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Thema: Parodontologie MJ. de Smit, G.J. van der Putten, A. Visser

Levensloopbestendig behandelen 
van de oudere met parodontitis

Samenvatting. Hoewel een groot deel van de ouderen tot op hoge leeftijd 
gezond blijft, kunnen ogenschijnlijk vitale en robuuste ouderen door fysieke of 
psychische gebeurtenissen snel kwetsbaar worden. Met het kwetsbaar worden 
kan ook de mondgezondheid snel verslechteren en is behandelen vaak lastig, 
met mogelijke gevolgen voor de algemene gezondheid en kwaliteit van leven. 
Om behandeldilemma’s op latere leeftijd te voorkomen verdient het aanbeveling 
om bij het maken van een behandelplan bij oudere patiënten vooruit te denken 
en te streven naar een overzichtelijke mondsituatie, zodat ook bij het ontstaan 
van ziekte en zorgafhankelijkheid mondgezondheid relatief eenvoudig te 
behouden is. Dit zogenoemde ‘levensloopbestendig’ behandelplan houdt 
rekening met de verschillende kwetsbaarheidsdomeinen (lichamelijk, psychisch 
en sociaal), is voorspelbaar en modificeerbaar, en neemt de levensverwachting 
en algemene gezondheid in acht. Levensloopbestendig behandelen van 
ouderen, in het bijzonder ouderen met parodontale problemen, is tot op heden 
nauwelijks beschreven in de literatuur. Dit artikel is een visie hierop vanuit 
klinische expertise.

Smit MJ de. Putten GJ van der, Visser A. Levensloopbestendig behandelen van de oudere met parodontitis 

Ned Tijdschr Tandheelkd 2021; 128: 625-632 
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INLEIDING
In het streven naar een goede kwaliteit van leven in de 
steeds groter wordende populatie ouderen is mondgezond
heid, waaronder parodontale (en peri-implantaire) gezond
heid, en een goede orale functie, zoals spreken, kauwen en 
slikken, belangrijk. Verlies van orale functie door ontste
king, pijn en ongemak zijn niet alleen van invloed op de 
kwaliteit van leven maar ook op de algemene gezondheid.

Mondgezondheid is volgens de World Health Organi- 
zation essentieel voor, en een integraal onderdeel van de 
algemene gezondheid en daarmee een determinant voor 
kwaliteit van leven (Petersen, 2003). Gezond oud worden 
met een gezonde mond is echter niet voor iedereen weg
gelegd. Wereldwijd hebben bijna 3.5 miljard mensen 1 of 
meerdere mondgezondheidsproblemen, waarvan cariës en 
parodontale aandoeningen het meest prevalent zijn (GBD 
2017 Disease and Injury Incidence and Prevalence Colla- 
borators, 2018). Juist deze aandoeningen zorgen voor een 
enorme uitdaging om een goede mondgezondheid te waar
borgen, in het bijzonder bij kwetsbare oudere patiënten.

Kwetsbaarheid in deze context is een dynamische toe
stand waarin een individu verkeert die tekorten heeft in 
een of meerdere domeinen van het menselijke functio
neren (lichamelijk, psychisch en sociaal). Deze tekor
ten vergoten de kans op het optreden van ongewenste 
gezondheidsuitkomsten (Gobbens et ai, 2010).

Hoewel een groot deel van de ouderen tot op hoge leef
tijd gezond blijft, kunnen deze ogenschijnlijk vitale en 
robuuste ouderen door fysieke of psychische gebeurtenis
sen toch snel kwetsbaar worden. Met het kwetsbaar wor
den neemt niet alleen de algemene gezondheid af maar 
ook de mondgezondheid kan als gevolg van een toene
mende zorgafhankelijkheid snel verslechteren (Ramsay 
et al, 2018). Bij het stijgen van de leeftijd neemt ook de 
kans op multimorbiditeit en polyfarmacie toe. Medicatie- 
gerelateerde monddroogheid speelt een grote rol in het
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ontwikkelen van mondgezondheidsproblemen, naast een 
verminderde zelfzorg en/of het mijden van professionele 
mondzorg ten gevolge van zorgafhankelijkheid en cogni
tieve problemen (Niesten et al, 2017).

Voorkomen van een slechte mondgezondheid bij oude
ren betekent inzetten op preventie en anticiperen op ver
dergaande achteruitgang in algemeen functioneren. Vooral 
dit laatste is van belang maar ook moeilijk in te schatten. 
Kennis hebben over kwetsbaarheid en inzicht in factoren 
die kwetsbaarheid bevorderen, zoals psychische proble
men, verlies van gehoor en visus, ondervoeding enzovoort, 
kan tandartsen helpen verdere toekomstige achteruitgang 
beter in te schatten.

Behoud van een goede mondgezondheid bij kwetsbare 
ouderen is niet altijd eenvoudig. In de tandheelkunde is 
de zorg vaak gericht op zo lang mogelijk behoud van zo
veel mogelijk gebitselementen en veelal restauratief van 
aard, waardoor na decennia tandheelkundige restauratieve 
behandelingen er op hogere leeftijd een complexe mond- 
situatie kan ontstaan met een hoge restauratiegraad en 
verschillende moeilijk te reinigen constructies. Wanneer 
er bij het ouder worden (plotseling) langdurige ziekte op
treedt, kan er tandheelkundig gezien een lastige situatie 
ontstaan omdat de eens zo robuuste oudere dan snel ver
andert in een zorgafhankelijke, 
kwetsbare oudere bij wie tand
heelkundig behandelen com
plex is geworden. Bijvoorbeeld 
patiënten die een cerebrovas- 
culair accident (CVA) doorma
ken waarbij een plotselinge 
halfzijdige verlamming op
name in een verpleeghuis noodzakelijk maakt. Commu
nicatie verloopt door afasie moeizaam en zelfzorg is vaak 
onmogelijk. Een dergelijke situatie plaatst de professio
nele mondzorgverlener voor moeilijke dilemma’s. Bijvoor
beeld het wel of niet behouden van gebitselementen met 
een dubieuze prognose waar lang en veel in is geïnves
teerd, of het vervangen van gebitselementen met uitneem- 
bare in plaats van vaste constructies terwijl er nooit eerder 
een uitneembare constructie is geweest. Daarbij komt dat 
het adaptatie- en acceptatievermogen voor nieuwe, laat 
staan uitneembare, constructies bij kwetsbare ouderen 
vaak slecht is (De Baat, 2009). Om dilemma’s te voorko
men verdient het aanbeveling om bij het maken van een 
behandelplan voor een oudere patiënt vooruit te denken 
en te streven naar een overzichtelijke mondsituatie, zodat 
ook bij het ontstaan van ziekte en zorgafhankelijkheid de 
mondgezondheid relatief eenvoudig te behouden is. Hier
bij moet rekening worden gehouden met wensen van de 
oudere ten aanzien van de mondgezondheid nu, maar ook 
in de toekomst. Dit zogenoemde ‘levensloopbestendig’ be
handelplan houdt rekening met de verschillende kwets- 
baarheidsdomeinen (lichamelijk, psychisch en sociaal), is 
voorspelbaar en modificeerbaar, en neemt de levensver
wachting en algemene gezondheid in acht. Concreet be
tekent dit dat op tijd wordt geanticipeerd op achteruitgang
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van de fysieke en psychische gezondheid van de oudere en 
dat een complexe mondsituatie vermeden moet worden. 
Het afscheid nemen van verzwakte gebitselementen met 
een dubieuze prognose is hier een onderdeel van. Wanneer 
voor behoud van orale functie prothetische constructies 
worden vervaardigd, moeten deze zo ontworpen worden 
dat zij bij verlies van (pijler)elementen eenvoudig aange
past kunnen worden, zodat orale functie behouden blijft.

Levensloop bestendig behandelen van ouderen, in het 
bijzonder ouderen met parodontale problemen, is tot op 
heden nauwelijks beschreven in de literatuur. In dit artikel 
beogen wij hierop onze visie te geven vanuit opgedane kli
nische expertise.

PARODONTITIS IN DE OUDER WORDENDE POPULATIE
Hoewel epidemiologisch bewijs laat zien dat de incidentie 
en de ernst van parodontale afbraak toenemen met de leef
tijd, is het aandeel personen met ernstige en uitgebreide 
parodontale problematiek toch relatief klein. De prevalen
tie van parodontale aandoeningen in thuiswonende oude
ren (> 65 jaar) in de Verenigde Staten wordt geschat op 
66%. De prevalentie van ernstige parodontitis in deze 
leeftijdsgroep ligt echter tussen de 11 en 21% (Eke et al, 
2015). In een Chinees populatieonderzoek werd gezien dat 

in geval van matige parodon
tale problematiek bij ongeveer 
80% van de volwassenen ge
durende 10 jaar weinig verlies 
van parodontaal steunweefsel 
optrad en dat was onafhanke
lijk van de toegang tot tand
heelkundige zorg (Baelum et 

al, 1997). De invloed van leeftijd op de mate van progres
sie van parodontaal steunweefselverlies was minimaal. 
Data van Zweedse ouderen tussen 60 en 96 jaar laten zien 
dat verlies van gebitselementen en alveolair botverlies toe
neemt met de leeftijd, maar dat, hoewel personen met fre
quent tandartsbezoek meer gebitselementen behielden, 
de frequentie van dit tandartsbezoek geen impact had op 
plaquescores, gingivale ontsteking of alveolair botver
lies (Renvert et al, 2011). Het lijkt er dus op dat de mate 
van progressie van parodontitis meer intrinsiek bepaald is, 
door bijvoorbeeld genetische componenten en de immuun- 
respons. Recente onderzoeken laten zien dat vatbaarheid 
voor parodontitis kan veranderen tijdens het ouder wor
den. Er treedt op latere leeftijd dysregulatie op van zowel 
het aangeboren als verworven immuunsysteem {immuno- 
senescence), waardoor er een verhoogde incidentie is van 
systemische pro-inflammatoire aandoeningen zoals diabe
tes en reumatoïde artritis. Ook verandering in de regene- 
ratiecapaciteit van cellen en weefsels speelt hierbij een rol 
(López et al, 2017). Deze processen worden beschreven in 
het concept injlammaging-, een inflammatoire status geas
socieerd met leeftijd en niet zozeer met infectie (Freund et 
al, 2010). Daarnaast kunnen de parodontale weefsels atro- 
fïsch worden door afname van collageen type I, het meest 
voorkomende eiwit van het parodontium (Lim et al, 2014).
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Streef naar overzichtelijke, 
stabiele mondsituatie 

bij oudere patiënt
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Verlies van parodontaal steunweefsel bij ouderen heeft dus 
meerdere oorzaken en leidt tot cumulatieve parodontale 
afbraak met mogelijk gevolg verlies van gebitselementen. 
Naast deze zogenoemde cumulatieve parodontale afbraak 
zijn er vaak ook nog de gevolgen van jarenlange parodon
tale behandelingen (chirurgisch en niet chirurgisch), zoals 
het ontstaan van blootliggend worteloppervlak dat geëx
poseerd wordt tot aan de dentale biofilm, wat, in combi
natie met een cariogeen dieet, het risico op wortelcariës 
verhoogt. Vooral bij ouderen met dementie kan het voe
dingspatroon sterk veranderen door een verhoogde verkeur 
voor zoet voedsel en het vermijden van hard voedsel en het 
innemen van een zachter, veelal koolhydraatrijker dieet 
door kauwproblemen (Keene en Hope, 1997; Janssens et 
al, 2019). Dit verhoogde risico op wortelcariës compromit
teert de overleving van gebitselementen die in het verleden 
succesvol parodontaal zijn behandeld.

LEVENSLOOPBESTENDIG BEHANDELEN VAN PARO- 
DONTITIS BIJ OUDEREN
Plaquecontrole door goede zelfzorg is cruciaal in de pre
ventie van parodontale ontsteking en cariës. Met het ou
der worden kunnen echter vele oorzaken de zelfzorg, en 
daarmee een adequate plaquecontrole, belemmeren, zo
als een afname van manuele vaardigheid, ziekte, psychi
sche problemen (Jablonski et al, 2005). Vergeleken met de 
achteruitgang van de verzorging van het uiterlijk valt ach
teruitgang in mondverzorging minder snel op, terwijl ca
riës en parodontale ontsteking voortschrijden. De uiterlijke 
zelfzorg wordt doorgaans overgenomen door derden (man- 
telzorger, thuiszorg). De overname van mondverzorging is 
helaas minder vanzelfsprekend, laat staan dat continuï

De Smit e.a.: Levensloopbestendig behandelen van oudere parodon-
titispatiënt

teit van tandartsbezoek bewaakt wordt. Wanneer er meer
dere gezondheidsproblemen spelen, krijgt tandartsbezoek 
doorgaans minder prioriteit, waardoor bijvoorbeeld paro- 
dontitis niet gediagnosticeerd of behandeld wordt (Jans
sens et al, 2019). Paradoxaal genoeg kan parodontitis 
negatieve implicaties hebben voor diverse chronische aan
doeningen die veel en vaak gelijktijdig voorkomen bij ou
deren, bijvoorbeeld hart- en vaatziekten, diabetes mellitus 
en reumatoïde artritis (Genco en Sanz, 2020). Tevens kan 
plaque-accumulatie bij kwetsbare ouderen leiden tot aspi- 
ratiepneumonie (Van der Maarel-Wierink et al, 2013).

Parodontale behandelplanning bij oudere patiënten 
is goed mogelijk maar moet worden aangepast aan de te 
verwachten gezondheidsproblemen, kwetsbaarheid, alge
mene conditie, toegang tot tandheelkundige zorg en de 
mogelijkheid om een adequate mondhygiëne te bereiken 
op de langere termijn. Hierbij is een afweging nodig van 
enerzijds het beoogde resultaat en anderzijds de inspan
ningen die de behandeling vergt van de patiënt en moge
lijk diens verzorger(s). Bij ernstige gezondheidsproblemen 
moet men zich niet alleen afvragen of parodontale behan
deling het gewenste resultaat zal geven maar moeten ook 
andere behandelend specialisten worden meegenomen 
in het plan en de uitvoering daarvan (multidisciplinaire 
aanpak). Anticiperen op (verdere) verminderende zelfred
zaamheid is hierbij zeer belangrijk, alsmede de mogelijke 
medisch tandheelkundige interactie en de invloed van me
dicatie op het orofaciale gebied (afb. 1). Het doel van paro
dontale behandeling bij ouderen is enerzijds reductie van 
de parodontale ontstekingslast, anderzijds moet gestreefd 
worden naar een eenvoudig te onderhouden (rest)dentitie 
en het waarborgen van orale functie zodat algemene ge-
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Factoren van invloed op parodontale behandelplanning bij ouderen

Afb. 1. Parodontale behandeling bij oudere patiënten is goed mogelijk mits rekening wordt gehouden met de te verwachten gezondheidsproblemen, 

kwetsbaarheid, algemene conditie, wel of geen toegangelijkheid tot mondzorg en mogelijkheid tot mondhygiëne op de langere termijn. Bij ernstige 

gezondheidsproblemen moeten ook andere behandelaars worden meegenomen in het pian en de uitvoering daarvan (multidisciplinaire aanpak). 

Tevens is anticiperen op verminderde zelfredzaamheid, mogelijke medisch tandheelkundige interactie en de invloed van medicatie op het orofaci

ale gebied van belang.
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CASUS. PARODONTALE PROBLEMEN BIJ EEN OUDERE VROUW

Een 76-jarige vrouw meldde zich bij een mka-chirurg in 
verband met lichen planus van het wangslijmvlies. Even
eens werden een gemutileerde dentitie met parodontale 
problematiek, mobiele gebitselementen en ontbrekende 
gebitselementen met ter plekke een frameprothese in de 
bovenkaak gezien (afb. 3). De mka-chirurg verzocht de 
eigen tandarts om een parodontaal behandelplan op te 
stellen of te verwijzen naar een parodontoloog. De mka- 
chirurg startte de behandeling van de lichen planus en 
tevens werden de meest mobiele gebitselementen (17,14, 
47) geëxtraheerd, waarna haar frameprothese aangepast 
moest worden door de eigen tandarts. Een half jaar later, 
tijdens een controle door de mka-chirurg van de lichen 
pianus, meldde de patiënt dat haar aangepaste frame
prothese niet goed beviel. Een consult bij Bijzondere 
Tandheelkunde volgde. Daar werd een matige functione
rende frameprothese vastgesteld en van gebitselement 
13 aangemerkt dat deze een onbetrouwbare pijler was.
Er volgde echter geen behandelplan. De patiënt werd 
wel halfjaarlijks gezien door de mka-chirurg vanwege de 
lichen planus. Deze verwees haar, op eigen verzoek, naar 
de afdeling allergologie omdat de patiënt meende dat 
haar slijmvliesklachten mogelijk aan voedselallergie te 
wijten waren. Er werd echter geen allergie vastgesteld. 
Wanneer de patiënt op 78-jarige leeftijd bij de mka-chi
rurg aangaf nog steeds problemen te hebben met haar 
frameprothese waarvan de situatie nog steeds hetzelfde 
was, stelde de mka-chirurg totale extractie met vervaardi
ging van een implantaatgedragen overkappingsprothese 
in de bovenkaak voor. De patiënt werd verwezen naar een 
tandheelkundige universiteitskliniek, omdat zij meldde 
geen vertrouwen meer in haar tandarts te hebben. Binnen 
de universiteitskliniek werd de patiënt naar een parodon
toloog gestuurd om haar restdentitie te beoordelen. Op 
dat moment was er sprake van polyfarmacie: zij gebruikte 
12 verschillende medicijnen waaronder 9 verschillende 
antimycotica en corticosteroïden. Ook bleek zij bekend te 
zijn met de ziekte van Crohn.

Bij de parodontoloog gaf de patiënt aan angst te hebben

Afb. 3. Panoramische röntgenopname op 76-jarige leeftijd wan

neer de patiënt zich meldt bij de mka-chirurg in verband met li

chen planus.

voor implantologie en dat zij geen ingewikkelde be
handelingen wilde ondergaan. Dit was gebaseerd op 
haar veronderstelling dat er voor augmentatie van het 
implantaatgebied bot uit haar heup geoogst zou moeten 
worden. Ook wilde zij voorkomen dat haar restdentitie in 
de bovenkaak verwijderd zou worden. De parodontoloog 
constateerde lokaal ernstige parodontitis en stelde voor 
de huidige gebitssituatie te consolideren, met een nieuwe 
frameprothese die dorsaal zou afsteunen op 2 implanta
ten. De verwachting was dat de parodontale problemen 
in een parodontaal nazorgtraject prima onder controle 
konden worden gehouden, waarbij de nadruk gelegd 
moest worden op plaquebeheersing. Er werden geen 
vervolgafspraken gemaakt en de bestaande situatie bleef 
bestaan.

Toen, op 80-jarige leeftijd, de mka-chirurg tijdens een 
controle van de lichen planus constateerde dat er geen 
verdere actie was ondernomen binnen de universiteits
kliniek, besloot deze zelf de implantaten te plaatsen 
ter afsteuning van een frameprothese in de bovenkaak 
(afb. 4). De orale mucosa was op dat moment rustig. 
Vervolgens kwam deze 80-jarige patiënt terecht op de 
polikliniek Gerodontologie van de universiteitskliniek met 
het verzoek een nieuwe frameprothese met verankering 
op de 2 geplaatste implantaten te maken. De patiënt werd 
aangemerkt als matig kwetsbaar op grond van polyfarma
cie en een verminderde handknijpkracht. Zij functioneer
de fysiek geheel zelfstandig en cognitief leken er geen 
beperkingen. Wel werd haar psychische belastbaarheid 
als laag ingeschat vanwege neurotisch en angstig gedrag. 
Intraoraal onderzoek toonde een zeer slecht passende 
frameprothese, erg droog en gevoelig mondslijmvlies en 
mobiliteit van alle gebitselementen in de bovenkaak. Ge
bitselement 24 was zo mobiel dat deze pijnklachten gaf. 
Gebitselement 23 vertoonde wortelcariës. De prognose 
van gebitselementen 13 en 24 werd als slecht ingeschat, 
de prognose van gebitselementen 11,21 en 23 zeer matig 
en de prognose van de gebitselementen in de onder
kaak, met uitzondering van gebitselement 35 (mobiliteit

Afb. 4. Panoramische röntgenopname op 80-jarige leeftijd ge

maakt voor het plaatsen van 2 implantaten in de regio van gebits

elementen 14 en 25.
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graad 3), redelijk goed. Omdat de ingezette koers voor 
het vervaardigen van een frameprothese afgesteund op 
2 implantaten in de bovenkaak op dat moment bij deze 
patiënt moeilijk gewijzigd kon worden, werd geen frame
prothese maar een plaatprothese met locatorretentie 
vervaardigd na extractie van gebitselement 24 (afb. 5a-c). 
De achterliggende gedachte was dat een plaatprothese 
beter uit te breiden is dan en frameprothese. Halverwege 
het prothetische traject brak de patiënt haar pols na 
een val. De fractuur was gecompliceerd en de genezing 
verliep slecht ondanks orthopedische chirurgie. De 
kans dat zij haar pols en hand weer normaal zou kunnen 
gebruiken was nihil. Het in en uit doen van de plaatpro
these bleek voor de patiënt heel lastig omdat zij slechts 
1 functionerende hand had en de plaatprothese veel 
retentie had en er weinig aangrijppunten waren om de 
plaatprothese vast te pakken. Zij was voor het uitnemen 
van de plaatprothese afhankelijk van haar partner.

Evaluatie
In deze casus is er door gebrek aan het nemen van regie 
door de eigen tandarts en de andere tandheelkundige 
zorgverleners voor de patiënt tijdens deze 4 jaar geen 
levensloopbestendig behandelplan gemaakt. Uiteindelijk 
blijkt de door de mka-chirurg voorgestelde overkap- 
pingsprothese een moeilijk te hanteren plaatprothese 
is geworden in een mond met mobiele gebitselementen 
met een slechte prognose. Belangrijke patiëntfacto- 
ren zoals een hoge leeftijd, polyfarmacie, het risico op 
kwetsbaarheid en haar psychische problemen werden 
niet beschouwd.

Naast de normale verouderingsprocessen, werden 
door geriaters 5 frequent voorkomende geriatrische 
syndromen erkend, de geriatrie giants, die een indicatie 
geven van het risico op een versnelde gezondheidsach- 
teruitgang. Deze 5 geriatrische reuzen zijn: 1. gestoorde 
fysieke mobiliteit; 2. gestoorde stabiliteit (duizeligheid en 
vallen); 3. gestoorde communicatie (vooral door slecht 
horen en zien); 4. psychische stoornissen (zoals depres
sie en dementie); en 5. incontinentie (Eulderink, 1999).

Bij de patiënt uit deze casus is was er in de aanloop naar 
de implantologische behandeling sprake van 1 geriatri
sche reus, namelijk haar psychische problematiek en daar 
kwam tijdens de behandeling een tweede geriatrische
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reus bij: de val met als gevolg breuk van haar pols. Er 
was bij de patiënt dus een hoog risico op een snelle 
verslechtering van haar algemene en mondgezondheid, 
maar hierop werd niet geanticipeerd. De gekozen behan
deling bij deze hoogbejaarde patiënt heeft geleid tot een 
onvoorspelbare situatie; er zijn implantaten geplaatst in 
aanwezigheid van parodontale problematiek, er is een 
hoog cariësrisico en de zelfzorg is matig vanwege pijnlijk 
mondslijmvlies en een manuele beperking. Er is veel 
professionele mondzorg nodig om de mondgezondheid 
stabiel te houden terwijl achteruitgang in haar mond
gezondheid vrijwel gegarandeerd is. Daarbij komt dat 
de patiënt de tandheelkundige behandelingen als zeer 
belastend ervaart door pijnlijk slijmvlies en psychische 
problematiek. Haar coöperativiteit is moeizaam. De gang 
naar de tandarts zal daarom op korte termijn steeds 
moeilijker worden. Bovendien is het niet onwaarschijn
lijk dat zij binnen afzienbare tijd in een zorgafhankelijke 
situatie terechtkomt. Dan is tandheelkundige behande
ling vrijwel onmogelijk en de kans op ernstige (mond) 
gezondheidsproblemen groot.

Levensloopbestendig behandelplan
Een levensloopbestendig behandelplan zou, zoals de 
mka-chirurg voorstelde, in de bovenkaak een overkap- 
pingsprothese op 4 implantaten met een stegconstruc- 
tie kunnen zijn, zodat het pijnlijke mondslijmvlies ontlast 
wordt doordat de gebitsprothese implantaatgedragen 
is en niet meer mucosaal afgesteund. In de onderkaak 
zou, na extractie van gebitselement 35, via een eventu
ele frameprothese ook naar een overkappingsprothese 
op 2 implantaten met een stegconstructie toegewerkt 
kunnen worden. De retentie van een overkappingspro
these op een stegconstructie is eenvoudiger af te stellen 
dan op locators en daarnaast is er minder (prothetische) 
nazorg vereist. Implantaten met een stegconstructie zijn 
eenvoudiger voor patiënten en derden te onderhouden 
dan een parodontaal verzwakte dentitie met een hoog 
cariësrisico.

Afb. 5. Mondfoto's op 80-jarige leeftijd bij plaatsen van de plaatprothese op locators na extractie van gebitselement 24.
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Afb. 2. Slechte mondgezondheid en parodontale problematiek bij op

name van een patiënt in een verpleeghuis.

zondheid en kwaliteit van leven niet (verder) in gevaar ko
men. In de parodontale behandelplanning van kwetsbare 
ouderen zouden minder intensieve behandelopties over
wogen moeten worden, bijvoorbeeld geen parodontale chi
rurgie uitvoeren, maar in plaats daarvan te kiezen voor 
niet-chirurgische parodontale behandeling of extractie. 
Het is bekend dat parodontale nazorgbehandeling effectief 
is bij patiënten die behandeld zijn voor parodontitis, maar 
er is geen onderzoek naar het effect van parodontale na
zorgbehandeling in oudere populaties waarin kwetsbaar
heid en ziekte een rol gaat spelen (Persson, 2017).

Factoren voor een succesvolle nazorgbehandeling zijn 
een goede plaquecontrole en de regelmaat van de nazorg- 
behandelingen. Het zijn net deze factoren die de parodon
tale nazorg bij ouderen bemoeilijken aangezien een goede 
mondhygiëne en tandartsbezoek niet meer vanzelfspre
kend zijn. Ook kan coöperatie bij behandeling en mond- 
verzorging door derden sterk verminderd zijn wanneer er 
sprake is van cognitieve problematiek. Verder wordt bij ou
deren behoud van een gezonde dentitie in de laatste jaren 
van het leven bemoeilijkt door het hoge risico op het ont
staan van wortelcariës. Naast een cariogeen dieet, speelt 
hyposialie als gevolg van polyfarmacie hierbij een belang
rijke rol. Hyposialie werkt naast de verminderde bufferende 
werking ook plaque-accumulatie in de hand waardoor niet 
alleen het risico op cariës verhoogd is maar ook de kans op 
gingivale ontsteking wanneer er geen adequate mondhygi
ëne plaatsvindt. Een integraal onderdeel van parodontale 
onderhouds/nazorgbehandeling bij ouderen met geëxpo
seerde worteloppervlakken zou dan ook cariëspreventie 
moeten zijn. Regelmatige controle op cariës, voedings
adviezen en het (thuis)gebruik van fluoride en eventueel 
chloorhexidine zijn nodig om cariës en parodontale ont
steking te voorkomen. Geconcludeerd kan worden dat pa
rodontale behandeling bij ouderen alleen zinvol is als een 
effectieve plaquecontrole en regelmaat van de nazorgbe- 
handelingen gewaarborgd kunnen blijven.

Onbehandelde parodontitis bij ouderen
Wanneer parodontitis niet behandeld wordt en of onder-

houds/nazorgbehandelingen uitblijven, heeft dat de no
dige consequenties. Er kunnen parodontale abcessen, 
foetor ex ore, mobiliteit en/of verlies van gebitselemen- 
ten, pijn enzovoorts ontstaan, die op hun beurt weer kun
nen zorgen voor verlies van belangrijke orale functies zoals 
kauwfunctie en esthetiek. Die laatste hebben op hun beurt 
een groot effect op de algemene gezondheid, de kwali
teit van leven, de voedingstoestand en het algeheel (soci
aal) welbevinden. Zolang ouderen nog in staat zijn om zelf 
tandheelkundige hulp te vragen en te ondergaan kan de 
ernst van de problematiek onder controle gehouden wor
den. De praktijk leert echter dat veel zorgafhankelijke, 
kwetsbare ouderen, vooral patiënten met dementie, hier
toe niet in staat zijn. Wanneer zij opgenomen worden in 
een verpleeghuis kampen zij veelal met een zeer slechte 
mondgezondheid en is exacerbatie van cariës en parodon
titis eerder regel dan uitzondering.

Parodontitis bij geïnstitutionaliseerde ouderen
In zorginstellingen zoals verpleeghuizen en kleinschalige 
woonvormen voor mensen met dementie worden in tegen
stelling tot 20 jaar geleden steeds vaker mensen gezien die 
bij opname nog over hun eigen dentitie beschikken (KNMT, 
2019). Deze per definitie kwetsbare ouderen hebben vaak, 
zoals eerder geschetst, een complexe mondsituatie veelal 
in combinatie met een complexe gezondheidsstatus.

Hoewel de laatste jaren in zorginstellingen voor oude
ren wel meer aandacht is voor mondgezondheid, bijvoor
beeld door ontwikkeling en implementatie van de ‘Richtlijn 
Mondzorg voor zorgafhankelijke cliënten in verpleeghui
zen’ (Verenso), is de mondgezondheid en mondverzor- 
ging in deze geriatrische patiënten nog vaak verre van wat 
wenselijk is (Verenso, 2007; Hoeksema et al, 2014). Mede 
doordat het uitvoeren van parodontaal onderzoek bij geïn
stitutionaliseerde ouderen gecompliceerd is vanwege rol- 
stoelafhankelijkheid, bedlegerigheid, oncoöperatief gedrag 
en beperkte tandheelkundige faciliteiten in verpleeginstel
lingen is prevalentie van parodontitis en peri-implantitis in 
deze populatie in Nederland nog onbekend. De praktijk laat 
wel zien dat onbehandelde parodontitis en peri-implantitis 
in geïnstitutionaliseerde ouderen regelmatig voorkomt en 
vaak tot ernstige mondgezondheidsproblemen leidt zoals 
parodontale ontstekingen, mobiele gebitselementen, pijn 
en kauwproblemen (afb. 2). Tandheelkundige behandeling 
van mondgezondheidsproblemen bij geïnstitutionaliseerde 
ouderen is gecompliceerd vanwege medisch-tandheelkun- 
dige interacties, mobiliteitsproblemen, angst en oncoöpe
ratief gedrag, wilsonbekwaamheid, overbescherming door 
mantelzorgers en afwezigheid van adequate mondverzor- 
ging. Daarbij wordt door de behandelend arts doorgaans 
een palliatief behandelbeleid gevoerd, waarin, hoofdzake
lijk door onbekendheid bij betrokkenen, curatieve tand
heelkundige behandelingen (in het bijzonder extracties) 
niet wenselijk worden geacht.

Niet-tandheelkundige zorgverleners, waaronder ver
zorgenden, verpleegkundigen en artsen zijn veelal niet in 
staat om mondgezondheid te beoordelen, laat staan om
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parodontitis te diagnosticeren. Pas als er sprake is van 
ver voortgeschreden parodontale problemen waardoor er 
sprake is van pijn, zwelling, voedingsproblemen of halitose 
wordt aan mondgezondheidsproblemen gedacht. Ook als 
er problemen zijn met het reguleren van diabetes mellitus, 
ondervoeding, het ontstaan van een delier, wordt door niet- 
tandheelkundige zorgverleners nauwelijks gedacht aan 
mondgezondheidsproblemen. Patiënten met dementie of 
afasie zijn vaak niet in staat om pijn in de mond goed aan te 
geven (Lobbezoo et al, 2011). Pijn of ontsteking in de mond 
bij iemand met dementie kan leiden tot verandering in ge
drag of zelfs probleemgedrag. Pijn in de mond kan er ook 
toe leiden dat de mondverzorging door derden niet wordt 
toegelaten en de mondgezondheid daardoor nog verder ver
slechtert. Opmerkelijk is dat in de ‘Richtlijn Ondervoeding’ 
of de ‘Richtlijn Probleemgedrag bij mensen met demen
tie 'mondgezondheidsproblemen niet worden genoemd 
en daarmee niet-tandheelkundige zorgverleners in instel
lingen niet aan mondgezondheidsproblemen laat denken 
(Verenso en NIP, 2018; Stuurgroep Ondervoeding, 2019).

Omdat de meeste ouderen in zorginstellingen niet in 
staat zijn een adequate mond- en gebitsprothesehygiëne te 
bereiken, zijn zij voor hun dagelijkse mondverzorging af
hankelijk van derden. Patiënten met dementie laten mond
verzorging echter lang niet 
altijd toe. Afwerend gedrag tij
dens de mondzorg bij een pa
tiënt met dementie wordt door 
een verzorgende vaak geïn
terpreteerd als dat diegene de 
mondzorg niet wil. Al snel zal 
dit gedrag ‘geaccepteerd’ wor
den omdat er dan recht wordt gedaan aan iemands zelfbe
schikkingsrecht. Het toch uitvoeren van de mondverzorging 
wordt juridisch beschouwd als onvrijwillige zorg en daar
mee in principe onwettig. Indien er geen duidelijke reden 
aanwijsbaar is waarom iemand mondverzorging weigert, 
rijst de vraag of diegene wilsbekwaam is ten aanzien van 
mondzorg. Dit moet dan door een ter zake deskundige arts, 
vaak een specialist ouderengeneeskunde, beoordeeld wor
den. Onvrijwillige mondzorg moet daarom zoveel moge
lijk voorkomen worden. Het is dus van belang dat in een 
vroeg stadium, voordat of op het moment dat er sprake is 
van kwetsbaarheid, er samen met de patiënt een toekomst- 
bestendig mondzorgplan wordt opgesteld advanced care 
planning). Advanced care planning is een proces van het 
beschouwen en communiceren van individuele gezond- 
heidswaarden en -doelen. Het omvat het identificeren, res
pecteren en implementeren van een zorgwens, specifiek 
wanneer men niet meer in staat is om beslissingen te ma
ken (Lum et al, 2015). Dat betekent dat een tandarts, wan
neer een patiënt kwetsbaar wordt, in overleg gaat met de 
patiënt over zijn of haar wensen met betrekking tot het ge
bit wanneer hij of zij niet meer in staat is om zelfstandig be
slissingen te nemen. Wil men koste wat het kost het gebit 
behouden? En hoe denkt men over onvrijwillige mondver
zorging? Dit proces kan plaatsvinden tijdens meerdere korte

De Smit e.a.: Levensloopbestendig behandelen van oudere parodon-
titispatiënt

gesprekken gedurende de tijd. Zo kan men voorkomen dat 
men voor behandeldilemma’s komt te staan en patiënten 
onnodig de negatieve gevolgen van mondgezondheidspro
blemen moeten ervaren. Wanneer er geen toekomstbe- 
stendig mondzorgplan is en dit niet van tevoren goed is 
vastgelegd, is het voor de zorgverleners in een zorginstel
ling niet duidelijk wat de wil van de patiënt ten aanzien van 
zijn mondverzorging is, wat uiteindelijk de mondgezond
heid niet ten goede komt. Mondzorgverleners en andere 
zorgverleners in zorginstellingen moeten dan met de wette
lijke vertegenwoordiger op zoek gaan naar de zogenoemde 
‘gereconstrueerde wil’ van de patiënt. Mocht worden beslo
ten dat toepassen van onvrijwillige mondzorg noodzakelijk 
of wenselijk is, dan moet ook worden vastgelegd wat het 
mogelijke ernstig (gezondheids)nadeel is voor de patiënt als 
de onvrijwillige mondzorg niet wordt uitgevoerd.

Multidisciplinaire benadering
Gezien het feit dat mondgezondheid een integraal onder
deel is van de algemene gezondheid en belangrijk is voor 
de kwaliteit van leven, moet preventie en behandeling van 
mondgezondheidsproblemen worden ingebed in de dage
lijkse zorg voor zorgafhankelijke kwetsbare ouderen. Het 
zou vanzelfsprekend moeten zijn dat er een zinvolle vorm 

van multidisciplinaire samen
werking is tussen artsen en 
mondzorgverleners, eventueel 
aangevuld met psychologen, 
logopedisten, diëtisten en er
gotherapeuten die hun exper
tise op elkaar afstemmen. Door 
multidisciplinaire samenwer

king kan de kwaliteit van de (mond)zorg worden verbe
terd en complexe mondgezondheidsproblematiek mogelijk 
worden vermeden. Dat is niet alleen in het belang van de 
patiënt maar ook in het belang van de zorgverleners.

TOT SLOT
Geconcludeerd kan worden dat parodontitis bij kwetsbare 
ouderen deel uitmaakt van een scala aan (mond)gezond- 
heidsproblemen. Wanneer ouderen met parodontitis uit
eindelijk in een zorgafhankelijke situatie terecht komen is 
de kans op het ontstaan van ernstige mondgezondheids
problemen en de daarbij horende complicaties groot. Het 
uitvoeren van tandheelkundige behandeling is dan vaak 
complex. Om ernstige mondgezondheidsproblemen in 
moeilijk of onbehandelbare geriatrische patiënten te voor
komen is het op tijd, voordat of op het moment dat er 
sprake is van kwetsbaarheid, maken van een levensloop
bestendig behandelplan noodzakelijk. Een levensloopbe
stendig behandelplan houdt rekening met het ontstaan 
van kwetsbaarheid op zowel fysiek, psychisch en sociaal 
vlak, is voorspelbaar en modificeerbaar, en neemt de le
vensverwachting in acht. Concreet betekent dit dat op tijd 
wordt geanticipeerd op achteruitgang van de fysieke en 
psychische gezondheid van de oudere en dat een complexe 
mondsituatie vermeden moet worden. Het afscheid nemen
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van verzwakte gebitselementen met een dubieuze prog
nose is hier een onderdeel van. Wanneer voor behoud van 
orale functie prothetische constructies worden vervaar
digd, moeten deze zo ontworpen worden dat zij bij verlies 
van (pijler)elementen eenvoudig aangepast kunnen wor
den, zodat orale functie behouden kan blijven.
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SUMWIARY

Lifetime dental care: treatment for periodontally affected elderly

Although many elderly remain heaithy to an advanced age, apparently 

healthy and robust elderly can quickly become frail as a result of physical 

or psychological events. With frailty, oral health can quickly deteriorate 

and treatment is often difficult, with possible consequences for genera! 

health and quality of Hf e. To prevent treatment dilemma's at an advanced 

age, it is advisable to think ahead when making a treatment plan for older 

patients and to alm for a surveyable oral situation, so In case ofillness or 

care dependency orai health can be malntained relatively easity. This so- 

called ‘lifetime' dental treatment plan takes into account the various areas 

of frailty (physical, psychological and social), is predictable and can be 

modified, and takes life expectancy and genera! health into consideration. 

Lifetime dental treatment for the elderly, specifically the periodontally 

affected, has as yet rarely been discussed in the literature. This article 

represents a view of such treatment on the basis of clinical expertise.
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