
BURNING MOUTH SYNDROMEBURNING MOUTH SYNDROME

Amal ben Amar (2636840), Blossem van der Biezen (2665157),
 Myrthe de Boer (2684459), Vida Bahalou Hore (2681321)

Er is geen behandeling gevonden die gegarandeerd helpt (Grushka & Su,
2017).
De volgende dingen kunnen BMS verlichten (Lopez-Jornet et al., 2010; Scala
et al., 2003):

Wanneer er sprake is van een onderliggend aandoening, deze behandelen.
Dit vergt een multidisciplinaire behandeling: verschillende specialisten
moeten samenwerken;
Stoppen met medicatie die BMS kunnen veroorzaken/verergeren;
Stoppen met roken en drinken;
De patiënt voldoende informeren over de aandoening;
(Gedrags)therapie;
Medicatie, zoals:

-  Antidepressiva;
-  Antipsychotica;
-  Pijnstillers.
 
 
 

Preventie

Er zijn geen maatregelen bekend die genomen kunnen
worden om te voorkomen dat BMS zich ontwikkelt
(Grushka & Su, 2017).

Therapie

Kenmerken: 

Burning Mouth Syndrome (BMS): een chronisch pijnstoornis. 
Kenmerken:

Een brandend en stekend gevoel en/of jeuk in de mondholte en
mondslijmvliezen;
Komt vaak voor bij vrouwen van middelbare leeftijd;
De tong is het meest getroffen gebied;
Vaak omschreven als een spontaan en continu gevoel dat de
tong/mond in brand staat.

 Kan gepaard gaan met:
Een droge mond;
Smaakvervorming.

Kan veroorzaakt worden door onderliggende medische aandoeningen,
zoals vitaminetekort, allergieën, etc.
Duur: minstens 4 tot 6 maanden (Lopez-Jornet, Camacho-Alonso,
Andujar-Mateos, Sánchez-Siles, & Gómez-Garcia, 2010).

Prevalentie

Variërende prevalentie (vanwege het feit dat onderzoekers BMS op
verschillende manieren diagnosticeren) (Scala, Checchi,
Montevecchi, Marini & Giamberardino, 2003):

0,7%- 14,8%
 

De prevalentie is voor het grootste deel afhankelijk van geslacht.
Vrouwen maken 2,5 tot 7 keer zoveel kans als mannen 
 
 
 
 
 
Leeftijdgroep waarin
BMS voorkomt:
 
 

                                                    De grootste risicogroep   
                                                    is vrouwen in en na de                         
                                                    menopauze (rond het                          
                                                    50e levensjaar).

28 87

Diagnostiek

BMS wordt gediagnosticeerd door
andere aandoeningen uit te sluiten.
Dit kan gedaan worden via de
volgende methodes (Grushka,
Epstein, & Gorsky, 2002):

Bloedtesten;
Smaaktesten;     
Speeksel afname;  
Medische beeldvormende
onderzoeken.

Ook is het belangrijk om te
onderzoeken of een onderliggende
medische aandoening de oorzaak
kan zijn (Teruel & Patel, 2019).

Bronvermelding

Etiologie

Prognose

Burning mouth syndrome schetst een
complex klinisch beeld. Hierdoor zijn
er meerdere oorzaken gesuggereerd
(Grushka, Epstein, & Gorsky, 2002):

Psychologische disfunctie; met
name angst en depressie;
Hormonale veranderingen; uit een
onderzoek bleek dat ongeveer
90% van de deelnemende
vrouwen postmenopausal was;
Droge mond, bijv. door
speekseltekort;
Versterkte smaakcapaciteit; er is
een mogelijke relatie gebleken
tussen smaakactiviteit en BMS. Dit
houdt in dat mensen die een
versterkte smaakcapaciteit hebben
eerder getroffen worden door
BMS.

De uitkomsten van BMS op lange termijn zijn nog vrij onduidelijk.
Een recent onderzoek toonde de volgende ondervindingen (Gurvits
& Tan, 2013):

10% kans op spontane remissie
26% kans op matige verbetering
37% kans op geen significante verbetering 
26% kans op verergering van de symptomen bij
afwezigheid van therapie

 
Psychotherapie zou in 29% van de gevallen effectief kunnen zijn. 
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