ontstaat. Zo wisselen orde en
wanorde zich in de loop van de tijd af. Iedere chaotische
periode gaat gepaard met (extra) leed en een toegenomen
sterftekans.
Onlangs heeft Mackenbach nog eens verduidelijkt dat
meer dan de helft van de gezondheidsproblemen verband
houdt met bekende en potentieel vermijdbare omgevingsfactoren (Mackenbach, 2009). Van de problemen met het
spijsverteringsstelsel blijkt zelfs 80% potentieel vermijdbaar, inclusief de talrijke subjectieve en objectieve problemen die met betrekking tot het oraal functioneren van
dentate en edentate ouderen zijn geconstateerd (Kalsbeek
et al, 2000; Kalsbeek et al, 2001; Kalsbeek et al, 2006).
Hoe eerder in het leven de preventie start van vermijdbare
gezondheidsproblemen – van vooral sociaal zwakkere
bevolkingsgroepen –, hoe langer het gemiddelde individu
gezond blijft. Ook is gebleken dat het functioneren van
patiënten van de vierde generatie in belangrijke mate herstelt indien de negatieve invloeden op het dynamisch complex syndroom worden beperkt.

Eindpunt van levenslange mondzorg
Levenslange continue mondzorg met periodieke mondonderzoeken behelst vaak een aaneenschakeling van doelstellingen voor de korte, de middellange en de lange
termijn. In plaats van achteraf te constateren in hoeverre
de onderlinge samenhang tussen deze doelen is geslaagd,
kan men beter prospectief een eindpunt bepalen voor bijvoorbeeld het laatste levensjaar en periodiek bijsturen om
dit doel te verwezenlijken. Een pasgeborene van nu zal in
de komende eeuw op regelmatige en soms onverwachte
momenten oplossingen voor zijn mondproblemen zoeken
voor de korte of middellange termijn, maar tegelijk moet
hij ervan uit kunnen gaan dat een minimaal vereiste orale
functie tot op 100-jarige leeftijd intact blijft. Adequate
mondzorg voor ouderen begint al tijdens de jeugd. Dit
wordt aan de hand van een hypothetische casus met
diverse behandelopties geïllustreerd (casus 1).
De orale functies worden bedreigd bij het verlies van
gebitselementen, afwijkingen van de harde en zachte orale
weefsels, inadequate mondverzorging en professionele
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Casus 1

Vis ie

4.

Het bovenfront orthodontisch sluiten en de cuspidaten en eerste

Emma is geboren op 1 januari 2011 en bij haar wordt op 8-jarige leef-

premolaren en misschien zelfs de tweede premolaren naar

tijd (in 2019) langzamerhand duidelijk dat zij na verlies van de tijdelijke

mesiaal verplaatsen. Daarmee wordt het diasteem naar distaal

laterale incisieven in de bovenkaak geen blijvende opvolgers krijgt.

verplaatst en komt het terecht in het deel van de processus alve-

Röntgenonderzoek bevestigt agenesie van de gebitselementen 12 en

olaris dat meer geschikt is voor het plaatsen van implantaten. Om

22. De geraadpleegde orthodontist adviseert Emma en haar ouders

de periode tot implanteren te overbruggen, zijn vrij-eindigende
adhesiefbruggen geïndiceerd.

terug te komen als op ongeveer 12–jarige leeftijd de blijvende dentitie
vrijwel geheel is doorgebroken (in 2023) om dan de behandelopties te

Bij de opties 3 en 4 wordt op 12-jarige leeftijd een omvangrijke en

bespreken.

complexe restauratieve cyclus gestart die levenslang duurt.

Emma heeft op 12-jarige leeftijd een bovenfront met diastemen en
een puntgaaf gebit. Ze wil zelf graag een mooi aansluitend bovenfront

a

en die wens wordt als uitgangspunt genomen. Los van Emma’s wens
bestaan er 4 behandelopties:
1. Niets doen en de bestaande situatie aanvaarden.
2. Het bovenfront orthodontisch reguleren door alle gebitselementen in de bovenkaak naar mesiaal te verplaatsen (afb. a). Hiermee
wordt niet alleen een prothetische en mogelijk implantaire behandeling voorkomen, maar wordt ook het begin van de restauratiecyclus uitgesteld. Bovendien worden de omvang en de risico’s van de
behandeling zoveel mogelijk beperkt. In verband met de esthetiek

a. Agenesie van gebitselementen 12 en 22. De gebitselementen 13 en 23 zijn

is het vervolgens aan het einde van de orthodontische behandeling

orthodontisch verplaatst naar de posities 12 en 22. Er waren geen implantaten of

nodig met behulp van composiet de vorm van de cuspidaten in de

bruggen nodig. (Met dank aan N.P. van Calcar.)

bovenkaak te laten transformeren naar die van laterale incisieven
(afb. b). Deze minimaal invasieve behandeling beperkt op geen en-

b

kele wijze de kans op minimale orale functies op 100-jarige leeftijd.
3. De diastemen op de posities 12 en 22 orthodontisch openen en
aansluitend vrij-eindigende adhesiefbruggen vervaardigen om de
periode tot het plaatsen van implantaten te overbruggen. Het voordeel van vrij-eindigende bruggen ten opzichte van schakelbruggen
is dat hiermee de voortgaande eruptie van de pijlers niet wordt
verstoord. Deze behandeloptie heeft als risico dat het volume
van de processus alveolaris op de posities 12 en 22 waarschijnlijk tekortschiet voor het plaatsen van implantaten. Bovendien
waarborgen implantaten in de esthetische zone geen levenslang

b. Eindresultaat van een restauratieve behandeling waarbij de cuspidaten

fraai esthetisch resultaat. Voortijdig verlies van implantaten in het

met composiet zijn omgevormd tot laterale incisieven en de eerste premolaren tot

bovenfront kan verstrekkende gevolgen hebben voor de orale func-

cuspidaten. Ook de vorm van de centrale incisieven is gecorrigeerd. (Met dank aan

ties gedurende de rest van Emma’s leven. Deze optie kan gunstiger

N.P. van Calcar).

worden als de duurzaamheid van adhesiefbruggen door innovatie
zodanig verbetert dat implantaten niet nodig zijn.

mondzorg. Daarnaast kunnen hyposialie ten gevolge van
medicatie, radiotherapie in het hoofd-halsgebied of systemische ziekten als het syndroom van Sjögren en diabetes
mellitus een rol spelen. Hierbij kunnen de basale functies
van speeksel tekortschieten, waardoor problemen kunnen
ontstaan met het slikken, de smering en reiniging van
gebitselementen en het slijmvlies, de remineralisatie van
de harde gebitsweefsels en de preventie van orale infecties.
Recent toonden onderzoekers aan dat hyposialie bij zeer
oude thuis en in een verpleeghuis wonende mensen
gepaard ging met een verminderde levenskwaliteit (Gerdin
et al, 2005; Willumsen et al, 2009).
De mondgezondheid van onzelfredzame patiënten van
de vierde generatie wordt soms bedreigd door opvattingen
van zorgverleners over een slechte prognose, over een zeer
beperkte levensverwachting (“heeft behandeling nog wel

zin?”) en over de vraag welke prioriteiten gelden in de
schrale zorg waar vaak te weinig tijd is voor de dagelijkse
mondverzorging. Hoe meer zorgverleners thuis en eventueel aansluitend in een verzorgings- of verpleeghuis, hoe
bureaucratischer en multidisciplinairder de organisatie
ervan wordt. Daarom hebben specialisten ouderengeneeskunde in samenwerking met tandartsen en paramedici de
multidisciplinaire richtlijnen ‘Mondzorg voor zorgafhankelijke cliënten in verpleeghuizen’ en ‘Slikproblemen’
opgesteld (Ritmeijer et al, 2001; Deerenberg-Kessler et al,
2007). Hierin wordt aangegeven dat actieve en betrokken
mondzorg een leven lang nodig is, zelfs tot en met de
laatste levensdagen.
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Minimaal een verkorte tandboog
Basisvoorwaarden voor normaal oraal functioneren han-
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Gebitsrestauratie

Restauratie

Kroon
Brug

Duurzaamheid

Aantal verloren/

Overlevingspercentage

100 jaar gebruik

5 jaar

10 jaar 15 jaar

amalgaan

10 jaar

–

–

–

–

composiet

7 jaar

–

–

–

–

goud

20 jaar

–

–

–

–

op gebitselement

15 jaar

–

95,6

–

–

+ implantaat

15 jaar?

1,12

–

89,4

–

conventioneel

15 jaar

1,15

94,4

–

–

5 jaar

2,61

87,7

–

75,1

10 jaar?

1,43

–

86,7

–

adhesief
+ implantaat

Tabel 1. De levensduur van gebitsrestauraties (naar gegevens van Tan et al, 2004; Pjetursson et al 2007; Pjetrusson et al, 2008; Sailer et al 2007; Sharita
et al, 2003).

gen onder andere samen met de mogelijkheid tot kauwen
(Witter et al, 2011). Aangenomen wordt dat bij een
extreem verkorte tandboog die bestaat uit maximaal 2 occluderende paren premolaren het kauwvermogen ernstig is
aangetast (Witter et al, 2009). Dit zou onder andere bij
orthodontisten tot herbezinning moeten leiden over hun
behandelingen waarbij gezonde premolaren worden opgeofferd. Verwezenlijken van het korte termijndoel is strijdig
met het lange termijndoel van actieve en betrokken mondzorg.

Levensduur van restauraties en prothetische
constructies
De restauratiecyclus heeft een groot effect op het behalen
van het langetermijndoel in de mondzorg doordat de
gemiddelde levensduur van een restauratie of een prothetische constructie doorgaans korter is dan de levensverwachting van de betreffende patiënt. Bij de keuze voor een
behandeling moet dan ook in de eerste plaats rekening worden gehouden met de vraag of na het eventuele verlies van
de beoogde restauratie of prothetische constructie de orale
functies nog kunnen worden uitgeoefend. De duurzaamheid van een restauratie of een prothetische constructie
hangt af van de vaardigheid van de zorgverlener, de techniekgevoeligheid en kwaliteit van de gebruikte materialen,
de mondstatus, de individuele gevoeligheid voor cariës en
parodontitis, de reinigbaarheid, de belasting, mogelijke
parafuncties, de gezondheid van de patiënt en diens vermogen tot zelfzorg. Deze aspecten zijn voor een aantal behandelingen, restauraties en prothetische constructies
beschreven in de aﬂeveringen 5 en 6 van jaargang 116
(2009) van het Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde die
gaan over het thema risico’s en risicoanalyse. In de tweede
plaats is bij iedere behandeling scherpe aandacht nodig
voor de buurelementen van de behandelde gebitselementen.
Buurelementen lopen immers risico op iatrogene schade
met daarna een vergrote kans op het ontstaan van cariës.
De algemene strategie zou moeten zijn: pas die behandeling toe die de grootst mogelijke garantie biedt voor het behoud van orale functies op de lange termijn. In het licht van
deze voorgestelde strategie is het wellicht jammer dat gouden restauraties om esthetische redenen in ongenade zijn

Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde

gevallen, want een sterker en duurzamer materiaal dan
goud is nog niet voorhanden (Heymann, 2009).
In diverse onderzoeken zijn aanwijzingen gevonden voor
de duurzaamheid van restauraties. De gemiddelde duur
van functioneren van amalgaamrestauraties bleek 10 jaar,
van composietrestauraties 7 jaar en van gouden inlays 1520 jaar. Kronen op een implantaat of conventionele bruggen op blijvende gebitselementen gingen gemiddeld 15
jaar mee, adhesiefbruggen 5 jaar, en implantaatbruggen
vooralsnog 5 jaar (Lang et al, 2004; Pjetursson et al,
2004a; Pjetrusson et al, 2004b; Tan et al, 2004; Aglietta et
al, 2009; Jung et al, 2008; Pjetursson et al, 2007; Sailer et
al, 2007; Pjetursson et al, 2008; Van Heumen et al, 2009).
In tabel 1 wordt de duurzaamheid van deze restauraties
afgezet tegen een levensverwachting van 100 jaar. Zo
wordt de noodzaak van een grotere duurzaamheid van restauraties duidelijk.

Aanbevelingen
In het zorgbeleid dient de gewenste termijn van minimale
orale functies uit te gaan van het bereiken van de leeftijd
van 100 jaar. De levenslange preventieve mondzorg dient
te worden gericht op de instandhouding van minimale orale functies. Bij de keuze voor een restauratieve behandeling moet maximale duurzaamheid van de gehele dentitie
een belangrijk uitgangspunt te zijn. Een belangrijk criterium voor technologische innovatie van behandelingen is
signiﬁcante verlenging van de duurzaamheid van restauraties en prothetische constructies.
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