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Inzet van mondhygiënisten in de pedodontie.
Een aanbeveling
Het aandeel van mondhygiënisten in de mondzorg voor kinderen is
niet in overeenstemming met het potentieel van de beroepsgroep.
Ontwikkelingen in de cariologie wijzen in een richting die aansluit
bij het proﬁel van de mondhygiënist. Stimulering van herschikking van taken in de pedodontie in relatie tot mondhygiënisten is
daarom gewenst. Daarbij zou moeten worden beoogd meer dan
tot nu toe het geval is de oorzaken van de mondziekten aan te
pakken. Voor de cariësbehandeling zou dat betekenen voorrang
geven aan een plaquegerelateerde behandeling. Dat komt neer op:
een non-invasieve benadering van niet-gecaviteerde cariëslaesies
in de tijdelijke en blijvende dentitie alsmede een niet-restauratieve
benadering van gecaviteerde cariëslaesies in de tijdelijke dentitie.
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Inleiding
Voor mondhygiënisten zou een belangrijke rol kunnen zijn
weggelegd in de mondzorg voor kinderen, bijvoorbeeld in de
collectieve sector, de georganiseerde zorg en de mondzorgof tandartspraktijk. De vraag of de huidige inzet van mondhygiënisten in de pedodontie wel in overeenstemming is
met hun competentie wordt in dit artikel beantwoord. Tevens worden aanbevelingen gedaan over de wijze waarop
mondhygiënisten kunnen bijdragen aan de mondzorg voor
kinderen.

Ontwikkelingen
Al in de fase van de begeleiding van zwangere vrouwen is de
betrokkenheid van bij voorkeur een mondhygiënist gewenst
om de aanstaande moeders voor te bereiden op hun taak
met betrekking tot de mondgezondheid van hun kinderen.
Bij jonge kinderen (1 tot 5 jaar) geschieden het onderzoek en
de curatieve zorg nog hoofdzakelijk door tandartsen (Schuller
et al, 2007). Slechts in 18% van de gevallen wordt hierbij
a

een mondhygiënist of een andere zorgverlener betrokken.
Het aandeel van mondhygiënisten in de mondzorg voor
kinderen blijkt in de praktijk niet in overeenstemming met
de potentie, dat wil zeggen het deskundigheidsgebied en het
beroepsproﬁel, van mondhygiënisten (Jongbloed-Zoet et al,
2007). Stimulering van herschikking van taken in de
pedodontie in relatie tot mondhygiënisten is daarom
gewenst. Daarbij zou moeten worden beoogd de oorzaken
van mondziekten aan te pakken. Het beroep van mondhygiënist ontleent zijn betekenis immers vooral aan zorgverlening, waarbij het accent ligt op preventieve taken
(Gruythuysen, 1986). De uitbreiding van de oorspronkelijk
uitsluitend preventieve taken met curatieve verrichtingen
waar het de behandeling van primaire cariës betreft, doet
hier niets aan af (Algemene Maatregel van Bestuur, 2006;
Nederlandse Vereniging van Mondhygiënisten, 2008). Verder wijzen ontwikkelingen in de cariologie op een richting
die naadloos past bij het proﬁel van mondhygiënisten: de
nadruk ligt op beheersing van het cariësproces in plaats van
op reparatie van de schade (Young et al, 2010). De uitkomst
dat door effectieve zelfzorg actieve voor reiniging toegankelijke cariëslaesies kunnen worden omgezet in inactieve
cariëslaesies is hierbij van cruciaal belang. Dat geldt zowel
voor glazuurlaesies als voor dentinelaesies (Nyvad en
Fejerskov, 1986; Ekstrand en Christiansen, 2005; Peretz en
Gluck, 2006).
Door mondhygiënisten te laten focussen op de beheersing van het cariësproces, zou de werkdruk voor pedodontologen kunnen worden verlaagd. Onderzoek in Zweden
toonde namelijk aan dat het aantal verwijzingen van tandartsen-algemeen practici naar pedodontologen in 2008 met
16% was gestegen ten opzichte van 2003 en zelfs met 50%
ten opzichte van 1983 (Klingberg et al, 2010). De belangrijkste reden voor verwijzing bleek angstgedrag (27%). Bij
15% van de verwezen kinderen ging het om een grote
cariësactiviteit. Er was ook meer behoefte aan behandeling
b

Afb. 1. a en b. Tussen afbeelding a en b liggen 4 maanden. Met de zuigﬂes is al enige jaren geleden gestopt, maar de cariëslaesies zijn nog actief.
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Afb. 2. a en b. Tussen afbeelding a en b liggen 4 maanden. Door Niet-Restauratieve
Caviteitsbehandeling is de cariëslaesie gestabiliseerd.

onder algehele anesthesie, terwijl bekend is dat het rendement van deze behandelingen laag is vanwege de frequent
waargenomen relaps (Gruythuysen, 2010). Inzet van mondhygiënisten kan de vraag naar deze en andere ingrijpende
en/of kostbare behandelingen in de tijdelijke dentitie verminderen. Dat was ook de achterliggende gedachte van de
Commissie Innovatie Mondzorg die het streven naar uitbreiding van het aantal plaatsen in de opleiding mondzorg
bepleitte en vermindering van het aantal op te leiden tandartsen (Commissie Innovatie Mondzorg, 2006). Dan kunnen
invasieve behandelingen, ook onder algehele anesthesie,
worden beperkt of in behandelduur worden ingekort.

fase (Gruythuysen et al, 2010). Bovendien geeft de nietgerestaureerde laesie valide en concrete informatie aan de
ouders over de cariësactiviteit. Ouders is makkelijk aan te
leren, met behulp van op diverse tijdstippen gemaakte lichtfoto’s, zelf de overeenkomsten en verschillen in de cariësactiviteit te herkennen. Eventueel kan gebruik worden
gemaakt van plaquekleuring. Vaak is dat niet nodig. De
zorgverlener legt bij actieve laesies in neutrale bewoordingen uit welke de mogelijke gevolgen zijn van een ongewijzigd zelfzorgbeleid en vraagt aan de ouder wat deze ervan
vindt, alsmede welke conclusies hieruit worden getrokken
(afb. 1). De zorgverlener legt in geval van een donker
verkleurde cariëslaesie uit dat dit het gevolg is van de goede
zelfzorg (verkleuring is geen vereiste voor het criterium
‘gestabiliseerd’) (afb. 2). Deze optie sluit naadloos aan op
het proces van ‘motivational interviewing’: de ouders
worden indringend geconfronteerd met de resultaten van de
zorg waarvoor zij de verantwoordelijkheid hebben (Harrison
et al, 2007).
Indien cariësmanagement de kern wordt van de cariësbehandeling bij kinderen, moet worden bekeken hoe ouders
en kinderen kunnen worden ondersteund bij het bevorderen
van een adequate mondverzorging en/of aanpassing van het
voedingsgedrag. Hierover na te denken en daar naar te
handelen is niet eenvoudig voor restauratief ingestelde
zorgverleners (Sgan-Cohen, 2008).

Financiering van causale aanpak

Opvattingen in de cariologie over cariësmanagement
betekenen praktisch gezien voor de pedodontie dat meer in
de richting van een zogeheten causale aanpak wordt gedacht.
Daarbij is de cariësbehandeling bij voorkeur plaquegerelateerd (Ekstrand en Christiaansen, 2005; Gruythuysen,
2010). De aandacht gaat dan uit naar de begeleiding van
kinderen bij systematische plaqueverwijdering. De eigen
verantwoordelijkheid wordt hierdoor benadrukt. Tevens
worden de ouders geprikkeld om maatregelen te nemen
tegen ongewenst mondzorggedrag. Bij de causale aanpak
wordt ingezet op het goed tandenpoetsen, ook bij zonodig
daaraan voorafgaand toegankelijk gemaakte gecaviteerde
dentinelaesies in de tijdelijke dentitie. Met de instelling toch
te gaan behandelen als preventie niet lukt, wordt geen recht
gedaan aan de dynamiek van het cariësproces die zich aftekent in de cariëslaesie. Door de zogenoemde Niet-Restaurative Caviteitsbehandeling verandert het acute cariësproces
in een chronische fase. Een toegankelijke actieve cariëslaesie in een tijdelijke molaar redt het daardoor heel vaak
geruime tijd zonder symptomen, geregeld zelfs tot de wissel-

Het starten van preventieprogramma’s voor de genoemde
mondzorg door mondhygiënisten zal eerst extra geld kosten,
maar goed doordachte programma’s verdienen zichzelf
terug. Aangetoond is dat voor kinderen mondzorg met het
accent op preventie op langere termijn effectiever was dan
de traditionele restauratief georiënteerde mondzorg, ook
vanuit kostenoogpunt (Hietasalo et al, 2009). Hetzelfde
bleek uit een langdurig experiment gericht op systematische
preventieve begeleiding bij kinderen (Ekstrand en Christiansen, 2005). Onderzoek over een termijn van 20 jaar liet zien
dat de beoogde zorgdoelen door inzet van mondhygiënisten
en andere preventieve zorgverleners konden worden verwezenlijkt (Axelsson, 2006).
Een meer causale aanpak kan alleen slagen als daar een
adequate ﬁnanciering voor bestaat. De zorgzwaarte van
causale zorg zal op een voor zorgverzekeraars transparante
manier moeten worden onderbouwd (Gruythuysen, 2010).
Mogelijkheden voor de ﬁnanciering van experimenten
zijn te vinden in het visiedocument ‘Bekostingsstructuur
mondzorg’ van de Nederlandse Zorgautoriteit (2009).
Daarin staat ten aanzien van innovatieve behandelopties
vermeld:
- Voor innovatieve behandelingen die nog in de kinderschoenen staan, kunnen zorgaanbieders lokaal experimenteren door middel van de beleidsregel ‘Innovatie ten
behoeve van nieuwe zorgproducten’.
- Voor innovatieve experimenten waarop de beleidsregel
‘Innovatie ten behoeve van nieuwe zorgproducten’ niet
toepasbaar is, kan de Nederlandse Zorgautoriteit op

Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde

305

Causale benadering

’Gedownload door: [anoniem] op 27-09-2021 03:59:06’

118 | juni 2011

Gruythuysen: Inzet van mondhygiënisten in de pedodontie

Vi s i e

verzoek van een (individuele) aanbieder en/of verzekeraar tijdelijk een prestatie opnemen in de prestatielijst.
Gedurende deze periode moeten de effecten van de
innovatieve behandeling worden onderzocht door de
indiener(s) van het verzoek.
Deze opties zouden ook kunnen aantonen dat kwaliteitsverbetering van de zorg kan samengaan met kostenbesparing.
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