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Appendices
Making Dutch dentists and physicians
aware of oral health status of elderly as
well as of the connection between oral
health and frailty.
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Samenvatting
Wanneer mensen oud en kwetsbaar zijn, wordt het doorgaans steeds moeilijker om
de mond in een goede conditie te houden. In een onderzoek is nagegaan welke
veranderingen gedurende het laatste decennium zijn opgetreden in de mondgezondheid en tandheelkundige zorgvraag van patiënten die tussen 2002 en 2012
werden opgenomen in een verpleeghuis. Hieruit bleek dat het aantal patiënten
met eigen gebitselementen sterk was toegenomen, van 7,9% naar 28,7%, en dat
het aantal patiënten met implantaten toenam van 0,0% naar 3,2%. Meer dan 80%
van de patiënten had bij binnenkomst een matige tot slechte mondgezondheid.
Bovendien bleek bijna de helft van de patiënten non-coöperatief te zijn voor onderzoek en/of behandeling, vooral patiënten met eigen gebitselementen. De verwachting is dat door het toenemend aantal kwetsbare ouderen met een eigen dentitie in
combinatie met een slechte mondgezondheid de tandheelkundige zorgvraag van
kwetsbare ouderen in verpleeghuizen de komende jaren sterk zal toenemen.
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De toegenomen levensverwachting van de mens heeft gevolgen voor de samenstelling van de bevolking: het percentage ouderen neemt gestaag toe.1 In NoordNederland zal naar verwachting in 2020 ongeveer 40% van de bevolking ouder
zijn dan 65 jaar.2 Onder deze ouderen zullen zich steeds meer kwetsbare ouderen
bevinden. De komende decennia zal bijvoorbeeld het aantal ouderen met een leeftijd ouder dan 80 jaar meer dan 10% van de bevolking uitmaken. De aandacht van
kwetsbare ouderen voor het op peil houden van hun mondgezondheid neemt vaak
af.3 De verwaarlozing van hun mondgezondheid blijkt voor een belangrijk deel te
wijten aan het gegeven dat zij bij hun dagelijkse activiteiten in allerlei opzichten
verzorging nodig hebben, bijvoorbeeld bij eten, het innemen van geneesmiddelen, aankleden, wassen, enzovoorts. Helaas hebben kwetsbare ouderen vaak onvoldoende aandacht voor hun mondgezondheid en vragen zij hiervoor doorgaans
geen hulp, mogelijk ook vanwege een schaamtegevoel. Het onvoldoende onderkennen van het belang van de mondgezondheid door kwetsbare ouderen en hun
verzorgenden kan echter grote gevolgen hebben voor de algemene gezondheid
van de oudere. De samenhang tussen mondgezondheid en algemene gezondheid
wordt de laatste tijd steeds duidelijker.4,5,6 Dit probleem zal in de toekomst, als niet
adequaat wordt ingegrepen, steeds verder toenemen. Er komen naar verwachting
immers steeds meer kwetsbare ouderen met een eigen dentitie.
Op dit moment bestaat echter nog onvoldoende inzicht in hoe de tandheelkundige zorgbehoefte van kwetsbare ouderen zich het laatste decennium in Nederland
heeft ontwikkeld. Om inzicht te krijgen in de tandheelkundige zorg die kwetsbare
ouderen nu en in de nabije toekomst mogelijk nodig hebben, werd een prospectief
onderzoek verricht naar de mondgezondheid en de tandheelkundige zorgbehoefte
van kwetsbare ouderen die werden opgenomen in een verpleeghuis in NoordNederland over een periode van 10 jaar (2002-2012).

Materiaal en methoden
Patiënten
Alle patiënten die tussen 2002 en 2012 nieuw werden opgenomen in een groot
verpleeghuis in Noord-Nederland (Winschoten, 235 bedden), werden door 2 ervaren verpleeghuistandartsen gezien voor een gestandaardiseerd tandheelkundig
onderzoek en het vaststellen van de tandheelkundige zorgvraag/behandelnoodzaak. Patiënten die al terminaal waren bij binnenkomst en patiënten van wie de
verwachting was dat zij korter dan 3 maanden in het verpleeghuis zouden verblijven
(bijvoorbeeld omdat zij revalideerden van een heupfractuur) werden uitgesloten
van dit onderzoek. Alle geïncludeerde patiënten waren volledig zorgafhankelijk en
verbleven op een permanente basis (24 uurs verpleegzorg) in het verpleeghuis. Alle
patiënten vielen voor hun tandheelkundige zorg onder de Algemene wet bijzondere ziektekosten (AWBZ).
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Inleiding

Tandheelkundig onderzoek
Alle nieuw opgenomen patiënten werden binnen 6 weken na binnenkomst in het
verpleeghuis door de verpleeghuistandartsen gezien voor een tandheelkundig onderzoek conform het mondzorgprotocol voor verpleeghuizen, de Richtlijn mondzorg voor zorgafhankelijke cliënten in verpleeghuizen.7 De gegevens van het tandheelkundig onderzoek werden genoteerd op een gestandaardiseerd formulier.
Tijdens het onderzoek werd gekeken naar:
1. De orale status (dentaat of edentaat). Patiënten werden als dentaat beschouwd
als zij ten minste nog 1 gebitselement zichtbaar in hun mond hadden.
2. Het al dan niet aanwezig zijn van tandheelkundige implantaten als steun voor
een gebitsprothese, vaste brug of enkeltandsvervangingen.
3. De coöperativiteit van de patiënt (coöperatief of niet- coöperatief ).Patiënten
met dementie die zich stevig verzetten tegen het uitvoeren van mondonderzoek en/of de dagelijkse mondverzorging (bijvoorbeeld tandenpoetsen, reinigen van gebitsprothesen) werden als niet-coöperatief beschouwd. Indien
patiënten met dementie tandheelkundige behandeling nodig hadden en nietcoöperatief waren, werd aan de wettelijke vertegenwoordigers toestemming
gevraagd voor het verlenen van deze zorg alvorens daarmee werd begonnen.
Bij deze patiënten werd de tandheelkundige zorg tot het absolute minimum
beperkt, namelijk tot het opsporen en behandelen van pijn en op niveau houden van de mondhygiëne. Tandheelkundige behandelingen ter verbetering
van de esthetiek en/of functie werden niet uitgevoerd. Patiënten die niet leden
aan dementie en die geheel niet bereid waren om zich te onderwerpen aan
tandheelkundig onderzoek en/of behandeling werden van het onderzoek uitgesloten. Het is wettelijk niet toegestaan bij deze groep een behandeling uit
te voeren zonder toestemming.
4. De mondhygiëne (score 0 t/m 3). De mondhygiëne werd als heel slecht (score
3) bestempeld wanneer er een dikke laag plaque en/of tandsteen op de dentitie en/of (partiële) gebitsprothese aanwezig was, als matig (score 2) wanneer
er een dunne laag plaque/tandsteen zichtbaar was, als redelijk (score 1) als er
slechts hier en daar plaque/tandsteen werd gezien en als goed (score 0) wanneer er geen zichtbare plaque/tandsteen aanwezig was.
5. De tandheelkundige behandelnoodzaak (geen behandeling versus wel behandeling noodzakelijk). Indien tandheelkundige behandeling was geïndiceerd,
werd de aard van de behandeling genoteerd.
Op basis van de mondstatus en/of de aanwezigheid van tandheelkundige implantaten werden de patiënten aangemerkt als dentaat, edentaat en patiënten met tandheelkundige implantaten. Vervolgens werd in deze 3 categorieën een aantal voor
deze patiënten speciﬁeke tandheelkundige parameters gescoord.
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Voor dentate patiënten waren dat:
Aantal gebitselementen.
Aanwezigheid van partiële gebitsprothesen ( ja, nee).
Aantal gebitselementen met cariës.

Voor edentate patiënten waren de parameters:
Aanwezigheid van een boven- en/of onderprothese in de mond.
De pasvorm van de volledige boven- en/of onder- gebitsprothese (goed, matig, slecht). De pasvorm werd als goed beoordeeld wanneer de gebitsprothese
stabiel op de kaakwal lag, de randen niet te lang waren, de gebitsprothese
klachtenvrij werd gedragen en niet spontaan loskwam bij functie (uitgezonderd
een onderprothese op een sterk geresorbeerde onderkaak die vrijwel altijd loskomt in functie ondanks dat de pasvorm goed is). De pasvorm werd als redelijk
beschouwd wanneer deze te wensen overliet, maar met een relining weer tot
een goede pasvorm was te brengen. Gebitsprothesen die veel te ruim waren
en snel loskwamen bij functie werden als slecht beoordeeld.
De conditie van de gebitsprothese. Er werd gekeken naar de aan of afwezigheid van gebroken prothese elementen, scheurvorming in de prothesebasis,
ernstige verkleuringen en slijtage van de prothese elementen.
De conditie van de orale mucosa. Er werd gekeken naar de aanwezigheid van
drukplaatsen, roodheid, irritatie hyperplasieën en/of ﬂabby ridges.
Voor patiënten met tandheelkundige implantaten werd gescoord op:
Aantal en locatie van tandheelkundige implantaten.
Type suprastructuur,(knopjes, steg, vaste brug of kroon).
De aanwezigheid van een overkappingsprothese op implantaten ( ja, nee).
De functie van de implantaten (werden de implantaten nog gebruikt; ja, nee).
De pasvorm van de eventuele overkappingsprothese op implantaten (goed,
matig, slecht).
De aanwezigheid van peri-implantitis (ontsteking rond implantaten gepaard
gaande met peri-implantair botverlies).
Na het onderzoek en het vaststellen van een eventuele behandelnoodzaak, kregen
alle patiënten de tandheelkundige zorg die zij nodig hadden om de mondgezondheid op niveau te houden en, waar mogelijk, de functie te behouden met relatief eenvoudige tandheelkundige behandelingen zoals gebitsreiniging, extracties,
restauraties en relinen, rebasen en/of vernieuwen van (partiële) gebits- prothesen.
Ook deze gegeven zorg werd geregistreerd. Complexe prothetische behandelingen, kronen en bruggen werden niet voorgesteld in deze groep kwetsbare zorgafhankelijke ouderen. Naast de tandheelkundige verrichtingen werd ook het aantal
controle- en extra bezoeken gescoord. De verleende tandheelkundige zorg werd
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Een volledige parodontaal onderzoek was bij het merendeel van de patiënten niet
mogelijk vanwege een gebrek aan medewerking. Deze data werden daarom niet
meegenomen in de analyses.

gescoord vanaf de datum van binnenkomst in het verpleeghuis tot vertrek uit het
verpleeghuis.
Omdat het hier routinematige tandheelkundige zorg betrof conform de Richtlijn
mondzorg voor zorgafhankelijke cliënten in verpleeghuizen7 ,oordeelde de Medisch
Ethische Commissie van het Universitair Medisch Centrum Groningen dat het onderzoek niet onder de reikwijdte van de wet medisch onderzoek met mensen
(WMO) viel en derhalve geen toestemming voor dit onderzoek van de Medisch
Ethische Commissie noodzakelijk was (Brief METc met kenmerk M13.133088).

Resultaten
Patiënten
In totaal werden 898 patiënten tussen januari 2002 en januari 2012 gezien die aan
de inclusiecriteria voldeden (662 patiënten met psychogeriatrische problemen, 236
patiënten met somatische problemen) (Tab. 1). De mediane leeftijd van de patiënten was 82,2 jaar (bereik 43,5-101,3 jaar) bij binnenkomst in het verpleeghuis.
Patiënten met een psychogeriatrische problematiek waren signiﬁcant ouder dan patiënten met een somatische problematiek (mediaan 83,3 versus 78,6 jaar, p≤ 0,000).
De tijd dat patiënten in het verpleeghuis verbleven was relatief kort (mediaan 9
maanden, bereik 1-120 maanden). De reden dat patiënten het verpleeghuis verlieten was overlijden (83,7%), overplaatsing naar een ander verpleeghuis of terug naar
huis (13,2%), of onbekend (3,1%).
Van het overgrote deel van de patiënten was geen informatie beschikbaar over
de vroegere tandheelkundige behandelingen die de patiënten bij hun huistandarts
hadden ondergaan. Vanwege hun zorgafhankelijkheid bleken er nauwelijks patiënten te zijn die hun routinematige tandartsbezoek voor controles hadden voortgezet;
het merendeel van de patiënten had hun tandarts al jaren niet meer bezocht. Van
slechts enkele patiënten was bekend wie de huistandarts was.

Algemene bevindingen
Tussen 2002 en 2012 nam het percentage mannelijke patiënten toe van 30,2% tot
39,6%, het percentage patiënten met een somatische problematiek van 23,8% naar
30,7% en het percentage patiënten dat nog zijn of haar eigen dentitie had van 7,9%
naar 28,7% (Tab. 1). Gemiddeld werd 58% van de patiënten als (redelijk) coöperatief
bestempeld. Bij alle niet-coöperatieve demente patiënten bleek het toch mogelijk
te zijn om in geval van pijnklachten de noodzakelijke tandheelkundige zorg te verlenen (bijvoorbeeld extracties) door de patiënten te sederen met 7,5 mg midazolam
1 uur van tevoren per os toegediend. De mondhygiëne bij binnenkomst was bij
9,5% van de patiënten goed (score 0), bij 7,5% redelijk (score 1), bij16,5% matig
(score 2) en bij 66% slecht (score 3) (Afb. 1 en 2). Gedurende hun verblijf in het ver138
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Tabel 1. De tandheelkundige karakteristieken van de patiënten bij binnenkomst in het verpleeghuis.
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Afb. 1. Bij binnenkomst in het verpleeghuis is het geen uitzondering dat gebitsprothesen zijn
bedekt met een dikke laag debris (score 3). Bovendien is het geen uitzondering dat verzorgenden geen goede inschatting maken van de gebitstoestand van de patiënt. In deze casus
had de verzorgende niet gezien dat de patiënt een partiële gebitsprothese droeg. De verzorgende had alleen de kauwvlakken van de ‘tanden’ gepoetst.

Afb. 2. Bij veel patiënten in een verpleeghuis is de gezondheid van de rest- dentitie slecht.
Toch klagen deze patiënten niet vaak over pijn, noch bestaat de noodzaak tot snel ingrijpen
vanwege ernstige tandheelkundige klachten.
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pleeghuis bleef de mondhygiëne bij het merendeel van de patiënten helaas matig
tot slecht. Ondanks het matige niveau van de mondhygiëne was acuut ingrijpen
(spoedconsulten op verzoek van verpleging vanwege ernstige pijn en/of vermeende levensbedreigende ontstekingen) bij slechts 2,4% (n = 22) van de patiënten
noodzakelijk. Veelal betrof het dan pijnlijke gebitselementen die moesten worden
geëxtraheerd of het bijslijpen van de gebitsprothese op de plaats van grote drukulcera. Abcesincisies waren niet noodzakelijk, noch ontwikkelden zich loge abcessen.

Dentate patiënten
Dentate patiënten konden in 4 categorieën worden onderverdeeld, namelijk:
1.
2.

3.

4.

Patiënten die geen tandheelkundige behandeling nodig hadden behoudens
het op peil houden van de mondhygiëne (6,8%).
Patiënten die slechts beperkte tandheelkundige behandeling nodig hadden,
zoals het maken van 1 of meerdere restauraties en het maken of repareren van
partiële gebitsprothesen (41,6%).
Patiënten die uitgebreide tandheelkundige behandeling behoefden, zoals extractie van gebitselementen in combinatie met het maken van restauraties en/
of partiële gebitsprothesen (31,0%).
Patiënten bij wie het nodig was om de (rest)dentitie te verwijderen in combinatie met prothetische rehabilitatie (indien geïndiceerd en mogelijk) met een volledige gebitsprothese (20,5%). Opgemerkt moet worden dat bij het merendeel
van deze patiënten het niet mogelijk bleek om een functionele gebitsprothese
te vervaardigen, omdat de patiënten niet-coöperatief waren, niet konden wennen aan de gebitsprothese of weigerden de gebitsprothese te dragen.

Het mediane aantal gebitselementen bij binnenkomst in het verpleeghuis was 13
(bereik 1-28). Bij meer dan de helft van de patiënten met gebitselementen waren
aangetaste gebitselementen aanwezig (54,9%). Meer mannen dan vrouwen hadden eigen gebitselementen (27,3% versus 14,6% (p ≤ 0,001). Opmerkelijk was dat
het aantal niet-coöperatieve patiënten groter was onder de patiënten met een eigen (rest)dentitie dan onder edentate patiënten (60,0% versus 37,8%, p ≤ 0,001).
Evenveel mannen als vrouwen waren coöperatief (p = 0,802).

Edentate patiënten
Edentate patiënten waren signiﬁcant ouder dan patiënten met een eigen dentitie
(mediaan 83,3 versus 78,3 jaar, p ≤ 0,001). Het hoogste percentage edentate patiënten bevond zich onder de psychogeriatrische patiënten.
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Patiënten met een eigen dentitie hadden meer tandheelkundige zorg nodig dan
edentate patiënten gedurende hun verblijf in het verpleeghuis (mediaan 135 versus
90 minuten per patiënt, p = 0,003).

Bij binnenkomst in het verpleeghuis droeg 85,6% van de edentate patiënten een
volledige gebitsprothese, droeg 6,4% alleen een bovenprothese en droeg 0,8%
alleen een onderprothese. Van de patiënten droeg 7,2% in het geheel geen gebitsprothese, omdat zij geen gebitsprothese meer hadden of deze niet meer in
wilden hebben. Van het overgrote deel van de gebitsprothesen was de pasvorm bij
binnenkomst in het verpleeghuis slecht. Bij een derde van de patiënten die geen
gebitsprothese (meer) had, kon een nieuwe gebitsprothese worden gemaakt; de
nieuwe gebitsprothese werd door slechts twee derde van deze patiënten ook daadwerkelijk gedragen.

Patiënten met implantaten
Tussen 2002 en 2012 nam het aantal patiënten met tandheelkundige implantaten
toe van 0% tot 3,2%. In alle gevallen betrof het implantaten die waren aangebracht
ter ondersteuning van een gebitsprothese. Er waren geen patiënten met enkeltandsvervangingen of brug constructies op implantaten. De peri-implantaire hygiëne was slecht, met uitzondering van één patiënt bij wie de implantaten door de
partner werden gepoetst. Bij twee patiënten die de gebitsprothese niet meer droegen moesten de suprastructuren worden verwijderd om trauma van de orale mucosa te verminderen. Bij één andere patiënt werd uitgebreide peri-implantitis geconstateerd en deze patiënt werd verwezen voor behandeling naar het Universitair
Medisch Centrum Groningen. Het transmandibulaire implantaat werd daar onder
algehele anesthesie verwijderd.8

Discussie
Het percentage kwetsbare ouderen met een eigen dentitie neemt snel toe (van
7,8% in 2002 naar 28,7% in 2012). Een belangrijke bevinding hierbij is dat de toestand van de eigen dentitie, in het bijzonder het niveau van de mondhygiëne, bij
binnenkomst in het verpleeghuis veelal slecht is en ook slecht blijft tijdens het verblijf in het verpleeghuis. Ook de kwaliteit van de gebitsprothesen is veelal matig
tot slecht bij binnenkomst. Ten slotte mag niet onvermeld blijven dat ongeveer de
helft van de patiënten met dementie in het verpleeghuis moeilijk te behandelen of
niet-coöperatief voor tandheelkundig onderzoek en/of behandeling is.
De geleidelijke stijging van het aantal mannen dat wordt opgenomen in een verpleeghuis gedurende het laatste decennium is in lijn met de toegenomen levensverwachting van mannen. Dat het aantal zorgafhankelijke cliënten met een eigen
dentitie in verpleeghuizen toeneemt, stelt de kwaliteit van de mondzorgverlening
door verzorgenden zoals deze momenteel wordt gegeven in verpleeghuizen nog
meer dan in het verleden op de proef. Het tandheelkundige bewustzijn van werkers
in de zorg in verpleeghuizen lijkt te blijven hangen op het niveau van de laatste
decennia, terwijl de zorgbehoefte gestaag toeneemt. Bovendien voelen veel bewo142

Het slechte niveau van de mondgezondheid bij binnenkomst in het verpleeghuis
ligt, tenminste deels, ten grondslag aan het gegeven dat ouderen die zorgbehoeftig worden tegenwoordig zo lang als mogelijk thuis blijven met steun van de thuiszorg. In deze fase van hun leven bezoeken ouderen echter veelal niet meer hun
huistandarts door mobiliteitsproblemen en is tevens hun vaardigheid om adequaat
de eigen dentitie of gebitsprothesen te reinigen afgenomen door afnemende motoriek. Ook kunnen zij door vergeetachtigheid hun mond niet verzorgen of durven
zij uit schaamte geen derden te vragen hier zorg voor te dragen. Ook mantelzorgers
en zorgverleners betrokken bij de zorg voor de oudere vergeten vaak de mondzorg
in hun zorgplan op te nemen. Zodra de patiënt wordt opgenomen in een verpleeghuis wordt hun verzorging, inclusief de verzorging van hun mond, geheel afhankelijk
van de zorgverleners en dan vooral de verzorgenden in het verpleeghuis. Deze verzorgenden zijn echter beperkt in hun tijd en zijn niet geschoold in mondverzorging.
De basiszorg, zoals toiletbezoek, aankleden en eten kost hen al het merendeel van
de voor die patiënt beschikbare tijd. Het verzorgen van de mond heeft bij gebrek
aan kennis en tijd minder prioriteit. Vanwege tijdgebrek en onvoldoende in- zicht
in de noodzaak van adequate mondverzorging wordt dit veelal vergeten of niet
vaak genoeg gedaan.11 Ook denken veel verzorgenden dat patiënten nog wel hun
eigen mond kunnen verzorgen en dit ook doen. Van der Putten11 toonde aan dat
medewerkers in verpleeghuizen vaak zelf ook een laag gebitsbewustzijn hebben,
andere onderzoekers meldden echter dat het gebitsbewustzijn van medewerkers in
de verpleeghuizen op een acceptabel niveau is.12
Gebleken is dat van de dentate patiënten die binnenkomen in het verpleeghuis
20,5% een algehele extractie nodig heeft, gevolgd door een volledige gebitsprothese en nog eens 31% heeft uitgebreide tandheelkundige behandeling nodig. De
vraag kan worden gesteld of deze laatste groep ook niet beter kan worden voorzien
van een volledige gebitsprothese in de wetenschap dat de mondhygiëne geen
prioriteit heeft bij de verzorgenden en de dentitie snel in verval zal raken met alle
mogelijke gezondheidsrisico’s van dien.
Een drietal argumenten pleit echter voor langzame dentitie-afbouw:
1. De mediaan van de verblijfsduur van nieuw opgenomen bewoners in het onderzochte verpleeghuis ligt momenteel op 9 maanden en het gemiddelde op
1,5 jaar. De ervaring leert dat de dood er eerder is dan de noodzaak tot algehele verwijdering van de dentitie. Wanneer het cariësproces toch in hoog tempo
voortschrijdt, kan relatief eenvoudig alsnog worden geëxtraheerd.
2. In de looptijd van het onderzoek (10 jaar) waarin honderden patiënten zijn
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ners van verpleeghuizen zelf geen tandheelkundige behandelbehoefte en beoordelen zij zelf hun mondgezondheid als goed.9 Tegelijkertijd leidt een ontoereikende
mondverzorging tot afnemende mondgezondheid, waardoor mogelijk algehele gezondheidsproblemen optreden. Met andere woorden, vanwege hun mondgezondheidsproblemen staan patiënten die worden opgenomen in een verpleeghuis in
toenemende mate bloot aan (deels) te vermijden gezondheidsrisico’s.10

3.

gezien werden geen acute abcessen gevonden en vrijwel geen acute ontstekingen die snelle behandeling vereisten. Het risico van een aantal resterende
gebitselementen is verwaarloosbaar tegenover het voordeel van behoud van
functie en esthetiek.
Gewenning op hoge leeftijd aan een volledige gebitsprothese verloopt veelal
moeizaam. Ouderen hebben een slecht adaptatievermogen. Gewenning aan
een restdentitie met een partiële gebitsprothese (bij voor- keur frame) waardoor de kauwfunctie in stand blijft verloopt meestal gemakkelijker.

Ongeveer de helft van de patiënten in het onderzoek was moeilijk tandheelkundig
te behandelen, zelfs door ervaren handen. In het bijzonder geldt dit voor patiënten
met een psychogeriatrische indicatie.13 Veel van deze patiënten waren niet in staat
mee te werken aan de noodzakelijke tandheelkundige behandeling en konden ook
niet zelf aangeven dat ze een behandelbehoefte hadden. Deze ‘non-coöperativiteit’
geldt niet alleen voor de tandheelkundige behandeling, maar ook voor hun gedrag
in zijn algemeenheid bij de dagelijkse verzorging zoals bij het aankleden en verschonen. Het komt voor dat dementerenden pijn hebben (bijvoorbeeld pijn in de
mond), terwijl zij niet in staat zijn om zorgverleners (bij- voorbeeld een tandarts) te
wijzen op de oorzaak van hun pijn en daardoor geagiteerd raken.14 Zolang het tandheelkundige probleem persisteert, persisteert ook het geagiteerde gedrag van de
patiënt. De tandheelkundige en de algemene non-coöperativiteit verdween echter
zodra de tandheelkundige problemen adequaat waren opgelost. Deze bevinding
past goed bij de observaties van Husebo15, dat pijn samenhangt met agitatie.
Het aantal patiënten met tandheelkundige implantaten dat wordt opgenomen in
een verpleeghuis neemt langzaam toe (van 0,0% in 2002 tot 3,2% in 2012). Deze
bevinding past goed bij de vlucht die de toepassing van implantaten heeft genomen in de tandheelkundige zorgverlening. Te verwachten is dat in de toekomst
hogere aantallen zullen worden gezien aangezien 6,6% van de Nederlanders in
2009 één of meerdere tandheelkundige implantaten had. Onder de dragers van
gebitsprothesen was dit zelfs 8%.16 De mediane leeftijd van de hier onderzochte
populatie is hoog en de toepassing van tandheelkundige implantaten heeft juist de
laatste 2 decennia in die groep een grote vlucht genomen.
Op basis van het onderzoek kan concluderend worden gesteld dat het aantal kwetsbare ouderen met eigen tanden en kiezen gedurende het laatste decennium sterk
is toegenomen met een daaraan gepaard gaande sterke toename van de benodigde tandheelkundige zorg. Deze zorgbehoefte zal de komende decennia blijven
groeien, aangezien dentate mensen meer tandheelkundige zorg nodig hebben
dan edentate mensen. Voorts was de mondgezondheid bij binnenkomst in het verpleeghuis slecht en bleef de mondhygiëne tijdens het verblijf in het verpleeghuis
slecht. Dat is niet opmerkelijk, omdat meer dan de helft van de patiënten moeilijk
was te behandelen en/of te verzorgen (onder andere tandenpoetsen). Bovendien
hebben verzorgenden weinig oog voor mondverzorging en ook (te) weinig tijd voor
de uitvoering daarvan. Gezien het gegeven dat steeds meer duidelijk wordt dat een
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slechte mondgezondheid een negatieve invloed heeft op de algehele gezondheid,
verdient dit punt sterke aandacht om te verbeteren. Hiermee moet niet worden
gewacht tot de patiënten in het verpleeghuis komen, maar moet al worden gestart zodra patiënten thuiszorgbehoeftig worden. Een dergelijke inspanning kan zijn
vruchten afwerpen, zowel op het gebied van de mondgezondheid als de algehele
gezondheid.

Summary

When people grow old and dependent on care, it usually becomes increasingly
difficult to maintain oral health. The aim of this study was to assess what changes
have taken place during the last ten years in oral health and the need for dental
care among patients who were admitted to a nursing home between 2002 and
2012. Results revealed that the number of patients with remaining teeth increased
signiﬁcantly, from 7.9% to 28.7%, and that the number of patients with implants
increased from 0.0% to 3.2%. More than80% of the patients had moderate to poor
oral health upon arrival. Moreover, almost half of the patients were revealed to be
non-cooperative for evaluation and/or treatment, especially those who had remaining teeth. The expectation is that as a result of the increasing number of caredependent elderly with remaining teeth in combination with poor oral health, the
demand for dental care for care-dependent elderly in nursing homes will increase
sharply in the coming years.

Verantwoording
Ondersteuning voor dit onderzoek werd verkregen door een beurs van de Stichting
Bevordering Tandheelkundige Kennis.
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Oral health in care-dependent elderly: an inventory in a nursing home in the
north of the Netherlands
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Peri-implantaire gezondheid bij 75-plussers met een overkappingsprothese op implantaten in de onderkaak. Ned Tijdschr Tandheelkd 2015;122:383-390.

Samenvatting
Het aantal ouderen met een overkappingsprothese op implantaten in de onderkaak
neemt toe. Onvoldoende is bekend hoe ouderen daarmee functioneren en hoe
hun peri-implantaire gezondheid is. Derhalve werd een groep van 60 75-plussers
uit een algemene tandartspraktijk met een overkappingsprothese op implantaten
gescreend op zelfredzaamheid, algehele gezondheid en peri-implantaire gezondheid. De zelfredzaamheid was hoog, ondanks de gezondheidsproblemen van veel
75-plussers. De patiënten gaven hun prothetische constructie een gemiddeld cijfer
van 8,9 ± 1,1. Plaque rond de implantaten (73%) en bloeding na sonderen (68%)
werd bij veel patiënten gezien. Voortgeschreden peri-implantair botverlies werd
weinig gezien. Er was geen verband tussen plaquescores en zelfredzaamheid.
Behoudens mondhygiëne-instructies en/of professionele peri-implantaire reiniging
waren geen interventies noodzakelijk. Geconcludeerd wordt dat deze groep ouderen goed functioneert met een overkappingsprothese op implantaten. Plaque en
bloeding na sonderen zijn vaak aanwezig, maar voortgeschreden botverlies komt
weinig voor.
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Inleiding

In Nederland worden jaarlijks circa 125.000 implantaten geplaatst, waarvan veel bij
ouderen met een edentate onderkaak.5 Hoewel deze behandelmodaliteit in het algemeen als zeer succesvol wordt gezien met een 10-jaars implantaatoverleving van
circa 98%, worden ook complicaties gemeld.6,7 Gewoonlijk betreft dit het losgaan
van clipjes en schroefjes, maar breuk van de gebitsprothese of (onderdelen van) de
suprastructuur komt ook met enige regelmaat voor. Voorts is gebleken dat het professioneel reinigen van de suprastructuur en/of het bijsturen van de mondhygiëne,
om peri-implantaire problemen te voorkomen, bij veel patiënten noodzakelijk is.6
Peri-implantaire mucositis en peri-implantitis zijn veel voorkomende fenomenen.8,9
Over het risico op het ontwikkelen van klinisch relevante peri-implantaire mucositis
en peri-implantitis onder specifiek ouderen is weinig bekend. Inzicht in deze fenomenen is van groot belang omdat vooral voortgeschreden botverlies met uiteindelijk verlies van implantaten grote gevolgen heeft voor de patiënten.6,10 Verlies van
implantaten betekent doorgaans ook verlies van kauwfunctie en/of het ontstaan van
esthetische problemen. Patiënten die implantaten hebben, moet men daarom niet
uit het oog verliezen. Levenslange nazorg is van groot belang.6,9
De groep ouderen met een overkappingsprothese op implantaten in de onderkaak neemt toe en daarmee ook de zorgvraag. Wanneer peri-implantaire mucositis
en peri-implantair botverlies kunnen worden voorkomen of tijdig worden gesignaleerd, kunnen de gevolgen worden beperkt. Dit is van groot belang aangezien
het ontstaan van peri-implantaire mucositis en peri-implantitis geen uitzondering is.
Meijer8 rapporteerde dat peri-implantaire mucositis (52% na 5 jaar, 57% na 10 jaar)
en peri-implantitis (17% na 5 jaar, 30% na 10 jaar) veelvuldig voorkomen rond implantaten geplaatst in het interforaminale deel van de edentate onderkaak. Hierbij
moet wel worden opgemerkt dat strenge definities voor peri-implantaire mucositis
en peri-implantitis werden gebruikt: er is sprake van peri-implantaire mucositis in
geval van bloeding bij sonderen (botverlies < 2 mm) en van peri-implantitis in geval van bloeding bij sonderen in combinatie met botverlies ≥ 2 mm.11 Met andere
woorden, veel patiënten lopen risico op het ontwikkelen van peri-implantaire ontstekingen. Het is onbekend of 75-plussers die langere tijd geleden voorzien werden
van een overkappingsprothese op implantaten in de onderkaak, een groter risico
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De laatste decennia hebben geleerd dat een overkappingsprothese op implantaten
in de onderkaak een betrouwbare behandelmodaliteit is met een hoge patiënttevredenheid.1,2 De kauwfunctie en het orale comfort zijn vaak sterk verbeterd in
vergelijking met een conventionele mandibulaire gebitsprothese.1,2,3 Bovendien is
gebleken dat implantaten ten behoeve van een overkappingsprothese op implantaten in de onderkaak tot op hoge leeftijd kunnen worden geplaatst; hiervoor is
veelal slechts een beperkte chirurgische behandeling noodzakelijk.4 Het is dus niet
verwonderlijk dat steeds meer edentate ouderen zijn voorzien van implantaten in
de onderkaak als steun voor de mandibulaire gebitsprothese.5

op deze complicaties hebben dan tot nu toe is gerapporteerd. Ouderen kampen
immers vaker dan jongeren met gezondheidsproblemen en afnemende motorische vaardigheden waardoor de zelfzorg afneemt.12 Ook gebruiken ouderen meer
dan jongeren medicatie, die onder andere monddroogheid en een verminderd
zelfreinigend vermogen van de mond tot gevolg hebben.13 Deze feiten in ogenschouw nemend en met de wetenschap dat het aantal ouderen (met implantaten)
in Nederland sterk toeneemt (vergrijzing), evenals hun levensverwachting (dubbele
vergrijzing), is een onderzoek opgezet met als doel inzicht te krijgen in hoe 75-plussers met een overkappingsprothese op implantaten in de onderkaak functioneren
en welke peri-implantaire zorg zij nodig hebben.

Materiaal en methoden
Voor het beantwoorden van de onderzoeksvraag werd de patiëntenpopulatie met
een leeftijd van 75 jaar en ouder in een algemene tandartspraktijk onderzocht. Bij
aanvang van het onderzoek werd de patiëntenopbouw van de ouderen (75-plus) in
deze tandartspraktijk geïnventariseerd (intermezzo 1). Vervolgens werden alle patiënten van 75 jaar en ouder die minimaal 5 jaar geleden waren voorzien van een
overkappingsprothese op implantaten in de onderkaak en die voor controle kwamen gescreend op de peri-implantaire gezondheid in relatie tot hun tevredenheid
met de prothetische constructie, hun algehele gezondheid en hun zelfredzaamheid.
De orale screening werd gedaan door 2 tandartsen-geriatrie met veel ervaring op
het gebied van de implantologie. Als de laatste röntgenopname langer dan 1 jaar
geleden was gemaakt, werd een panoramische röntgenopname gemaakt. Omdat
alle gegevens routinematig werden verzameld, valt dit onderzoek niet onder de
reikwijdte van de Wet medisch wetenschappelijk onderzoek met mensen (WMO).
Er werden 4 vragenlijsten afgenomen te weten:
1. Een vragenlijst over mobiliteit en mondverzorging,
2. Katz-vragenlijst betreffende Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen, de zogenoemde Katz-ADL14,
3. Algemene gezondheidsvragenlijst15,
4. Een lijst waar op een schaal van 1-10 kon worden aangegeven hoe tevreden
men was met zijn of haar overkappingsprothese en de reden waarom dit cijfer
werd gegeven.
De eerste vragenlijst bestond uit vragen over de afhankelijkheid van de patiënt van
anderen ten aanzien van het reizen naar de tandartspraktijk, het wonen, of zij nog
regulier voor gebitscontrole kwamen en of zij problemen ervoeren met hun mondverzorging (appendix).
De Katz-ADLscore werd gebruikt om te beoordelen in hoeverre mensen zelfredzaam zijn ten aanzien van hun eigen verzorging. De vragenlijst omvat 6 vragen
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waarvoor per item 1 punt kan worden gescoord. Er wordt gevraagd of mensen zichzelf (dus zonder hulp van anderen) redden met wassen, aankleden, toiletbezoek,
opstaan uit stoel of bed en door het huis lopen en eten. Tot slot wordt gevraagd of
men incontinent is. Een maximale score (6) betekent dat men zeer zelfredzaam is.
Hoe lager de score, hoe meer hulp men nodig heeft.

De statistische kenmerken van de populatie werden gerapporteerd met behulp van
beschrijvende statistiek. Spearman Rank-correlaties werden berekend tussen de variabele zelfredzaamheid volgens Katzs-ADL en de variabelen: plaque, pocketdiepte
Afb. 1. Plaquescores volgens Mombelli.16 Opmerkelijk is dat er ondanks de accumulatie van plaque bij veel implantaten geen duidelijke tekenen van peri-implantaire
gingivitis zijn te zien. Plaquescores 2 en 3 (afb. 1C en D) komen vaak voor.

1A Plaquescore 0: geen plaque.

1B Plaquescore 1: plaque wordt zichtbaar
op een sonde wanneer deze langs de hals
van het implantaat wordt gehaald.

1C Plaquescore 2: plaque is duidelijk zichtbaar.

1D Plaquescore 3: veel plaque.
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Bij de orale screening werden geregistreerd de plaquescores volgens Mombelli16
(Afb. 1), de aanwezigheid van tandsteen, de gingiva-index volgens Loë en Silness17
de bloedingsindex volgens Mombelli16 en ten slotte werd met een pocketsonde op
4 plaatsen rondom het implantaat de pocketdiepte gemeten. Voor de röntgenologische analyse werd de meest recente panoramische röntgenopname (maximaal 1
jaar oud) van iedere patiënt beoordeeld conform de methodiek beschreven door
Meijer18 Zie Tabel 1 voor een overzicht van deze screeningsmethoden.
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Röntgenanalyse

Bloedingsindex volgens
Mombelli16

Gingiva-index volgens Loë
en Silness17

Geen tandsteen

Aanwezigheid tandsteen

1
Plaque wordt zichtbaar op
een sonde wanneer deze
langs de hals van het implantaat wordt gehaald.
Ja, er is tandsteen

Plaque is duidelijk
zichtbaar.

2

n.v.t.
Milde ontsteking:
Gezonde peri-im- Lichte ontsteking: de ginde gingiva is hyplantaire gingiva
giva is iets hyperaemisch.
peraemisch en iets
gezwollen.
Een rode lijn bloed
Geen bloeding bij
Puntbloeding na sonderen
wordt zichtbaar na
sonderen
sonderen.
Botverlies van een
Geen zichtbaar
Botverlies tot een derde van
derde tot de helft
botverlies
het implantaat
van het implantaat

Geen plaque

Plaquescores volgens
Mombelli16

0

Botverlies meer dan
de helft van het implantaat

Forse bloeding na
sonderen

n.v.t.
Forse ontsteking:
de gingiva is hyperaemisch, gezwollen met
(enige) pusvorming.

Veel plaque

3

Tabel 1. Orale screening en röntgenologische analayse van de geselecteerde patiëntenpopulatie.

Botverlies rondom
het hele implantaat

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t

n.v.t.

4

Demografie
Leefsituatie

Chronische ziekten/
Comorbiditeiten

Soort suprastructuur

Leeftijd gemiddeld (jaar)
Vrouw/man-verhouding
Volkomen zelfstandig

81 ± 4 sd
37/23 (62%/38%)
38 (63%)

Zelfstandig met enige mantelzorg

6 (10%)

Zelfstandig met professionele zorg

15 (25%)

Zorgafhankelijk in verzorgingshuis

1 (2%)

0 chronische ziekten

7 (12%)

1 chronische ziekte

15 (25%)

≥ 2 chronische ziekten

38 (63%)

2 knopjes
2 implantaten met steg
4 implantaten met steg

5 (8%)
50 (83%)
5 (8%)

en botverlies. De absolute waarden van deze correlaties werden geïnterpreteerd
als: 0,8-1,0 erg sterke relatie; 0,6-0,8 sterke relatie; 0,4-0,6 matige relatie, 0,2-0,4
zwakke relatie; 0-0,2 zeer zwakke of geen relatie (Tab. 5).

Resultaten
Alle patiënten van 75 jaar en ouder die minimaal 5 jaar geleden waren voorzien van
een overkappingsprothese op implantaten in de onderkaak en die voor controle
werden gezien tussen januari 2013 en september 2013 waren bereid mee te doen
aan het onderzoek. Dit betroffen in totaal 60 patiënten (tab. 2). Van deze 60 patiënten kwam 90% (n = 54) nog jaarlijks voor implantaatcontroles. De overige 10% (n =
6) kwam alleen op eigen initiatief voor controle.
De overgrote meerderheid van de patiënten (80%) was in staat om zelfstandig naar
de tandartspraktijk te komen. Qua zelfredzaamheid bleek dat 63% van de patiënten
zelfstandig leefde zonder aanvullende hulp of zorg, 10% aanvullende hulp nodig
had van mantelzorgers (bijvoorbeeld voor boodschappen en huishoudelijke taken),
25% deels afhankelijk was en thuiszorg had en 2% geheel zorgafhankelijk was en
leefde in een verpleeghuis.
In tabel 3 wordt een overzicht gegeven van de Katz-ADL-score per leeftijdsgroep
en per score-item. Het overgrote merendeel van de patiënten was erg zelfredzaam.
Eén patiënt had een Katz-score van 2, maar kwam desondanks regulier voor controle naar de tandartspraktijk.
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Tabel 2. Groepskarakteristieken van het totaal aantal patiënten (n), met tussen haakjes de percentages van de groep.
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5,7 (0,7)
6,0 (nvt)

n = 20

n = 10

n=1

n = 60

80-85

85-90

90-95

Totaal

5,7 (0,83)

5,3 (1,2)

Groeps-groote Gemiddelde
Katz-score (sd)
n = 29
5,9 (0,2)

Katz-leeftijd
(jaar)
75-80

6 (2-6)

6 (6-6)

6 (4-6)

6 (2-6)

Mediaan
(bereik)
6 (5-6)
0%

8%

0%

10%
6%

0%

0%

20%

0%
20%

Aankleden

Zichzelf wassen

2%

0%

0%

5%

0%

Toileteren

2%

0%

0%

5%

Opstaan
bed/stoel
0%

13%

0%

20%

15%

10%

0%

0%

0%

0%

0%

Incontinentie Eten

Tabel 3. Relatie tussen Katz-score en leeftijd. Per leeftijdsgroep en per score-item wordt het percentage patiënten weergegeven dat
scoort op het betreffende item.

Tabel 4. Overzicht uitkomsten klinische metingen: aantal mensen (n), met tussen
haakjes het percentage van de groep.
Bloedingsindex

n (%)

Bloeding score 0

19 (32%)

Bloeding score 1

26 (43%)

Bloeding score 2

14 (23%)

Bloeding score 3

1 (2%)

Gingiva-index
Index 0

47 (78%)

Index 1

9 (15%)

Index 2

4 (7%)

Score 0

16 (27%)

Score 1

18 (30%)

Score 2

21 (35%)

Score 3

5 (8%)
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Plaquescore

Pocketdiepte in mm
Pocket 0 mm

1 (2%)

Pocket 1 mm

3 (5%)

Pocket 2 mm

12 (20%)

Pocket 3 mm

20 (33%)

Pocket 4 mm

13 (22%)

Pocket 5 mm

11 (18%)

Pocket 6 > mm

0 (0%)

Tandsteen
Tandsteen aanwezig

30 (50%)

Botverlies
Score 0

13 (22%)

Score 1

42 (70%)

Score 2

5 (8%)

Score 3

0 (0%)

Score 4

0 (0%)
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Intermezzo 1. Patiëntenopbouw in onderzochte algemene
tandartspraktijk
De patiëntenopbouw van de ouderen (75-plus) in de onderzochte algemene tandartspraktijk was geïnventariseerd bij aanvang van het onderzoek. Er stonden toen
382 ouderen (57% vrouwen, 43 % mannen) ingeschreven die 75 jaar of ouder waren.
Van deze ouderen had 27% een overkappingsprothese op implantaten in de onderkaak (afb. 1a). Het aantal ouderen (75-plus) dat nog eigen dentitie had, al dan niet
aangevuld met een prothetische constructie, was hoog (53%). Wanneer de groep
75-plussers werd onderverdeeld in subgroepen naar leeftijd was een opvallende
verschuiving in de orale status gezien. Het percentage patiënten met een partiële
eigen dentitie en/of implantaten was hoger naarmate de cohort jonger was. Deze
inventarisatie toont aan dat zowel het aantal ouderen dat nog een eigen dentitie
heeft als het aantal ouderen met een overkappingsprothese op implantaten naar
alle waarschijnlijkheid verder zal toenemen onder 75-plussers. Naar verwachting
zal de zorgvraag daarom veranderen van zorg voor edentate patiënten naar zorg
voor patiënten met een eigen dentitie en/of implantaten. Inzage in hoe de 75-plussers functioneren met een overkappingsprothese op implantaten in de onderkaak
is daarom van belang.

Fig. 1 Opbouw patiëntenpopulatie van een algemene tandartspraktijk in Noord
Nederland (pijldatum 2013) (a). Er is sprake van een verschuiving naar betande patiënten enerzijds en patiënten met een overkappingsprothese anderzijds naarmate
men jonger is (b t/m e).
bron: ntvt
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Tien procent van de patiënten was redelijk gezond en had geen comorbiditeiten,
25% had 1 chronische ziekte en 65% had 2 chronische ziekten of meer comorbiditeiten. De meest voorkomende comorbiditeiten waren cardiovasculaire en/of cerebrovasculaire aandoeningen (68%), reumatische aandoeningen en/of aandoeningen van de wervelkolom (52%), longziekten (35%) en nierfalen (20%). Voor veel van
deze aandoeningen werd medicatie gebruikt (aantal verschillende medicamenten
was 5,4 ± 0,7 per patiënt, mediaan 6, bereik 1-18).
De patiënten gaven vrijwel allemaal aan dat ze het niet moeilijk vonden om de
suprastructuur en de prothetische constructie te reinigen. Dit gegeven is in tegenspraak tot de gevonden plaque en tandsteenscores (tab. 4). Een verband tussen het
aantal gebruikte medicamenten en de plaquescores kon niet worden aangetoond.
Ook kon er geen duidelijke relatie worden gelegd tussen de plaquescores, pocketdieptes en peri-implantair botverlies en de Katzscores (zelfredzaamheid) (tab. 5).
Opmerkelijk was dat hoge plaquescores niet gerelateerd waren aan de ernst en
mate van aanwezigheid van ontstekingsverschijnselen als roodheid en zwelling (afb.
1c en 1d). Ook de pockets waren gewoonlijk niet verdiept: bij 60% van de patiënten
was de pocketdiepte rondom de implantaten 3 mm of minder. De diepst gemeten pocket was 5 mm, dit betrof 18% van de patiënten. Behoudens mondhygiëneinstructies en professionele reiniging was geen andere peri-implantaire interventie
noodzakelijk.
De panoramische röntgenopnamen toonden dat bij een groot deel van de patiënten sprake was van enig peri-implantair botverlies. Bij 70% van de patiënten bleef
dit beperkt tot gering botverlies (tot een derde van het implantaat). Een kleine
groep (8%) had voortgeschreden botverlies. Bij geen van de patiënten werd echter
botverlies van meer dan een half implantaatlengte gezien.
Van de patiënten was 95% (n = 57) erg tevreden over de prothetische constructie.
Zij gaven een gemiddeld cijfer van 8,9 ± 1,1 (bereik 3-10). De 3 patiënten die een
onvoldoende gaven, deden dit vanwege een losse clip, een prothetische constructie die irriteerde in de droge mond en voedselimpactie onder de prothetische constructie.

Discussie
Op basis van de resultaten kan worden gesteld dat vrijwel alle 75-plussers die met
enige regelmaat worden gezien voor controle in een algemene tandartspraktijk
goed functioneren met een overkappingsprothese op implantaten in de onderkaak
en zeer tevreden zijn over deze gebitsprothese. Bovendien is de peri-implantaire
conditie doorgaans klinisch zeer acceptabel bij deze groep patiënten, ondanks dat
bij veel patiënten plaque rond de implantaten aanwezig is (afb. 1).
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Tabel 5. Spearman Rank-correlatie tussen Katz-ADL-score en plaque, pocketdieptes
en peri-implantair botverlies.
Variabelen

Katzscore R1

Plaque R1

Pocketdiepte R1 Botverlies R1

Plaque

0,01

-

0,26

0,02

Pocketdiepte

0,20

0,26

-

0,31

Botverlies

0,25

0,02

0,31

-

Hoewel het merendeel van de patiënten zelfredzaam is en vitaal oogt, kampen veel
van hen toch met gezondheidsproblemen en is het medicatiegebruik hoog (90%
1 of meer chronische ziekten, 5,4 ± 0,7 geneesmiddelen). Een hoog medicatiegebruik is geassocieerd met monddroogheid, vooral wanneer meer dan 3 medicijnen
worden gebruikt.13 Het hoge medicatiegebruik van de meeste patiënten ligt vermoedelijk (mede) aan de basis van de accumulatie van plaque die bij veel ouderen
zichtbaar is. In een drogere mond is het zelfreinigend vermogen verminderd, waardoor plaque kan accumuleren op structuren in de mond. Een directe relatie tussen
het gebruik van medicatie en de plaquescores kon in dit onderzoek echter niet
worden aangetoond. Dit kan samenhangen met het gegeven dat patiënten vaak
hun mond extra reinigen voordat zij de tandarts bezoeken voor controle.
Het is opmerkelijk dat de aanwezigheid van plaque geen relatie heeft met de aanwezigheid van ontstekingsverschijnselen als roodheid en zwelling. Afbeeldingen 1c
en d zijn exemplarisch voor veel van de patiënten in dit onderzoek en laten zien dat
een hoge plaquescore niet per definitie gelijk staat aan het optreden van ontstekingsverschijnselen.
Peri-implantair botverlies van meer dan een half implantaatlengte is in dit onderzoek
niet gezien. Peri-implantair botverlies van een derde tot een half implantaatlengte
daarentegen wel, maar bij geen van deze patiënten gaf dit klachten. Als klinisch
geen of hooguit milde ontstekingsverschijnselen worden gezien, ook bij patiënten
met enig botverlies of hoge plaquescores, moeten patiënten met implantaten toch
regelmatig worden gecontroleerd. Peri-implantaire ontstekingen kunnen immers
resulteren in voortschrijdend botverlies met alle gevolgen van dien.19
In dit onderzoek kon geen verband worden aangetoond tussen de plaquescores,
mobiliteitsproblemen en/of gezondheidsproblemen. Er waren veel gezondheids
problemen, maar de zelfredzaamheid bleef desondanks hoog. De 75-plussers met
implantaten in het onderzoek konden al dan niet met hulp van anderen naar de
tandartspraktijk komen en kwamen gewoonlijk nog op reguliere basis voor zorg.
Het is denkbaar dat de ouderen die niet meer in staat zijn om naar de tandartspraktijk te komen, meer moeite hebben met het verzorgen van hun prothetische
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R1 = Spearman Rank-correlatie in absolute waarden

constructie en suprastructuren dan de hier onderzochte groep ouderen. Nader onderzoek is geboden, onder andere onder zorgafhankelijke ouderen met implantaten die thuis wonen met hulp van mantelzorgers en/of thuiszorg, en onder ouderen
die in verpleeghuizen wonen.

Conclusie
Ouderen (75-plus) met een overkappingsprothese op implantaten in de onderkaak
die nog regulier tandheelkundige zorg ontvangen zijn erg tevreden over hun prothetische constructie. Zij zijn doorgaans zelfredzaam, niettegenstaande de veelheid
aan chronische ziekten waarmee zij kampen en het daaraan gerelateerde hoge gebruik van medicijnen. De benodigde nazorg beperkt zich tot monitoring en hulp
bij de mondhygiëne en het professioneel reinigen van de implantaten in verband
met de alom aanwezige, klinisch beschouwd veelal milde, peri-implantaire ontstekingsverschijnselen zoals bloeding na sonderen. Gesteld kan worden dat zolang de
oudere zelf nog kan poetsen en professionele mondzorg ontvangt, de kans op het
ontstaan van voortgeschreden botverlies zeer gering is.
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Verantwoording
Dit onderzoek werd gesteund door een beurs van de Stichting Bevordering
Tandheelkundige Kennis.

Appendix
Vragen: Wilt u het antwoord dat voor u het meest van toepassing is omcirkelen?
1. Bent u zelfstandig naar de praktijk gekomen?
a. Ja, geheel zelfstandig, dus u heeft zelf auto/motor/brommer gereden, gefietst
of gewandeld.
b. Ja, u bent zelfstandig met het openbaar vervoer gekomen.
c. Nee, u bent met anderen meegekomen, maar bent goed in staat om zelfstandig
het ziekenhuis te bezoeken.
d. Nee, anderen, zoals familie partners of vrienden, hebben u gebracht of begeleid om hier te komen omdat u zelf niet meer in staat bent zelfstandig te komen.
2. Hoe woont u?
a. Zelfstandig zonder hulp van anderen
b. Zelfstandig met hulp van partner, familie, vrienden (zogenaamde mantelzorger)
c. Zelfstandig met professionele hulp van bijvoorbeeld de thuiszorg d. U woont in
een verzorgingshuis. e. U woont in een verpleeghuis.
3. Komt u nog regelmatig voor controle bij de tandarts?
a. Ja, ik kom jaarlijks voor controle
b. Nee, ik kom niet jaarlijks voor controle heb omdat ..........
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4. Poetst u zelf uw prothese en implantaten?
a. Ja (ga verder naar vraag 5)
b. Nee (ga verder naar vraag 6)
5. Zo ja vindt u het moeilijk om uw gebit en implantaten te poetsen?
a. Ja
b. Nee

7. Hoe vaak poetst u of poetsen anderen de prothese en implantaten?
a. 1 x per dag
b. 2 x per dag
c. Vaker dan 2 x per dag
d. Minder dan 1 x per dag
8. Welke poetshulpmiddelen gebruikt u of worden gebruikt? (meerdere antwoorden mogelijk)
a. Gewone tandenborstel
b. Elektrische tandenborstel
c. Ragers
d. Veters of superfloss
En tot slot:
Hoe tevreden bent u op dit moment met uw prothese? Kunt u uw implantaatprothese een rapportcijfer geven op de schaal van 1 tot 10 waarbij 10 heel goed is en
1 heel slecht. Cijfer dat u geeft voor uw implantaatprothese:
................

Kunt u ook verwoorden waarom u dit cijfer geeft?
................
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6. Zo nee, wie doet dit voor u?
a. Uw partner, huisgenoot of mantelzorger
b. Verzorgende van thuiszorg of verzorgings/verpleeghuis
c. Anders, namelijk ................

Appendix C
Een evaluatie van de implementatie
van de ‘Richtlijn mondzorg voor
zorgafhankelijke cliënten in
verpleeghuizen’

Arie Hoeksema
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Gerry Raghoebar
Anita Visser

This chapter is a printed version of the manuscript:
Arie R. Hoeksema, Henny J.A. Meijer, Gerry M. Raghoebar, Arjan Vissink en Anita Visser. Een evaluatie
van de implementatie van de “Richtlijn mondzorg voor zorgafhankelijke cliënten” in verpleeghuizen (Ned
Tijdschr Tandheelk 2016; 123:257-63.

Samenvatting
Bij 75% van de ouderen wordt bij opname in een verpleeghuis onbehandelde mondzorgproblemen gezien. Bovendien rapporteert de Inspectie voor de
Gezondheidszorg dat de mondzorg voor zorgafhankelijke cliënten in verpleeghuizen onvoldoende is. De in 2007 ontwikkelde ‘Richtlijn mondzorg voor zorgafhankelijke cliënten in verpleeghuizen’ blijkt onvoldoende te zijn geïmplementeerd. Het
onderzoeksdoel was het verkrijgen van inzicht in de implementatie van deze richtlijn
in zorginstellingen. Daartoe werd een vragenlijst verspreid onder medewerkers van
74 verpleeghuizen verspreid over Nederland. Data-analyse leerde dat men bekend
is met de richtlijn en dat mondzorgverleners vaak wel beschikbaar zijn. Echter, de
mondzorgverleners hebben veelal geen toegang tot redelijke tandheelkundige faciliteiten. Voorts worden patiënten doorgaans niet conform de richtlijn gescreend
en/of onder controle gehouden. Ten slotte bleek de scholing van verpleegkundigen
en verzorgenden onvoldoende. Geconcludeerd kan worden dat de ‘Richtlijn mondzorg voor zorgafhankelijke cliënten in verpleeghuizen’ bij medewerkers in verpleeghuizen goed bekend is, maar dat de implementatie van de richtlijn in de dagelijkse
praktijk sterk te wensen overlaat.
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Inleiding

Een voorname onderliggende reden waardoor de mondgezondheid van ouderen
verslechtert, is de afname van de aandacht voor dagelijkse mondhygiëne en het
periodiek bezoeken van een tandarts zodra de algemene gezondheid, de motoriek of de cognitie verslechteren. Bovendien zijn veel ouderen als een gevolg van
normale verouderingsprocessen vaak niet meer goed in staat hun gebit goed te
verzorgen en tevens ontbreekt bij hen vaak de kennis over de importantie van een
adequate mondzorg, vooral bij toenemende gezondheidsproblemen gevolgd door
een hogere graad van kwetsbaarheid.10 Ook verzorgenden geven vaak onvoldoende prioriteit aan de mondzorg en als die zorg nodig is hebben zij ook onvoldoende
kennis en vaardigheden om een goede mondzorg te leveren.11,12 Ten slotte lijkt de
beroepsgroep van tandartsen en mondhygiënisten zelf nog onvoldoende in staat
om mondzorgproblemen in deze groep ouderen adequaat aan te pakken.13
De huidige achterstand in het op peil houden van de mondgezondheid van kwetsbare ouderen leidt mogelijk tot een scala aan gezondheidsproblemen en heeft een
negatieve invloed op de levenskwaliteit.14 Uit recent onderzoek is gebleken dat bij
meer dan 75% van ouderen met complexe gezondheidsproblemen ook sprake is
van onbehandelde mondzorgproblemen op het moment dat deze ouderen worden opgenomen in een verpleeghuis.15-17 In een verpleeghuis verbetert dit veelal
niet aangezien verpleeghuizen daarvoor onvoldoende zijn toegerust.13 Om dit probleem aan te pakken is in 2007 de ‘Richtlijn mondzorg voor zorgafhankelijke cliënten in verpleeghuizen’ opgesteld (intermezzo 1).18
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Een eigen gebit of een goede gebitsprothese is essentieel voor kauwen, bijten,
spreken en sociaal functioneren. Uit diverse onderzoeken is echter naar voren gekomen dat bij ouderen (75+) de mondgezondheid veelal niet goed is. Bovendien
is gebleken dat een goede mondgezondheid bijdraagt aan een algemene gezondheid.1 Een slechte mondgezondheid is onder andere geassocieerd met een slechter gereguleerd diabetes mellitus type 2, nierinsufficiëntie, cardiovasculair accident,
een verhoogde kans op aspiratiepneumonie, ondervoeding, het ontwikkelen van
en de activiteit van reuma en hersenaandoeningen.2-9

Intermezzo 1.
Richtlijn mondzorg voor zorgafhankelijke cliënten in verpleeghuizen
-

De belangrijkste aanbevelingen van de richtlijn.
Schema voor dagelijkse en systematische mondzorg van ouderen in verpleeghuizen.
Indicatoren voor de implementatie, de uitvoering en de evaluatie van de
richtlijn.
Omschrijving

Maatregelen

Structuurindicatoren Structuurindicatoren geven aan of
het betreffende
thema in de organisatiestructuur
ingebed

Procesindicatoren

Effectindicatoren

1. De multidisciplinaire richtlijn Mondzorg is
beschikbaar voor alle medewerkers
2. Mondzorgbeleid is geborgd in het kwaliteitssysteem van de zorginstelling
3. De mondzorg is een vast onderwerp in het
zorgplan
4. Per anderhalf jaar worden verzorgenden en
verpleegkundigen geschoold in mondverzorging
5. Er is een tandarts beschikbaar voor de cliënten in de instelling
Met procesindi6. Binnen 24 uur na opname brengt de verzorcatoren worden
gende de mondgezondheid en de zelfredzaamde handelingen
heid van de cliënt in kaart
in het zorgproces 7. De wensen van de cliënt met betrekking tot
op cliëntniveau
mondzorg zijn in het zorgdossier vastgelegd
getoetst.
8. Binnen zes weken na opname, of zoveel eerder als nodig is, stelt de tandarts een mondzorgplan op als onderdeel van het integrale zorgplan
9. Professionele mondzorginterventies worden
geregistreerd in het zorgdossier
10. Zorgverleners die voor een bepaalde cliënt
zorgen, kennen het mondzorgplan en de behandeldoelen van deze cliënt
11. Acties ten aanzien van mondzorg, zoals
beschreven in het zorgdossier, zijn of worden
uitgevoerd
12. In het multidisciplinair overleg komen de
mondverzorging en de mondgezondheid van de
cliënt regelmatig aan de orde
13. Er vindt een reguliere periodieke controle
plaats van de mondgezondheid van de cliënten,
conform het mondzorgplan
Effectindicatoren
14.De mondzorgdoelen, zoals beschreven in het
geven informatie
zorgdossier, zijn bereikt
over het effect van 15. De cliënt en zijn naasten zijn tevreden over
de zorg
de geboden mondzorg
16. De betrokken zorgverleners voelen zich
gesteund door de instelling bij de uitvoering
van de mondzorg
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Afb. 1. Regionale spreiding van deelnemende zorginstellingen, het aantal responderende locaties
per zorginstelling en het aantal bedden van deze locaties.

Afb. 2. Verdeling van de respondenten naar functie (n = 270).
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Materiaal en methode
In Nederland wonen momenteel ongeveer 149.000 mensen in meer dan 860 verpleeghuizen.20 Dit onderzoek is uitgevoerd in 74 verpleeghuislocaties die een
regionaal karakter kennen, verspreid over Nederland (Afb. 1). Alle verpleeghuislocaties van 9 regionaal opererende zorginstellingen met het oogmerk langdurige
zorg werden benaderd vanuit een overkoepelend bestuursorgaan, waarin de zorg
instellingen samenwerken op diverse terreinen.
Aan de hand van de ‘Richtlijn mondzorg voor zorgafhankelijke cliënten in verpleeghuizen’ werd een vragenlijst opgesteld (Tabel 1). Deze vragenlijst werd voorgelegd
aan diverse professionele zorgverleners, zoals medewerkers met management
taken, specialisten ouderengeneeskunde (SOG), (verpleeg)huisartsen, basisartsen,
verpleegkundig specialisten (voorheen ‘nurse practioners’), medewerkers van het
tandheelkundige team en verpleegkundigen en verzorgenden binnen de aangesloten zorginstellingen. De vragenlijst werd, op verzoek van het landelijke bestuursvoorzittersoverleg, per e-mail door de regionale zorginstellingen zelf verspreid binnen de aangesloten verpleeghuizen. De vragenlijsten werden rechtstreeks aan de
onderzoekers via e-mail of per post teruggestuurd.
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In de richtlijn voor zorgafhankelijke cliënten is beschreven waarom de mondgezondheid op peil moet worden gebracht bij ouderen die in een verpleeghuis verblijven en hoe dit dagelijks zou moeten worden aangepakt. Ook is een onderbouwing
gegeven waarom de mondgezondheid en de levenskwaliteit met elkaar in verband
staan, vooral bij deze kwetsbare cliënten. Tevens wordt de noodzaak voor scholing in de mondzorg verwoord en wordt aangegeven dat een tandheelkundig team
aanwezig moet zijn. Daarnaast wordt beschreven op welke wijze de aanwezige cliënten moeten worden gescreend, hoe zij van adequate mondzorg kunnen worden
voorzien en hoe de richtlijn moet worden geborgd en geëvalueerd. In de richtlijn
staat tevens een scala aan indicatoren voor de implementatie, de uitvoering en
de evaluatie van de richtlijn door de instelling. Uit een recente rapportage van de
Inspectie voor de Gezondheidzorg (IGZ) is echter helaas gebleken dat de richtlijn
onvoldoende lijkt te worden toegepast in verpleeghuizen.19 Deze rapportage was
echter niet gebaseerd op een objectieve steekproef, maar betrof dertig vanwege
andere dan mondzorgproblemen onder toezicht gestelde verpleeghuizen. Met andere woorden, aanvullend onderzoek was dringend gewenst voor het verkrijgen
van een goed inzicht in de toepassing van de richtlijn. Het doel van het onderhavige onderzoek was het verkrijgen van inzicht in de implementatie van de ‘Richtlijn
mondzorg voor zorgafhankelijke cliënten in verpleeghuizen’ in regionale zorginstellingen. Hiertoe werd een gestandaardiseerde, op de richtlijn gebaseerde vragenlijst
uitgezet onder medewerkers uit alle geledingen van een groot aantal, geografisch
over Nederland gespreide, verpleeghuislocaties.

De vragenlijst bevatte 5 domeinen: 4 met vragen over de werkwijze en de implementatie van de aanbevelingen uit de richtlijn en 1 met vragen over het uitvoeringsniveau van de aanbevelingen. In domein 1 ‘Toepassen van de richtlijn’ werd
onderzocht of de richtlijn bekend is, toegepast wordt en vervolgens is geborgd
binnen de eigen organisatie. In domein 2 ‘Tandheelkundig team’ werden door de
respondenten vragen beantwoord met betrekking tot de al dan niet aanwezige
mondzorgverleners en mondzorgcoördinerende verpleegkundigen. In domein 3
‘Screening’ werd de 48-uurs screening en de professionele tandartsscreening, die
binnen 6 weken na opname van een cliënt zou moeten plaatsvinden, getoetst en
tevens werd gevraagd naar een individueel recall-systeem voor iedere bewoner. In
domein 4 ’Scholing’ werd scholing op het gebied van mondzorg getoetst. In domein 5 ‘Uitvoeringsniveau’ werden vragen gesteld over de mate van uitvoering van
de aanbevelingen en of dat voldoende werd geacht.
De analyse werd uitgevoerd op geleide van de 5 domeinen in de vragenlijst. Voor
elk domein werden de frequenties van antwoorden (in percentages) berekend van
het totale aantal respondenten. In domein 5, bij vraag 20, werden de respondenten tevens per functie en locatie opgesplitst, zodat inzicht kon worden verkregen
in de mening van de verschillende categorieën medewerkers van de verschillende
locaties.

Resultaten
In de periode september-december 2014 werden in totaal 273 vragenlijsten retour ontvangen uit de diverse verpleeghuislocaties. Het was niet bekend hoeveel
vragenlijsten binnen alle instellingen waren verzonden, dus een responsemeting
kon niet betrouwbaar worden gemaakt. Drie locaties werden geëxcludeerd voor
analyse omdat maar 1 respondent had gereageerd. Een indeling naar functie van
de respondenten is weergegeven in Afbeelding 2. Alle functies die te maken hebben met mondzorg bij ouderen (zowel organisatorisch als uitvoerend) hebben de
vragenlijst ingevuld.
Uit de analyse van domein 1 bleek dat meer dan 75% van de respondenten zegt
de richtlijn toe te passen (Afb. 3). De bekendheid van de richtlijn is dus groot,
bovendien geeft de overgrote meerderheid (>90%) aan dat de richtlijn een integraal onderdeel is van het zorgplan. De resultaten van domein 2 geven aan dat in
de meeste organisaties (>90%) een externe tandarts of mondhygiënist beschikbaar
is (Afb. 3). Bij ongeveer 70% van de respondenten is tevens in het verpleeghuis
een mondzorgcoördinator aangesteld. Wel is gebleken dat in 50% van de locaties
er geen formele afspraken zijn vastgelegd met de externe tandartsen en mond
hygiënisten.
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Analyse van de antwoorden in domein 3 laat zien dat een meerderheid van respondenten aangaf dat er geen tandheelkundige screening van cliënten door een
verzorgende binnen 48 na opname in het verpleeghuis plaatsvond (Afb. 3). Ook de
screening door een tandarts of mondhygiënist binnen de 6-wekenaanbeveling van
de richtlijn, vond volgens de respondenten bij meer dan de helft van de instellingen
niet plaats, of het personeel was daarvan niet op de hoogte. Ten slotte gaf ongeveer een derde van de respondenten aan dat er geen individuele recall-periode is
ingesteld bij hun instelling.

Uit analyse van de vragen uit domein 5 blijkt dat de richtlijn als hanteerbaar en duidelijk wordt ervaren, maar dat voor de uitvoering ervan te weinig tijd beschikbaar is (Afb.
3). Voorts kwam uit de resultaten naar voren dat de kennis omtrent het gebruik van
chloorhexidine ontoereikend is, hoewel deze toepassing een prominente plaats kent
binnen de richtlijn. De relatie tussen een gezonde mond en de algehele gezondheid
was onder bijna alle respondenten bekend (95%), maar dat het gebruik van medicatie
hier een invloed op heeft, was minder bekend (60%). Ten slotte gaf ongeveer de helft
van de respondenten aan dat uitvoering van de richtlijn binnen de eigen organisatie
goed is geregeld en men daardoor een inspectie van dit onderdeel door de IGZ met
vertrouwen tegemoet zou zien. Dit gevoel was breed gedragen onder de diverse
medewerkers van de zorginstellingen, ongeacht hun functie (Afb. 4).

Discussie
De belangrijkste bevinding uit het onderzoek is dat de richtlijn wel bekend is, maar
de implementatie hiervan te wensen overlaat. Blijkbaar stuiten medewerkers bij de
toepassing van de richtlijn op problemen. Aangezien de verspreiding van de vragenlijsten onder de medewerkers in verpleeghuizen, conform de afspraken met
de koepelorganisatie, door de zorginstellingen zelf werd uitgevoerd, is er geen
informatie beschikbaar over het totaal aantal personen dat de vragenlijsten heeft
ontvangen (en dus had kunnen invullen). Het aantal respondenten (n = 270) lijkt
voldoende te zijn om inzicht te krijgen in de implementatie van de ‘Richtlijn mondzorg voor zorgafhankelijke cliënten in verpleeghuizen’.18 Wel moet hierbij rekening
worden gehouden met de mogelijkheid van incorporatie bias (die kan voorkomen
wanneer het onderwerp dat wordt geëvalueerd zelf als referentiestandaard wordt
gebruikt). De respondenten lijken tevens een goede weerspiegeling van de verschillende functies binnen verpleeghuizen weer te geven. Verpleegkundigen en
verzorgenden waren, net als in de doorsnee personeelsopbouw van verpleeghuizen, ruim vertegenwoordigd onder de respondenten.
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Uit de resultaten van domein 4 bleek dat ongeveer de helft van de respondenten
scholing had ontvangen op het gebied van mondgezondheid (Afb. 3). Minder dan
de helft van de verzorgenden/verpleegkundigen krijgt minimaal een maal per 1,5
jaar bijscholing op het terrein van de mondzorg.

Tabel 1. Vragenlijst met de domeinen waarin de vragen vielen. De respondenten
konden antwoorden met ‘Ja’, ‘Weet ik niet’ of ‘Nee’.
Vragen/stellingen
1. Weet u van het bestaan af van de richtlijn ‘Mondzorg voor
zorgafhankelijke cliënten in verpleeghuizen’
2. De richtlijn ‘Mondzorg voor zorgafhankelijke cliënten in
verpleeghuizen’ wordt in mijn organisatie toegepast
3. Mondverzorging en professionele mondzorg vormen
binnen de instelling waar ik werk een integraal onderdeel
van het zorgplan en het zorgdossier van de cliënt
4. De verzorgenden en de verpleegkundigen worden
minimaal eens per anderhalf jaar bijgeschoold op het
gebied van mondverzorging
5. Er is in onze organisatie een tandarts/mondhygiëniste
beschikbaar voor de behandeling van onze cliënten
6. Met de tandarts/mondhygiëniste zijn formele afspraken
vastgelegd omtrent de implementatie van de richtlijn
7. Er is voor de tandarts/mondhygiëniste een ruime
en toegankelijke werkruimte beschikbaar binnen de
instelling, voorzien van de benodigde apparatuur en het
benodigde instrumentarium
8. Er is een (of meerdere) coördinerend zorgverlener(s) naast
de tandarts/mondhygiëniste aangesteld als duidelijk
aanspreekpunt bij problemen en klachten op het gebied
van mondgezondheid
9. Binnen 48 uur na opname van een nieuwe cliënt wordt
er door de verpleging een eerste mondzorgscreening
uitgevoerd en calamiteiten worden gemeld aan de SOG/
verpleeghuisarts
10. Ik ben mij ervan bewust dat er een directe relatie bestaat
tussen de mondgezondheid en de algehele gezondheid
van de cliënt
11. Binnen 6 weken na opname van een nieuwe cliënt wordt
de mondgezondheid van de cliënt geïnventariseerd door
een tandarts/mondhygiëniste en wordt er een individueel
mondzorgplan opgesteld
12. Dentate (betande) en gebitsprothese dragende
zorgafhankelijke cliënten ontvangen een individueel
ingestelde periodieke controle, ook als er geen
pijnklachten bekend zijn
13. Wanneer uitvoering van reguliere mondzorg onmogelijk
is door fysieke en/ of gedragsproblemen van de cliënt,
wordt er gespoeld met chloorhexidine of wordt er
dagelijks chloorhexidinegel geappliceerd
14. Ik heb scholing ontvangen op het gebied van mondzorg
15. De richtlijn is duidelijk
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Domein
Domein 1
‘Toepassen van richtlijn’
Domein 1
‘Toepassen van richtlijn’
Domein 1
‘Toepassen van richtlijn’
Domein 4
‘Scholing’
Domein 2
‘Tandheelkundig team’
Domein 2
‘Tandheelkundig team’
Domein 2
‘Tandheelkundig team’

Domein 2
‘Tandheelkundig team’

Domein 3
‘Screening’

Domein 5
‘Uitvoeringsniveau’
Domein 3
‘Screening’

Domein 3
‘Screening’

Domein 5
‘Uitvoeringsniveau’

Domein 4 ‘Scholing’
Domein 5
‘Uitvoeringsniveau’

16. De richtlijn is goed hanteerbaar
17. Er moet vaak afgeweken worden van de richtlijn

Domein 1

1
2
3

Domein 2

5
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18. Er is voldoende tijd beschikbaar om de richtlijn uit te
voeren
19. Bij aandoeningen in de mond van zorgafhankelijke
cliënten kijk ik naar de voorgeschreven geneesmiddelen
20. Ik ben van mening dat de mondzorg goed is geregeld
binnen onze organisatie voor de zorgafhankelijke cliënten
en zie een inspectie van dit onderdeel door de IGZ met
vertrouwen tegemoet

6
7
8
Domein 3

9
11
12

Domein 4

4
14

Domein 5

10

Domein 5
‘Uitvoeringsniveau’
Domein 5
‘Uitvoeringsniveau’
Domein 5
‘Uitvoeringsniveau’
Domein 5
‘Uitvoeringsniveau’
Domein 5
‘Uitvoeringsniveau’

13
15
16
17
18
19
20

Afb. 3. Resultaten van de 20 vragen in de 5 domeinen.
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Afb. 4. Resultaten van vraag 20, onderverdeeld in de verschillende functies van de respondenten.

Hoewel uit het onderzoek blijkt dat de bekendheid van de richtlijn erg groot is en
dat mondzorg een integraal onderdeel vormt van het zorgplan, gaf 75% van de
respondenten aan dat de richtlijn ook daadwerkelijk wordt toegepast. Desondanks
stuit de uitvoering van de richtlijn blijkbaar ergens in het verdere traject op problemen. In de meeste verpleeghuizen was een tandarts of mondhygiënist beschikbaar
en veelal ook een mondzorgcoördinator, maar opmerkelijk is dat er vaak geen formele afspraken waren vastgelegd met de tandarts of mondhygiënist. In het algemeen kan worden gesteld dat het afwezig zijn van een tandarts of mondhygiënist
en/of een mondzorgcoördinator de invoering van adequate mondzorg voor een individuele cliënt niet bevordert. Ook het ontbreken van formele afspraken over wederzijdse plichten en rechten met tandheelkundige zorgverleners kan ertoe leiden
dat uitvoering en continuïteit van de mondzorg onvoldoende is geborgd. Het uit
dit onderzoek verkregen gegeven dat juist in bijna alle onderzochte verpleeghuizen
een mondzorgverlener beschikbaar was, zou bij uitstek de kans zijn om de richtlijn
beter te implementeren dan tot nu lijkt te zijn gebeurd.
De antwoorden op de vragen over de screening van de cliënten, vertellen veel
over de implementatie van de onderzochte richtlijn. Wat opvalt, is dat de 48-uurs
mondscreening door een verzorgende en de screening binnen 6 weken door een
tandarts vaak niet werden uitgevoerd. Tevens scoorde het toepassen van de individuele recall-periode slecht. Het lijkt erop dat al bij binnenkomst van een nieuwe
cliënt de mondzorg geen integraal deel uitmaakt van het totale zorgplan.
Ten aanzien van het kennisniveau van de verzorgenden en verpleegkundigen in
de zorginstellingen stelde de IGZ in haar rapportage in 2014 dat deze over het
algemeen ontoereikend is.19 Dat beeld wordt in dit onderzoek bevestigd. Scholing
en bij- en nascholing worden onvoldoende uitgevoerd. Dit kan mogelijk verband
houden met het feit dat in het werkveld geen goed netwerk voor scholing voorhanden is. De primaire opleidingen MBO-v en HBO-v geven wellicht onvoldoende
invulling aan de mondzorgscholing, terwijl er wel vanaf 2007 een richtlijn ligt die
dat van de beroepsopleidingen vraagt. Tevens zijn er weinig nascholingsactiviteiten
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Op dit moment lijkt het erop dat voor de uitvoering van de richtlijn in de praktijk onvoldoende tijd is (zie vraag 18 van vragenlijst en Afb. 3). Voor alle cliënten van een
verpleeghuis is een goede mondzorg vanaf het begin belangrijk. Dat hiervan geen
sprake is voor alle cliënten mag zorgelijk genoemd worden. In de IGZ-rapportage
is duidelijk verwoord dat de eindverantwoordelijkheid voor de mondzorg primair
ligt bij het bestuur van de zorginstellingen en dat de medische staf (SOG’s, huis- en
basisartsen) een sturende en motiverende rol heeft in de uitvoering en ervoor moet
zorgdragen dat de richtlijn wordt uitgevoerd.19
Wellicht wordt de bekostiging van het uitvoeren van de richtlijn door veel zorginstellingen als een struikelblok gezien. De overheid heeft ervoor gekozen de bekostiging van de mondzorg niet apart te labelen als mondzorgbudget. Dat heeft ertoe
geleid dat de vele jaren van ontoereikende implementatie, gecombineerd met bezuinigende maatregelen in de verpleeghuissector, de gelden bestemd voor mondzorg mogelijk elders zijn ingezet. Een heldere mondzorgbudgettering, per locatie
of zorginstelling, al dan niet extra gefinancierd op basis van een plan van aanpak,
is zeer wenselijk. Op die manier kunnen voor de mondzorg bestemde gelden ook
daadwerkelijk daar terechtkomen. Ook het omvormen van grote verpleeghuizen
naar het zogenoemde ‘kleinschalig wonen’ werkt in de hand dat voorzieningen zoals een tandheelkundig team, bestaande uit een tandarts en/of mondhygiënist met
affiniteit voor ouderen en met een adequate uitrusting, nog schaarser worden. Voor
een groot verpleeghuis is het plaatsen van tandartsapparatuur immers kostenefficiënter dan bij kleinschalige locaties.
Aan de andere kant bestaat op basis van het onderhavige onderzoek de indruk dat
ook de aan het verpleeghuis verbonden mondzorgverleners steken laten vallen. Dit
is opmerkelijk, omdat het succes van mondzorg in een verpleeghuis is gebaseerd
op het gestructureerd leveren van integrale mondzorg door 1 of meerdere ambitieuze mondzorgverleners met voldoende geriatrische kennis conform de richtlijn.
De instelling en de mondzorgverleners dienen ervoor te zorgen dat gemaakte afspraken helder binnen de organisatie en administratie zijn geborgd op locatieniveau, en zeker ook op cliëntniveau. Mogelijk is een grotere verantwoordelijkheid
voor mondzorgverleners in het gehele proces een oplossing om de richtlijn beter
te implementeren.
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voor verzorgenden, verpleegkundigen en artsen op het gebied van mondzorg voor
deze groep cliënten. Een en ander wordt bevestigd in een rapportage van TNO,
die in opdracht van het ministerie van VWS is uitgevoerd op het vlak van de mondzorg voor kwetsbare ouderen (Verlinden et al, 2014). Gezien de verwachte veranderingen in zorgbehoefte en zorgcomplexiteit van deze patiëntengroep dient ook
binnen de huidige opleidingen van tandartsen en mondhygiënisten substantieel
aandacht te worden besteed aan geriatrie, aan specifieke mondzorg voor cliënten
in een verpleeghuis en in thuiszorgsituaties, en aan de samenwerking met andere
zorgverleners rondom zorgafhankelijke ouderen.

Met het oog op de toekomst en de tendens dat veel ouderen thuis verpleegd gaan
worden is de getoetste richtlijn ook toepasbaar in thuissituaties. Derhalve zullen
ook de eerstelijns tandartsen zich bewust moeten worden van het blijven leveren
van geriatrische mondzorg bij deze (zeer) kwetsbare cliënten. De eigen tandarts zou
primair, net als de eigen huisarts, het eerste aanspreekpunt van een thuiswonende
oudere met intensieve thuiszorg moeten blijven. Van deze cliënten of cliënten die
tijdelijk in een verpleeghuis verblijven, moet de keuzevrijheid voor een eigen tandarts of mondhygiënist gerespecteerd blijven. De eigen tandarts dient daarin de
verantwoordelijkheid te nemen zijn eigen cliënten zolang mogelijk te blijven behandelen. Mondzorgbedrijven die regionaal en landelijk opereren en die (preventieve)
mondzorg collectief overnemen van lokale mondzorgverleners, al dan niet gestuurd
door de zorginstelling, dienen zich bewust te zijn van de behandelrelatie van de
cliënt met de eigen tandarts en mondhygiënist.

Conclusie
De ‘Richtlijn mondzorg voor zorgafhankelijke cliënten in verpleeghuizen’ is onder
medewerkers van verpleeghuizen goed bekend, de implementatie van de richtlijn laat echter sterk te wensen over. Interventies op het gebied van nascholing,
contracttering mondzorgverleners op basis van een integraal zorgmodel (dus niet
alleen klachten gestuurd leveren), mondzorg budgettering en communicatie zijn
nodig om de een effectieve uitvoering van de richtlijn mogelijk te maken.

Verantwoording
Dit onderzoek werd gesteund door een beurs van de Stichting Bevordering
Tandheelkundige Kennis.
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