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Onderzoek en wetenschap M.H. Bakker, A. Vissink, G.M. Raghoebar, L.L. Peters, A. Visser

Algemene gezondheid, zorgkosten 
en tandartsbezoek van ouderen met 
verschillende orale status

Samenvatting. Cross-sectionele onderzoeken hebben aangetoond dat 
ouderen met een eigen dentitie en ouderen met een implantaatgedragen 
overkappingsprothese een betere gezondheid hebben dan ouderen met 
een conventionele gebitsprothese. Het is niet duidelijk of deze bevindingen 
standhouden wanneer dergelijke groepen ouderen in de tijd gevolgd worden. 
Daarom is in dit onderzoek een grote groep ouderen (75 jaar en ouder) met een 
eigen dentitie (n = 143.199), een implantaatgedragen overkappingsprothese 
(n = 6.503) of een conventionele gebitsprothese (n = 18.420) 8 jaar gevolgd. 
Ouderen met een conventionele gebitsprothese hadden meer chronische 
aandoeningen, hoger medicatiegebruik en hogere zorgkosten. Opvallend 
was dat het gezondheidsprofiel van ouderen met een implantaatgedragen 
overkappingsprothese over de periode van 8 jaar achteruitging. Op het moment 
dat een implantaatgedragen overkappingsprothese geplaatst wordt, lijkt het 
gezondheidsprofiel van deze groep het meest op dat van ouderen met een eigen 
dentitie, maar in de loop van de tijd verslechtert dit tot het niveau van ouderen 
met een conventionele gebitsprothese.

Bakker MH, Vissink A, Raghoebar GM, Peters LL, Visser A. Algemene gezondheid, zorgkosten en tandartsbezoek
van ouderen met verschillende orale status
Ned Tijdschr Tandheelkd 2022; 129: 87-93

doi: https://doi.org/10.5177/ntvt.2022.02.21115

LEERDOEL
Na lezen van dit artikel kent u de verschillen in de 
algemene gezondheid, de zorgkosten en het tandarts
bezoek tussen:
• ouderen met een eigen dentitie;
• ouderen met een conventionele volledige gebits

prothese;
• ouderen met een implantaatgedragen overkap

pingsprothese.

INLEIDING
De laatste decennia is het aantal edentate ouderen afgeno
men. In het jaar 2000 droeg in Nederland 51% van de ou
deren tussen 65-75 jaar en 70% van de ouderen boven de 
75 jaar een volledige gebitsprothese. In 2009 waren deze

percentages gedaald tot respectievelijk 32% en 53%, en 
in 2018 tot 15% en 39% (KNMI Peilstations, 2019). Aan 
deze afname liggen onder meer de sterk verbeterde tand
heelkundige zorg en de positievere attitude ten opzichte van 
mondgezondheid en tandartsbezoek ten grondslag (Müller 
et al, 2007). In Nederland werd na de Tweede Wereldoorlog 
meer ingezet op collectieve voorlichting {‘‘Snoep verstandig, 
eet een appel") en de schooltandverzorgingsdienst leidde er
toe dat jongere kinderen regelmatig bij de tandarts kwamen 
(Eijkman et al, 2013). De focus van de tandheelkundige zorg 
werd verlegd van behandelen bij problemen naar preven
tie van problemen. Behoud van dentitie of het plaatsen van 
implantaten ten behoeve van een implantaatgedragen over
kappingsprothese worden daarbij als zeer wenselijk gezien, 
vooral met het oog op het behoud en verbeteren van de orale 
functies. Ouderen met een implantaatgedragen overkap
pingsprothese hebben betere orale functies, zijn tevredener
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WAT WETEN WE?
Steeds meer ouderen behouden tot op hoge leeftijd 
het eigen gebit of ontvangen op den duur een implan- 
taatgedragen overkappingsprothese. Tot op heden is er 
weinig onderzocht of orale status een relatie heeft met 
algemene gezondheid bij ouderen.

NTVT ONDERZOEKSBEURS
Het onderzoek van Mieke Bakker is mede 
mogelijk gemaakt dankzij de NTVT onder
zoeksbeurs vanuit de Stichting Bevordering 
Tandheelkundige Kennis.

WAT IS NIEUW?
In dit big data-onderzoek is een grote groep ouderen met 
verschillende orale status is gedurende 8 jaar gevolgd. 
Het blijkt dat ouderen met een eigen dentitie doorgaans 
gezonder zijn dan ouderen met een conventionele 
gebitsprothese. De gezondheid van ouderen die een 
implantaatgedragen overkappingsprothese ontvangen 
lijkt bij het plaatsen ervan op dat van ouderen met een 
eigen dentitie, maar na een aantal jaar neemt hun ge
zondheid af tot het niveau van ouderen met een volledige 
gebitsprothese.

PRAKTIJKTOEPASSING
Ouderen met een eigen dentitie hebben gemiddeld 
gezien een betere algemene gezondheid, lagere zorg
kosten en bezoeken vaker hun tandarts dan ouderen met 
een conventionele gebitsprothese. In dit opzicht lijkt het 
goed om mensen te stimuleren de eigen dentitie zo lang 
mogelijk te behouden.

of deze verschillen ook over een langere periode aanwezig 
blijven. Dit was de aanleiding om een zogeheten big data on
derzoek op te zetten waarin een groep van 168.122 ouderen 
8 jaar werd gevolgd. Gedurende deze periode werd nagegaan 
of en welke veranderingen optraden met betrekking tot di
verse gezondheidsaspecten (chronische aandoeningen en 
medicijngebruik), zorgkosten en tandartsbezoek.

over hun gebitsprothese en hebben een hogere mondge- 
zondheidsgerelateerde kwaliteit van leven dan ouderen met 
een conventionele gebitsprothese (Sivaramakrishnan en 
Sridharan, 2016; Nogueira et al, 2017; Zhang et al, 2017; 
Kutkut et al, 2018). Daarnaast hebben deze ouderen een 
betere algemene cognitie en verbale vloeiendheid (snelheid 
waarmee iemand woorden kan produceren) (Weijenberg et 
al, 2015). Een conventionele gebitsprothese met retentie- 
problemen kan al snel leiden tot een slechte orale functie 
(vooral de Icauwfunctie) en daarmee ook tot een voorkeur 
voor zachte ongezonde voeding, een afname van de sociale 
interactie (praten met anderen) en het vermijden van sociale 
activiteiten (eten in gezelschap) (Emami et al, 2013). Deze 
aspecten samen maken dat sommige onderzoekers stellen 
dat het verliezen van alle tanden en kiezen als een handicap 
moet worden beschouwd en een voorspeller is voor verschil
lende fysieke en psychosociale gezondheidsproblemen en 
een kortere levensduur (Friedman en Lamster, 2016; Koka 
en Gupta, 2018). De vraag is of het verschil in orale status 
- en daarmee de verschillen in orale functie en kwaliteit van 
leven - ook daadwerkelijk leidt tot aantoonbare verschillen 
in algemene gezondheid.

Eerder onderzoek heeft aangetoond dat de gezondheids- 
status van ouderen met een eigen dentitie en ouderen die 
een implantaatgedragen overkappingsprothese ontvingen 
beter was dan de gezondheid van edentate ouderen met een 
conventionele gebitsprothese (Hoeksema et al, 2017). Van
wege de cross-sectionele onderzoeksopzet is het onduidelijk

MATERIAAL EN METHODEN
Het onderzoek werd uitgevoerd in samenwerking met Vek- 
tis. Vektis is de organisatie die alle gedeclareerde zorgge- 
gevens in Nederland voor overheids- en onderzoeksdoelen 
registreert. Alle tandheelkundige declaraties van alle in 
2009 in Nederland verzekerde ouderen van 75 jaar en 
ouder werden verzameld. Drie groepen ouderen konden 
worden geïdentificeerd: ouderen met een eigen dentitie, 
ouderen die in 2009 een conventionele gebitsprothese ont
vingen en ouderen die in 2009 implantaten en een implan
taatgedragen overkappingsprothese ontvingen. Voor elk 
jaar werden de onderstaande variabelen per persoon gere
gistreerd:
• Demografische gegevens; leeftijd, sociaaleconomische 

status (SES). De SES werd bepaald op basis van gege
vens van het Sociaal Cultureel Planbureau (Volksge- 
zondheidenzorg.info). De SES werd op gemeentelijk 
(postcode) niveau ingedeeld. Deze indeling was geba
seerd op het gemiddelde inkomen, percentage mensen 
met een laag inkomen, percentage met een laag oplei
dingsniveau en het percentage werklozen in dat post- 
codegebied;

• Bezoek aan professionele zorgverleners: tandarts, 
huisarts en medisch specialist;

• Opname in verpleeghuis (pas beschikbaar vanaf 2012);
• Type voorgeschreven medicatie, in het bijzonder anti- 

trombotica, bisfosfonaten en antihypertensiva;
• Aantal medicijnen: geen medicijnen, 1-4 verschillende
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medicijnen of > 5 verschillende medicijnen (poiyfarmacie);
• Chronische aandoeningen: COPD, hoog cholesterol, 

diabetes, hartaandoeningen, hypertensie. De diagnose 
van deze chronische aandoeningen is gebaseerd op de 
voorgeschreven (combinaties) van bepaalde specifieke 
medicatie, ook wel farmaceutische kostengroepen ge
noemd (Lamers en Van Vliet, 2004);

• Zorgkosten per professie: tandarts, huisarts, zieken
huis, apotheek en verpleeghuiszorg. Het gaat hierbij 
om de gemiddelde zorgkosten per persoon. De totale 
kosten zijn gedeeld door het aantal individuen dat ge
bruikt heeft gemaakt van dit type zorg.

Ieder jaar werden verschillen tussen de 3 groepen berekend 
met chikwadraattoets en Fisher’s exact-toets. Verschillen 
in zorgkosten werden berekend met Kruskal-Wallis-toets. 
SPSS versie 23.0 werd gebruikt om de berekeningen uit te 
voeren. Om reden dat bij big data-onderzoek voor vrijwel 
alle variabelen significante verschillen gevonden worden, 
zullen alleen klinisch relevante verschillen van > 5% tus
sen ouderen met verschillende orale status in afbeeldingen 
weergegeven worden.

RESULTATEN

Demografie
In 2009 (baseline) konden in totaal 168.122 ouderen (> 75 
jaar) worden geïdentificeerd voor dit onderzoek. De meer
derheid van de ouderen had een leeftijd tussen 75-85 jaar. 
In totaal had 82% van de geïncludeerde ouderen bij aan
vang van het onderzoek een eigen dentitie, 14% een con
ventionele gebitsprothese en 4% een implantaatgedragen 
overkappingsprothese. Ouderen met een conventionele ge
bitsprothese waren gemiddeld gezien ouder (tab. 1).

Algemene gezondheid
Ouderen met een eigen dentitie bleken gezonder dan de 
ouderen met een implantaatgedragen overkappingspro
these of een conventionele gebitsprothese. In tabel 1 en 2 
is weergegeven hoe de algemene gezondheid en het zorg
gebruik bij aanvang van het onderzoek was en door de ja- 
ren heen veranderde voor de 3 groepen. Een uitgebreide 
versie van deze tabellen is als bijlage te vinden in het On

line artikel op NTVT.nl.

1
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Tabel 1. Demografie, chronische aandoeningen, medicijngebruik en zorggebruik voor ouderen met een eigen dentitie (Dentaal) en ouderen met een conven
tionele gebitsprothese (CP) of een implantaatgedragen overkappingsprothese (IOP),

Ouderen met een eigen dentitie gebruiken minder medicij
nen en hebben minder vaak hartaandoeningen en diabetes 
mellitus, vooral ten opzichte van ouderen met een conven
tionele gebitsprothese (tab. 1). Verder bleek de gezondheid 
van ouderen die een implantaatgedragen overkappings
prothese ontvingen bij aanvang van het onderzoek redelijk 
vergelijkbaar te zijn met de gezondheid van ouderen met 
een eigen dentitie, maar in de loop van de tijd verslech
terde hun gezondheid en leek steeds meer op de gezond
heid van ouderen met een conventionele gebitsprothese 
(tab. 1, afb. 1-3).

Zorgkosten en tandartsbezoek
In tabel 2 zijn de zorgkosten per persoon per jaar weer
gegeven. Over de hele periode 2009-2016 valt op dat de 
zorgkosten voor ouderen met een eigen dentitie gemiddeld 
lager zijn dan voor de groepen ouderen met een conven
tionele en implantaatgedragen gebitsprothese. De tand
heelkundige kosten zijn in het eerste jaar (2009) hoog voor 
ouderen die implantaten krijgen met de daarbij behorende 
implantaatgedragen overkappingsprothese, maar ook in de

periode na 2010 blijven de tandheelkundige kosten hoger 
dan bij de andere groepen.

In afbeelding 4 is het tandartsbezoek weergegeven. Per 
definitie is het tandartsbezoek 100% voor alle ouderen bij 
de start van het onderzoek in 2009 aangezien dit het inclu
siecriterium was. In de jaren die volgen zijn duidelijke ver
schillen tussen de groepen te zien: ouderen met een eigen 
dentitie bezoeken de tandarts nog in 67% van de gevallen 
na 7 jaar. Voor ouderen met een implantaatgedragen over
kappingsprothese ligt dit op 26% en voor de conventionele 
gebitsprothesedragers op 11%. Deze verschillen tussen de 
groepen worden niet gevonden voor andere zorgverleners, 
zoals de huisarts (afb. 5) en specialist, waarbij het bezoek 
rond de 90% blijft voor alle groepen. Gegevens over ver
pleeghuiszorg binnen het onderzoekscohort zijn bij Vektis 
pas vanaf 2012 geregistreerd en kunnen daarom pas vanaf 
2012 worden weergegeven (afb. 6). Afbeelding 5 laat zien 
dat de groep met een conventionele gebitsprothese vaker 
opgenomen is in het verpleeghuis dan de ouderen die een 
eigen dentitie of een implantaatgedragen overkappings
prothese hebben.
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2016

1 Dentaat CP IOP
(4%) 97.196 (87%) 9.830 (9%) 4.763
(%) n (%) n (%) n

(80%) 51.795 (53%) 4.363 (44%) 2.828
(20%) 45.401 (47%) 5.466 (56%) 1.935

(26%) 29.447 (30%) 3.463 (35%) 1.668
(44%) 38.196 (39%) 4.102 (42%) 2.080
(30%) 29.553 (31%) 2.265 (23%) 1.015

(17%) 15.866 (16%) 2.257 (23%) 916
(7%) 3.805 (4%) 679 (7%) 341

(12%) 7.703 (8%) 1.135 (12%) 558
(19%) 16.125 (17%) 1.439 (15%) 923
(55%) 48.879 (50%) 5.138 (52%) 2.575

(20%) 22.855 (24%) 2.126 (22%) 930
*(68%) 64.519 *(66%) 6.354 (65%) 3.215
(13%) 9.822 (10%) 1.350 (14%) 618

(53%) 49.901 (51%) 5.409 (55%) 2.666
(65%) 60.884 (63%) 6.568 (67%) 3.080

*(11%) 8.057 (8%) 815 (8%) 484

(28%) 64.833 (67%) 1.034 (11%) 1.252
(98%) 88.682 (91%) 8.703 (89%) 4.418
(92%) 87.359 (90%) 8.634 (88%) 4.362

(9%) 12.754 (13%) 1.882 (19%) 570
(5%) 7.866 (8%) 1.203 (12%) 357

DISCUSSIE
Dit onderzoek, gericht op verschillen in gezondheid, zorg
kosten en tandartsbezoek van ouderen met een verschil
lende orale status, laat zien dat de algemene gezondheid 
van ouderen met een eigen dentitie (> 75 jaar) beter is dan 
die van ouderen met een implantaatgedragen overkap- 
pingsprothese of conventionele gebitsprothese. Op het 
moment van implanteren kwam, gemiddeld gezien, de ge
zondheid van ouderen die een implantaatgedragen over- 
kappingsprothese ontvingen redelijk overeen met die van 
ouderen met een eigen dentitie, maar in de loop van een 
paar jaar verslechterde deze gezondheidsstatus tot het ni
veau van ouderen met een conventionele gebitsprothese.

De bevinding dat de algemene gezondheid van oude
ren met een implantaatgedragen overkappingsprothese bij 
aanvang van dit onderzoek beter is dan de algemene ge
zondheid van ouderen met een conventionele gebitspro
these komt overeen met de resultaten van Hoeksema et al 
(2017). Uit het cross-sectionele onderzoek van Hoeksema 
et al kwam naar voren dat ouderen met een implantaatge
dragen overkappingsprothese minder kwetsbaar waren en 
minder complexe zorg nodig hadden dan ouderen met een

conventionele gebitsprothese. Dat verschil kon deels ver
klaard worden door het feit dat in dat onderzoek, net als in 
het onderhavige, de ouderen die een implantaatgedragen 
overkappingsprothese krijgen gemiddeld jonger zijn dan 
de ouderen die een conventionele gebitsprothese krijgen. 
Deze ‘jongere’ groep heeft doorgaans minder gezondheids
problemen dan de oudere patiënten met een conventionele 
gebitsprothese. De verschillen in gezondheid tussen men
sen met en zonder een eigen dentitie kunnen allerlei oor
zaken hebben die mogelijk al voor het verlies van de eigen 
dentitie een rol hebben gespeeld. Soms speelt ook de SES 
en daarmee de leefstijl een rol (Pampel et al, 2010). Vooral 
onderzoeken in de implantologie laten zien dat de orale 
functie sterk verbetert door de behandeling met implanta
ten, maar dat de leefstijl hetzelfde blijft (Stellingsma et al, 
2005; Zhang et al, 2020). Deze resultaten lijken overeen te 
komen met het onderhavige onderzoek: ondanks de verbe
tering van orale functie blijft de algemene gezondheid van 
ouderen met overkappingsprothese achter en lijkt deze op 
de gezondheid van ouderen met een conventionele gebits
prothese. Echter, door de verschillen in leeftijd en groeps
grootte is het niet mogelijk om harde uitspraken te doen. 
Op basis van deze gegevens kan niet geconcludeerd wor
den dat een overkappingsprothese geen gezondheidswinst 
oplevert maar wel dat het lijkt alsof dat zo is. Het verdient 
daarom aanbeveling om in toekomstig onderzoek te wer
ken met samengevoegde groepen, waarbij groepsgrootte 
en leeftijd van de groepen gelijk zijn en ook langere tijd te 
volgen.

Als gevolg van een betere gezondheid zijn ook de zorg
kosten voor ouderen met een eigen dentitie lager. Ook bin
nen de tandheelkunde zijn verschillen in zorgkosten te 
zien: voor zowel de ouderen met een conventionele gebits
prothese als met een implantaatgedragen gebitsprothese 
gelden hoge tandartskosten in het jaar 2009. Dit is het ge
volg van het feit dat deze groepen een nieuwe protheti
sche voorziening ontvingen in dat jaar. Opvallend genoeg 
blijven de kosten van deze groepen in de periode 2010- 
2016 ook hoger dan de kosten voor ouderen met een ei
gen dentitie. Dit zou mogelijk het gevolg kunnen zijn van 
vervanging, reparatie en vernieuwing van de prothetische 
constructie.

Tandartsbezoek was erg verschillend voor de groepen 
ouderen: ouderen met een eigen dentitie bezochten de 
tandarts na 7 jaar nog in 67% van de gevallen, in tegen
stelling tot 11% bij conventionele gebitsprothese en 26% 
bij een implantaatgedragen overkappingsprothese. Vooral 
het lage tandartsbezoek onder de groep ouderen met im
plantaten valt op. Te verwachten was dat dit percentage 
beduidend hoger zou liggen omdat de richtlijnen advise
ren om minimaal 1 maal per jaar de tandarts te bezoeken 
om gezonde peri-implantaire weefsels te behouden. Maar 
ook onder de groep ouderen met eigen tanden en kiezen is 
een afname zichtbaar, terwijl bezoek aan huisarts en speci
alist onverminderd hoog blijft. De reden voor deze afname 
is onduidelijk, maar het is niet onwaarschijnlijk dat de 
aandacht voor mondgezondheid afneemt op het moment
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2009 2013 2016

Dentaat CP2 IOP3 Dentaat CP IOP Dentaat CP IOP

143.199 18.420 6.503 121.091 13.613 5.732 97.196 9.830 4.763

Zorgprofessie € € € € € € € € €

Tandheelkunde 282 870 3.204 255 335 369 255 484 637

Huisarts 156 202 159 174 206 183 181 215 198

Specialist 2.988 3.661 3.243 3.593 3.894 3.901 3.571 3.677 3.973

Verpleeghuis* - - - 38.051 38.587 34.861 48.935 47.361 46.116

Apotheek 1.029 1.221 1.095 919 1.096 1.050 962 1.131 1.135

Totaal 4.455 5.954 7.701 42.992 44.118 40.364 53.904 52.868 52.059

CP = conventionele gebitsprothese; IOP = implantaatgedragen overkappingsprothese; SES = sociaaleconomische status 

* Gegevens over verpleeghuiszorg zijn bij Velrtis pas vanaf 2012 geregistreerd

Tabel 2. Gemiddelde zorgkosten per persoon.

dat andere gezondheidsgerelateerde problemen meer aan
dacht vragen (Niesten et al, 2013). Andere redenen voor 
het afzien van bezoek aan de tandarts zijn de kosten en be
perkte mobiliteit van de ouderen (Davis en Reisine, 2015). 
Een beperking van dit onderzoek is dat alleen data over 
gedeclareerde en vergoede zorggegevens kunnen wor
den geanalyseerd. Gegevens van ouderen die niet naar de 
tandarts gaan en ouderen die wel naar de tandarts gaan 
maar die geen tandartskosten declareren, omdat zij geen 
aanvullende tandartsverzekering hebben, zijn helaas niet 
beschikbaar en konden daarom niet meegenomen wor
den in dit onderzoek. Dit laatste speelt vooral onder ou
deren met een eigen dentitie, aangezien de kosten voor 
een conventionele gebitsprothese en implantaatgedragen 
overkappingsprothese grotendeels vergoed worden uit de 
basiszorg. Daarnaast zijn de groepen in 2009 ingedeeld 
op basis van de verrichtingen die dat jaar zijn uitgevoerd. 
Dat betekent dat alleen de ouderen die in dat jaar een con
ventionele gebitsprothese of implantaatgedragen over
kappingsprothese hebben gekregen in dit onderzoek zijn 
geïncludeerd. Waarschijnlijk heeft dit laatste geen effect 
op de conclusies die getrokken zijn.

CONCLUSIE
Uit dit onderzoek kan worden geconcludeerd dat oude
ren met een eigen dentitie gemiddeld gezien een betere al
gemene gezondheid (minder chronische aandoeningen, 
lager medicatiegebruik) hebben dan ouderen met een im
plantaatgedragen overkappingsprothese of een conventi
onele gebitsprothese. Ook bezoeken zij veel vaker nog de 
tandarts en hebben lagere zorgkosten. De algemene ge
zondheid van ouderen met een implantaatgedragen over
kappingsprothese lijkt bij het plaatsen van de implantaten 
op de gezondheid van ouderen met een eigen dentitie, maar 
verslechtert in de jaren die volgen. Na 8 jaar lijkt de alge
mene gezondheid van ouderen met een implantaatgedra
gen overkappingsprothese steeds meer op de gezondheid 
van ouderen met een conventionele gebitsprothese.
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• Bijlage (Volledige) tabel 1. Tabel 1. Demo
grafie, chronische aandoeningen, medicijn
gebruik en zorggebruik voor ouderen met een 
eigen dentitie (dentaat) en ouderen met een 
conventionele gebitsprothese (CP) of een 
implantaatgedragen overkappingsprothese 
(IOP).

• Bijlage. (Volledige) tabel 2. Gemiddelde zorg
kosten per persoon.

SUMMARY

General health, healthcare costs and dental care use of elderly with 

differing oral status

Cross-sectional studies have shown that elderly with a natural dentition or 

implant-retained overdenture have better genera! health outcomes than 

elderly with conventional dentures. It is not known whether these flndings 

wou ld be confirmed in longitudinal studies of such groups of elderly. 

Therefore, in this study a large group of elderly (aged 75 and over) with a 

natural dentition (n = 143,199), an implant-retained overdenture (n = 6,503) 

or conventional denture (n=18,420) were followed over a period of 8 years. 

Elderly with conventional dentures had chronic conditions more often, 

used more medication and had higher healthcare costs. Remarkably the 

general health outcomes of elderly with an implant-retained overdenture 

declined over the period of 8 years. At the time the implant-retained 

overdenture was placed, their general health prof He seemed comparable 

to that of elderly with a natural dentition, but as time progressed it declined 

to the level of elderly with conventional dentures.
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