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De hedendaagse tandarts, die bereid is zijn bijdrage te leveren tot de bevor-
dering van de gebitsgezondheid der Nederlandse bevolking, verkeert in een 
moeilijke positie. Enerzijds wil hij graag de tijdens zijn opleiding verworven 
kennis en vaardigheid in de praktijk brengen, anderzijds wordt hij gecon-
fronteerd met de harde werkelijkheid dat zijn volgens de eisen uitgevoerde 
cariëstherapie — sociaal beschouwd — kwantitatief te weinig zoden aan de 
dijk zet. De vloedgolf is te sterk. 

De omstandigheden dwingen hem dus tot de erkenning dat cariësbestrij-
ding langs de tot nu toe gevolgde weg te weinig uitzicht biedt. Is het daar-
om een verkeerde weg? 

Zekere uitlatingen in de literatuur doen hem vermoeden van wel. De on-
behaaglijke gedachte voortdurend het paard achter de wagen te spannen 
dringt zich al heel sterk op wanneer hij kennis neemt van een recente uit-
spraak van Mühlemann, König en Marthaler, het researchteam van het 
„Kariesforschungsstation" van de universiteit van Zürich: 

„Het is heden mogelijk kinderen nagenoeg cariësvrij te doen opgroeien." (1.) 

In aanmerking genomen het speciale terrein van onderzoek van deze auteurs 
is het duidelijk dat zij daarbij in de eerste plaats denken aan zuiver profylac-
tische maatregelen, met name fluoriden. 

De bekende Amerikaanse onderzoeker Maury Massler benadert het pro-
bleem van de cariësbestrijding weer van een andere zijde. Hij legt de nadruk 
op de therapie en betoogt dat men bij de curatieve behandeling van cavi-
teiten niet de juiste wegen bewandelt. Zijn opvattingen zijn tot nu toe nog 
weinig in de openbaarheid gekomen. Schrijver dezes beschikt over slechts 
één publikatie (1962), onder de titel: „Control of caries: a new concept" en 
de tekst van een voordracht, die de auteur in 1966 ter gelegenheid van de 
jaarvergadering der F.D.I. te Tel Aviv heeft gehouden. Hierin worden ge-
dachten ontwikkeld, waarvan de juistheid wellicht niet geheel vaststaat, 
maar die toch in elk geval de moeite van het kennisnemen waard zijn. 

Massler schrijft: 

„Tandcariës is een door micro-organismen veroorzaakte infectie van de tan-
den: in een kiemvrij milieu ontstaat geen cariës. De destructie van de harde 
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tandweefsels is het gevolg van de werking der bacteriële produkten (zuren en 
proteolytische enzymen). De micro-organismen vermenigvuldigden zich op 
de oppervlakken van glazuur en dentine terwijl hun afscheidingsprodukten de 
onderliggende weefsels tot verval brengen." (2.) 

Tot zover huldigt Massler in hoofdzaak een algemeen aanvaard standpunt. 
Hij beschouwt echter cariës niet alleen als een infectie van de tand, maar 
in de eerste plaats als een infectie van de mond. Zij behoort volgens hem 
dan ook te worden behandeld als een mondziekte: m.a.w. als een aandoe-
ning die eerst tot staan moet worden gebracht alvorens men met het aan-
brengen van definitieve restauraties mag beginnen. 

Naar aanleiding van het bovenstaande dient eerst te worden vastgesteld dat 
in de bestrijding van tandcariës de laatste twintig jaar — sociaal gesproken — 
nog niet veel verbetering is gekomen. Wèl kan men zeggen dat theoretisch 
de mogelijkheden aanzienlijk groter zijn geworden. Vast staat dat fluoride-
ring van het drinkwater en bestrijding van het veel te grote suikerverbruik 
een zeer aanzienlijke reductie van het tandbederf kan bewerkstelligen. Bo-
vendien zijn behalve vooraanstaande onderzoekers, zoals Mühlemann c.s. 
en Massler, ook anderen van mening dat het probleem therapeutisch oplos-
baar is, o.a. Äslander (6, 7) en Egyedi (8). 

Dat dit alles niet alleen uit een oogpunt van volksgezondheid maar ook uit 
dat van economie van eminent belang is, bleek nog onlangs uit de rede die 
de Directeur-Generaal van de Volksgezondheid, Dr. Kruisinga, ter gelegen-
heid van de opening van het Jeugdcentrum voor Schooltandverzorging te 
Tilburg hield en waarbij hij deed uitkomen dat de bestrijding van tandziek-
ten in een klein land als het onze meer dan 100 miljoen gulden per jaar op-
eist en nog eens 100 miljoen voor arbeidsverzuim! 

Men zou zeggen dat dit alles meer dan voldoende moest zijn om deze meest 
verbreide volksziekte thans met kracht te lijf te gaan. De werkelijkheid is 
echter dat ondanks de — moeilijk op gang komende — fluoridering en de ver-
breiding van literatuur over het gevaar van te veel snoepen, niet van een 
essentiële verbetering kan worden gesproken. Want ook de vermeerdering 
van het aantal schooltandklinieken kan bij de huidige methoden van cura-
tieve zorg het probleem — sociaal gesproken — niet tot een oplossing bren-
gen. Het blijft een „mer à boire", zolang het kwaad niet in de wortel wordt 
aangetast. 

Wanneer het juist zou blijken te zijn dat een veranderde voeding een ca-
riësvrij gebit zou opleveren, dan zal toch zelfs de grootste optimist niet ge-
loven, dat binnen afzienbare tijd de gehele bevolking tot die verandering zou 
zijn te bewegen. Met andere woorden: waar wij hier te doen hebben met 
„aanval en verdediging", zal men zich vooral op de verdediging dienen toe 
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te leggen, zolang de kans op het stuiten van de aanval (voeding) weinig 
hoopvol lijkt. Daarom zou het al een aanzienlijke winst betekenen wanneer 
Massler's opvattingen betreffende cariëstherapie juist zouden blijken te zijn. 

Keyes en Fitzgerald (9, 10) hebben aangetoond dat tandbederf bij ratten 
kan worden overgebracht, door een geïnfecteerd dier over te brengen in een 
kooi met cariës-immune ratten. Dit betekent dat cariës niet alleen maar 
moet worden beschouwd als een holte in een tand, maar als een infectieus 
proces, dat overal in de mond kan beginnen waar bacteriën de kans krijgen 
enige tijd op de tanden te blijven, bij voorkeur in de bekende predilectie-
plaatsen, maar ook daar waar lamellae of barsten naar het tandbeen leiden. 
Wanneer deze bij ratten geconstateerde besmettelijkheid ook voor de mens 
geldt, dan is de logische consequentie dat het geen zin heeft definitieve con-
serverende behandelingen te verrichten zolang niet eerst de infectie is be-
streden en overwonnen. 

Dit inzicht — aldus Massler — zal leiden tot een ingrijpende verandering van 
de in de conserverende tandheelkunde toegepaste methoden. Tot nu toe be-
rustten deze uitsluitend op „reparatieve" verrichtingen. Maar dit is geen 
restauratieve tandheelkunde in de ware zin des woords, want de mond blijft 
ondanks de aangebrachte restauraties onverminderd geïnfecteerd en het Ca-
riësproces kan rustig verdergaan. 

Volgens Massler zal de tandarts dus eerst de infectie moeten overwinnen, 
alvorens hij met definitieve restauraties een aanvang kan maken. Deze over-
winning kan hij constateren met behulp van cariëstests, bv. lactobacillus-
tellingen. Natuurlijk zou de patiënt door een zorgvuldige mondhygiëne — 
borstelen na elke maaltijd — hiertoe veel kunnen bijdragen, maar van het 
gros der bevolking is in dit opzicht even weinig te verwachten als van de 
bereidheid, het suikerverbruik, vooral tussen de maaltijden, te verminderen. 

Daarom staat Massler op het standpunt dat alleen de derde mogelijkheid 
overblijft, nl. de mechanische verwijdering van de geïnfecteerde carieuze 
laag van elke plaats in elk element. In verband hiermee herinnert schrijver 
dezes aan een eigen publikatie in dit Tijdschrift (1946), waarin hij, de na-
druk o.m. leggend op de verbreiding van het cariësproces langs de glazuur-
dentinegrens, betoogt: 

„De structuur van de tand speelt dan ook de meest belangrijke rol in de weer-
stand tegen het proces en de profylaxe zal zich derhalve moeten bewegen, 
naast het bestrijden van de infectie, in de richting van het sluiten der glazuur-
defecten." (3.) 

Massler heeft zijn methode nu 9 jaar toegepast en reeds in 1962 was het re-
sultaat klinisch gecontroleerd over een periode van vier jaar bij 300 patiën-
ten. Zijn gedachtengang is dus dat niet — zoals tot nu toe gebruikelijk — de 
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cariës geleidelijk wordt verwijderd op een aantal plaatsen, maar onmiddellijk 
in alle elementen en op alle plaatsen, dit op grond van de stelling dat het 
een besmettelijke infectieziekte van de mond betreft. 

In desbetreffende onderzoekingen werd o.a. aangetoond dat, wanneer het 
aantal lactobacillen in de mond was vastgesteld (deze test dus beschouwd 
als een maatstaf voor de cariës-activiteit), het aanbrengen van één restau-
ratie in een gebit met bv. 10 caviteiten dit aantal niet vermocht te vermin-
deren. Dit was evenmin het geval wanneer 8 van de 10 caviteiten werden 
gerestaureerd. Pas wanneer alle aantastingen waren geëlimineerd, dus ook 
de allerkleinste, kon van een snelle en sterke vermindering, soms van een 
nagenoeg algehele eliminering van de lactobacillen worden gesproken 
(Shklair c.s. J. Am. D. Ass. 61 : 9, 1956). Het succes van de behandeling 
van een carieus gebit, dat wil dus zeggen het tot staan brengen van het 
cariësproces in die mond, wordt derhalve bepaald door de maatregelen die 
leiden tot volkomen genezing van de infectie. Pas daarna kan worden over-
gegaan tot de vervaardiging van definitieve restauraties. 

Voor de praktijk komt dit hierop neer dat de eerste zittingen moeten 
worden besteed aan het verwijderen van alle bederf en het aanbrengen van 
voorlopige voorzieningen met bijvoorbeeld zinkoxyde-eugenol. Het spreekt 
vanzelf dat ook dient te worden aangedrongen op goede mondhygiëne en 
beperking van het suikerverbruik. Met de eigenlijke restauratieve behande-
ling kan pas worden begonnen wanneer door een cariëstest, bv. lactobacillus-
tellingen, vaststaat dat de infectie overwonnen is. 

De verwijdering van het carieuze weefsel is een uiterst nauwkeurige hande-
ling, waarbij al het necrotische tandbeen moet worden verwijderd, vooral 
langs de glazuur-dentinegrens. Het is echter niet gewenst het nog vitale 
maar reeds ontkalkte tandbeen te verwijderen, aangezien dan onnodig de 
pulpa in gevaar komt. 

Wanneer de cariëscontrole-proef gunstig uitvalt, dan leert de ervaring dat 
de infectie voor tenminste zes maanden is verdwenen, zelfs wanneer de pa-
tiënt wederom een cariogeen dieet gebruikt. Men kan dan veilig tot defini-
tieve restauratie overgaan. In het licht van Massler's opvattingen is het ech-
ter een kunstfout wanneer men voordien definitieve restauraties vervaardigt. 
Want die zijn niet permanent: in een nog cariësactieve mond zal dan zeker 
secundaire cariës langs de randen ontstaan, hetgeen heel wat vergeefse moei-
te betekent. Evenzeer is het te veroordelen wanneer men onder die omstan-
digheden een orthodontisch apparaat of een prothese aanbrengt. 

Wanneer het uitgangspunt van Massler juist zou blijken te zijn, dan nog zal 
het niet eenvoudig wezen om deze begrippen bij de practici snel ingang te 
doen vinden Immers zij zouden ongetwijfeld een zekere omwenteling in de 
tandheelkundige opvattingen en behandelingssystemen teweegbrengen, aan-
gezien dan ook de begrippen van Black omtrent preventieve extensie zou- 
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den moeten worden herzien. Waarschijnlijk zou men met een veel eenvou-
diger methode van caviteitspreparatie kunnen volstaan. Eén en ander zou 
echter het einde betekenen van de wanhoop der kindertandartsen, die thans 
hun restauratieve arbeid voor een groot deel snel weer verloren zien gaan 
en die zich meer en meer afvragen of voor een groot percentage van deze 
patiënten conserverende behandeling eigenlijk nog wel enige zin heeft, met 
name wanneer het carieuze melkgebit onbehandeld blijft! 

Hoe dit zij: gezien het grote belang voor de volksgezondheid wordt het 
toch wel de hoogste tijd dat men zich hier te lande meer rekenschap gaat 
geven van het feit dat aan het tot stilstand brengen van het tandbederf — 
sociaal gesproken — bedroevend weinig wordt gedaan. Tevens is te beden-
ken dat de zogenaamde curatieve tandheelkunde, zoals die nog altijd wordt 
toegepast, de oplossing niet kan brengen, 66k niet wanneer het aantal tand-
artsen aanzienlijk groter zou zijn, en evenmin wanneer de gelederen nog 
worden versterkt door mondhygiënisten en schooltandverzorgsters. 

Men zal moeten leren inzien dat vóór alles met preventief werkende midde-
len iets te bereiken valt, doch dat alleen met propaganda voor goede mond-
hygiëne en voor het gebruik van een optimale voeding het gewenste effect 
niet zal worden bereikt. Enerzijds gaat het om de nodige versterking van het 
glazuur, ten einde een betere afweer tot stand te brengen; anderzijds om de 
primaire bestrijding van de mondinfectie. In beide opzichten is fluoridering 
van drinkwater een doeltreffend en onschadelijk middel gebleken, waardoor 
het aantal carieuze aantastingen met 50-60% wordt verminderd. Bovendien 
zijn er aanwijzingen dat van de applicatie van fluoriden, o.a. in de vorm van 
fluoride bevattende tandpasta's in de toekomst meer mag worden verwacht. 
Hierbij gaan de gedachten in de eerste plaats uit naar de organische (amino-) 
fluoriden, waarmee Miihlemann, Marthaler en König opmerkelijke resulta-
ten bereikten. 

Wat de door Massler gepropageerde methode betreft: hierover zal zo snel 
mogelijk, ook in Nederland, een betrouwbaar en uitvoerig onderzoek dienen 
te worden verricht, ten einde de waarde ervan te testen. Dit bedenkende 
moet alweer ten zeerste worden betreurd, dat nog steeds hier te lande een 
centraal wetenschappelijk tandheelkundig instituut ontbreekt, dat de nodige 
gegevens zou kunnen verschaffen. 

Weliswaar is men bezig met de bouw van nieuwe tandheelkundige univer-
siteitsinstituten, waar — naar men mag aannemen — ook plaats zal zijn voor 
wetenschappelijk onderzoek. Maar het zal nog jaren duren eer deze gebou-
wen klaar zijn. Pas dan zal men deze research-afdelingen kunnen gaan be-
mannen en pas dan begint de mogelijkheid van de zo noodzakelijke expe-
rimenten als de bovengenoemde. Is het nu eindelijk niet tijd voor het stichten 
van een centraal instituut (dat niet kostbaar behoeft te zijn), ten einde het 
werk te verrichten waar de sociale tandheelkunde op wacht? 
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