


13.30u – Christine Van Meir:  
   Tandarts, Bestuurslid Verbond der Vlaamse tandartsen 

   Dagverantwoordelijke 

 Welkom en inleiding 
13.40 u - Dr. Wijnand Teeuw: 
   Hoofd van de kliniek voor parodontologie van ACTA (Amsterdam)  

 Mondgezondheid bij ouderen en de relatie met algemene gezondheid 
     “Correlatie tussen mond- en algemene gezondheid” 
14.35u - Luc Van de Ven:  
   Klinisch ouderenpsycholoog UZ Leuven 

 Motivatiedissonantie in de hulpverlening 
     “Waarom de oudere en de hulpverlener verschillen in motivatie voor het 
       uitvoeren van zorgtaken…en hoe die kloof te overbruggen.” 
 15.25u - Bert Magnus en Leen Heylen:  
   Bert Magnus: Campusverantwoordelijke WZC De Bijster, Essen 

   Leen Heylen: Onderzoeksbegeleider Vonk 3 & Docent banaba Thomas More, Geel 

 Het lukt me niet, en nu?! 
    “Tips bij moeilijk verlopende mond- en tandzorg bij personen met     
      dementie” 
16.05u - Bernadette Van den Heuvel 
   Raadgever woonzorg kabinet Jo Vandeurzen, Vlaams Minister van Welzijn, Gezondheid en Gezin  

 Mond- en tandzorg in de ouderenzorg 
16.15u - Christine Van Meir  
   Tandarts, Bestuurslid Verbond der Vlaamse tandartsen 

   Dagverantwoordelijke 

 Vraagstelling – Eindwoord 
16.30u - Netwerkdrink 



Mondgezondheid bij ouderen en de relatie met 

de algemene gezondheid 

 
Symposium ‘Veeg je voeten niet aan mond- en tandzorg”, 20 maart 2019 

Mondgezondheid en welvaartsziekten 

Dr. Wijnand J. Teeuw, tandarts-parodontoloog NVvP 
Glimlach! Paro, Gouda 
Sectie Parodontologie, ACTA, Amsterdam 



Mondgezondheid en welvaartsziekten 

Ouderdom - Welvaartsziekten 

Kanker 

Luchtweginfecties 

Diabetes mellitus CBS, 2016 

Hart- en vaatziekten 

Dementie 

https://www.google.nl/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwik-rHlpJbbAhUCyqQKHaGEAssQjRx6BAgBEAU&url=https://www.anatomieshop.nl/nl/shop/mens/?nProductID%3D200021&psig=AOvVaw0ggA9NfoEX0ThKMtL2usw6&ust=1526974319451777


Mondgezondheid en welvaartsziekten 

Ouderdom… 

Hung et al. 2003 



Mondgezondheid en welvaartsziekten 

Ouderdom…tandverlies 

• Cariës 

• Parodontitis 



Mondgezondheid en welvaartsziekten 

Ouderdom…tandverlies 

• Cariës 

• Parodontitis 



Mondgezondheid en welvaartsziekten 

Parodontitis - pathologie 

Gezond 

Gingivitis 

Parodontitis 



Mondgezondheid en welvaartsziekten 

Ouderdom…parodontitis 

Parodontitis 
Thornton-Evans et al. 2013 

Kanker 
Cancer research UK 2012 

Diabetes Mellitus 
CBS 2010 

Coronaire hartziekten 
RIVM 2011 



Parodontitis en welvaartsziekten 

De link!? 

Hart- en vaatziekten 

Humphrey et al. 2008 

Diabetes mellitus 

Taylor et al. 2008 

Osteoporose 

Martínez-Maestre  et al. 2010 

Luchtweginfecties 

Scannapieco  et al. 2001 

nierinfecties 

Kshirsagar  et al. 2005 

Kanker 

Fitzpatrick et al. 2010 

Monsarrat et al. 2016 

57 ziekten 
Ide  et al. 2016 

Dementie 
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Parodontitis 

Mondgezondheid en welvaartsziekten 

Parodontitis – een andere kijk… 

± 40cm2 

≈ 



Associatief 

Causatief 

Parodontitis en welvaartsziekten 

Relatie 



ANRIL 

Schaefer et al. 2009 

Diabetes mellitus 

Taylor et al. 2008 

Roken 

Warnakulasuriya et al. 2010 

Voeding 

Kuzmanova et al. 2012 

Overgewicht 
Suvan et al. 2013 Stress 

Genco et al. 1998 

Bacteriëmie 

Tomás et al. 2012 

Parodontitis en welvaartsziekten 

Parodontitis & Welvaartsziekten - etiologie 
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Dementie 

Parodontitis en welvaartsziekten 

De link!? 

Osteoporose 

Luchtweginfecties 

Kanker 

Diabetes mellitus 

Hart- en vaatziekten 
nierinfecties 
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Dementie 

Parodontitis en welvaartsziekten 

De link!? 

Osteoporose 

Luchtweginfecties 

Kanker 

Diabetes mellitus 

Hart- en vaatziekten 
nierinfecties 
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Cardiovascular 

disease 

Thrombosis 

Atherosclerosis 

• Pathogens 

• Antigens 

• Endotoxins 

• Inflammatory  

   cytokines 

Diabetes 

mellitus 



2009 



Parodontitis en welvaartsziekten  

Parodontitis en DM- associatie 

Taylor & Borgnakke, 2008; Lalla & Pappapanou 2012; Teeuw et al. 2017; Verhulst et al. 2019 



Parodontitis en welvaartsziekten  

Parodontitis en DM- associatie 
• Burning mouth   
   syndrome  
• Schimmelinfectie(Montaldo  et al.,   

     2010) 
• Mucositis (Kaomongkolgit, 2010) 
• Xerostomie (Montaldo et al., 2010) 
• Smaak (Matsuo et al., 2003) 
• Cariës (Twetman et al., 2005) 
• Pulpanecrose 
• Gingivitis (Montaldo et al., 2010) 
• Parodontitis 
• Peri-implantitis 

Verhulst et al. 2019 

http://jada.ada.org/content/vol134/suppl_1/images/large/4Sfig1.jpeg
http://jada.ada.org/content/vol134/suppl_1/images/large/4Sfig2.jpeg
http://jada.ada.org/content/vol134/suppl_1/images/large/4Sfig3.jpeg
http://jada.ada.org/content/vol134/suppl_1/images/large/4Sfig4.jpeg
http://jada.ada.org/content/vol134/suppl_1/images/large/4Sfig5.jpeg


Parodontitis en welvaartsziekten  

Parodontitis en Dementie- associatie 

Singhrao & Olsen 2019; Teixeira et al. 2017 

Systemische  
ontsteking 

Weefselschade 
- Plaques 
- Tangles 
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Parodontitis en welvaartsziekten  

Parodontitis en Dementie- associatie 

Paganini-Hill et al 2012 

5468 subjects 
- 81 jaar 

- Kauwfunctie 
- Poetsgedrag 

Follow-up: 18 jaar 

- Kauwfunctie: 91% risico op dementie 

- Poetsgedrag: 22-65% risico op dementie 



Parodontitis en welvaartsziekten  

Parodontitis en Dementie- associatie 

Ide et al. 2016 

 Prospective cohort study 

Milde tot matige Alzheimer 
n = 60 

Baseline 
- Parodontitis 
- Cognitie (ADAS) 
- Systemische ontsteking  

6 maanden 
- Parodontitis 
- Cognitie (ADAS) 
- Systemische ontsteking 

 

Conclusie: 
 Baseline parodontitis -> 6x meer cognitieve achteruitgang 
 Baseline parodontitis -> toename in systemische ontsteking 

 



Parodontitis en welvaartsziekten  

Parodontitis en Dementie- associatie 

Dominy et al. 2019 

 Humaan postmortaal onderzoek 
 Dierstudie (muizen) 

Bevindingen: 
- PG en gingipains aanwezig in hersen van mensen 

met Alzheimer 
- Orale infectie met PG -> kolonisatie van de 

hersenen en productie van Aβ (Plaques) 
- Gingipains -> negatief effect of Tau (Tangles) 
- Anti-gingipain -> Minder PG infectie, minder Aβ, 

minder neurale ontsteking 
 



Parodontitis en welvaartsziekten 

Parodontitis, HVZ en Diabetes - associatie 



To study the effect of periodontal intervention 

on markers of cardiovascular disease 

? 
? 

! 
! 

! 

Obesitas Roken 

Teeuw et al. 2014 



To study the effect of periodontal intervention 

on markers of cardiovascular disease 

Rolim et al. 2014 

 Behandelstudie 

Milde Alzheimer 
n = 29 

Behandeling 
- Parodontaal 
- Extracties 
- Lokaal nystatine (anti-schimmel) 

6 maanden 
- Pijn  
- Kauwfunctie  
- Kwaliteit van leven  



Primair 

Tertiair 

Secundair 
Diabetes mellitus 

Hart- en vaatziekten 
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Luc Van de Ven 

Klinisch Ouderenpsycholoog 

UPC KU Leuven 



Wat is motivatiedissonantie?  

• Interactie vanuit verschillende motivatie 

• De ‘logica’ van de hulpverlener… en de reactie van de oudere 

daarop. 

• Gevaren:  

• Nodige zorg wordt niet gegeven 

• Conflicten 

• Omschrijving: ‘de lastige oudere’ 



Eerste taak: Diagnostiek 
Hoe kan de afweer van de oudere worden 

begrepen?  

• Dementie 

• Depressie 

• Regressie 

• Ontkenning 

• Paranoia 

• Persoonlijkheidsproblematiek  



Dementie 

• Cognitieve beperkingen (niet begrijpen wat er gebeurt; 

niet bijleren; taalstoornissen; …) 
 

• BPSD 

• Bv. angst, ontremming 

N.B. prevalentie van 80% bij demente WZC bewoners 



Depressie 
1. Stemmingsstoornis 

2. Gebrek aan ‘goesting’ 

 

Daarbij: 

• Gevoelens van schuld en onwaardigheid 

• Levensmoeheid  suïcide 

• Stoornissen in slaap, eetlust, … 



Regressie 

• Verlangen om verzorgd te worden 

• ‘Primitief’ niveau van afhankelijkheid 

• Weinig empathie voor omgeving 

• Tal van somatische klachten 

• Medicatiezucht  



Ontkenning 

• Niet onder ogen kunnen zien van beperkingen 

• Component in de rouw én het gecompliceerd rouwen 



Paranoia (achterdocht) 

• Overtuigd van slechte bejegening/benadeling 

• ‘Anderen zijn ziek’ 

• Soms: hulpverlener als ‘medeplichtige’ 

• Kritisch/weigerachtig t.a.v. medicatie  



Persoonlijkheidsproblematiek: de 

‘onzichtbare handicap’ 

Bv.  

• Contact vermijden 

• Dwangmatig 

• Narcistisch 

• Theatraal  

• Antisociaal  



Algemene richtlijnen 

Maximale benadering  

  … met behoud van afstand 
 

• Beleving 

• Lichaam  



Dementie 
Aandachtspunten  
1. Veiligheid (lichaamscontact) 

2. Zaken samen doen (geef het voorbeeld) 

3. Tonen van persoonlijk engagement 

4. Taalgebruik 

5. Intonatie  

6. Lichaamshouding  

• Dominantie en assertiviteit vs. onderdanigheid en angst 

7. Betrekken van de familie 

• N.B. eerst ‘familiale diagnostiek’ 

 



Depressie 
- 
• Bagatelliseren 

• Beroep doen op wilskracht 

• Meegaan in gevoel van hopeloosheid 

 

+ 
• Emoties helpen verbaliseren 

• Bieden van perspectief 

• Niet te snel té veel vragen 



Regressie 

- 
• Berispen 

• Discussiëren over ernst van klacht 

+ 
• (Beperkt) grenzen stellen 

• Progressief aanbieden van activiteit 

• ‘Nemen en geven’ 

• Familiegesprek i.f.v. toekomst 



Ontkenning 

- 
• Met klem proberen overtuigen 

+ 
• Regelmatig korte gesprekken 

• Patiënt bepaalt het verloop van zo’n gesprek 

• Familiegesprek  



Paranoia/achterdocht 

- 
• Redetwisten omtrent zijn beleving 

• Strijd aangaan omtrent medicatie, e.d. 

+ 
• Waan aanvankelijk accepteren 

• Veiligheid bieden  

• Duidelijke communicatie  

 



Persoonlijkheidsproblematieken 

• Begeleiding afhankelijk van het type 

• Belangrijk uitgangspunt: diagnostiek 

   ook o.b.v. heteroanamnese 



En de professionele hulpverlener?  

Waarom drempel bij mondhygiëne? 

• Soms té veel empathie vanuit identificatie met de andere 

• Soms angst voor conflict (dan ben ik een slechte hulpverlener) 

• Bij mondhygiëne is er veel nabijheid 

• Als de oudere niet wil meewerken heeft die een machtig wapen 

 … en wordt het gevoel van machteloosheid versterkt 



Tot slot 
• Omgaan met moeilijk hanteerbaar gedrag wordt sterk beïnvloed door 

mijn 

 persoonlijkheid 

 geschiedenis 

 relaties 

 kwetsbaarheid 

• Maar elke hulpverlener heeft beperkingen 

• Soms heeft collega meer succes bij deze oudere 

• Belang van teambespreking 

• Intervisie 

• Supervisie  

• Soms: beroep doen op professionelen ‘op de rand van het team’ 





Tips bij moeilijk verlopende mond- en tandzorg bij personen met dementie 



Het traject 



Het traject 

• Prezo:  
• Domein D4.2 “een verzorgd lichaam” 
• >> Aandacht voor mond- en tandhygiëne 
• Vorming in 10 wzc 

• De Bijster: 
• Afweergedrag door dementie: omgangstips 

(Niet meer begrijpen, bedreigend, geen interesse, …) 
• Begeleid door tandarts Van Meir 

Kader 



Het traject 

Screening 
0-meting 

Onderzoeksgroep: 

Traject 

Screening 
Na-meting 

Referentiegroep: 

- Geen traject 
- Geen feedback 

V
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Het traject 

Brainstorm 

• Problemen 
          >> Tips 

Try out 

• Uitproberen 

• Beschrijven 

• Bijsturen 

Focussen 

• Evalueren: 
wat werkt / 
werkt niet 

• Verfijnen 

Try out 

• Uitproberen 

• Beschrijven 

• Bijsturen 

Finaliseren 

• Tips ordenen 
en clusteren 

De onderzoeksgroep 



De Tips 



De Tips 

Bewoner: 
• weert tanden poetsen af 
• wil prothese niet laten verwijderen 
• bijt op tandenborstel 
• slikt tandpasta in 
• wijst tandpasta af 
• bijt medicatie stuk: tandverkleuring 
• went niet aan nieuwe prothese 
• poetst niet / niet goed 

 
 

Welke problemen 



De Tips 

Poetsen uitstellen 

• een kwartiertje later 

• een ander dagdeel: namiddag, avond 
 

• ! Communicatie met collega’s 

 

Bewoner weert tanden poetsen af 



De Tips 

Positie tov bewoner 
• Achter de bewoner staan  

• handig, beter zicht op mond en tanden 

• Bedreigend ! 

• Positie aanpassen aan bewoner 
• Zelf gaan zitten: naast, schuin naast, voor, achter, … 

• Er voor zorgen dat bewoner alles kan volgen in de spiegel 

• Poetsen terwijl bewoner in bed ligt / rechtop zit 

 

Bewoner weert tanden poetsen af 



De Tips 

Sfeer creëren (personaliseren) 
• Afleiden 

• Aangepaste muziek, zingen, … 

• Beelden: televisie – tablet - … 

• Op iets laten sabbelen: doekje, spatel, … 

• Begeleiden 
• Handelings-ondersteunende communicatie 

• Of net prikkels beperken 

Bewoner weert tanden poetsen af 



De Tips 
Bewoner weert tanden poetsen af 

Onder Buiten 

Onder Binnen 

Onder Tandvlak 

Boven Buiten 

Boven Binnen 

Boven Tandvlak 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

4 

5 

6 

1 

2 

3 

Even Oneven 

Wisselend 
poetsschema 

• Personaliseren indien nodig 
• Aansturing via EZD 



De Tips 

Bekenden inschakelen 

• Familie / mantelzorger 

• Vertrouwde medewerker: wisselende equipes, 
studenten, … 

Bewoner weert tanden poetsen af 



De Tips 

Her-evalueren Psychofarmaca 

• Gedrag beïnvloeden 

• Begrip verhogen 

• Sufheid voorkomen 

Bewoner weert tanden poetsen af 



De Tips 
• Bewoner wil prothese niet laten verwijderen: 

• Poetsen uitstellen tot op een later tijdstip, eventueel zelfs verschuiven naar de ochtend (communiceren met collega’s) 

• In en uitdoen terwijl bewoner in bed ligt 

• Overstrekking hoofd: mond gaat dan beter open + beter zicht 

• Familie / bekenden inschakelen 

• Technisch: 

• Duwen op voorkant van prothese (hefboomeffect) 

• Achteraan lostrekken 

• Eerst onderste prothese, dan bovenste 

• Bewoner wil prothese ‘s nachts inhouden 
• Geen probleem (dagelijks:  poetsbeurt  /  tandvlees licht masseren) 

• Bewoner went moeilijk aan nieuwe prothese 

• Opbouwend, elke dag wat langer 

• Afleiden door iets te voorzien om op te zuigen (hard snoepje) 

• Prothese raakt regelmatig zoek 

• Graveren (bij nieuw of later) 

• Idee?: Traceerchip laten inbouwen 

Problemen met prothese 



De Tips 
• De ideale tandenborstel ! 

• Verschillende tandenborstels uitgetest 
Tandenborstel / -pasta 



De Tips 

De ideale tandenborstel ! 
 

• Gewone tandenborstel 

• Kop: 
• Niet te klein, niet te breed 

• Spits uiteinde: makkelijkere toegang tot de mond, wangzak 

• Beschermde rand (rubber) 

• Flexibele kop: veronderstelling: aanpassing stand van de kop geeft beter gevoel bij bewoner 

• Borstelharen 
• Te zachte haren geven minder het gevoel van te reinigen. Bewoner aanvaardt dit minder. 

• Steel 
• Lang genoeg  /  rechte steel  /  geen verdikking (ergonomie)  /  goede grip 

 

Tandenborstel / -pasta 



De Tips 

De ideale tandenborstel ! 
 

• Elektrische tandenborstel 
• Wennen: 

• Zorgverlener: minder controle-gevoel over handelingen 

• Ongekend voor bewoner: sommigen weren volledig af, anderen laten het toe (na uitleg). 
 Start met elektrisch poetsen voor dementieproces aanvangt: meer kans op aanvaarding  
 (beperkt leervermogen naarmate dementieproces vordert) 

• Bij aanvang bloedend tandvlees: verdwijnt na een tijdje. Niet stoppen! 

• Borstelkop: Kantelend vibrerend evidenter dan roterend 
• Roterend = tand per tand 

Kantelend, vibrerend = ondersteund gekende beweging (maakt het makkelijker) 

• Trilstanden 
• Zacht trillen wordt beter verdragen 

• Instelbaar maken (kon op type Kids) 

• Bediening 
• Pas opstarten als borstelkop in de mond 

 

 

Tandenborstel / -pasta 



De Tips 

Tandpasta! 
• Tandpasta doorslikken 

• Geen fysisch probleem: team op de hoogte brengen 

• Listerine: tandenborstel er in doppen en wat afkloppen, doekje en vinger 

 

• Afweer door smaak van tandpasta 
• Verschillende smaken uitproberen 

• Kindertandpasta: drop / snoep 

• Munt / zout 

• Zeer persoonlijk 

• Listerine 

 

Tandenborstel / -pasta 



De Tips 
Eindnoot 

bert.magnus@gza.be 





Leen Heylen 

ANALYSE DATA MOND- EN 
TANDZORG 



• Volledige informatie over 43 respondenten  
• Voor- en nameting  

• Niet veranderd van leefgroep  
Dataset  

Controlegroep Extra interventie 

18  25 

 Indicatoren 

Wortelresten 

Cariës 

Tandvlees 

Tandsteen 

Tandplak afschrapbaar 

Tandplak 1 – zichtbaar 

Tandplak 2 – zichtbaar 

Tongbeslag 



• Zichtbare tandpathologie 

Vergelijking voor en na  
  Meting 1   

Meting 2 Nee Ja   

Nee 28 11 39 

Ja 0 3 3 

  28 14   

Tabel 1: wortelresten  

  Meting 1   

Meting 2 Nee Ja   

Nee 38 4 42 

Ja 0 0 0 

  38 4   

Tabel 2: cariës 

McNemar test: p<0,01 McNemar test: n.s. 

Controle- vs. interventiegroep 
- Controlegroep: n.s. 
- Interventiegroep: p<0,05 

 



• Tandvlees & tandsteen 

Vergelijking voor en na  
  Meting 1   

Meting 2 Gezond Rood   

Gezond 22 18 40 

Rood 0 2 2 

  22 20 

Tabel 3: tandvlees  

  Meting 1   

Meting 2 Nee Ja   

Nee 32 8 40 

Ja 0 2 2 

  32 10 

Tabel 4: tandsteen 

McNemar test: p<0,01 McNemar test: p<0,01 

Controle- vs. interventiegroep 
- Controlegroep: p<0,05 
- Interventiegroep: p<0,01 

 

Controle- vs. interventiegroep 
- Controlegroep: n.s. 
- Interventiegroep: p<0,05 

 



• Tandplak 

Vergelijking voor en na  
Tabel 5: afschrapbaar 

  Meting 1   

Meting 2 Nee Ja   

Nee 39 0 39 

Ja 2 0 2 

  41 0 

McNemar test: n.s. 



• Tandplak 

Vergelijking voor en na  
  Meting 1   

Meting 2 Nee Ja   

Nee 23 17 40 

Ja 0 2 2 

  23 19 

Tabel 6: zichtbaar 1 

  Meting 1   

Meting 2 Nee Ja   

Nee 39 2 41 

Ja 0 0 0 

  39 2 

Tabel 7: zichtbaar 2 

McNemar test: p<0,01 McNemar test: n.s. 

Controle- vs. interventiegroep 
- Controlegroep: p<0,10 
- Interventiegroep: p<0,01 
 

 



• Tongbeslag 

Vergelijking voor en na  
  Meting 1   

Meting 2 Nee Ja   

Nee 12 21 33 

Ja 2 7 9 

  14 28   

Tabel 8: tongbeslag 

McNemar test: p<0,01 

Controle- vs. interventiegroep 
- Controlegroep: n.s. 
- Interventiegroep: p<0,01 

 



• Globaal: verbetering op 5 van de 8 indicatoren  

• Controlegroep vs. extra interventie: enkel 

verbetering bij interventiegroep bij: 
• Wortelresten  

• Tandsteen 

• Tongbeslag 

 

 

Samenvattend 



leen.heylen@thomasmore.be 
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Bernadette Van den Heuvel 



jules.van.der.flaas@outlook.com 



Christine Van Meir 





 


