
 

 

 University of Groningen

Evidence of dental screening for oral foci of infection in oncology patients
Schuurhuis, Jennifer Marleen

IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from
it. Please check the document version below.

Document Version
Publisher's PDF, also known as Version of record

Publication date:
2016

Link to publication in University of Groningen/UMCG research database

Citation for published version (APA):
Schuurhuis, J. M. (2016). Evidence of dental screening for oral foci of infection in oncology patients. [Thesis
fully internal (DIV), University of Groningen]. Rijksuniversiteit Groningen.

Copyright
Other than for strictly personal use, it is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the
author(s) and/or copyright holder(s), unless the work is under an open content license (like Creative Commons).

The publication may also be distributed here under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license.
More information can be found on the University of Groningen website: https://www.rug.nl/library/open-access/self-archiving-pure/taverne-
amendment.

Take-down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

Downloaded from the University of Groningen/UMCG research database (Pure): http://www.rug.nl/research/portal. For technical reasons the
number of authors shown on this cover page is limited to 10 maximum.

Download date: 24-05-2023

https://research.rug.nl/en/publications/a85414e0-9fba-4f99-b1a0-1943b30f8743


Chapter 9

Samenvatting



133

9

132

In hoofdstuk 3 wordt een studie beschreven waarin retrospectief werd geëvalu-
eerd of het preradiotherapeutische focusonderzoek effectief was en, in het bijzon-
der, welke foci als risicofactoren moeten worden beschouwd voor het ontwikkelen 
van orale problemen na afloop van de radiotherapie. Daartoe werden de gegevens 
van 185 opeenvolgende hoofd-hals oncologiepatiënten die tussen januari 2004 en 
december 2008 een focusonderzoek in het Universitair Medisch Centrum Gronin-
gen hadden ondergaan geanalyseerd. Van deze groep van 185 patiënten konden 
80 patiënten met (nog) eigen tanden en kiezen ten behoeve van deze studie wor-
den geïncludeerd. Orale foci, vooral parodontale problemen, werden in 76% van 
de patiënten gevonden. Osteoradionecrose (ORN) van de boven- of onderkaak 
bleek zich in 9 van de 80 patiënten (11%) te hebben ontwikkeld. Vooral patiënten 
bij wie tijdens het focusonderzoek pockets ≥6mm werden aangetroffen, bleken 
een verhoogd risico te hebben op het ontwikkelen van ORN. De kans op het ont-
wikkelen van ORN was vooral hoog wanneer gebitselementen met pockets ≥6mm 
niet voorafgaand aan de radiotherapie waren geëxtraheerd, maar waren behan-
deld door middel van initiële parodontale therapie. Op basis van de uitkomsten 
van deze retrospectieve studie moesten een slechte parodontale conditie tijdens 
het focusonderzoek en initiële parodontale therapie in plaats van extractie als risi-
cofactoren voor het ontwikkelen van ORN worden aangemerkt.

Het is onbekend hoe modernere behandelmodaliteiten als ‘intensity modulated 
radiation therapy’ (IMRT) en IMRT gecombineerd met chemotherapie (CHIMRT) 
de samenstelling van de orale flora beïnvloeden. De dosisverdeling in de harde en 
zachte weefsels in en rond de mond is door de toepassing van IMRT veranderd. 
IMRT beoogt bepaalde kritische weefsels, zoals speekselklieren, zoveel mogelijk te 
sparen, terwijl de cumulatieve dosis op het tumorweefsel zelf onveranderd blijft. 
Toepassing van IMRT en/of CHIMRT zou kunnen leiden tot een hoger of juist lager 
risico op het ontwikkelen van mondproblemen in vergelijking met conventionele 
bestralingstechnieken. In hoofdstuk 4 wordt een prospectieve studie beschreven 
waarin de effecten van een aantal behandelmodaliteiten op de samenstelling van 
de orale flora zijn onderzocht. Tussen mei 2011 en mei 2013 werden 82 patiënten 
met een mondholte- of orofarynxcarcinoom onderworpen aan een tandheelkun-
dig focusonderzoek. Patiënten werden aan de hand van hun oncologische behan-
deling gegroepeerd te weten chirurgie (SURG; n=29), IMRT (n=26) of CHIMRT 
(n=27). Data van het focusonderzoek, demografische data, microbiële data van 
subgingivale biofilms en mondspoelingen, en speekselmonsters werden geana-
lyseerd om de effecten van deze behandelingen op de microflora te beoordelen 
(1 jaar follow-up). In de IMRT- en CHIMRT-groep bleek de prevalentie van Gram-
negatieve staven, stafylokokken en Candida soorten significant te zijn toegeno-
men. Eliminatie van de orale foci in deze beide groepen resulteerde in een afname 
van pathogene bacteriën zoals Porphyromonas gingivalis, Tannerella forsythia en 
Streptococcus mutans. In de SURG-groep werd geen toename van deze oppor-
tunistische pathogenen gezien. De prevalentie van paropathogenen toonde een 

Patiënten die vanwege een oncologische aandoening in het hoofd-halsgebied zul-
len worden behandeld met radiotherapie, al dan niet in combinatie met chemo-
therapie, ondergaan een tandheelkundig focusonderzoek. Bij dit focusonderzoek 
worden afwijkingen opgespoord die tijdens of na de oncologische behandeling tot 
problemen kunnen leiden; de zogenaamde orale foci. Er wordt bij het focusonder-
zoek een verschil gemaakt tussen patiënten die vanwege een tumor in het hoofd-
halsgebied met radiotherapie worden behandeld en patiënten die vanwege een 
hematologische aandoening met hoge doses chemotherapie worden behandeld. 
Radiotherapie in het hoofd-hals gebied gaat namelijk gepaard met een levenslang 
risico op het ontwikkelen van gebits- en tandvleesproblemen (cariës, parodontitis) 
en slecht tot niet genezende ontstekingen van het kaakbot (osteoradionecrose). 
Dit is het gevolg van onherstelbare bestralingsschade aan de harde en zachte 
weefsels in en rond de mond. Bij de behandeling van hematologische aandoenin-
gen met hoge doses chemotherapie is de schade aan zachte en harde weefsels in 
en rond de mond echter van tijdelijke aard. Wat als een oraal focus moet worden 
beschouwd verschilt dus tussen beide patiëntengroepen. Een patiënt die chemo-
therapie ondergaat heeft, na herstel van de bloedwaarden, namelijk geen hoger 
risico op het ontwikkelen van complicaties veroorzaakt door orale foci dan een 
gezonde patiënt. Bij de bestraalde patiënt blijft dit hogere risico levenslang aan-
wezig! Hoewel het tandheelkundig focusonderzoek voor deze aandoeningen we-
reldwijd wordt verricht, is de effectiviteit hiervan niet in gedegen onderzoek aan-
getoond. Dat het tandheelkundig focusonderzoek als effectief wordt beschouwd 
is hoofdzakelijk gebaseerd op klinische ervaring.
Het doel van het in dit proefschrift beschreven onderzoek is te beoordelen of het 
tandheelkundig focusonderzoek effectief ingezet kan worden om de kans op het 
ontwikkelen van mondproblemen tijdens en na de behandeling van kanker te ver-
minderen bij patiënten die worden behandeld met radiotherapie in het hoofd-hals-
gebied en/of met hoge doses chemotherapie bij hematologische aandoeningen. 

Om de effectiviteit van het tandheelkundig focusonderzoek te beoordelen werd 
een systematisch literatuuronderzoek uitgevoerd (Hoofdstuk 2). Daartoe zijn de 
databases MEDLINE en EMBASE doorzocht op artikelen waarin de effectiviteit 
van tandheelkundig focusonderzoek is beschreven. Van de 1770 tot mei 2014 ge-
publiceerde artikelen voldeden 20 artikelen aan de inclusiecriteria. Zeventien van 
deze 20 artikelen beschreven de resultaten van retrospectieve studies. De hetero-
geniteit van de in deze studies beschreven patiëntgroepen was groot, net als hoe 
het focusonderzoek was uitgevoerd. Ook verschilde tussen de studies wat als een 
oraal focus werd beschouwd en hoe een oraal focus werd behandeld. Op basis 
van deze bevindingen kon worden geconcludeerd dat het beschikbare bewijs over 
de effectiviteit van het preradiotherapeutische focusonderzoek van onvoldoende 
kwaliteit bleek om duidelijkheid te verschaffen over de effectiviteit van het focus-
onderzoek. 
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gezien, is de bevinding dat de kans op het optreden van botgenezingsstoornissen 
na radiotherapie in het hoofd-halsgebied verhoogd is in patiënten met parodon-
titis. 
Met betrekking tot de behandeling van patiënten met een hematologische aan-
doening met intensieve chemotherapie en/of autologe stamceltransplantatie is 
aangetoond dat chronische, asymptomatische orale foci niet behandeld hoeven 
te worden voorafgaand aan of tijdens de oncologische behandeling van deze pa-
tiënten.

daling tijdens de follow-up in deze groep, maar deze daling was alleen significant 
voor T. forsythia. Met andere woorden, de veranderingen die in de samenstelling 
van de orale flora optreden zijn afhankelijk van de uitgevoerde kankerbehandeling.

De in hoofdstuk 5 beschreven prospectieve studie behandelt het effect van het 
tandheelkundig focusonderzoek en het verwijderen van orale foci voorafgaand 
aan IMRT op het voorkomen van orale problemen na afloop van de IMRT. Tussen 
mei 2011 en mei 2013 werden 56 opeenvolgende patiënten met een tumor in het 
hoofd-halsgebied gezien voor een tandheelkundig focusonderzoek in het Univer-
sitair Medisch Centrum Groningen. Vervolgens werden zij behandeld met cura-
tieve IMRT of CHIMRT en gedurende 2 jaar gevolgd. Orale foci, opnieuw voorna-
melijk parodontale problemen, werden in 79% van de patiënten gevonden. Proble-
men met de botgenezing na IMRT/CHIMRT werden, in overeenstemming met de 
in hoofdstuk 3 beschreven studie, vaker gezien bij patiënten met pockets ≥6mm 
ten tijde van het focusonderzoek (p<0.05). ORN ontwikkelde zich in 7% van deze 
patiënten. Met andere woorden, patiënten met parodontitis vóór aanvang van de 
radiotherapie hebben meer kans op het ontwikkelen van botgenezingsproblemen 
na IMRT/CHIMRT.

De in hoofdstuk 6 beschreven prospectieve studie beschrijft het effect van het 
onbehandeld laten van chronische orale foci op het ontwikkelen van infectieuze 
complicaties bij hematologie patiënten die werden behandeld met hoge doses 
chemotherapie. Tussen september 2012 en mei 2014 werden 28 leukemiepatiënten 
die intensieve chemotherapie ondergingen en 35 patiënten die werden behandeld 
met hoge doses chemotherapie en autologe stamceltransplantatie (ASCT) geïn-
cludeerd. Voorafgaand aan de chemotherapie of ASCT werden acute orale foci 
verwijderd (foci met symptomen orale pijn, zwelling van orale weefsels, pusaf-
vloed gerelateerd aan gebitselementen), terwijl chronische orale foci (foci zonder 
symptomen in de afgelopen 3 maanden) onbehandeld bleven. Acute orale foci 
werden in 2 leukemie (7%) en 2 ASCT-patiënten (6%) gezien, chronische orale foci 
in 24 leukemie (86%) en 22 ASCT-patiënten (63%). Positieve bloedkweken met 
micro-organismen die afkomstig zouden kunnen zijn uit de mondholte werden bij 
7 patiënten gevonden. Deze positieve bloedkweken leidden echter niet tot infecti-
euze complicaties. De uitkomst van deze prospectieve studie steunt de hypothese 
dat chronische orale foci in deze patiëntengroepen niet hoeven te worden behan-
deld voorafgaand aan de behandeling met hoge doses chemotherapie.

In hoofdstuk 7 worden de bevindingen uit de diverse in dit proefschrift beschre-
ven studies in een breder perspectief gezet. De belangrijkste conclusies die uit 
deze studies kunnen worden getrokken zijn dat het onderzochte protocol voor het 
tandheelkundig focusonderzoek even effectief was bij patiënten die werden be-
handeld met conventionele radiotherapie, IMRT of IMRT gecombineerd met che-
motherapie (CHIMRT). In het kader van wat wel of niet als een focus moet worden 




