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Inleiding 
Met betrekking tot de etiologie van parodontopathieën 
kan uiteraard onderscheid worden gemaakt tussen 
exogene en endogene factoren. Dit is vanouds dan ook 
geschied, zij het aanvankelijk meer op klinische indruk-
ken dan op wetenschappelijk gefundeerde gegevens. 
Toen deze laatste meer en meer beschikbaar kwamen, 
trad een zekere verschuiving op ten gunste van de 
exogene factoren. De laatste jaren overwegen deze 
zelfs zozeer, dat de endogene hoe langer hoe meer op 
de achtergrond van de belangstelling zijn geraakt. Men 
beschouwt ze tegenwoordig dan ook slechts als van 
secundaire betekenis: zij kunnen alleen een bepaalde 
„kleur" verlenen aan de „gewone", d.i. op exogene 
oorzaken berustende parodontopathieën (Coppes, 
1972). 

Deze ontwikkeling is ook wel begrijpelijk, want de 
meeste onderzoekers en andere deskundigen op dit 
gebied zijn tandartsen, die in de kliniek voortdurend 
worden geconfronteerd met de verwoestende gevolgen 
van de exogene ontstekingsprocessen. De geïnteresseer-
de medicus echter kan zich niet aan de indruk ont-
trekken, dat de genoemde ontwikkeling het kenmerk 
draagt van een zekere eenzijdigheid. Misschien komt 
hier een verschil in beroepsinstelling tussen medicus en 
tandarts in tot uiting. De laatste heeft immers bij zijn 
dagelijkse curatieve arbeid veel meer te maken met 
exogene aandoeningen, waarvan tandcariës een bij-
zonder karakteristiek voorbeeld is. De medicus is 
daarentegen door de aard van zijn arbeidsterrein meer 
geneigd ook naar een endogene oorzaak van een af-
wijking te speuren, dus ook van parodontale aandoe-
ningen. Dit te meer omdat — in tegenstelling tot cariës, 
die in eerste instantie het glazuur treft, m.a.w. een van 
de lichaamshuishouding niet langer afhankelijke, a-
vitale substantie — de parodontopathieën optreden in 
weefsels, die wel degelijk onder invloed staan van de 
algemene stofwisseling, zodat eventuele endogene oor-
zaken niet teveel op de achtergrond mogen geraken. 

In het verleden was dit ook niet zo. In de jaren tussen 
de Eerste en de Tweede Wereldoorlog trok — voorna-
melijk door onderzoekingen van de Weense school — de 
hypothese sterk de aandacht, dat bij sommige vormen 
van parodontopathie infectie en pocketvorming secun-
dair zouden zijn en dat de primaire oorzaak zou zijn 
gelegen in een proces van atrofie van het bot in het 
gebied van de processus alveolaris der kaken. 

De omstandigheden hebben ertoe geleid dat ik, als 
internist, al sinds vele jaren belangstelling voor dit on-
derwerp heb. In de eerste plaats omdat bij mij al op 
26-jarige leeftijd de diagnose: „niet-infectieuze vorm 
van paradentose" (zoals dat toen heette) werd gesteld. 
De verschijnselen daarvan bestonden in blootliggende 
tandhalzen van mijn snijtanden, echter zonder pocket-
vorming en gingivitis, althans klinisch. Het tandvlees 
had zich weliswaar teruggetrokken, maar het lag strak 
tegen de interalveolaire septa en maakte een gezonde 
indruk, ook wat zijn kleur betreft. Alles bijeengenomen 
redenen waarom ik volgens de behandelende deskun-
digen niet behoefde te vrezen voor vroegtijdig gebits-
verlies. Dit bracht mij tot een tweede oorzaak van mijn 
belangstelling: mijn contacten naar aanleiding van deze 
aandoening met toentertijd vooraanstaande tandartsen, 
o.a. Sanders Sr., Sanders jr. (tevens arts) en in latere 
jaren ook Duyvensz. Van eerstgenoemde hoorde ik ook 
voor het eerst over het werk van Gottlieb en Orban 
over deze aandoening, waarvan men destijds de oor-
zaak niet kende. 

Deze belangstelling leidde tot een aantal onderzoekin-
gen, aanvankelijk in Nederland en later in Israël ver-
richt, waarvan de resultaten de niet-infectueuze hy-
pothese bleken te steunen en zelfs aanleiding gaven, 
de theorie nog uit te breiden en scherper te definiëren. 
Het is de bedoeling van dit artikel, een overzicht te 
geven van deze onderzoekingen. Tevens zal worden in-
gegaan op de wijze, waarop de politieke gebeurtenis- 
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sen vóór, tijdens en na de Tweede Wereldoorlog door 
hun grote invloed op de levenssituatie der betrokken 
onderzoekers, ook de ontwikkeling van de inzichten in 
de ontstaanswijzen der parodontopathieën hebben be-
invloed. Daarom draagt dit artikel een deels weten-
schappelijk, deels persoonlijk karakter. 

Historisch overzicht (Persoonlijke terugblik) 
Het was in het bijzonder door Elkan Sanders — die in 
1929 naar Wenen vertrok om zich als arts in de tand-
heelkunde te specialiseren — dat ik nader bij de pro-
blemen van parodontale aandoeningen werd betrok-
ken. Omstreeks diezelfde tijd was er nèg een omstandig-
heid, die mijn interesse gaande maakte. In 1929 was ik, 
na enkele jaren vooropleiding in de biochemie, assistent 
geworden aan de afdeling Interne Geneeskunde van 
Snapper te Amsterdam. Juist in die tijd ontdekte deze 
het eerste geval van hyperparathyreoidie in Nederland, 
hetgeen aanleiding werd tot zijn blijvende belangstel-
ling in de ziekten van het skelet. In verband hiermee 
begon ik al spoedig met het algemene onderzoek van 
patiënten met parodontopathieën, daarbij o.a. gebruik 
makend van de destijds in de interne kliniek in zwang 
zijnde methoden voor het onderzoek van de calcium-
huishouding. Deze onderzoekingen brachten echter 
slechts normale waarden aan het licht. Op verzoek 
van Sanders jr. onderzocht ik later ook nog de vitamine 
A en C-huishouding, omdat deze in de literatuur in 
verband werd gebracht met het ontstaan van de ziekte. 
Ik vond echter slechts bij enkele van de onderzochte 
patiënten lage vitamine A en C-gehaltes in het bloed. 
Trouwens, al spoedig werd bekend dat toediening van 
vitamine A en C niet de gewenste uitwerking had. 

Uit de aarde der zaak liet ik bij deze patiënten ook 
röntgenfoto's van het skelet maken. Om de kalkdicht-
heid van het skelet te beoordelen gebruikten wij ech-
ter röntgenogrammen van de handen en polsen. Dit 
hadden wij overgenomen van de kinderartsen, die daar-
uit conclusies trokken omtrent de aanwezigheid van 
rachitis. Deze methode leek het voordeel te hebben 
dat de foto's weinig beïnvloed werden door schaduwen 
van de omgevende weke delen. Wij realiseerden ons 
toen echter niet voldoende dat het kalkgehalte van het 
bot wordt bepaald door een groot aantal factoren, deels 
van metabole aard, maar evenzeer door de mecha-
nische invloeden van druk en trek, dit laatste via spier-
inserties. Het is daardoor zeer wel mogelijk dat iemand, 
die b.v. intensieve handenarbeid verricht, onder invloed 
van de mechanische trekkrachten een normaal of zelfs 

sterk kalkhoudend handskelet heeft, terwijl andere 
botten, die minder intensief worden bewogen — zoals 
b.v. de heupbeenderen bij personen met een zittende 
levenswijze — relatief weinig kalk bevatten. Van het 
belangrijke feit dat aan de processus alveolaris van de 
kaken geen spieren insereren en dat daarop dus alleen 
metabole factoren en drukprocessen invloed uitoefenen, 
was ik mij niet bewust. Het betekent immers dat, wan-
neer wij de kalkdichtheid van de processus alveolaris 
met die van een ander bot in het lichaam willen ver-
gelijken, de handen en polsen daarvoor niet geschikt 
zijn, zodat wij moeten zoeken naar skeletstukken waar-
aan evenmin spieren insereren. Praktisch komen voor 
zulk een vergelijking alleen maar de lichamen van de 
borstwervels in aanmerking. Weliswaar doet zich hier-
bij het bezwaar voor dat de wisselende dikte van dp 
weke delen de beoordeling van het kalkgehalte van de 
wervellichamen bemoeilijkt; ook zijn de drukverhou-
dingen anders dan in de kaak, maar het zou deson-
danks de moeite waard zijn geweest om niet alleen 
foto's van de handen en polsen, maar ook van de 
wervelkolom te nemen. Dit alles was mij echter niet 
bekend (en niet alleen mij!) en zo had ik, toen ik in 
1931 Elkan Sanders in Wenen bezocht, geen enkele 
sleutel tot de oplossing van het vraagstuk aan te bie-
den. 

In Wenen maakte ik kennis met de vooraanstaande 
onderzoekers op het gebied van de parodontale aan-
doeningen, waarvan voor mijn gevoel Gottlieb zich 
onderscheidde door zijn grote literatuurkennis, zijn 
vermogen om de onoverzichtelijke materie te ordenen 
en zijn imponerend studiemateriaal, vooral zijn ver-
zameling histologische preparaten van kaken, verkre-
gen bij autopsie van mensen van verschillende leef-
tijden, met en zonder parodontopathieën. Het maakte 
dan ook grote indruk op mij toen hij mededeelde dat 
hij zich het hoofd brak over het bestaan van een paro-
dontale aandoening van niet-infectueuze oorsprong, 
gekenmerkt door primaire atrofie van de processus 
alveolaris. De oorzaak was hem onbekend, maar zij 
was naar zijn overtuiging van endogene aard: zij moest 
zijn gelegen in het skelet; zij moest wel de uitkomst 
wezen van een algemeen stofwisselingsstoornis. Het 
speurwerk naar de aard van deze onbekende stoornis 
lag dus veeleer op het terrein van de internist dan van 
de tandarts. Mijn belangstelling ontving door deze 
mededeling een nieuwe stimulans en toen Sanders jr. 
na  de voltooiing van zijn opleiding te Wenen in Ne-
derland terugkwam spraken wij dikwijls over het pro- 
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bleem, maar het kwam niet tot een systematisch ge-
formuleerde hypothese of tot een gericht onderzoek. 

In 1938 vond een gebeurtenis plaats die ook voor de 
wetenschap grote gevolgen zou hebben, nl. de bezet-
ting van Oostenrijk door het nationaal-socialistische 
Duitsland. Daarmee voltrok zich het noodlot aan de 
Universiteit van Wenen. Immers verscheidene van haar 
coryfeeën waren van Joodsen bloede; de intocht der 
Duitse troepen betekende dat er voor lange tijd geen 
plaats meer voor hen zou zijn in de Oostenrijkse sa-
menleving. Zo ook voor Gottlieb, Weinmann en Orban. 
Zij brachten het er levend af en vonden gastvrijheid in 
de Verenigde Staten. Maar daar kwamen zij — als 
immigranten — terecht in een milieu waar de infectie-
theorie inzake het ontstaan van parodontopathieën 
algemeen verbreid was en hun stemmen en argumenten 
vonden daar (zoals bij immigranten vaak het geval is) 
nauwelijks gehoor. Zo meen ik het — althans gedeel-
telijk — te moeten verklaren dat in de Verenigde Staten 
de theorie van Gottlieb in zo geringe mate kritisch is 
getoetst. Zijn resultaten werden niet aan een nader 
onderzoek onderworpen, doch genegeerd. 

Dit is ook om andere, psychologische redenen, wel be-
grijpelijk. Door de hypothese dat de oorzaak van deze 
„tandziekte" niet primair was gelegen in de peridentale 
ruimte, maar in een algemene stofwisselingsstoornis, 
verlegden Gottlieb en zijn medewerkers het probleem 
van de etiologie van de onderhavige parodontopathie 
buiten het territorium van de tandartsen. Voor Gottlieb 
c.s. betekende dit geen „terreinverlies": hij was immers 
zowel arts als tandarts. Maar voor de meeste tandartsen 
was het vreemd en moeilijk aanvaardbaar dat een ziekte, 
die in hun dagelijkse praktijk hun „toebehoorde", 
eigenlijk van andere dan dentogene herkomst zou zijn. 
Men ontmoet dit psychologische probleem herhaalde-
lijk in de geneeskunde. Het blijkt altijd weer moeilijk 
voor sommige orgaanspecialisten, om, wat zich op 
„hun" gebied afspeelt, te erkennen en te aanvaarden 
als onderdeel van een meer algemeen proces. 

Hoe dan ook, na 1938 is er een opvallende stilstand 
gekomen in het onderzoek naar de betekenis van niet-
infectueuze factoren voor het ontstaan van bepaalde 
vormen van parodontopathie. Mede door de oorlogs-
omstandigheden was het mij ook niet mogelijk in de 
jaren na 1938 op dit gebied wetenschappelijk verder 
te werken en, toen ik in 1945 in het Wilhelmina Gast-
huis te Amsterdam terugkwam, vond ik andere urgente 

problemen. Desondanks werd ik, ook weer door een 
persoonlijke beleving, tot de studie der parodontopa-
thieën teruggebracht. In 1946 kreeg ik rugpijn en door 
de wijze waardoor deze verergerde, begreep ik dat zij 
op een afwijking in de wervelkolom berustte. Inder-
daad wees een röntgenfoto uit dat ik osteoporose van 
de wervelkolom had met een impressie-fractuur van de 
6e wervel. Toen kwam de gedachte op aan een moge-
lijk verband tussen de alveolaire atrofie van de kaak, 
die bijna 20 jaar voordien bij mij was vastgesteld (en 
die geleidelijk was voortgeschreden) en de thans ge-
vonden osteoporose van de wervelkolom. Deze laatste 
wierp bovendien een verrassend licht op een mogelijke 
oorzaak van beide processen. Als kind wilde ik nl. geen 
melk drinken. Toen ik op ongeveer 10-jarige leeftijd 
een ietwat kromme rug kreeg, schreef men dit toe aan 
de schoolbank. Ik kreeg heilgymnastiek. Maar pas toen 
ik mij als arts voor de voedingsleer begon te in-
teresseren, begreep ik dat er een mogelijk verband met 
deze voedingsfout kon zijn en ging dus op een meer 
adequaat dieet over. Tijdens het laatste jaar van de 
bezetting was mijn voeding opnieuw slecht geweest en 
ik begon mij dus af te vragen of een voedingsdeficiëntie 
zowel voor de osteoporose van de wervelkolom als 
van de kaak verantwoordelijk kon zijn. De werkhypo-
these voor een gericht onderzoek was nu duidelijk. 

Het onderzoek 
Dit geschiedde in samenwerking met Duyvensz, in zijn 
tijd een pionier als Gottlieb, doch meer als clinicus 
dan als laboratoriumonderzoeker. Deze tandarts stond 
open voor alles wat uit andere vakgebieden bruik-
baar zou kunnen zijn voor de verklaring en de therapie 
van parodontale aandoeningen. Hij was dan ook da-
delijk bereid tot een onderzoek om de nieuwe hypo-
these te toetsen. Hij selecteerde patiënten met paro-
dontopathie die weinig of geen tekenen van infectie 
toonden en verwees ze naar mij. Ik herhaalde bij hen 
het onderzoek naar de calciumhuishouding, maar 
bovendien maakten wij nu röntgenfoto's van de wer-
velkolom. Mijn toenmalige medewerker Reisel raakte 
eveneens geïnteresseerd in het probleem en zo brach-
ten wij gedrieën in het Tijdschrift voor Tandheelkunde 
(1949) het eerste verslag uit: bij een groot aantal van 
de onderzochte patiënten met „niet-infectueuze paro-
dontopathie" werden wervelafwijkingen gevonden, die 
pasten in de klinische diagnose van zogenaamde alge-
mene preseniele osteoporose8. 

Hiermee was in de eerste plaats steun verleend aan de 
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oorspronkelijke hypothese van Gottlieb, dat bij patiën-
ten met niet-infectueuze parodontopathie een algemene 
metabole stoornis in de skeletstofwisseling aanwezig 
was. Maar tevens konden wij nieuwe hypotheses op-
stellen, en wel over de aard van deze algemene stoor-
nis, waarvan Gottlieb geen vermoeden had gehad. 
Onze hypothese luidde dat in het ontstaan van deze 
vorm van parodontopathie dezelfde factoren een rol 
speelden als in het ontstaan van de ziekte, die in de 
geneeskunde als preseniele osteoporose bekend is. 

Bij dit onderzoek kwam echter nog meer aan het licht. 
Tijdens het opnemen van de voedingsanamnese van 
deze serie patiënten bleek, dat het overgrote meren-
deel op te jeugdige leeftijd — evenals ik — opgehouden 
had met het drinken van melk. Verder kwamen uit 
de voedingsanamnese geen duidelijke tekorten naar 
voren: met name was er geen gebrek aan eiwit of 
vitamine C of D achteraf vast te stellen. Het enige ge-
brek bleek bij berekening een jarenlang voortgezet, 
licht tot matig tekort aan calcium in de voeding. Wie 
weinig melk drinkt, beperkt daarmee zijn calciumop-
neming en aangezien een voldoende toevoer daarvan 
vooral tijdens de groei noodzakelijk is, loopt degene 
die te jong ophoudt met het drinken van melk (of 
karnemelk, resp. yoghurt) kans op een calciumtekort. 
Dit geldt nog temeer voor hen, die een minder doel-
treffende calciumresorptie hebben, want om onbekende 
redenen is de efficiëntie van de kalkresorptie bij ver-
schillende individuen uiteenlopend 2, 13, 14, 15, 16. Ons 
onderzoek bracht ons er dus toe om zowel voor de 
niet-infectueuze vormen van parodontopathie als voor 
de algemene preseniele osteoporose grote betekenis toe 
te kennen aan een chronisch calciumtekort als één der 
oorzakelijke factoren in het ontstaan van beide ziekten. 
Wij kwamen daarbij in conflict met de gangbare me-
ning in de geneeskunde van die dagen. Albright c.s.1  
hadden juist de uitspraak gedaan dat calciumdeficiëntie 
alléén als oorzaak van een ziekte van het skelet bij de 
mens niet voorkwam en Snapper had zich daarbij aan-
gesloten. Wij voelden ons echter niet verplicht deze, 
grotendeels persoonlijke, opvatting te onderschrijven: 
al het werk van de volgende jaren is erop gericht ge-
weest, de aldus uitgebreide hypotheses te toetsen.*) 

*) Op de verwarring, die lange tijd in de kliniek heeft geheerst 
tussen de begrippen osteoporose en osteomalacie (c.q. rachitis) 
wordt hier niet verder ingegaan. Laatstgenoemd proces is 
thans vrij algemeen erkend als gevolg van vitamine D-tekort, 
hetgeen met calciumdeficiëntie kan samengaan, doch niet 
noo dzakelij kerwij s14.  

Hiertoe was het in de eerste plaats nodig, patiënten 
uit deze eerste studie te vergelijken met een controle-
groep van dezelfde leeftijd, die wè1 voldoende calcium 
had opgenomen. Het was niet zo eenvoudig een groep 
mensen samen te stellen, die hun hele leven b.v. 1 liter 
melk per dag hadden gedronken. Wij verkregen deze 
controlegroep ten slotte uit twee bronnen: a. een aantal 
bejaarde personen en patiënten, die sinds hun jeugd 
(b.v. wegens een maagzweer) veel melk hadden ge-
dronken en derhalve aan het gestelde criterium vol-
deden en b. via een advertentie in een zuiveltijdschrift, 
waarop uit het zuivelbedrijf afkomstige, gezonde vrij-
willigers, die hun leven lang minstens 1 liter melk 
per dag hadden gedronken, zich aanmeldden voor 
onderzoek van hun gebit en hun wervelkolom. Het 
resultaat bevestigde de hypothese in twee opzichten: 
1. in de controlegroep kwam significant véél minder 

niet-infectueuze parodontopathie en preseniele os-
teoporose van de wervelkolom voor dan onder de 
patiënten met parodontopathieën. 

2. parodontopathie en osteoporose waren in hun voor-
komen statistisch significant gecorreleerd9. 

Er bestond geen absolute correlatie, omdat uiteraard 
zowel op de kaak als op de wervelkolom lokale facto-
ren inwerken, die niet voor beide gelijk zijn, maar de 
veronderstelling dat parodontopathie van niet-infectu-
euze oorsprong een onderdeel zou kunnen zijn van 
algemene osteoporose, werd hierdoor aanzienlijk ge-
steund. 

Aan deze publikatie van Groen, Duyvensz en Halsted 
(1960) zijn de tabellen I en II ontleend. 

In Israël volgde enkele jaren later een ander onder-
zoek. Hierbij gingen wij niet uit van personen, die we-
gens parodontpathieën in behandeling waren en daarna 
onderzocht werden op de aanwezigheid van osteopo-
rose. 

Omgekeerd gingen wij thans uit van patiënten met 
preseniele osteoporose in de afdeling Interne Genees-
kunde en verwezen hen naar de afdeling Parodonto-
logie van de Hebreeuwse universiteit. Het resultaat 
was indrukwekkend: een groot aantal van de patiënten, 
die wegens algemene osteoporose onder behandeling 
waren, hadden hun gebit reeds verloren (dit kon overi-
gens ten dele het gevolg van cariës zijn) en bij anderen 
werd een hoge frequentie van parodontopathie gevon-
den. Dit resultaat werd in 1968 samen met Menczel 
en Shapiro beschreven11. Sindsdien zijn verdere be- 
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vestigingen van de theorie gevolgd, die deze vroegere 
medewerkers binnenkort hopen te publiceren. 

Discussie 
Het is uit de aard der zaak te vroeg om de aldus gefor-
muleerde gegevens bewezen te achten. Wel menen wij te 
mogen zeggen dat het negeren van andere dan infectueu-
ze factoren in de recente tandheelkundige literatuur niet 
gerechtvaardigd is. Dit geldt in het bijzonder voor het 
desbetreffende rapport van de Wereldgezondheidsor-
ganisatie23. Het is o.i. voornamelijk socio-psycholo-
gisch, door de hierboven beschreven factoren, te ver-
klaren dat de metabole aspecten van de parodontopa-
thieën in dit rapport niet eens worden genoemd. 

Gelukkig schijnt er in de allerlaatste tijd een kentering 
te komen in de belangstelling van de onderzoekers. 
Kenmerkend daarvoor is het feit dat uit de afdeling 
van Held, een der exponenten van de infectie-theorie, 
kort geleden een artikel is verschenen van de hand van 
Nussbaum17, dat aandacht besteedt aan de Weense, 
Nederlandse en Israëlische onderzoekingen. De schrij-
ver formuleert zijn conclusies zeer voorzichtig en wijst 
erop, dat er, om de theorie van de osteoporose te 
toetsen, meer gevallen nodig zijn dan hij tot zijn be- 

schikking had (zie ook Exc. odont. Sectie VIII, nr. 562, 
juli 1962). De betekenis van de niet-infectueuze facto-
ren is echter uit zijn tabellen duidelijk af te lezen. 

Een belangrijke steun aan de theorie, dat chronische 
calciumdeficiëntie de oorzaak kan zijn van osteoporose 
en atrofie van de processus alveolaris en parodonto-
pathie is onlangs gepubliceerd door Henrikson13. Deze 
onderzoeker gaf aan twee groepen volwassen honden 
gedurende een periode van een jaar diëten die vol-
doende resp. onvoldoende calcium bevatten, waarbij 
de eerste groep bovendien weinig en de andere veel 
fosfaat kreeg. In de groep, die het ongunstige calcium-
diëet ontving ontstonden typische veranderingen in het 
alveolaire bot, terwijl na twaalf maanden de incisivi 
los zaten. In de controlegroep waren deze veranderin-
gen niet aanwezig. 

Daar in beide groepen tandsteen gevormd werd en 
een lichte chronische gingivitis ontstond, trok deze 
schrijver de conclusie, dat deze factoren voor het ont-
staan van de peri-odontale veranderingen minder be-
langrijk waren dan calciumdeficiëntie. Ook hij komt 
tot de conclusie, dat het ontstekingsproces bij de men-
selijke ziekte secundair is aan de veranderingen in het 
bot. 

Het voorgaande overziende kunnen wij de tegen- 

Tabel I. Vóórkomen en ernst van een parodontopathie van niet-infectueuze oorsprong bij 
patiënten en controles uit gelijke leeftijdsgroepen. 

Graad van 
atrofie 

24 patiënten 24 controles 

8 mannen 16 vrouwen totaal 16 mannen 8 vrouwen totaal 

Geen 4 2 6 
Licht 2 2 4 9 4 13 
Matig 3 10 13 2 2 4 
Ernstig 3 4 7 1 1 

Tabel II. Röntgenbevindingen aan de wervelkolom bij 24 patiënten met parodontopathie 
van niet-infectueuze oorsprong en 24 controles uit gelijke leeftijdsgroepen. 

Controles 

M V 

Geen osteoporose 2 3 
Lichte osteoporose 3 5 8 10 5 15 
Matige osteoporose 4 9 13 4 2 6 
Ernstige osteoporose 1 2 3 

Patiënten 

M 	V 	totaal 
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Groen: Alveolaire osteoporose 

woordige stand van de theorie, dat metabole factoren 
een belangrijke rol spelen in het ontstaan van de paro-
dontopathieën, als volgt formuleren: 
1. Veel gevallen van parodontopathie van ogenschijn-

lijk niet-infectueuze oorsprong beginnen met osteo-
porose van de processus alveolaris, waardoor het bot 
meer „poreus" wordt en de interalveolaire septa 
gaan atrofiëren. Daardoor ondervinden de gebits-
elementen minder steun. 

In de ondieper en wijder wordende tandkassen 
ontstaan mede onder invloed van druk- en wrik-
verhoudingen tijdens het kauwen, pockets, die vooral 
bij patiënten, met slechte mondhygiëne aanleiding 
kunnen geven tot infectie van de aldus verwijde 
parodontale ruimte. Verkeerde stand van elementen, 
slechte kauwgewoonten, onjuist gebruik van de tan-
denborstel, stagnatie van voedselresten, ontoerei-
kende restauraties en slechte mondhygiëne, bevor-
deren het ongunstige verloop van een proces, dat 
als alveolaire osteoporose en -atrofie begint. In ge-
vallen, waarin geen infectie plaatsvindt, kan het pro-
ces vele jaren lang als zuivere osteoporose van de 
processus alveolaris, in de vorm van zgn. horizon-
tale atrofie, verlopen. 

2. De metabole oorsprong van deze osteoporose en 
atrofie van de kaak is dezelfde als van de zgn. ge-
generaliseerde preseniele osteoporose, die zich, be-
halve in de processus alveolaris; voornamelijk af-
speelt in de wervelkolom en het bekken. De me-
chanische invloeden, die het klinische beloop beïn-
vloeden, zijn voor de kaak en de wervelkolom uit 
de aard der zaak verschillend: daardoor zijn paro-
dontopathie en osteoporosis senilis wel tot op ze-
kere hoogte gecorreleerd, doch er bestaat geen vol-
komen parallellisme in het beloop van beide aan-
doeningen. 

3. De oorzaken dezer preseniele osteoporose zijn nog 
niet volledig opgehelderd. In het complex van oor-
zaken speelt een jarenlang chronisch calciumtekort 
in de voeding (in onze streken voornamelijk door 
een ontoereikend gebruik van melk sinds de jeugd) 
en door een minder efficiënte resorptie van calcium 
uit de darm, een voorname rol, naast zulke factoren 
als een zittende levenswijze en de daling van anabole 
geslachtshormoon-produktie op latere leeftijd. 

4. Een praktische consequentie van deze opvatting is, 
dat toediening van calcium, in de voeding en medi-
camenteus en eventueel van calcium-anabole hor-
monen (onder deskundige leiding) in staat moet zijn, 
het proces van de preseniele osteoporose, zowel in 

de wervelkolom als in de processus alveolaris — al-
thans gedeeltelijk — tot staan te brengen. Deze be-
langrijke therapeutische mogelijkheid dient door 
speciale, daarop gerichte, onderzoekingen te worden 
getoetst. Indien deze predictie zou worden bevestigd, 
zou aan de thans nog algemeen gebruikelijke, uit-
sluitend lokale, behandeling der parodontopathieën 
een algemene therapie kunnen worden toegevoegd, 
waaraan — gezien de vaak onbevredigende resultaten 
der tegenwoordige behandeling, grote behoefte be-
staat. Deze therapeutische consequentie is zo belang-
rijk, dat langer negeren van de metabole theorie 
in de tandheelkunde, ook medisch-ethisch gezien, 
niet verantwoord is. 

Samenvatting: 
Het is de bedoeling van deze mededeling: 
a. een persoonlijk overzicht te geven van de historische ontwik-

keling van de hypothese van de metabole pathogenese der 
parodontopathieën van niet-infectueuze oorsprong, als on-
derdeel van gegeneraliseerde preseniele osteoporose; 

b. enkele, voornamelijk Nederlandse onderzoekingen te noe-
men, die deze hypothese hebben gesteund; 

c. te trachten, daardoor hernieuwde belangstelling te wekken, 
zowel bij de tandartsen als bij de artsen, voor de rol van 
metabole factoren, voornamelijk op het gebied van de cal-
ciumhuishouding, in de pathogenese van beide ziekten; 

d. ten einde in het bijzonder de therapeutische mogelijkheden, 
die aan deze hypothese zijn verbonden, ter toetsing onder 
hun aandacht te brengen. 

Summary: 
Title: Alveolar osteporosis and atrophy as cause of periodontal 
disease. 

The author presents a survey of the historical development 
of the hypothesis that metabolic, rather than infectuous factors 
play a primary role in the pathogenesis of para-odontal disease. 
This disease is postulated to belong to the same metabolic 
bone disease which is classified as presenile generalized osteo-
porosis, in internal medicine. Especially the role of chronic 
long protracted calcium deficiency and low calcium absorption 
is stressed as an important factor in the etiology of both con-
ditions. A number of researches, especially those carried out 
by Netherlands investigators are mentioned which appear to 
support this hypothesis. It is hoped that this contribution may 
stimulate dentists and doctors to a renewed interest for the 
role of metabolic factors, especially with relation to calcium 
deficiency. It is pointed out that according to this hypothesis 
the administration of calcium and hormones which favour 
calcium deposition in bone should have an influence on the 
progress of the condition. This possibility deserves further 
testing. 
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BIJZONDERE ONDERWERPEN 

OVER HET BESTRIJDEN VAN PARODONTALE 
AANDOENINGEN 

Inleiding 
Zolang er nog onvoldoende inzicht bestond in de etiologie 
van parodontale aandoeningen, werden, gelijk vanzelf 
spreekt, ook de mogelijkheden tot doeltreffende bestrij-
ding ervan - inclusief natuurlijk de profylaxe - bepaald 
niet hoog aangeslagen. Dat was tot in een betrekkelijk 
recent verleden nog het geval. Vóór de Tweede Wereld-
oorlog b.v. waren de practici ten aanzien van de behan-
deling en de preventie van parodontopathieën over het 
algemeen nog bijzonder sceptisch gestemd. Zij waren op 
grond van klinische indrukken veel meer dan thans ge-
neigd, aan invloeden van het gestel op het ontstaan ervan 
grote betekenis toe te kennen. En aangezien omtrent deze 
invloeden nog heel weinig exacte gegevens beschikbaar 

waren, stond de poort wijd open voor speculaties. De the-
rapie was derhalve verschillend, al naar gelang van de 
gedachten - of misschien de idee-fixe - die de practicus 
zich aangaande de etiologie had gevormd. Sommigen 
verwachtten het heil van vitamine C-preparaten, anderen 
schreven speciale diëten voor of pasten middelen toe, die - 
om niet nader opgehelderde redenen, maar vermoedelijk 
met steun van suggestieve reclame-advertenties - geacht 
werden de parodontale weefsels te versterken. 

Van de meesten echter maakten zich echter na kortere 
of langere tijd een zekere gelatenheid meester, op grond 
van de gedachte: „er is toch geen kruid tegen gewassen". 
Deze stemming van „laissez faire" was niet bepaald be-
vorderlijk voor het elan om tandsteen te verwijderen, 
hoewel zulks door verlichte geesten toch wel gepropa-
geerd werd. De lauwheid in dit opzicht werd - zo dacht 
men - gerechtvaardigd door waarnemingen in de prak-
tijk: toonde niet de ene patiënt ondanks rigoureuze mond-
hygiënische zelfverzorging toch een deficiënt parodontium 
en stonden bij de andere, ondanks duidelijke tekenen van 
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