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De relatie mondgezondheid en 
algemene gezondheid bij ouderen

Samenvatting. De wetenschappelijke literatuur toont aan dat er op een 
aantal gebieden relaties bestaan tussen de mondgezondheid en de algemene 
gezondheid. Een gezonde mond draagt bij aan een algemeen welbevinden, maar 
een slechte mondgezondheid kan het risico op lichamelijke aandoeningen, 
zoals aspiratiepneumonie, cardiovasculaire aandoeningen, diabetes mellitus, 
en andere aandoeningen verhogen. Gezien de risico’s van deze systemische 
ziekten voor kwetsbare ouderen is voor deze patiëntengroep voldoende en 
kwalitatief goede mondzorg van groot belang.

Putten GJ van der. De relatie mondgezondheid en algemene gezondheid bij ouderen 

Ned Tijdschr Tandheelkd 2019; 126: 653-656

doi: https://doi.org/10.5177/ntvt.2019.12.19091

Mondzorg voor kwetsbare ouderen G.J. van der Putten

TH
E

M
A

tie tevreden is met de andere functies van de mond (zoals 
spraak, esthetiek en dergelijke). 

SLOTBESCHOUWING

Kennis over negatieve gevolgen van een slechte mondge-
zondheid voor de algemene gezondheid en het algemeen 
welbevinden ontbreekt vaak bij niet-tandheelkundige 
zorgverleners, mantelzorgers en patiënten. Een mond-
zorgverlener heeft in de Nederlandse gezondheidszorg een 
bijzondere en unieke rol omdat de meeste individuen een 
mondzorgverlener regulier bezoeken. Bij een onbegrepen, 
snelle achteruitgang van de mondgezondheid van ouderen, 
vaak gecombineerd met andere signalen, zou het goed zijn 
dat een mondzorgverlener contact opneemt met de huis-
arts voor overleg. Deze snelle achteruitgang zouden de 
eerste verschijnselen kunnen zijn van een neurologische 
aandoening zoals dementie of de ziekte van Parkinson (Ja-
ger et al, 2019). Daarnaast hebben veel aandoeningen en 
medicamenten hun weerslag in de mond. Wanneer een pa-
tiënt een (chronische) aandoening heeft waarvoor medica-
tie wordt voorgeschreven, moet een mondzorgverlener dat 
weten omdat dit van belang is voor het mondzorg(behandel)
plan. Daarvoor heeft een mondzorgverlener kennis nodig 
van aandoeningen die op hogere leeftijd frequent voorko-
men, voorgeschreven medicatie en de wensen van de per-
soon ten aanzien van diens mondgezondheid. De laatste 
jaren is er in de geneeskunde veel aandacht voor gezamen-

INLEIDING

Een slechte mondgezondheid komt veel voor bij zorgaf-
hankelijke ouderen in ziekenhuizen, woonzorgcentra en in 
de thuiszorg. Door de stijgende levensverwachting zal het 
aantal kwetsbare ouderen met een slechte mondgezond-
heid de komende decennia toenemen. Dit maakt dat mond-
zorgverleners voor een grote maatschappelijke uitdaging 
staan om voldoende en vooral kwaliteitsvolle mondzorg te 
bieden aan deze (kwetsbare) ouderen. Die zorg moet bo-
venal bestaan uit het handhaven van een goede dagelijkse 
mondhygiëne om infecties in de mond te vermijden. Een 
goede mondhygiëne en een gezonde mond, dragen niet al-
leen bij tot een goede functie van de mond, maar zijn ook 
van essentieel belang voor de algemene gezondheid. In de 
infographic op de volgende 2 pagina’s worden mogelijke 
relaties tussen mondgezondheid en algemene gezondheid 
weergegeven die voor ouderen van belang zijn. Voor een 
tekstuele toelichting wordt verwezen naar het online-arti-
kel (zie doi of QR-code).

RELATIE MONDGEZONDHEID EN ALGEMEEN WELBE-

VINDEN

Naast het belang van mondgezondheid op de algemene ge-
zondheid, is een gezonde mond ook noodzakelijk voor het 
algemeen welbevinden van de kwetsbare ouderen (Hugo 
et al, 2009). Een gezonde mond impliceert immers de af-
wezigheid van pijn en een goede functie van de mond. Die 
functie houdt in dat de oudere persoon naast de kauwfunc-
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Aspiratiepneumonie

• Tandplaque kan worden geaspireerd en kan exogene
 pathogenen bevatten die longinfecties veroorzaken.

• Door adequate mondgezondheid daalt het aantal
 potentiële respiratoire pathogenen.

• Tandenpoetsen na elke maaltijd, dagelijks poetsen
 van de gebitsprothese, regelmatig professionele
 mondzorg zijn effectieve interventies om aspiratie-
 pneumonie te verminderen.

Cardiovasculaire aandoeningen

• Bacteriëmieën kunnen artherosclerose initiëren of
 verergeren.

• Systemische gevolgen van parodontitis kunnen  
 bijdragen aan acute hart- en vaatincidenten of
 atherogenese.

• Genetische aanleg relatie parodontitis en
 cardiovasculaire aandoening.

• Relatie parodontitis en cerebrovasculair accident.

• Relatie wortelcariës en hartritmestoornissen.

• (Mond)zorgverleners moeten patiënten met een
 hartaandoening wijzen op het belang van goede
 mondgezondheid en regelmatige controle daarvan.

Diabetes mellitus

• Parodontitis kan een vroege aanwijzing zijn voor
 diabetes mellitus.

• Diabetes mellitus verhoogt risico op parodontitis,
 verlies van gebitselementen, xerostomie, burning
 mouth syndroom.

• Parodontitis kan glycemische controle bemoeilijken 

Dementie 

• Publicaties suggereren een relatie tussen slechte
 mondgezondheid en cognitieve achteruitgang.

• Een in de mond veel voorkomende bacterie
  bleek bij muizen
 medeverantwoordelijk voor het ontstaan van
 Alzheimer.

• Meer onderzoek is nodig.

Andere aandoeningen

• Er zijn indicaties voor een relatie tussen de mond-
 gezondheid en reumatoïde artritis, chronische
 nierziekten, maagziekten en sommige vormen van
 kanker.

• De relatie tussen orale en systemische ontstekings-
 processen is meestal gerelateerd aan weefsel-
 respons op microbiële ontsteking.

• Behandeling van orale infecties is nodig om 
 systemische ontstekingen geassocieerd met 
 chronische systemische aandoeningen in te perken.

Mondgezondheid en
algemeen welbevinden

• Frisse, gezonde mond

• Geen pijn

• Goede kauwfunctie

• Goede spraakfunctie

• Esthetiek

Mond & gezondheid

Porphyromonas gingivalis

Gebaseerd op het volledige artikel dat online beschikbaar is.

De mogelijke relaties tussen mondgezondheid en algemene gezondheid weergegeven die voor ouderen van belang zijn.
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lijke besluitvorming (shared decision making) en toekom-
stige zorgplanning (advanced care planning) omdat dit de 
kwaliteit van de geleverde zorg verbetert. Exacte gegevens 
hieromtrent ontbreken, maar de indruk bestaat dat geza-
menlijke besluitvorming en toekomstige zorgplanning in 
de mondzorgverlening nog niet vaak worden toegepast. 
 Wanneer een mondzorgverlener een huisarts bena-
dert voor intercollegiaal overleg zou het kunnen zijn dat 
de (huis)arts de betreffende patiënt zelden op zijn of haar 
spreekuur ziet omdat deze door het ontbreken van klach-
ten geen reden ervaart om de huisartspraktijk te bezoeken. 
Wellicht kan de huisarts (of een praktijkondersteuner) na 
uitleg van de mondzorgverlener een huisbezoek afleggen 
voor verdere diagnostiek. Op deze manier worden de ogen, 
oren en hersenen van de mondzorgverlener gebruikt in de 
vroeg opsporing van bepaalde aandoeningen, zoals de-
mentie. Wanneer op deze wijze de samenwerking tussen 
mondzorgverleners en andere zorgverleners (artsen en ver-
zorgend personeel) wordt geïntensiveerd, kan dit de kwali-
teit van de gezondheidszorg aanzienlijk verbeteren
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SUMMARY

The relationship between oral health and general health in the elderly

Scientific literature demonstrates relationships to exist between oral 

health and general health in a number of areas. A healthy oral cavity 

contributes to general wellbeing, but poor oral health can increase the 

risk of physical disorders, such as aspiration pneumonia, cardiovascular 

disorders, diabetes mellitus, and other disorders. Given the risks of these 

systemic diseases for frail older people, adequate and high-quality oral 

care is of great importance for this patient group.
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