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 1 Inleiding 

In het Technologiecluster “Wijkgerichte aanpak mondzorg ouderen’’, hebben TNO, 

de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (NMT) en een 

vijftal mondzorgpraktijken de krachten gebundeld om een betere mondzorg voor 

kwetsbare thuiswonende ouderen tussen eerstelijns zorgprofessionals in de wijk te 

faciliteren. 

 

Het Technologiecluster “Wijkgerichte aanpak mondzorg ouderen’’ heeft de 

volgende doelstellingen: 

1. Het doeltreffend en doelmatig verbeteren van mondzorg voor thuiswonende 

(kwetsbare) ouderen; 

2. Het initiëren van samenwerking met en tussen zorgprofessionals in de wijk om 

dit te bereiken; 

3. Het ontwikkelen van kennisoverdrachtsmethodiek in samenwerking met en het 

toetsen ervan in 5 mondzorgpraktijken; 

4. Het sectorbreed verspreiden van ervaringen en kennis via brancheorganisatie  

 

Ten behoeve van het faciliteren van samenwerking tussen eerstelijns 

zorgprofessionals  heeft TNO met de samenwerkingspartners een 

kennisoverdrachtsmethodiek ontwikkeld, welke bestaat uit twee modules. 

Module 1 – samenwerking: heeft een procesmatige nadruk, gericht op het 

organiseren van duurzame samenwerking. 

Module 2 – basiskennis mondzorg ouderen, bijscholing voor eerstelijns 

zorgprofessionals door tandheelkundigen: heeft een inhoudelijk karakter, gericht op 

(basis)kennis betreffende mondzorgproblematiek- en mondverzorging, specifiek 

gericht op ouderen. 

 

Deze notitie begeleidt de module 2 – basiskennis mondzorg ouderen. Module 2 – 

basiskennis mondzorg ouderen is erop gericht om eerstelijns zorgprofessionals in 

de wijk een bijscholing te geven over mondgezondheid, 

mondgezondheidsproblemen bij ouderen en de basis mondverzorging.  

 

Module 2 –mondzorg voor ouderen, heeft de volgende doelstellingen: 

1. Het bewustzijn vergroten van het belang van een gezonde mond bij ouderen 

bij eerstelijns zorgprofessionals ; 

2. Het vergroten van kennis over mondverzorging bij ouderen bij eerstelijns 

zorgprofessionals; 

3. Het vergroten van kennis over mondgezondheidsproblemen bij ouderen bij 

eerstelijns zorgprofessionals zodat zij deze problemen kunnen herkennen en 

deze ouderen kunnen doorverwijzen naar tandheelkundigen. 

4. Het stimuleren van samenwerking tussen eerstelijns zorgprofessionals in de 

wijk om de (mond)gezondheid van ouderen te bevorderen. 
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 2 Context 

Het vertrekpunt voor het Technologiecluster “Wijkgerichte aanpak mondzorg 

ouderen’’, is de huidige situatie in de Nederlandse gezondheidzorg rondom 

ouderen. 

 

De situatie in de zorg, laat zien dat het aantal ouderen de komende decennia zal 

toenemen. De demografische ontwikkeling laat een sterke toename van het aantal 

hulpbehoevende ouderen zien met, tegelijkertijd een daling van de potentiële 

beroepsbevolking. In de nabije toekomst zal deze demografische ontwikkeling, bij 

een ongewijzigd beleid, leiden tot een discrepantie in zorgvraag en het zorgaanbod. 

Het aandeel van de potentiële beroepsbevolking in de totale bevolking zal dalen 

van ruim 61% in 2008 naar op zijn laagst ruim 53% in 2038, terwijl het aandeel 65+ 

(de potentiële vragers) in diezelfde periode zal stijgen van minder dan 15% naar 

ruim 25% van de bevolking (Jansen & de Kleijn 2009; Gezondheidsraad 2008). 

Daarnaast neemt het aantal ouderen met één of meer chronische aandoeningen 

toe (Gezondheidsraad 2008).  

 

Gezien de demografische ontwikkelingen komt er vanuit de overheid steeds meer 

nadruk op preventie en gezondheidsbevordering als een van de manieren om de 

gezondheidszorg voor grote groepen burgers bereikbaar en betaalbaar te houden 

(RIVM 2010). Burgers worden daarbij geacht meer eigen verantwoordelijkheid te 

dragen; zelfredzaamheid en zelfmanagement dient dan ook gefaciliteerd te worden 

(NIVEL 2011; RVZ 2010). 

 

Het huidige zorgaanbod is georganiseerd op basis van medisch-specialistische 

werkterreinen, specifieke ziektebeelden en specifieke behandelingstrajecten met 

bijbehorende protocollen (o.a.(Gezondheidsraad 2007;Gezondheidsraad 

2005;Gezondheidsraad 2008)). Deze fragmentarische indeling  bemoeilijkt 

samenwerking en zorgt voor (onnodig) veel overdrachtsmomenten (van 

Merode, Molema, and Goldschmidt 2004) welke de kwaliteit van zorg negatief 

kunnen beïnvloeden. De RVZ stelt dat voor de organisatie van de zorg, in het 

algemeen, en voor ouderen in het bijzonder, nauwe coördinatie tussen de 

verschillende soorten zorg nodig is: medische en paramedische zorg, fysieke en 

mentale ondersteuning, persoonlijke en huishoudelijke zorg, formele en informele 

zorg (RVZ 2005). In veel gevallen, echter, laat de onderlinge afstemming, 

continuïteit en samenhang tussen verschillende zorgvormen te wensen over. Op dit 

moment is binnen de ouderenzorg sprake van versnippering en onvoldoende 

samenwerking tussen de verschillende betrokken disciplines (ZonMw 2008). Dit 

geldt eveneens voor de staat van de mondzorg voor ouderen in de wijk 

(Gezondheidsraad 2012). 

 

De mondzorg voor ouderen is op wijkniveau niet of nauwelijks georganiseerd. 

Slechts 8% van tandartsen onderhoudt een zorginhoudelijke samenwerking, bijv. 

een verwijsrelatie, met huisartsen, apothekers, logopedisten of fysiotherapeuten 

(Gezondheidsraad, 2012) 
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 Oplossingsrichtingen moeten dan ook gezocht worden in (zie bijvoorbeeld: VWS 

2010): 

a. het realiseren van een duurzame samenwerking en geïntegreerde zorg dichtbij 

in de wijk; 

b. het benutten van innovaties die hieraan bijdragen, zoals e-Health, telezorg, 

nieuwe preventieve behandelingen en/of minder invasieve behandelingen etc, 

en 

c. het benutten van het gedachtengoed over business modelling en het creëren 

van meerwaarde voor zorgprofessionals, patiënten en zorgverzekeraars.  

 

De komende hoofdstukken van deze notitie begeleidend aan module 2 –

basiskennis mondzorg ouderen gaan in op de mondgezondheid van ouderen, 

mondgezondheidsproblemen bij ouderen, preventie van 

mondgezondheidsproblemen en medisch-tandheelkundige interacties. 

 

 

 



 

 

TNO-rapport | TNO 2013 R10723 | Mei 2013  6 / 22  

 3 Ouderen en mondgezondheid 

3.1 Ouderen 

Het aantal ouderen in Nederland neemt de komende tijd toe. In 2012 waren er 2,8 

miljoen ouderen. Dit is 16,8% van de Nederlandse bevolking. In 2032 zullen er 4,3 

miljoen ouderen zijn (24,6% van de Nederlandse bevolking). Daarnaast wordt de 

levensverwachting van de mens in Nederland steeds hoger. De gemiddelde 

levensverwachting stijgt: mannen worden 78 jaar en vrouwen 82 jaar (CBS, 2009). 

 

De verwachting is dat een deel van deze groep langer zelfstandig zal blijven wonen 

en dus naar de eigen tandarts zal blijven gaan  (Bots-van ’t Spijker et al., 2006). 

Maar langer leven betekent niet automatisch langer leven in een goede 

gezondheid. Meer dan 50% van de 65-plussers heeft één chronische aandoening. 

Van de  75-plussers heeft een derde meer dan één chronische aandoening. 

3.1.1 Kwetsbare ouderen 

Ouderen worden als kwetsbaar aangeduid als zij te maken krijgen met zich 

opeenstapelende chronische aandoeningen van diverse (orgaan)systemen, zoals 

het zenuwstelsel, hartvaatstelsel, longen en het bewegingsapparaat. Daarnaast 

spelen onvoldoende of eenzijdige voeding een rol. Het aantal kwetsbare ouderen 

zal van 690.000 kwetsbare 65-plussers in 2010 toenemen tot 1.160.000 kwetsbare 

65-plussers in 2030 (68% toename). 

 

Aan mondzorg worden meer eisen gesteld als de problemen met de algemenen 

gezondheid van de patiënt toenemen en de zelfredzaamheid afneemt. Om 

inzichtelijk te maken wat de speciale aandachtsgebieden van de doelgroep ouderen 

zijn, is door Schaub en collegae (2006) een indeling gemaakt van ‘de oudere 

mens’. Het is een indeling van mensen van 55 jaar en ouder, naar kwetsbaarheid 

en zorgomstandigheden onderverdeeld in drie groepen. 
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 Tabel 1: Categorieën ouderen naar kwetsbaarheid en zorgomstandigheden (Bron: 

Schaub et al, 2006). 

Categorie Kenmerken kwetsbaarheid 

en zorgomstandigheden 

Mondzorg 

Zelfstandige ouderen - Geen/licht beperkend 

gezondheidsproblemen 

- Bezoeken zelf 

tandartsenpraktijk 

- Kunnen adequate zelfzorg 

organiseren 

- Reguliere mondzorg door 

algemeen practici 

- Pro-actief rekening houden 

met relevante somatische, 

psychische chronische 

ziekten en beginnende 

kwetsbaarheid 

- Curatief: streven naar 

duurzaamheid en eenvoud 

- Telkens risicoanalyse 

uitvoeren  

Indien nodig risico’s beperken 

Beginnend kwetsbare 

ouderen 

- Woont m.b.v. mantelzorg en 

thuiszorg thuis of in 

verzorgingshuis 

- Opkomende 

gezondheidsproblemen die 

leven beïnvloeden 

- Groter wordende groep met 

toename ernst problemen 

- Beperkte mogelijkheden 

zelfzorg (onvoldoende 

steun (mantel)zorgers) en 

verkrijgen professionele 

mondzorg 

- Aangewezen op reguliere 

mondzorg 

- Mondzorg beïnvloedt door 

algemene 

gezondheidsproblemen, 

bijbehorende medicatie en 

bewegingsbeperkingen 

- Gericht op 

toekomstbestendige 

mondgezondheid 

- Zorg i.s.m. tandarts-

geriatrie 

Kwetsbare ouderen - Gevorderde kwetsbaarheid, 

slechte 

gezondheidstoestand 

- Doorgaans verblijvend in 

gezondheidsinstelling 

- Aangewezen op vooral 

medische zorg in instelling, 

mondzorg schiet tekort 

- AWBZ toegankelijk t.b.v. 

financiering 

- Aangewezen op tandarts-

geriatrie i.s.m. andere 

(mond)zorgprofessionals 

- Beperkte mondzorg 

mogelijk i.v.m. 

gezondheidstoestand 

- Curatief: doorgaans van 

palliatieve aard, overig 

curatief is moeilijk 

uitvoerbaar en vaak 

ondoelmatig 

3.2 Epidemiologie 

Het gebit is essentieel bij kauwen, bijten, spreken, esthetiek en sociaal functioneren 

(Sheiham et al., 2001a; Sheiham et al., 2001b).  In de laatste decennia is de 

mondgezondheid van de Nederlandse bevolking verbeterd. Hierdoor behouden 

steeds meer oude(re) mensen hun eigen gebit met als gevolg dat ook in 

verpleeghuizen het aantal mensen met een eigen gebit toeneemt. De behoefte aan 

tandheelkundige zorg bij ouderen in het algemeen zal daardoor toenemen. 
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 3.2.1 Eigen tanden en kiezen 

Tegenwoordig is het heel normaal om op oudere leeftijd nog eigen tanden en 

kiezen te hebben. Vaak niet het gehele gebit maar wel een gedeelte ervan. In 2009 

had 25% van de ouderen geen gebitsprothesen (CBS, StatLine). 

3.2.2 Prothese 

Een volledige prothese, ofwel kunstgebit is een veelgebruikte oplossing als u geen 

tanden of kiezen meer heeft. De mondgezondheid van de Nederlandse bevolking is 

de laatste decennia verbeterd: in 1981 had 78% van de 65-plussers een volledig 

kunstgebit (CBS, StatLine). In 2009 is het percentage 65-plussers met een volledig 

kunstgebit teruggelopen naar 41% (CBS, StatLine). Verder had 13% van de 65-

plussers alleen boven of onder een kunstgebit. Bij volwassenen tussen de 45-65 

jaar is het percentage met een volledig kunstgebit in de periode van 1981 tot 2009 

teruggelopen van 54% naar 12% (CBS, StatLine).  

3.2.3 Frameprothese 

Indien een patiënt een aantal tanden of kiezen mist, kan worden gekozen voor een 

frameprothese. Een frameprothese is een uitneembare, metalen constructie met 

tandvleeskleurige kunsthars. Hierin zijn de ontbrekende tanden en/of kiezen 

bevestigd. Met metalen ankers die om tanden of kiezen zijn geklemd, krijgt het 

frame steun. Een frameprothese kan uitgenomen worden, in tegenstelling tot 

bruggen of kronen, die vast in de mond zitten. In 2009 had 21% van de ouderen 

een frameprothese (CBS, StatLine).  

3.2.4 Implantaten 

Een implantaat is een kunstwortel die in de kaak wordt geplaatst en in het eigen bot 

vastgroeit. Een implantaat vervangt een tand of kies die verloren is gegaan. Een 

implantaat ziet er uit als een schroef of holle cilinder en wordt gemaakt van titanium. 

Tegenwoordig vergroeien implantaten voor 98% succesvol. Bij patiënten die een 

bothersteloperatie hebben ondergegaan, diabetici en rokers ligt dit percentage wat 

lager. 

3.2.5 Frequentie bezoek aan de tandarts 

In 2009 ging 53% van de 65-plussers (incl. ouderen met een kunstgebit) minstens 1 

keer per jaar naar de tandarts (CBS, StatLine). Voor ouderen met het eigen gebit 

ligt het percentage hoger, 80% van de 65-plussers met het eigen gebit gaat 

minstens 1 keer per jaar naar de tandarts. 

 

Wanneer we kijken naar verschillende allochtone groepen, alleen bij 55-plussers, 

dan is zichtbaar dat alleen onder Marokkanen het bezoek aan de tandarts minder 

hoog ligt dan onder autochtonen (Schellingerhout, 2004). 

 

Vanaf 50 jaar is er ook een verschil in frequentie van bezoek aan de tandarts naar  

opleidingsniveau. Het percentage mensen dat de tandarts bezoekt is relatief laag in 

de laagste opleidingscategorie, ook wanneer gecorrigeerd wordt voor verschillen in 

ervaren gezondheid tussen opleidingscategorieën (CBS).  

3.2.6 Mondziekten 

De prevalentie van mondaandoeningen wordt geschat op 10-65% bij volwassenen 

(van Diermen, 2005). Een onderzoek in 35 Nederlandse huisartspraktijken 

gedurende zes maanden vond een incidentie van 12,7 mondaandoeningen per 
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 1000 patiënten per jaar (Boeke et al., 2004). De drie meest gestelde diagnosen 

waren aften (27%), candidiasis (15%) en herpes (10%). Aan 58% van de patiënten 

gaf de huisarts alleen advies, 45% kreeg een recept en 17% (60 patiënten) werd 

doorverwezen, meestal naar een tandarts of kaakchirurg. De meeste 

mondaandoeningen genazen binnen twee weken. De continue 

morbiditeitsregistratie vindt hogere cijfers: een totale incidentie van 30,3 per 1000 

patiënten per jaar, waarvan 14% Candida-infecties, 25% tandziekten, 13% 

tandvleesziekten, 23% ziekten van de mondholte, 1% speekselstenen en 23% 

herpes (Lisdonk et al., 2003).  

3.2.7 Kosten Mondzorg 

In 2007 bedroegen de zorgkosten voor gebitsafwijkingen ruim 2,8 miljard euro. Dit 

kwam overeen met 70,6% van de totale kosten van ziekten van het 

spijsverteringsstelsel en 3,8% van de totale kosten van de gezondheidszorg in 

Nederland. Van de kosten voor gebitsafwijkingen werd 63% (bijna 1,8 miljard euro) 

besteed aan tandcariës. Tandcariës staat hiermee voor zowel mannen als vrouwen 

op de vijfde plaats van diagnoses met de hoogste zorgkosten in 2007 (Slobbe et 

al., 2011). Dit is te verklaren door het grote aantal behandelingen. De kosten van de 

preventieve tandartscontrole worden toegeschreven aan cariës en bijna iedere 

Nederlander bezoekt wel eens de tandarts. Van de kosten voor gebitsafwijkingen 

werd 86% besteed aan eerstelijnszorg, waar de tandarts onder valt. Slechts 10% 

ging naar ziekenhuiszorg. Binnen de eerstelijnszorg kwamen naast tandcariës ook 

parodontale afwijkingen, tandeloosheid en orthodontie voor in de top tien van 

diagnoses met de hoogste zorgkosten in 2007 (Slobbe et al., 2011).  

3.3 Kenmerken van een gezonde mond 

 
Figuur 1. Een gezonde mond (Bron: Schuller, 2007) 

 

Een gezonde mond voldoet aan de volgende kenmerken 

(www.mondzorgouderen.nl): 

 

 het tandvlees is lichtroze van kleur 
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  het gehemelte is lichtroze van kleur 

 de tong is roze van kleur 

 het tandvlees bloedt niet bij aanraking 

 er zijn geen zwellingen waarneembaar 

 er zijn geen puistjes of zweertjes in de mond 

 tanden en kiezen vertonen geen breuken 

 er zit geen wit of geel beslag op de tong of gehemelte 

 de mondhoeken zijn gaaf, niet kapot  

 de lippen vertonen geen zwellingen en korsten 

 de mond is vochtig 

 de mond ruikt niet 

 er wordt geen pijn ervaren 
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 4 Mondgezondheidsproblemen 

4.1 Afwijkingen aan de tanden of kiezen 

4.1.1 Cariës 

Tandcariës is het oplossen van harde tandweefsels door de inwerking van zuren 

die in de tandplaque zijn ontstaan. Het oplossen van harde tandweefsels vindt 

plaats doordat demineralisatie (oplossen van mineraal) van tandglazuur, dentine 

(tandbeen) of wortelcement de overhand heeft over remineralisatie. Tandmateriaal 

lost op wanneer de zuurgraad (pH) in de tandplaque onder een bepaalde waarde 

komt (voor glazuur pH 5,5). De daling van de zuurgraad treedt op wanneer 

bacteriën koolhydraten omzetten in zuren. Het beperken van het aantal 

eetmomenten is van belang omdat alle gegeten producten koolhydraten bevatten 

die in de mond vergisten en aanleiding geven tot zuurvorming. 

 

 
Figuur 2. Wortelcariës (Bron: van der Maarel-Wierink, 2012) 
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 Stephanscurve 

 

 
Figuur 3. Stephanscurve 

 

 
Figuur 4. Stephanscurve en eet- en drinkmomenten 

 

Bovenstaande figuren (3 en 4) geven de Stephanscurve met daarin de zuurgraad 

(pH) in de mond weer (Stephan, 1944). Wanneer er een neutrale toestand heerst 

dan is de pH 7. Wanneer men iets eet/drinkt dan daalt de pH, het milieu in de mond 

wordt dus zuurder. Wanneer de pH onder de 5,5 komt, begint het proces van 

demineralisatie (het ontstaan van een gaatje), boven de 5,5 vindt het proces van 

remineralisatie (herstel) plaats. 

Dit betekent dat hoe vaker men iets eet of drinkt op een dag, hoe vaker de pH 

onder de kritische waarde van 5,5 komt en het proces van gaatjes dus aan de gang 

is. Dit is dus de reden dat een van de aanbevelingen van het Ivoren Kruis om een 

goed gebit te hebben en te houden is om niet vaker dan 7 keer per dag iets te eten 

of te drinken. Het laatste figuur geeft aan wat er op een dag aan eet- en 

drinkmomenten zoal plaatsvindt. 

4.1.2 Pulpitis 

Een ontsteking van het levende deel van een tand/kies wordt pulpitis genoemd en 

kan pijn/gevoeligheid veroorzaken. Tandbederf, ook wel cariës genoemd is een 

veel voorkomende veroorzaker van pulpitis. 

 

Als er een gaatje ontstaat dan zullen schadelijke producten van de bacteriën via het 

poreuze tandbeen (dentine) de pulpa (zenuw) bereiken, dit kan tevens optreden bij 

lekkende vullingen/kronen etc. Hierdoor ontstaat een ontstekingsreactie in de pulpa, 

waardoor deze eerder pijnlijk zal reageren op prikkels. De pijn kan zich verschillend 



 

 

TNO-rapport | TNO 2013 R10723 | Mei 2013  13 / 22  

 manifesteren o.a. van een verhoogde gevoeligheid bij koude, warmte en zoet of 

scherpe pijn bij dichtbijten/tikken tegen een tand/kies.  

 

Een pulpitis kan, na wegnemen van de oorzaak, tot een bepaalde hoogte genezen, 

dit wordt een reversibele pulpitis genoemd. De pulpa trekt zich vaak dan ook wat 

terug door extra tandbeen aan te maken. De gevoeligheid zal dan ook langzaam af 

nemen, dit kan echter wel enkele maanden in beslag nemen. Mocht de ontsteking 

zover gevorderd zijn dat deze zich niet meer kan herstellen, dan wordt het een 

irreversibele pulpitis genoemd. (www.tandarts.nl). 

4.1.3 Erosieve gebitsslijtage 

Men spreekt van erosieve gebitsslijtage wanneer intrinsieke of extrinsieke zuren 

zonder tussenkomst van bacteriën direct inwerken op de gebitselementen, 

waardoor deze gebitselementen tekenen van slijtage vertonen. Onder andere het 

veelvuldig drinken van dranken met een lage pH (zoals bepaalde frisdranken) of het 

veelvuldig overgeven (zoals bij een eetstoornis) zijn hiervan de oorzaak. 

4.2 Afwijkingen aan het tandvlees 

4.2.1 Gingivitis 

 

 
Figuur 5. Gingivitis (Bron: van der Maarel-Wierink, 2012) 

 

Plaque speelt zowel bij het ontstaan van cariës een rol als ook bij het ontstaan van 

tandvleesonstekingen. Gingivitis is ontstoken tandvlees. Wanneer tandplaque op de 

tanden en kiezen zich ophoopt, zullen bacteriën in de tandplaque ontsteking 

veroorzaken aan het tandvlees. Het tandvlees wordt roder, zal snel bloeden bij het 

poetsen en men heeft last van een vieze smaak of geur. (www.monzorgouderen.nl).    
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 4.2.2 Parodontitis 

Parodontitis is een ernstigere vorm van tandvleesontsteking. Ook hier bloedt het 

tandvlees makkelijk. Er is sprake van aanhechtingsverlies van de tand/kies in het 

bot. De tand/kies zit namelijk met vezeltjes vast aan het bot. Als het tandvlees 

zodanig ontstoken is, gaan die vezeltjes los en ontstaat er een ruimte tussen de 

tand/kies en het bot. Er is dan sprake van pocketvorming. 

(www.monzorgouderen.nl).    

 

 
Figuur 6. Parodontitis (Bron: van der Maarel-Wierink, 2012) 

4.3 Afwijkingen aan de mond 

4.3.1 Monddroogte 

De normale gemiddelde dagelijkse speekselproductie ligt tussen de 500-1000 ml 

per dag (Bots en Veertjes, 2011). Wanneer te weinig speeksel geproduceerd wordt 

dan spreekt men van monddroogte of hyposialie, wanneer iemand een droog 

gevoel in de mond heeft, heet dit xerostomie. Monddroogte is een vervelende 

aandoening met verschillende oorzaken. Bij het ouder worden komt een droge 

mond steeds vaker voor, veelal speelt medicijngebruik een belangrijke rol bij het 

ontstaan van een droge mond. 

4.4 Afwijkingen aan de lippen 

4.4.1 Cheilitis angularis 

Cheilitis angularis is te herkennen aan rode ontstoken mondhoeken, die vaak pijnlijk 

zijn. In de mond treft men soms ook candidose aan.  Cheilitis angularis wordt vaak 

veroorzaakt door een te lage beethoogte van de prothese gecombineerd met een 

slechte mondhygiëne.  
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Figuur 7. Cheilitis angularis (Bron: van der Maarel-Wierink, 2012)  

 

4.5 Afwijkingen aan het gehemelte 

4.5.1 Stomatitis Prothetica 

In de groep van ouderen is de meest voorkomende slijmvliesafwijking de stomatitis 

prothetica. Stomatitis is de een ontsteking aan het mondslijmvlies die  wordt 

veroorzaakt door onvoldoende  hygiëne van de prothese en de bacterie C. 

Albicans. Hierbij is het mondslijmvlies geïrriteerd door het dragen van een prothese. 

De reden kan zijn dat de prothese slecht past (frictie) of dat de prothese niet goed 

schoon is (bacteriën), of een combinatie van beide. Stomatitis prothetica is te 

herkennen aan rood en geïrriteerd slijmvlies (gehemelte of kaakwallen).  

 

 
Figuur 8. Stomatitis prothetica (Bron: Schuller, 2007) 
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 5 Medisch-tandheelkundige interacties 

5.1 Mondgezondheid en diabetes mellitus 

Xerostomie (droge mond) is een frequente klacht bij patiënten met een 

hyperglykemie en gaat vaak gepaard met smaakveranderingen en een gevoelige of 

pijnlijke mond (van Diermen, 2005). Het speeksel van patiënten met een 

hyperglykemie bevat ook een iets hogere glucoseconcentratie dan normaal. De 

buffercapaciteit van het speeksel is verminderd, wat tezamen kan leiden tot de 

hogere cariësgevoeligheid die wordt waargenomen bij niet-gecontroleerde diabetes 

mellitus.  Orale Candida-infecties worden vaak waargenomen bij patiënten met 

diabetes, vooral bij prothesedragende patiënten.  Een ander effect van verhoogde 

bloedsuikerspiegels bij niet-gereguleerde diabetes is het versneld optreden van 

tandvleesontsteking (gingivitis) die kan overgaan in parodontitis. Een andere 

bekende lange termijn complicatie van diabetes, neuropathie, kan zich tevens 

manifesteren met orale verschijnselen zoals tintelingen, gevoelloosheid, branderig 

gevoel of andere pijnsensaties in de mond.  De orale klachten van diabetes 

verbeteren of verdwijnen bij een optimale bloedglucosespiegel. Daarbij dient 

vermeld te worden dat lokale ontstekingsprocessen (ook in de mond) de diabetes 

kunnen ontregelen.  

5.2 Mondgezondheid en cardiovasculaire ziekte 

Bacteriën verspreiden zich met regelmaat door de bloedbaan, door bijvoorbeeld 

tanden poetsen. Deze bacteriën zijn grotendeels gefagocyteerd door macrofagen, 

welke infiltreren in de vaatwand waar ze een ontstekingsreactie veroorzaken. Deze 

herhaalde inflammatoire stimulatie heeft mogelijk een ongunstig effect op de 

vaatwand, versnelling van het proces van artherosclerose, verhoogd risico op 

plaque ruptuur en trombusvorming (van der Maarel-Wierink, 2012). 

5.3 Mondgezondheid en endocarditis 

De kans op endocarditis als gevolg van een medische of tandheelkundige ingreep 

bij een patiënt met een voor endocarditis predisponerende hartafwijking is zeer 

klein (van der Maarel-Wierink, 2012; van der Meer, 2009). Endocarditisprofylaxe is 

erop gericht dit risico nog verder te verlagen, maar het beschermende effect 

hiervan is nog nooit bij mensen aangetoond. Wel is zeker dat profylaxe geen 

volledige bescherming biedt tegen het ontstaan van endocarditis als gevolg van 

een ingreep. De nieuwe richtlijnen adviseren om profylactica uitsluitend toe te 

dienen aan patiënten bij wie endocarditis gepaard gaat met grote morbiditeit. De 

richtlijnen zijn zoveel mogelijk gebaseerd op gepubliceerd onderzoek. Waar dat 

ontbreekt, heeft men gevaren op de ervaring van deskundigen. Het doel van de 

richtlijnen is de medicus practicus houvast te geven in de meest voorkomende 

situaties. Voor een individueel advies kan men zich richten tot een expert in zijn of 

haar omgeving. 

 

Belangrijkste bevindingen: 

 De kans op endocarditis na een medische of tandheelkundige ingreep bij een 

patiënt met een voor endocarditis predisponerende hartafwijking is erg klein. 
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  Endocarditisprofylaxe biedt geen volledige bescherming en is uitsluitend zinvol 

bij een beperkte groep patiënten. 

 Dit zijn patiënten met een doorgemaakte endocarditis, met een kunstklep of met 

bepaalde congenitale hartafwijkingen. 

 Profylaxe dient te worden toegepast bij vrijwel iedere tandheelkundige of 

mondhygiënische behandeling. 

 In geval van diagnostische of chirurgische ingrepen waarbij standaard aan alle 

patiënten profylaxe wordt toegepast, moet men kiezen voor een antibioticum 

waar ook enterokokken gevoelig voor zijn. 

5.4 Mondgezondheid en aspiratiepneumonie  

Uit onderzoek van van der Maarel-Wierink (2011) blijkt dat slikproblemen in sterke 

mate en slechte mondgezondheid in mindere mate geassocieerd zijn met 

aspiratiepneumonie bij kwetsbare ouderen. De relatie tussen slikproblemen en 

aspiratiepneumonie blijkt sterker bij ouderen die zijn getroffen door een beroerte. 

Verbetering van de dagelijkse mondverzorging kan het risico op een 

aspiratiepneumonie verminderen. 
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 6 Mondverzorging 

6.1 Basis 

Problemen met de mondgezondheid kunnen gevolgen hebben voor de algemene 

gezondheid omdat o.a. eten wordt bemoeilijkt. Goede mondverzorging kan 

mondgezondheidsproblemen voorkomen. Een goede mondhygiëne bestaat uit twee 

maal daags poetsen met Fluoride tandpasta (niet spoelen) en twee maal per jaar 

naar de tandarts voor controle van de mond. Daarnaast het aantal eet- en 

drinkmomenten beperken tot 7 per dag.  

 

6.2 Instructiekaarten 

Bewoners van verpleeghuizen zijn voor hun mondhygiëne en voor het verkrijgen 

van professionele mondzorg veelal afhankelijk van het initiatief van verzorgenden. 

Iemand helpen hiermee vereist specifieke vaardigheden. Resultaten van onderzoek 

leidden tot de aanbeveling om o.a. structurele aandacht te besteden aan instructie 

en bijscholing van het personeel om de mondverzorging van bewoners effectiever 

en gemakkelijker te maken (Kalsbeek et al., 2002). Om de kennis en vaardigheden 

hiervoor te vergroten heeft TNO een opleidings- en instructiepakket ‘Mondzorg in 

Kaart’ ontwikkeld. Het project had twee doelen:  

 

1 De mondhygiëne van verpleeghuisbewoners te verbeteren én  

2 De mondverzorging bij verpleeghuisbewoners gemakkelijker te maken voor 

verzorgenden door gebruik te maken van instructiekaarten en een 

instructievideo/DVD 

 

Instructiekaarten zijn ontwikkeld voor de verzorging van vijf verschillende 

gebitssituaties. Deze gebitssituaties zijn:  

 

a. Eigen tanden en kiezen 

b. Frame of plaatje  

c. Volledig kunstgebit  

d. Niets (edentate kaak zonder vervanging van gebitselementen) 

e. Overkappingskunstgebit. 

 

Per gebitssituatie is bepaald welke basisverzorging op de instructiekaarten moest 

worden weergegeven en welke aanvullende verzorging duidelijk gemaakt moest 

worden door middel van stickers. De instructiekaarten zijn zowel voor de bovenkaak 

als voor de onderkaak gemaakt. Hierdoor kon men voor elke bewoner de juiste 

bovenkaakkaart en de juiste onderkaakkaart samenstellen.  

Het is de bedoeling dat elke oudere twee instructiekaarten kreeg: een voor de 

bovenkaak en een voor de onderkaak. Had een bewoner bijvoorbeeld een volledig 

kunstgebit in de bovenkaak en een plaatprothese in de onderkaak, dan werden 

voor deze situatie de juiste instructiekaarten uitgeprint. Het verdiende de 

aanbeveling om de instructiekaarten te plastificeren en naast de wastafel van de 

oudere te hangen.  

 

 



 

 

TNO-rapport | TNO 2013 R10723 | Mei 2013  19 / 22  

  

Voor alle gebitssituaties geldt: 

Wanneer er in de mond moet worden schoongemaakt dan is het meestal handig 

om achter de patiënt te staan, zodat je het hoofd kunnen steunen. Zit de patiënt in 

een rolstoel, maak dan gebruik van de hoofdsteun. Houd wang en lip opzij zodat je 

goed kunt zien wat je doet. Dat maakt het voor jezelf maar ook voor de bewoner 

prettiger. Wanneer er iets buiten de mond moet worden schoongemaakt: haal het 

kunstgebit, frame of plaatje uit de mond. Poets deze met water en vloeibare zeep 

en bewaar het ‘s nachts in een bakje zonder water. 

 

Tevens is een instructievideo/DVD gemaakt ter introductie en begeleiding van het 

gebruik van de instructiekaarten (http://www.zorgvoorbeter.nl/Zvb/Mondzorg-Leren-

Acties-Instructie.html). 

 



 

 

TNO-rapport | TNO 2013 R10723 | Mei 2013  20 / 22  

 7 Referenties 

Bjertness E, Eriksen HM. Design of a socio-ecologic caries model and testing on 

50-year-old citizens of Oslo, Norway.Acta Odontol Scand 50: 151–162 (1992). 

 

Boeke J, Windt D van der, Deconinck S, Waal I van der. Is de mond de huisarts een 

zorg? Huisarts en Wetenschap 2004;47 (3):136-41. 

 

5.Bots-van ’t Spijker PC, Wierinck CD, Baat C de. Proactieve mondzorg voor 

onzelfredzame ouderen. Een toenemende verantwoordelijkheid. Nederlands 

Tijdschrift voor Tandheelkunde 2006;11(5):197-201. 

 

Bots CP,Vaartjes JW. Droge mond of xerostomie. 

http://www.tandarts.nl/mondverzorging/aandoeningen/droge_mond_of_xerostomie, 

2011. 

 

Cardol M, Dijk L van, Jong JD de, Bakker DH de, Westert GP.Tweede Nationale 

Studie naar Ziekten en Verrichtingen in de huisartspraktijk. Huisartsenzorg: wat 

doet de poortwachter? Utrecht: NIVEL, 2004. 

 

Centraal Bureau voor de Statistiek, Prognose bevolking kerncijfers, 2012-2060, 

http://statline.cbs.nl, 2009. 

 

Centraal Bureau voor de Statistiek, Prognose bevolking kerncijfers, 2012-2060, 

http://statline.cbs.nl, 2009. 

 

Centraal Bureau voor de Statistiek. Gebruik medische voorzieningen; vanaf 1981. 

http://statline.cbs.nl, 2009. 

 

Centraal Bureau voor de Statistiek. POLS, gezondheid en welzijn. Permanent 

Onderzoek Leefsituatie, gezondheid en welzijn. 

 

Gezondheidsraad. 2005. Vergrijzen met ambitie. publicatienr. 2005-06. Den Haag, 

Gezondheidsraad. 

 

Gezondheidsraad. 2007. Multimorbiditeit bij Ouderen. U-1098/RvdS/tvdk/782-I. Den 

Haag, Gezondheidsraad. 

 

Gezondheidsraad. 2008. Ouderdom komt met gebreken; Geneeskundige zorg bij 

ouderen met multimorbiditeit. publicatienr. 2008-01. Den Haag, Gezondheidsraad. 

 

Gezondheidsraad (2012). Mondzorg van morgen. Gezondheidsraad: Den Haag. 

Rapportnr.: 2012/04 

 

Keyes PH. Recent advances in dental caries research. Bacteriology. Bacteriological 

findings and biological implications. Int Dent J 1962;12:443—464. 

 

Konings J. Samenwerken in de eerste lijn. Een handreiking voor zorgverleners. 

Landelijk Overleg Versterking Eerstelijn, 2010, 

http://www.samenwerkeneerstelijnszorg.nl/index.php?p=538695. 

http://www.samenwerkeneerstelijnszorg.nl/index.php?p=538695
http://www.samenwerkeneerstelijnszorg.nl/index.php?p=538695
http://www.samenwerkeneerstelijnszorg.nl/index.php?p=538695
http://www.samenwerkeneerstelijnszorg.nl/index.php?p=538695
http://www.samenwerkeneerstelijnszorg.nl/index.php?p=538695


 

 

TNO-rapport | TNO 2013 R10723 | Mei 2013  21 / 22  

 Lisdonk EH van de, Bosch WJHM van den, Lagro-Janssen, ALM, editors. Ziekten in 

de huisartspraktijk. Maarssen: Elsevier/Bunge; 2003. 

 

NMT. Mondzorg voor ouderen. 2010  

 

Nouws H. De wijkverpleegkundige in de eerstelijn. Nieuwe inzichten, nieuwe 

initiatieven. Utrecht: ActiZ en STOOM 2010. 

NIEUWE INZICHTEN, NIEUWE INITIATIEVEN 

 

RVZ. 2005. Blijvende zorg; Economische aspecten van langdurige ouderenzorg. 

publicatienr. 05/11. Zoetermeer, RVZ. 

 

RVZ (2010). Gezondheid 2.0. U bent aan zet. Den Haag: RVZ 

 

RIVM (2010).  Effecten van Preventie. Deelrapport van de Volksgezondheid 

Toekomst Verkenning 2010. Van Gezond naar Beter. Van den Berg M, 

Schoenmaker CG (eds.). Bilthoven: RIVM 

 

Schaub RMH, Baat C de. Beroepsdifferentiatie in de tandheelkunde 4. De 

differentiatieopleiding tot tandarts-geriatrie Ned Tijdschr Tandheelkd 2006; 113: 

496-501. 

 

Schaub RMH, Heuvel JLM van den, Baat C de. Mondzorg voor kwetsbare ouderen 

in de opleiding tot tandarts; Een voorstel ten behoeve van de opleidingen 

tandheelkunde in Nederland, 2007. 

 

Schaub RMH, Wieren S van. Mondzorg samengevat. In: Volksgezondheid 

Toekomst Verkenning, Nationaal Kompas Volksgezondheid. Bilthoven: RIVM, 

<http://www.nationaalkompas.nl> Nationaal Kompas 

Volksgezondheid\Zorg\Eerstelijnszorg\Mondzorg, 24 september 2007. 

 

Schellingerhout R.Gezondheid en welzijn van allochtone ouderen. Den Haag: SCP, 

2004. 

 

Schuller AA. Instructiekaarten en instructievideo/DVD voor mondverzorging 

verpleeghuisbewoners. Ontwikkeling en haalbaarheids- en effectstudie. TNO, 2006; 

KvL/B&G 2006.049 

 

Schuller AA, Masman D. De integrale mondzorg. AWBZ. CVZ, 2007. 

 

Schuller AA, Bruers JJ, van Dam BA, Poorterman JH, Verrips GHW. 

Mondgezondheid volwassenen 2007. 2009. 

 

Sheiham A, Steel JG, Marcenes A et al. The relationship among Dental Status, 

Nutrient Intake and Nutritional Status in Older People. J Dent Res 80(2):408 413, 

2001a 

 

Sheiham A., Steel J.G., Marcenes A. et al. Prevalence of impacts of dental and oral 

disorders and their effects on eating among older people; a national survey in Great 

Britain. Community Dent Oral Epidemiol 29:195 203, 2001b 

 



 

 

TNO-rapport | TNO 2013 R10723 | Mei 2013  22 / 22  

 Sociaal en Cultureel Planbureau. Kwetsbare ouderen. Den Haag: Sociaal en 

Cultureel Planbureau; 

2011. 

 

Slobbe LCJ, Smit JM, Groen J, Poos MJCC, Kommer GJ Kosten van ziekten in 

Nederland 2007. Trends in de Nederlandse zorguitgaven 1999-2010. Bilthoven: 

RIVM,2011. 

 

Steele JG, Sanders AE, Slade GD, Allen PF, Lahti S, Nuttall N e.a. How do age and 

tooth loss affect oral health impacts and quality of life? A study comparing two 

national samples. Community Dent Oral Epidemiol 2004; 32(2): 107-114. 

 

Stephan RM. Intro-oral hydrogen-ion concentrations associated 

with dental caries activity. J Dent Res. 1944;23:257–66. 

 

van Campen C. Kwetsbare ouderen. Den Haag: SCP, 2011; scp-publicatie 2011-

10. 

 

van Diermen DE. Mondklachten door systeemziekten en geneesmiddelengebruik. 

Bijblijven (2005) 21:307–313. 

 

van der Maarel-Wierink CD, Vanobbergen JNO, Bronkhorst EM, Schols JMGA, de 

Baat C. Meta-analysis of Dysphagia and Aspiration Pneumonia in Frail elders. J 

Dent Res 2011;90(12):1398-404. 

 

Van der Maarel-Wierink CD. Mondzorg bij Ouderen. Kaderopleiding 

Ouderengeneeskunde voor Huisartsen, 2012. 

 

van Merode, F., H. Molema, and H. Goldschmidt. 2004. GUM and six sigma 

approaches positioned as deterministic tools in quality target engineering. 

Accreditation and Quality Assurance, 2004, 32-36. 

 

van der Meer JTM. Richtlijnen voor preventie van endocarditis herzien. Ned 

Tijdschr Geneeskd. 2009;153:15. 

 

van Wegen L, de Jong TX. Mondzorg Ouderen. http://www.mondzorgouderen.nl, 

2011. 

 

Verrips GHW, Schuller AA. De invloed van mondgezondheid op de levenskwaliteit 

van volwassen Nederlanders. Ned Tijdschr Tandheelkd 2011; 118(3): 162-164. 

 

Vissink A, Nieuw Amerongen Avan, Wesseling H, "s-Gravenmade 

EJ. De droge mond: De mogelijke oorzakelijke rol van geneesmiddelen. 

Ned Tijdschr Tandheelkd 1992;99:103-7. 

 

ZonMw. 2008. Programmatekst Nationaal Programma Ouderen. Den Haag, 

ZonMw. 

 

 



Bijlage A | 1/5 

 

 

 

TNO-rapport | TNO 2013 R10723 | Mei 2013  

 A Instructiekaarten 

(http://www.zorgvoorbeter.nl/Zvb/Mondzorg-Leren-Acties-Instructie.html) 
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 B Mondklachten door systeemziekten en 
geneesmiddelen gebruik (van Diermen, 2005) 
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