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Samenvatting
Reeds lange tijd bestaat de overtuiging dat mondgezondheid en algemene gezondheid nauw 

met elkaar verbonden zijn. Voornamelijk vanuit de parodontologie zijn er diverse studies bekend 

waarin ook een duidelijke associatie aangetoond wordt tussen parodontale aandoeningen en 

bepaalde systemische ziektebeelden zoals cardiovasculaire ziekten, ademhalingsstoornissen, 

diabetes mellitus, laag geboortegewicht en vroeggeboorte. 

Mogelijke systemische gevolgen van cariës zijn niet zo uitgebreid onderzocht als de systemische 

gevolgen van parodontale infecties. Soortgelijke bevindingen worden echter verwacht omdat ook 

cariës, evenals parodontitis en gingivitis, een chronische, multifactoriële infectieziekte is. In een 

aantal studies is beschreven dat cariës geassocieerd zou zijn met achterblijvende lengtegroei bij 

kinderen. Lengtegroei is wereldwijd geaccepteerd als zijnde een valide indicator voor algemene 

gezondheid. Over het algemeen wordt groei beïnvloed door genetische, constitutionele en 

omgevingsfactoren, waaronder kwalitatieve of kwantitatieve ondervoeding en infectieziekten. 

Cariës wordt beschouwd als één van de meest voorkomende infectieziekten en deze wetenschap 

leidt aldus tot de hypothese dat mogelijke systemische gevolgen van cariës af te lezen zouden 

kunnen zijn uit een afwijkend groeipatroon bij kinderen. 

Wanneer lichaamsgroei van kinderen inderdaad negatief beïnvloed wordt door cariës, is de 

stijgende cariës prevalentie die er de laatste jaren in veel landen gesignaleerd wordt, op zijn 

minst zorgwekkend te noemen. Dit geldt in het bijzonder in die landen of gebieden waar de 

tandheelkundige gezondheidszorg niet voor iedereen toegankelijk is en bovendien vaak een lage 

prioriteit heeft. Nadere exploratie van de gesuggereerde associatie tussen cariës en groei bij 

kinderen lijkt dus noodzakelijk. Een beter inzicht in de mogelijke systemische gevolgen van cariës 

kan bovendien belangrijke implicaties hebben voor de discussie die hedentendage binnen de 

verschillende geledingen van de (tandheelkundige) zorgverlening gevoerd wordt betreffende de 

meest optimale behandelstrategie voor het carieuze melkgebit. 

Het doel van dit proefschrift was het bepalen van de relatie tussen cariës en algemene gezondheid 

bij kinderen. Primaire uitkomstmaten waren systemische immuunrespons en lichaamsgroei. Het 

onderzoek werd uitgevoerd in de binnenlanden van Suriname. De keuze voor dit specifieke 

projectgebied was gebaseerd op de vraag naar tandheelkundige zorgverlening die door de 

Medische Zending van Suriname was geponeerd en op de positieve houding die de Surinaamse 

regering bezigde jegens het projectvoorstel.  

Het proefschrift is onderverdeeld in zeven deelstudies welke werden beschreven in zeven 

afzonderlijke hoofdstukken. 
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In Hoofdstuk 1, werd een epidemiologische studie beschreven die in Suriname was uitgevoerd, 

voorafgaand aan de lancering van het project. Doel van deze studie was om meer inzicht te 

verkrijgen in de mondgezondheid van kinderen uit het binnenland van Suriname en om, op basis 

daarvan, meer inzicht te verkrijgen in de planning en vraag van en naar tandheelkundige zorg in 

de toekomst. 

In deze cross sectionele studie werd de aanwezigheid van cariës beoordeeld volgens de criteria 

van de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO). De prevalentie van cariës wordt aangegeven met 

behulp van de DMFT (dmft) -of DMFS (dmfs)-getallen (Decayed, Missing, Filled Teeth of Surfaces; 

hoofdletters voor cariës prevalentie in het blijvende gebit, kleine letters voor het melkgebit). In 

totaal werden 951 kinderen uit 4 verschillende regio’s, in de leeftijdscategorie tussen 5 en 15 jaar, 

onderzocht. In de jongste leeftijdscategorie (tussen 5-7.5 jaar) was het gemiddelde dmfs getal 

11.81 (±11.19) en dmft 5.16 (±3.93). Er waren significante sexe verschillen in cariës prevalentie, 

alsmede etnische verschillen en verschillen tussen de vier regio’s. Cariës prevalentie in de middelste 

leeftijdscategorie (7.5-10 jaar) was lager vergeleken met de jongste kinderen. De kinderen in de 

hoogste leeftijdscategorie (>10jaar) lieten een gemiddelde DMFS van 2.31 (±4.97) zien. 

Op basis van deze resultaten mag geconcludeerd worden dat jonge kinderen in het binnenland 

van Suriname, een hoge cariës prevalentie hebben volgens de criteria van de WHO. Oudere 

kinderen tonen een lage tot gemiddelde cariës prevalentie

Deze epidemiologische studie betrof 4 verschillende gebieden in het binnenland van Suriname. 

Vanwege praktische redenen, zijn slechts 2 gebieden geïncludeerd in de verdere studie. 

In de Hoofdstukken 2 en 3 werd de Atraumatic Restorative Treatment (ART) methode geëvalueerd.  

ART is een methode van minimale cariës interventie waarbij louter handinstrumentarium gebruikt 

wordt. Mede omdat ART onder alle (veld)omstandigheden kan worden toegepast, werd het als 

restauratie methode van eerste keus opgenomen in deze studie. 

Hoofdstuk 2 beschrijft één van de redenen waarom ART geschikt werd bevonden voor 

toepassing binnen deze patiëntenpopulatie. ART pretendeert “atraumatisch” te zijn voor zowel 

de tanden als ook voor de patiënten. In een preliminaire studie in Indonesië werden 403 kinderen 

gerandomiseerd over 2 groepen. Bij elk kind werd een tweevlaks restauratie vervaardigd in een 

melkmolaar. Kinderen in groep 1 werden behandeld met behulp van roterend instrumentarium 

(750 rpm) en kinderen in groep 2 werden behandeld middels ART, bij gebruikmaking van louter 

handinstrumenten. Kinderen die volgens de ART methode behandeld werden ondervonden 

minder discomfort ten opzichte van de kinderen die met behulp van roterend instrumentarium 

behandeld werden. Discomfort werd fysiologisch (hartslag) gemeten alsmede beoordeeld aan 

de hand van psychologische gedragsobservaties (Venham) op verschillende momenten tijdens de 

tandheelkundige behandeling. 

In Hoofdstuk 3 werd de overleving van één- en tweevlaks ART restauraties, die gemaakt 

werden tijdens de Suriname-studie, beoordeeld. 475 ART restauraties werden vervaardigd in het 
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melkgebit en 54 in de eerste blijvende molaren van 194 kinderen (gemiddelde leeftijd 6.09 ±0.48 

jaar). De restauraties werden na 6 maanden, 1, 2 en 3 jaar geëvalueerd. De 3-jaarsoverleving 

van één- en tweevlaks ART restauraties in het melkgebit was respectievelijk 43.4% en 12.2%. 

Voornaamste redenen voor mislukking waren grote randdefecten en geheel of gedeeltelijk verlies 

van de restauratie. De 3-jaarsoverleving van éénvlaks restauraties in het blijvende gebit was 

29.6%. Voornaamste redenen voor mislukking waren secundaire cariës en grote randdefecten. 

Voor de tweevlaks restauraties werd een operateureffect gevonden. De resultaten van deze 

studie laten een extreme lage overleving zien van één-en tweevlaks ART restauraties in zowel 

het melk als het blijvende gebit. De hoge variatie in het succes van de ART methode zou de 

toepasbaarheid van de methode ter discussie kunnen stellen. Zeker in die situaties waar door 

gebrek aan middelen, mogelijkheden en mankrachten, prioriteiten gesteld moeten worden met 

betrekking tot de mondgezondheidszorg.

In Hoofdstuk 4 werd het effect van 4 verschillende behandelstrategieën op de mondgezondheid 

van Surinaamse kinderen beoordeeld. 380 Schoolkinderen, gemiddelde leeftijd 6.1 jaar (±0.5, 

range 5.1–7.1 jaar), werden gerandomiseerd toegewezen aan 4 verschillende behandelgroepen: 

(1) volledige behandeling, (2) alleen extracties, (3) alleen restauraties (ART) en (4) geen invasieve 

behandeling. Parameters voor mondgezondheid waren cariës prevalentie, cariës incidentie, 

aanwezigheid van abcessen en/of fistels en aanwezigheid van pijn (zelfrapportage). Het uitvoeren 

van louter restauratieve behandeling (ART) resulteerde in een significante cariës incidentie. 

Uitgebreide tandheelkundige behandeling, het uitvoeren van enkel extracties, of het doen van 

geen invasieve behandelingen bracht geen significante veranderingen in de cariës prevalentie 

teweeg. Op basis van de resultaten van deze studie mag geconcludeerd worden dat, met het 

oog op de mondgezondheid van kinderen, volledige tandheelkundige behandeling, bestaande uit 

preventie, extractie en restauratie, de voorkeur geniet. Echter, indien er, op basis van situationele 

omstandigheden, keuzes gemaakt moeten worden of prioriteiten gesteld, dan is enkel extractie 

van ernstig carieuze elementen eveneens een effectieve behandelstrategie. 

In Hoofdstuk 5 werden de effecten van cariës en tandheelkundige behandeling beschreven 

op, respectievelijk, lichaamsgrootte (lengte/gewicht/body mass index, BMI) en lichaamsgroei. 

De relatie tussen cariës en lichaamsgrootte werd cross sectioneel beoordeeld en het effect 

van tandheelkundige behandeling op lichaamsgroei werd in een randomized controlled trial 

geëvalueerd waarbij 4 verschillende behandelstrategieën werden toegepast. Onderzoeks-

populatie, mondgezondheid parameters en behandelstrategieën werden reeds beschreven in 

het voorafgaande hoofdstuk. Lichaamsgroei werd geëvalueerd aan de hand van lengte, gewicht 

en BMI van de kinderen. Evaluaties hadden plaats na 6 maanden, 1 jaar, 2 jaar en 3 jaar. In deze 

studie werden negatieve correlaties gevonden tussen lichaamsgrootte en het aantal onbehandelde 

cariës laesies (ds) en de cariës ervaring (dmfs) van kinderen. Tandheelkundige behandeling was 

niet van invloed op het groeipatroon. Op basis van deze resultaten mag gesuggereerd worden 
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dat, bij Surinaamse kinderen, cariës activiteit een negatieve voorspeller is voor lichaamsgroei 

en dat tandheelkundige behandeling daar geen significante verbetering in kan brengen in een 

tijdsbestek van 3 jaar. 

In Hoofdstuk 6 werd een pilot studie beschreven die tot doel had te beoordelen of cariës 

geassocieerd is met een inductie van het immuunsysteem of cytokine response. De studie werd 

uitgevoerd rondom Den Pasar, Bali, Indonesië. 85 Kinderen in de leeftijd van 6-7 jaar werden 

geincludeerd. Cariës prevalentie en de aanwezigheid van dentogene infectie werd geregistreerd. 

Via een vingerprik werd bloed afgenomen. De concentraties van het acuut-fase eiwit alpha(1)1-

zuur glycoproteïne (AGP), de totale IgG en IgG en IgM specifiek tegen Streptococcus mutans 

werden bepaald. Immunoelectrophorese werd toegepast om de AGP concentratie te bepalen, 

ELISA werd gebruikt voor de IgG en IgM bepalingen.  Binnen de totale groep was de gemiddelde 

dmft 8.8 ±2.9. De plasma concentratie van AGP varieerde tussen 0.13 and 1.6 mg/ml serum 

(gemiddelde 0.86 ± 0.26 mg/ml). Regressie analyse wees uit dat de concentratie IgG, specifiek 

tegen S. mutans significant correleerde met cariës prevalentie (adjusted r2=0.083, standardized 

β-coëfficiënt=0.31, p=0.008). Wanneer de AGP concentratie in de analyse werd opgenomen, 

nam de correlatie toe (voor IgG: adjusted r2=0.157, standardised β-coëfficiënt=0.36, p=0.002; 

voor AGP: β−coëfficiënt=-0.30, p=0.009). De resultaten van deze studie suggereren een relatie 

tussen cariës en systemische parameters voor ontsteking. Op basis hiervan kan gesteld worden 

dat ernstige cariës mogelijkerwijs consequenties heeft voor de algemene gezondheid van de 

patiënt. De resultaten van deze studie zijn toegepast op de Suriname studie. 

In Hoofdstuk 7, werd de oral-systemische relatie, gefocust op de systemische immuun respons, 

onder de loep genomen. Als parameters voor algemene gezondheid werden gekozen: de acuut 

fase eiwitten AGP en CRP en het cytokine Neopterrine. Bovendien werd een polymorfisme 

van het bacteriële ligand CD14 (-260) bestudeerd teneinde een relatie te onderzoeken tussen 

genotypische sensitiviteit voor bacteriële infecties en de aanwezigheid van dentogene infectie, 

in de zin van abcessen en/of fistels. Van de eerder beschreven Surinaamse onderzoekspopulatie 

werden 348 6-jarige kinderen geincludeerd en gerandomiseerd toegewezen aan 4 verschillende 

behandelgroepen. De kinderen werden longitudinaal vervolgd. Bloed- en speekselmonsters 

werden genomen op de baseline and na 1 jaar. Concentraties serum AGP, CRP, Neopterrine, 

speeksel Streptococcus Mutans en CD14-260 C>T polymorfisme werden bepaald. Er werd 

geen significante associatie aangetoond tussen de verschillende behandelstrategieën en de 

serum parameters. Wel werd een significante associatie gevonden tussen de aanwezigheid van 

dentogene infectie en het CD14 genotype, de concentraties CRP en Neopterrine (p<0.05). Een 

significante negatieve associatie werd aangetoond tussen CD14-260 TT en de aanwezigheid van 

dentogene infectie (p=0.035, Chi square, OR=3.3) voor de hele populatie. Wanneer de kinderen 

met 4 of meer carieuze laesies in de mond geselecteerd werden, nam dit significant toe (p=0.005, 

OR=4.8). Op basis van de resultaten van deze studie werd geconcludeerd dat, met het oog op de 

proefschrift .indb   142 22-7-2008   13:05:07



143

Sam
envatting

serum factoren die in dit onderzoek geincludeerd werden, algemene gezondheid niet significant 

beïnvloed wordt door tandheelkundige (cariës) behandeling in Creoolse kinderen. Kinderen met 

het genotype CD14 -260: TT waren genetisch beschermd tegen de productie van abcessen en/

of fistels tengevolge van diepe cariës. 

In de Algemene Discussie worden de resultaten van de zeven afzonderlijke deelstudies kritisch 

beoordeeld en beschouwd tegen het licht van de bestaande literatuur. De conclusies die op 

basis van dit proefschrift getrokken kunnen worden moeten met enige voorzichtigheid worden 

beschouwd omdat ze voornamelijk gelden voor de Surinaamse onderzoekspopulatie en niet 

onherroepelijk geëxtrapoleerd kunnen worden naar elke willekeurige andere populatie. 

Op basis van de resultaten van dit proefschrift mag gesteld worden dat, met het oog op de 

mondgezondheid van kinderen, een volledige tandheelkundige behandeling, bestaande uit 

preventie, restauratie en extractie, de voorkeur verdient. Ondanks het feit dat cariës gesuggereerd 

wordt een negatieve voorspeller van lichaamsgroei te zijn, lijkt tandheelkundige behandeling 

geen enkele invloed te hebben op het groeipatroon van kinderen. Op basis van de bestudeerde 

serum parameters wordt eveneens geen invloed van tandheelkundige behandeling op de 

algemene gezondheid gevonden. 

De klinische implicatie van dit proefschrift behelst dan ook dat (basale) mondgezondheids- 

programma’s zouden moeten focussen op primaire preventie van cariës op zeer jonge leeftijd, 

in plaats van op de invasieve behandeling van de carieuze laesies op latere leeftijd. Zo lang er 

nog geen onomstotelijk bewijs is dat tanden en kiezen met abcessen en/of fistels onbehandeld 

kunnen blijven zonder negatieve consequenties, verdient het aanbeveling deze elementen te 

extraheren. 
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