
MENINGEN 

De rubriek 'Meningen' is ingesteld ten einde bij te dragen aan de opinievorming 
binnen de tandheelkundige professie. Met een zekere regelmaat zullen hierin ook 
redactionele commentaren verschijnen. Daarnaast kunnen deze kolommen ter 
beschikking worden gesteld van diegenen, die onder eigen verantwoordelijkheid 
hun inzichten willen vastleggen over onderwerpen die ook de redactie van belang 
acht voor de lezerskring van dit tijdschrift. 
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Specifieke Plaque Hypothese 

De halfjaarlijkse inspectie door de tandarts 
zou wel eens kunnen bijdragen tot ver-
spreiding van cariës en parodontitis door 
de mond. Deze gedachte sprak De Graaff 
uit in zijn oratie. Een idee dat gebaseerd is 
op de hypothese dat cariës en parodontitis 
veroorzaakt worden door bepaalde typen 
bacteriën en niet, zoals veelal wordt veron-
dersteld, door de bacteriële plaque als ge-
heel. 
Bij gladde vlakken-cariës is dan vooral 
Streptococcus mutans de boosdoener, bij 
wortelcariës zou dit Actinomyces viscosus 
kunnen zijn, terwijl fissuurcariës door nog 
niet nader geïdentificeerde bacteriën ver-
oorzaakt zou worden. Ook de verschillen-
de vormen van parodontitis (juveniele pa-
rodontitis, adult parodontitis en acute ne-
crotiserende ulcerative gingivitis) zouden 
ieder hun eigen verwekker of specifieke 
groep verwekkers hebben. 
Het voorafgaande laat zich samenvatten in 
de zogenaamde 'Specifieke Plaque Hypo-
these', een theorie die een etiologische rol 
toekent aan bepaalde typen plaque, in te-
genstelling tot de 'Niet-Specifieke Plaque 
Hypothese' , waarbij elke vorm van plaque 
aanleiding zou geven tot ontstekingen in de 
mond. De Specifieke Plaque Hypothese is 
vooral gebaseerd op gevonden relaties tus-
sen de aanwezigheid van bepaalde bacte-
riën in de plaque en cariës en parodontopa-
thieën. 

Interpretatie 

Een probleem bij de interpretatie van de 
waargenomen relaties is dat, indien men 
bijvoorbeeld in een pocket een bepaalde 

*) Commentaar, op verzoek van de Redactie, 
naar aanleiding van inaugurele rede 'Onze 
broodheren' van Prof. Dr. J. de Graaff (deze 
aflevering pag. 324-329 

bacterie in grote aantallen aantreft, dit niet 
per definitie de ziektekiem is. Het is goed 
denkbaar dat een pocket ontstaat door ac-
cumulatie van plaque. De veranderde 
groeicondities in de aldus ontstane pocket 
stimuleren selectief bepaalde bacteriën. 
Deze bacteriën zijn dan niet de oorzaak, 
maar het gevolg van de ontsteking en poc-
ketvorming. 
Alleen longitudinaal onderzoek, waarbij 
nauwkeurig het tijdstip van weefselverlies 
wordt vastgesteld in relatie tot de subgingi-
vale bacteriële plaquesamenstelling, kan 
antwoord geven op de vraag wat er eerder 
is, weefselverlies of specifieke bacteriën. 

Uit onderzoek van de Forsyth-groep blijkt 
heel duidelijk dat met 'eigen' plaque be-
dekte tanden heel moeilijk met Streptococ-
cus mutans kunnen worden geïnfecteerd. 
Ook Svanberg (Archs Oral Biol 1978, 23: 
557-561) toonde aan dat de verspreiding 
van Streptococcus mutans door de mond 
zeer moeilijk gaat. Loesche (J Dent Res 
1979, 58: 1765-1770) laat zien dat door een 
eenmalig overbrengen van Streptococcus 
mutans bevattende plaque uit een fissuur 
met een sonde, een schoongemaakte, ste-
riele fissuur voor langere tijd geïnfecteerd 
kan worden met aanzienlijke aantallen cel-
len van Streptococcus mutans. Indien ech-
ter de te infecteren fissuur met eigen plaque 
bedekt was, trad er weliswaar infectie op, 
doch de aantallen cellen Streptococcus 
mutans waren na enkele dagen zó laag (ge-
middeld 0.006% van de totale plaqueflora) 
dat men zich kan afvragen of dit voor een te 
induceren cariësproces nog van enig be-
lang is. Dit alles wekt de indruk dat de reeds 
bestaande plaque bescherming biedt tegen 
nieuwe infecties door 'pathogene' bacte-
riën. Dergelijke beschermingsmechanis-
men zijn ook bij andere ecologische syste-
men bekend. Beperken we ons tot de 
mondholte, dan blijken bijvoorbeeld niet-
pathogene stafylococcen op de keelwand 
in staat infectie met hemolytische strepto-
coccen te voorkomen. Met betrekking tot 
overbrenging en verspreiding van 'patho-
gene' bacteriën uit pockets is eigenlijk 

niets bekend of het zouden de oude experi-
menten van Rosebury moeten zijn, die 
tenslotte concludeerde dat gingivitis ulce-
rosa niet besmettelijk is. 
Ik ben nader op de achtergronden van De 
Graaff's uitspraken ingegaan om duidelijk 
te maken dat de nu bestaande gegevens 
over specificiteit en verspreiding van 
mondinfecties bepaald niet in dezelfde 
richting wijzen. Deze onduidelijkheid in de 
stand van zaken is een situatie die vaak in 
de wetenschap wordt aangetroffen. Popu-
lariseren van die situatie is een moeilijke en 
kwetsbare onderneming en enige terug-
houdendheid en voorzichtigheid lijkt daar-
om geboden. 

Conclusie 

De Graaff had er verstandiger aan gedaan 
de wetenschappelijk interessante Specifie-
ke Plaque Hypothese 'binnenskamers' te 
houden. Door nu op basis van deze hypo-
these de tandarts aan te bevelen een instru-
ment na sondering van elke pocket te steri-
liseren wordt onbedoeld de beschuldigen-
de vinger geheven naar de tandarts die het 
altijd fout zou hebben gedaan. Bovendien 
stuit de aanbevolen maatregel op prakti-
sche bezwaren. 

De andere weg die tot beter onderbouwde 
conclusies kan leiden is die, waarbij de 
waargenomen specifieke bacteriën wor-
den verwijderd (met smal-spectrum antibi-
otica?) om dan vervolgens na te gaan of het 
actieve proces van parodontaal weefsel-
verlies tot stilstand komt. Dergelijke expe-
rimenten zijn om verschillende redenen 
nog niet mogelijk en zo lang zullen de Niet-
Specifieke Plaque en Specifieke Plaque 
Hypothese niet bewezen theorieën blij-
ven. Een soortgelijk verhaal is ook van 
toepassing op cariës en Streptococcus mu-
tans, hoewel epidemiologische gegevens 
en de resultaten uit dierexperimenteel en in 
vitro-onderzoek hierbij meer ondersteu-
ning geven dan nu het geval is bij parodon-
topathieën. 

Wetenschap en de implicaties voor de 
praktijk 

Daar De Graaff in zijn inaugurale rede te-
recht stelt dat men voorzichtig moet zijn 
met het hanteren van de Niet-Specifieke 
Plaque Hypothese op grond van experi-
mentele resultaten, zou hij die voorzichtig-
heid ook moeten betrachten met de Speci-
fieke Plaque Hypothese. Deze kantteke-
ning plaats ik, terwijl ik zelf ook fervent 
aanhanger ben van de Specifieke Plaque 
theorie — een dergelijke hypothese bergt 
immers veel meer invalshoeken voor hy-
pothesetoetsend onderzoek in zich dan de 
Niet-Specifieke Plaque Hypothese. Mijns 
inziens gaat het echter wat te ver om op 
grond van een dergelijke hypothese de 
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tandarts aan te bevelen voortaan de poc-
ketsonde na sondering van elke pocket te 
steriliseren. Afgezien van de nog onduide-
lijke specifieke etiologie is het helemaal 
nog de vraag of door de mond met een 
sonde verspreide 'pathogene' bacteriën 
zich op de nieuwe plaatsen kunnen hand-
haven. 

Verspreiding van bacteriën door de mond 

De Graaff stelt dat de Minimale Infectie 
Dosis van Streptococcus mutans 105  cellen 
per ml mondvloeistof bedraagt. Met ande-
re woorden, bij een dergelijke concentratie 
cellen van Streptococcus mutans in de 
mondvloeistof worden tanden en kiezen 
geïnfecteerd. Svanberg (Scand J Dent Res 
1978, 86: 412-414) toonde aan, dat de tan- 

denborstel direct na gebruik meer dan 106  
cellen van Streptococcus mutans kan be-
vatten. Toch komt Streptococcus mutans 
sterk gelokaliseerd in de mond voor. Het is 
dan ook pikant dat de door De Graaff aan-
gehaalde Minimale Infectie Dosis van 105  
cellen per ml mondvloeistof gebaseerd is 
op experimenten waarbij de te infecteren 
tanden eerst zeer secuur waren ontdaan 
van alle bacteriële plaque. 
De tandarts wordt met een probleem opge-
scheept. Ook het publiek wordt onzeker, 
want wat gebeurt er nu bij gebruik van 
tandenstokers en dental floss? Jammer, 
deze verwarring en onzekerheid wanneer 
het uiteindelijk toch loos alarm betreft, 
want: 
1. het staat niet vast, dat cariës en paro-
dontopathieën door specifieke bacteriële 

verwekkers worden veroorzaakt; 
2. er zijn geen aanwijzingen dat cariës en 
parodontopathieën via instrumenten door 
de mond verspreid kunnen worden. 
Tenslotte kan misschien als geruststelling 
voor alle partijen dienen, dat een professio-
nele reiniging na behandeling het opgewor-
pen probleem oplost. Gezien de resultaten 
uit het onderzoek van Axelsson zou van 
een professionele reiniging bovendien een 
motiverende werking uit kunnen gaan op 
het mondhygiënische gedrag van de pa-
tiënt. 

Augustus 1981. 
Adres: Dr. W. van Palenstein Helderman, 

Sorbonnelaan 16, 
3584 CA Utrecht. 

Commentaar Prof. Dr. J. de Graaff 

De Redactie heeft mij in de gelegenheid 
gesteld te reageren op het commentaar van 
Dr. W. H. van Palenstein Helderman op 
mijn oratie. 

In het commentaar van collega Van Palen-
stein Helderman op mijn oratie onderschat 
deze de factor van de Minimale Infectie 
Dosis. Het is in de bacteriologie algemeen 
bekend dat nieuwe binnendringers moeite 
hebben met het zich in vechten in een be-
staande bacteriële flora. Met andere woor-
den de bestaande flora (op de tanden is dit 
de plaque) biedt een bescherming tegen 
binnendringers en maakt de kolonisatie, de 
vestiging van nieuwe bacteriën, lastig. Om 
zich toch te kunnen vestigen moeten die 
binnendringers in grote aantallen aanwezig 
zijn. Dit aantal is voor iedere bacterie ver-
schillend en is ook afhankelijk van andere 
zaken zoals de gezondheidstoestand van 
de gastheer (de vatbaarheid) en het dieet 
(saccharose in het dieet beïnvloedt de kolo-
nisatie van S.mutans sterk). 
Daarom is de Minimale Infectie Dosis ook 
niet voor iedere bacterie en bij iedere per-
soon hetzelfde. Voor elke gast-gastheerre-
latie geldt een andere grootheid die ook in 
de tijd varieert. Daarom is het ook niet 
`pikant' dat de door mij geciteerde Minima-
le Infectie Dosis van 105  voor S.mutans is 
vastgesteld voor secuur gereinigde tanden. 
Die opmerking leidt de aandacht af van wat 
hier werkelijk belangrijk is nl. de door Van 
Houte en Green (1974) gedane ontdekking 
dat voor S.mutans óók dergelijke Minima-
le Infectie Doses bestaan. 

Deze Minimale Infectie Doses gelden niet 
alleen voor vreemde, van buiten het li-
chaam komende binnendringers maar ook 
voor bacteriën die zich binnen een mond 

van de ene plaats naar de andere versprei-
den. Zo hebben Svanberg en Loesche 
(1978) aangetoond dat S.mutans zich 
slechts zeer moeizaam in de mond ver-
spreidt. Zij hadden hiertoe bij een aantal 
vrijwilligers een kunstmatige fissuur aan-
gebracht welke beënt was met een herken-
bare S.mutans bacterie. Na 26 weken 
bleek deze bacterie niet verder te zijn geko-
men dan de antagonisten en de buur-ele-
menten. De elementen aan de andere 
zijde in de mond werden niet gekoloniseerd 
door deze S.mutans. In een later onder-
zoek (Loesche en medewerkers, 1979) 
toonden zij echter aan dat bij deze vrijwilli-
gers deze S.mutans wel terug te vinden was 
op de elementen aan de andere kant van de 
mondholte na een onderzoek met een son-
de. 
Loesche en medewerkers tonen met dit 
onderzoek aan dat bacteriën door middel 
van een sonde geholpen worden bij het zich 
invechten op nieuwe plaatsen van het ge-
bit. We moeten dus concluderen dat de 
barrière die de verspreiding van bacteriën 
via het speeksel vormt, met de sonde kan 
worden gepasseerd. 
Nu stelt Van Palenstein Helderman dat 
deze besmetting nogal meevalt, omdat met 
de sonde overgeënte S.mutans na enkele 
dagen nog slechts in zeer geringe aantallen 
aanwezig is en daarmee het gevaar voor het 
ontstaan van nieuwe cariësprocessen vrij-
wel ontbreekt. 
Dit is echter een veronderstelling waar-
over noch ik noch Van Palenstein Helder-
man met zekerheid iets kunnen zeggen. 
Wel wil ik hierbij de kanttekening maken 
dat hoewel alle geslaagde kolonisaties van 
pathogene bacteriën nog geen aanleiding 
hoeven te zijn tot het ontstaan van een 
carieuze laesie wel gesteld kan worden dat 
aan elke carieuze laesie een geslaagde ko-
lonisatie vooraf is gegaan. Dat wil zeggen 

dat met de geslaagde overenting van S.mu-
tans de kans op een cariësproces groter is 
dan zonder die overenting. Vanuit een oog-
punt van algemene hygiëne is zo'n overen-
ting dus minder gewenst. 
Nu heb ik in mijn oratie niet gewaarschuwd 
tegen het sonderen van mogelijk carieuze 
laesies (hoewel daarover wel het een en 
ander te zeggen valt) maar over het gebruik 
van pocketsondes bij het opsporen van 
pockets. Hiervoor gelden anologe redene-
ringen waarbij pathogene flora vanuit een 
zieke pocket kan worden overgeënt naar 
gezonde sulci. 
Op theoretische gronden, en zoals reeds 
voor S.mutans experimenteel is aange-
toond, behoort een dergelijke versprei-
dingsmethode tot de mogelijkheden. Zo-
lang nog niet is aangetoond dat een ver-
spreiding van pathogenen met de pocket-
sonde niet mogelijk is, vind ik dat vanuit 
hygiënische overwegingen het tussentijds 
steriliseren van de pocketsonde gewenst 
is. 
Ik geloof ook dat de vermeende praktische 
bezwaren die Van Palenstein Helderman 
noemt niet onoverkomelijk zijn. Als voor-
beeld noemde ik in mijn oratie het gebruik 
van meerdere sondes en een kogelsterilisa-
tor. Uiteraard zijn er ook nog andere moge-
lijkheden denkbaar bijvoorbeeld het tus-
sentijds reinigen van een sonde met een 
gaasje gedrenkt in een chloorhexidine-op-
lossing. 

Tenslotte wil ik nog iets zeggen over het 
advies van Van Palenstein Helderman de-
ze discussie 'binnenkamers' te houden. Ik 
ben het daar principieel oneens mee. 
Het is voor de ontwikkeling van de weten-
schap van essentieel belang dat gedachten, 
hypothesen en resultaten ongehinderd 
naar buiten moeten kunnen komen. Daar-
mee kunnen discussies op gang worden 
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gebracht die voor de voortgang van het 
onderzoek en daarmee van het vakgebied 
onontbeerlijk zijn. Bovendien dient een 
tandarts op de hoogte te zijn van het feit dat 
over bepaalde zaken door onderzoekers 
wisselend wordt gedacht. 

De tandheelkunde is per slot van rekening 
een academische studie. Ik verwacht van 
de tandarts-practicus dan ook dat hij zijn 
vakliteratuur steeds kritisch bekijkt en ik 
zal daarom niet meedoen met hen die op- 

roepen tot het binnenskamers houden van 
wetenschappelijke zaken die mogelijk con-
troversieel zijn. 
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Ingezonden 

HET GEBRUIK VAN FLUORIDEPRE-
PARATEN 

B. HOUWINK 

In het Nederlands Tijdschrift voor Tand-
heelkunde 88: 166-177 (1981) is in de ru-
briek Post academiam een artikel gepubli-
ceerd onder bovenstaande naam door Rui-
ken, Truin en Kënig. Vooral de mechanis-
men van de werking van fluoride bij de 
gebitsbescherming worden goed beschre-
ven. Commentaar wordt uitgelokt op de 
passages in het artikel die gaan over de 
toepassingen van fluoride. 

Vele jaren is het met de toepassing van 
fluoride voor cariëspreventie en met het 
beleid van de rijksoverheid met betrekking 
daartoe, ongecompliceerd en dus gemak-
kelijk geweest. De resultaten van het 
drinkwaterfluorideringsonderzoek in Ne-
derland waren positief en dus zou overal 
het drinkwater moeten worden gefluori-
deerd. Dat geeft een met geen enkele ande-
re methode van fluoridetoepassing te be-
reiken bescherming tegen tandcariës, bij 
de hele bevolking, tegen een te verwaarlo-
zen prijs. Een belangrijk argument voor 
waterfluoridering is daarnaast de optimale 
veiligheid; overdosering is onmogelijk. 
Het heeft niet zo mogen zijn. Een voor 
fluorideren van drinkwater noodzakelijke 
wetswijziging is niet tot stand gekomen. 
Gemeenten waar al jaren tot volle tevre-
denheid werd gefluorideerd, moesten in 
1976 het fluorideren beëindigen. Gemeen-
ten die er mee wilden aanvangen, mochten 
dat niet meer. Daarmee was het hek van de 
dam. 

Het feit dat fluoride in gepaste dosering 
effectief en veilig is, wordt zelfs door veel 
tegenstanders van waterfluoridering niet 
aangevochten. Het ligt dus voor de hand 
dat men, vooral na 1976, naar andere we-
gen is gaan zoeken om fluoride toe te pas-
sen. Nu moet worden vastgesteld, dat 
zulks tot wildgroei heeft geleid. Onderzoe- 

kers en fabrikanten hebben, verwijzend 
naar de veiligheid — bij lage concentratie -
een groot aantal preparaten en toepas-
singsmethoden ontwikkeld. Vele daarvan 
zijn niet of nauwelijks getoetst op bescher-
mend effect en veiligheid bij hogere dose-
ring. Onder het motto dat het om inwendig 
gebruik gaat en er sprake is van een 'na-
tuurlijke' stof, wordt onderzoek naar de 
veiligheid overgeslagen en omdat men niet 
zo gauw te veel fluoride krijgt wordt dat 
manco niet gestraft. Dat men het ook met 
het onderzoek naar het beschermende ef-
fect niet zo nauw neemt, zal wel in de hand 
worden gewerkt door het feit dat dergelijk 
onderzoek, door de aard van de ziekte 
waar het om gaat, noodzakelijkerwijs veel-
jarig moet zijn. Het verloop van het cariës-
proces is zodanig dat zelfs bij de gunstigste 
proefopzet een onderzoek drie jaar — inclu-
sief organiseren en rapporteren vijf jaar -
moet duren. Welke fabrikant, die zijn spul 
ook zonder onderzoek gemakkelijk kan 
verkopen, zal zo lang wachten? 

Het artikel van Ruiken geeft een indruk van 
de warwinkel waarin wij door het afwijzen 
van waterfluoridering verzeild zijn ge-
raakt. De schrijvers hebben, terecht, een 
poging tot saneren gedaan, maar zijn niet 
helemaal geslaagd. Dat dit commentaar 
wordt geschreven is omdat zij — en dat is 
betreurenswaardig — op één punt echt, en 
op een ander punt een beetje, tot de ver-
warring hebben bijgedragen. 

Fluoridetabletten 

Ik heb sterk bezwaar tegen de door Ruiken 
c.s. aanbevolen dosering van fluorideta-
bletten; niet zozeer omdat dit wellicht fou-
tief is, maar omdat zij afstand nemen van 
één van de weinige punten met betrekking 
tot fluoride waarover door de jaren heen 
over de hele wereld een communis opinio 
bestond. Uit voorlichtingskundig opzicht 
is het te betreuren, dat zij afwijken van wat 
in de leerboeken en op alle verpakkingen 
staat. Wat moet de patiënt daar nu van 
denken en wat moet die patiënt doen? Wat 
moeten alle artsen-practici en tandartsen- 

practici daar mee? Naar mijn gevoel wor-
den zij in verwarring gebracht, want het 
afwijkende doseringsschema — lagere do-
ses dan gebruikelijk — wordt niet door fei-
ten uit onderzoek geschraagd; in het artikel 
worden die in ieder geval niet gegeven. Mij 
zijn zij ook niet bekend. Wellicht speelt 
hier het probleem dat te vaak wordt aange-
nomen dat `mottling' alleen door fluoride 
wordt veroorzaakt. Ik ben dan ook zo ei-
genwijs, maar weet mij daarin gesteund 
door diverse collegae, gewoon door te gaan 
op de oude voet, waarvan niet is gebleken 
dat hij onjuist is. Die dosering is: 

kinderen van 0 en 1 jaar: 
1 tablet van 0.25 mg F/dag; 
kinderen van 2 jaar: 
2 tabletten 0.25 mg F/dag; 
kinderen van 3 jaar: 
3 tabletten 0.25 mg F/dag; 
kinderen vanaf 4 jaar: 
4 tabletten 0.25 mg F/dag. 
In de eerste, ongeveer vier, levensjaren is 
naast tabletten iedere fluoridetoepassing 
uit den boze, omdat kinderen niet goed uit 
kunnen spuwen; waarmee het tweede punt 
van kritiek is aangeraakt. 

Fluoridetandpasta niet bij peuters die fluo-
ridetabletten gebruiken 

Door de jaren heen zijn alle insiders het er 
wel over over eens geweest, dat kinderen 
die nog niet goed kunnen spuwen, geen 
gefluorideerde tandpasta moeten gebrui-
ken; zeker niet als zij al fluoridetabletten 
krijgen. Het is daarom jammer dat in het 
artikel de indruk wordt gewekt dat die be-
perking wellicht overdreven is. De schrij-
vers zetten het op pagina 172 tussen haak-
jes en in hun met een kader omgeven Richt-
lijnen ontbreekt die belangrijke beperking. 
Wederom, uit voorlichtingskundig oog-
punt, een te beteuren zaak. 
Met het bovenstaande zijn de belangrijkste 
punten van kritiek besproken. Het lijkt 
echter nuttig op nog twee andere punten 
commentaar te geven. 
Terecht wordt in het artikel waarschuwend 
gesproken over excessief gebruik van fluo- 
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