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‘ Ik wil dat tandartsen 
betere dokters worden, 
die het vak uitoefenen 
zoals het hoort: dat  
je tot de dood voor 
iemand zorgt’

Tandarts-geriatrie 
Arie Hoeksema

Hoe kan het dat ouderen in het 
verpleeghuis zo’n andere mondge-
zondheid hebben – veel cariës, 

slechte mondhygiëne – dan ouderen in de 
algemene praktijk? Dat was de vraag waarmee 
Arie Hoeksema zijn promotieonderzoek start-
te. Zijn conclusie: die slechte mondgezondheid 
ontstond niet in het verpleeghuis; dat was al 
zo op het moment van opname. Bovendien 
hebben ouderen in verpleeghuizen in Noord-

Nederland opvallend weinig hun eigen denti-
tie: ruim zeventig procent van de patiënten 
had een volledige gebitsprothese. Slechts twee 
procent had een prothese op implantaten, 
tegenover zo’n tien procent van de Neder-
landse bevolking.
Hoeksema startte een onderzoek en screende 
oudere patiënten die in het verpleeghuis 
kwamen en die het afgelopen jaar thuiszorg 
kregen. Ook keek hij naar 75-plussers in de 

thuissituatie. De uitkomst: ouderen met een 
kunstgebit zijn kwetsbaarder dan ouderen 
met een eigen gebit.

Wat houdt kwetsbaarheid precies in?
Arie Hoeksema: ‘Kwetsbaarheid is een proces 
van een opeenstapeling van lichamelijke, psy-
chische en sociale tekorten in het functioneren 
dat de kans vergroot op negatieve gezond-
heidsuitkomsten. Het doel is om met name 

negatieve gezondheids-
uitkomsten, zoals overlij-
den, hospitalisatie en 
verpleeghuisopname, te 
voorspellen. Kwetsbaar-
heid wordt in een alge-
mene praktijk niet of 
nauwelijks gemeten. Al-
gemeen practici zijn nog 
niet gewend te kijken 
naar de gehele mens. Bij 
ons onderzoek hebben 

we onder meer gebruikgemaakt van de Gro-
ningen Frailty Indicator (GFI), een tool om 
kwetsbaarheid te onderzoeken. Het is een 

vragenlijst met vragen als: kunt u zelf bood-
schappen doen, gebruikt u meer dan vier 
medicijnen, kunt u goed lezen en horen, zelf-
standig aan- en uitkleden, bent u eenzaam. 
Mensen werden ingedeeld in drie groepen: 
robuust, complex of kwetsbaar. Ouderen met 
eigen tanden en kiezen bleken gemiddeld 
minder kwetsbaar, gebruikten doorgaans min-
der medicijnen en hadden in veel gevallen een 
betere kwaliteit van leven.’

Wat zegt deze relatie tussen mondgezondheid 
en kwetsbaarheid precies?
‘Kwetsbare mensen zijn op een gegeven mo-
ment aan intensieve zorg overgeleverd. Wij 
weten dat een slechte mondgezondheid van 
invloed is op de algehele gezondheid. Wie 
chronische ontstekingen in de mond heeft, 
loopt eerder kans een kunstgebit te krijgen, 
maar ook om ziektes te ontwikkelen of een 
verergering van ziektes die verhoogde kwets-
baarheid in de hand werken, zoals reuma of 
diabetes. Daar speelt de sociaal-economische 
status (SES) uiteraard in mee. De SES van 
mensen met eigen dentitie is doorgaans hoger 
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Tandarts-geriatrie Arie Hoeksema promoveerde op 14 december op het proefschrift Oral 

health in frail elderly. Zijn conclusie: kwetsbaarheid – de voorspeller van zorgafhanke-

lijkheid – is veel belangrijker dan tot nu toe is gedacht. Ouderen met eigen tanden en 

kiezen zijn minder kwetsbaar, gebruiken minder medicijnen en hebben een betere kwa-

liteit van leven. Zijn oproep is om kwetsbare ouderen niet uit het oog te verliezen, zeker 

nu ouderen tot op hoge leeftijd zelfstandig blijven wonen.

‘ Heb oog voor 
kwetsbaarheid 
oudere patiënt’
Tandarts-geriatrie Arie Hoeksema
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Lomberg Orthodontisch Depot organiseerde een assisten-
tendag met als thema interdisciplinaire samenwerking.
Na het boeiende ochtendprogramma werd de zaal op-
gewarmd door Drum Café. Iedereen kreeg een jambay 
en er werd fanatiek getrommeld. Groot voordeel was dat 
de zaal fit en alert was in plaats van de gebruikelijke after 
dinner-dip. Met een aantal casussen lieten de sprekers
zien hoe ze samen tot het beste eindresultaat kwamen. 
Een verrassende manier van presenteren, boeiend, goed 
georganiseerd. Vloeiend namen de sprekers het stokje 
van elkaar over.

Sprekers tijdens de Assitentendag 2016:
Alwin van Daelen restauratief tandarts
Ronnie Goené parodontoloog/implantoloog
Patricia Sweet mondhygiëniste
Sandy van Teeseling orthodontist

Assistentendag 2016,
een korte impressie
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Meer informatie op:
www.assistentendagen.nl

dan die van mensen met een kunstgebit en 
zij blijven meer naar de tandarts gaan. Interes-
sant is ook dat patiënten met een kunstgebit 
op implantaten doorgaans goed functioneren. 
Ze zijn minder kwetsbaar en gelukkiger en 
gezonder dan de gewone prothesedragers, 
maar ook hier zal de SES een rol spelen. De 
investering in de implantologie werpt zijn 
vruchten af.’

Is het niet een verhaal van de kip en het  
ei? Omdat je je robuuster voelt, ga je vaker  
naar de tandarts en behoud je je eigen tanden  
en kiezen.
‘Dat moet verder uitgezocht worden. Het is 
wel opvallend dat robuuste ouderen vaker 
een eigen gebit hebben en kwetsbare ouderen 
een kunstgebit. Maar het kunstgebit is na-
tuurlijk niet de oorzaak van kwetsbaarheid 

alleen. De onderliggende 
lifestyle is waarschijnlijk 
een belangrijke factor 
die verder onderzocht 
dient te worden in mijn 
beleving.’

Zien tandartsen deze ge-
riatrische patiënten nog 
wel in hun eigen praktijk?
‘De Wet op de genees-
kundige behandelings-
overeenkomst (WGBO) 
is zo opgezet dat mensen 

zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Dat 
houdt automatisch in – en dat zien tandartsen 
nog niet – dat de eerste lijn verantwoordelijk 
wordt voor al die ouderen. Tot nu raakten 
kwetsbare ouderen vaak uit beeld. Slechts de 
helft van de 75-plussers gaat naar de tandarts 
en dat zijn dan met name de robuuste ouderen 
met een eigen gebit. Mijn drive bij dit onder-
zoek was om tools te krijgen om mensen weer 
bij de tandarts te krijgen. En om tandartsen 
bewust te laten worden van dit probleem. Ik 
wil dat tandartsen betere dokters worden, die 
het vak uitoefenen zoals het hoort: dat je tot 
de dood voor iemand zorgt.’

Wat zijn op dit moment de moeilijkheden in 
de mondzorg voor ouderen?
‘Allereerst het gebrek aan kennis bij zorgver-

leners, verzorgenden en patiënten zelf en 
daarnaast de financiering natuurlijk. Maar ook 
de wil om voor oudere mensen te zorgen. Pas 
op een bepaalde leeftijd gaan mensen inzien 
dat andere dingen belangrijk zijn. De oude-
renzorg moet het daarom niet hebben van de 
jonge tandartsen. Ik zou er voor willen pleiten 
dat oudere tandartsen die hun praktijk verko-
pen in de ouderenzorg blijven werken en dat 
jonge collega’s de gerodontologie in de oplei-
ding voldoende meekrijgen.’

U bent meteen na uw afstuderen in de oude-
renzorg gaan werken, wat was uw motivatie?
‘Dat was toeval. Ik ging waarnemen bij een 
collega die verantwoordelijk was voor de psy-
chogeriatrische afdeling van een verpleeghuis. 
Momenteel verzorgen mijn collega Anita Vis-
ser en ik op de gesloten afdelingen van tien 
verpleeghuizen in Noordoost-Groningen de 
mondzorg voor vijfhonderd zwaar demente-
rende ouderen. Ik heb het hartstikke goed in 
mijn algemene praktijk en vond dat ik ergens 
anders nog een bijdrage kon leveren.’

Kunt u aangeven wat uw conclusies zijn over 
implantaten bij ouderen?
‘Er blijken tien jaar na implanteren geen ver-
schillen te zijn tussen individuen die voor hun 
vijftigste of na hun zestigste levensjaar zijn 
geïmplanteerd op het gebied van botafbraak, 
mondhygiëne en functionaliteit. Als er vol-
doende nazorg is, geeft implanteren geen 
problemen, ook niet op hoge leeftijd. We ko-
men wel veel problemen tegen bij mensen met 
een transmandibulair implantaatsysteem. Dat 
systeem werd veel gebruikt in de jaren tachtig 
en blijkt voor geriatrische patiënten problemen 
te geven. Op het moment dat patiënten stoppen 
met poetsen en een slechte mondhygiëne 
krijgen, ontstaat er ernstige peri-ïmplantitis, 
soms met grote gaten in de kaak en kaakfrac-
turen tot gevolg.’

U heeft in uw onderzoek de richtlijn voor 
mondzorg voor zorgafhankelijke cliënten in het 
verpleeghuis bekeken. Wat zijn uw conclusies?
‘Deze richtlijn is slecht geïmplementeerd. De 
richtlijn uit 2007 is bedoeld voor verzorgenden 
en verpleegkundigen, maar ook voor tandart-
sen. Er staat bijvoorbeeld in dat een tandarts 

‘ Oudere tandartsen die 
hun praktijk verkopen 
zouden in de ouderen-
zorg moeten blijven 
werken en jonge  
collega’s moeten de 
gerodontologie in de 
opleiding meekrijgen’
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of mondhygiënist binnen zes weken na op-
name in een verpleeghuis een mondzorgplan 
moet opstellen. Binnen 48 uur moet een ver-
zorgende of verpleegkundige de situatie in de 
mond opnemen. Daar wordt in veel huizen 
niet aan voldaan. Dat is denk ik verklaarbaar. 
Er is veel zorg nodig en de mond speelt daar 
maar een kleine rol in. Er is te weinig tijd. De 
mond is bovendien een taboegebied. Verpleeg-
kundigen hebben twee taboes: de teennagels 
en de mond. Die verzorgen ze vaak liever niet, 
dat vinden ze niet fijn.’

Er wordt gesproken over een tekort aan mond-
zorgprofessionals voor ouderen, maar in uw 
proefschrift stelt u dat er voldoende mondzorg-
medewerkers beschikbaar zijn voor verpleeg-
huizen. Hoe zit dat?
‘Bij negentig procent van de onderzochte 
verpleeghuizen is aangegeven dat een tandarts 
of mondhygiënist beschikbaar is. Dat betekent 
niet dat ze er ook daadwerkelijk zijn. Het kan 
betekenen dat verpleeghuizen een tandarts 
of mondhygiënist kunnen bellen voor iemand 
met kiespijn. Maar waar ik voor sta, is inte-
grale zorgverlening. Ik wil alle mensen zien 
en kennen op dossierniveau. Ik maak een 
mondzorgplan voor de verpleging en indien 
nodig een tandheelkundig behandelplan. 
Daarnaast instrueren wij de verpleging. Hier 
ligt een enorme kans voor mondzorgverle-

ners. Zorg dat je cliënten de zorg biedt waar 
ze recht op hebben.’

Wat zou u tandartsen nog meer willen aanraden?
‘We moeten onze mindset veranderen. Je moet 
je voorstellen dat er in Nederland in 2040 4,6 
miljoen 65-plussers zijn. Daarvan is 3,6 miljoen 
75-plus. Naar schatting zullen ruim twee mil-
joen mensen boven de tachtig jaar zijn waar-
van het merendeel nog hun eigen dentitie zal 
hebben. Daarvan scoort in onze onderzoeken 
ruim veertig procent een kwetsbare of gecom-
pliceerde gezondheid. Daar moeten we anders 
over gaan nadenken. We hebben nog tien jaar 
om dat goed in de vingers te krijgen. Het is 
belangrijk om oudere patiënten niet uit het 
oog te verliezen en oog te hebben voor kwets-
baarheid. En ik denk dat het belangrijk is dat 
we gaan samenwerken met de huisarts en de 
thuiszorg. Huisartsen kunnen een screening 
uitvoeren bij patiënten op 75-jarige leeftijd, 
die jaarlijks wordt herhaald. Daar zou de mond 
ook in voor moeten komen. Ik denk dat de 
eerste lijn zich moet verenigen rondom de 
75-jarige en dat de tandarts in het geriatrisch 
team hoort.’

En wat is een aanbeveling richting de overheid?
‘Ik vind dat mondzorg drempelvrij moet zijn. 
Basale mondzorg zou vanaf een bepaalde 
kwetsbaarheid of leeftijd terug moeten komen 
in de basisverzekering. Ik merk dat ouderen 
niet meer overzien waarvoor ze verzekerd zijn. 
De regierol van de 75-jarige wordt erg over-
schat. Veel ouderen kampen bovendien met 
een smalle beurs. Mensen worden schuchter 
van nota’s die ze niet verwachten. Dat kun je 
ondervangen door mensen die basiszorg ge-
woon te bieden. En ik denk dat de overheid 
haar doel voorbijschiet als ze de poortwach-
tersfunctie voor deze groep patiënten niet meer 
alleen bij de tandarts, maar ook bij de mond-
hygiënist wil neerleggen. Een mondhygiënist 
is een prima opgeleide mondzorgkundige met 
een rol op een bepaald vlak. Maar bij deze 
groep patiënten, waar overzicht, overleg met 
huisartsen en specialisten ouderengenees-
kunde, kwetsbaarheid, medicatiebeleid, enzo-
voorts zo’n grote rol speelt, is het belangrijk 
dat de wetenschappelijk opgeleide mondarts 
de leiding op zich neemt.’ 

Wie is Arie Hoeksema
Drs. Arie Hoeksema is in 1991 als 

tandarts afgestudeerd in Groningen. 

Naast zijn algemene praktijk in 

Winschoten is hij sinds 1991 werkzaam 

in de tandheelkundige zorg aan 

kwetsbare ouderen, zowel psychogeriatrische als somatische 

patiënten in verpleeghuizen. Sinds 1999 werkt hij nauw samen 

met Anita Visser (tandarts MFP en tandarts Geriatrie). Tevens is hij 

gastdocent aan de Rijksuniversiteit Groningen en Hanze Hooge-

school voor de colleges gerodontologie van de opleidingen 

Mondzorgkunde en Tandheelkunde.

U kunt het proefschrift van Arie Hoeksema 

downloaden via http://bit.ly/2jaXo46 of 

door de QR-code te scannen met uw 

smartphone.
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