
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. 

Bij de eerste verschijning van onderstaand commentaar in de vorige aflevering, is 
tijdens het opmaken van het gedrukte manuscript, de volgorde van een tweetal 
kopijbladen - die het middelste gedeelte van de tekst vormen - verwisseld, 
waardoor de logische opbouw van het betoog vrijwel geheel teloor is gegaan. 
Daarom wordt hieronder dit commentaar in gerectificeerde vorm nogmaals afge-
drukt, onder het aanbieden van welgemeende excuses aan de auteur van Uitgever 
en Redactie. 
Het commentaar van Prof. Dr. J. de Graaff sluit daarbij ook nogmaals aan, ten einde 
de eenheid van presentatie - mede met het oog op het toekomstige Jaarregister- te 
bewaren. 
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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 

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

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 
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. 

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 
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. 

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 
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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 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. H. 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 invechten 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- 

409 



Redactioneel 

       

       

        

        

        

        

HET POSTACADEMISCH ONDERWIJS 

TANDHEELKUNDE 

Weinigen zal het in de afgelopen jaren ontgaan zijn dat de nascholing van tandart-
sen meer aandacht gaat krijgen dan voordien het geval was. 
Met de wettelijke regeling in het vooruitzicht zullen incidentele cursussen en 
vrijblijvende wetenschappelijke vergaderingen tot het verleden gaan behoren. Een 
(gemeenschappelijke) regeling voor de oprichting van een 'Orgaan voor postaca-
demisch onderwijs Tandheelkunde', opgesteld door de Commissie van Voorberei-
ding Postacademisch Onderwijs, is in concept gereed en voor alle belanghebben-
den én belangstellenden ter bestudering beschikbaar. 
Het probleem verbonden aan de inschakeling van de beroepsverenigingen, die zich 
ten doel stelden de tandarts bij te scholen, is goeddeels opgelost en de subfacultei-
ten zijn zich bewust van hun taken ook in dit verband. 
Een eerste aanzet tot de nieuwe ontwikkelingen is thans gerealiseerd binnen de 
Subfaculteit Tandheelkunde van de Universiteit van Amsterdam. De lezer heeft in 
de oktober-aflevering het programma kunnen aantreffen. Een aansporing om deel 
te nemen is nauwelijks nodig gezien de praktische waarde van het thema en de 
kwaliteit van de docenten. 
De Stichting Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde heeft een raadgevende 
stem in het Bestuur van het Orgaan voor P.A. O.T. Het is nog te vroeg om een beeld 
te schetsen van de wijze waarop aan deze functie inhoud zal worden gegeven. Vast 
staat dat de redactie van dit tijdschrift de ontwikkelingen op de voet zal volgen, 
doordrongen als zij is van haar reeds ruim 87 jaren bestaande opgave om als 
medium voor de bij- en nascholing van de beroepsgenoten te dienen. 
Al wat binnen het kader van het postacademisch onderwijs Tandheelkunde in dit 
tijdschrift zijn neerslag vindt, zal onder het bij de titel afgedrukte vignet terug te 
vinden zijn. 

v.S. 

De Graaff: Commentaar 	 Meningen 

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 'binnenskamers' 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 
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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