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Nederlandse samenvatting
Diabetes mellitus (DM) is een complexe chronische ziekte, gekenmerkt door 

verhoogde bloedsuikerwaarden. Over het algemeen worden er twee hoofdtypes van 

DM onderscheiden: type 1 (5-10% van de gevallen) en type 2 (90-95% van de gevallen). 

Wereldwijd lijden naar schatting 451 miljoen mensen (8,4% van de wereldbevolking 

in de leeftijd van 18-99 jaar) aan DM, wat naar verwachting zal toenemen tot 693 

miljoen (9,9%) in het jaar 2045. Eén van de meest belastende gevolgen van DM voor 

de patiënt is het ontwikkelen van andere medische complicaties, zoals schade aan het 

netvlies, de nieren en de zenuwen, maar ook hart- en vaatziekten. Deze complicaties 

zijn met name het gevolg van schade aan de bloedvaten. Aangezien verschillende 

weefsels in de mond ook goed doorbloed zijn kan schade aan de bloedvaten ook ten 

grondslag liggen aan complicaties in de mond bij patiënten met DM.

In de laatste decennia is de interesse voor de relatie tussen DM en mondgezondheid 

fors toegenomen. Met name blijkt dat tandvleesontsteking (parodontitis) sterk 

geassocieerd is met DM. Parodontitis is een chronische ontstekingsziekte, gekenmerkt 

door de afbraak van de steunweefsels van de gebitselementen, waaronder wortelvlies 

en kaakbot. Wanneer parodontitis onbehandeld blijft kan deze afbraak leiden tot 

losstaande tanden en kiezen, die uiteindelijk zelfs verloren kunnen gaan. Een milde 

vorm van parodontitis komt voor bij 25% van de volwassenen, terwijl ongeveer 10% 

lijdt aan de ernstige vorm. 

Er is veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de relatie tussen DM en 

mondgezondheid, wat ervoor heeft gezorgd dat het bewustzijn voor mondgezondheid 

is gegroeid binnen de diabeteszorg. Nationale en internationale richtlijnen voor 

eerstelijns diabeteszorg schrijven zelfs voor om meer aandacht aan mondgezondheid 

te besteden. De impact op de dagelijkse praktijk is tot nu toe echter zeer beperkt. 

Bovendien is het nog steeds onduidelijk of patiënten met DM zelf daadwerkelijk 

baat hebben bij meer aandacht voor mondgezondheid binnen de diabeteszorg. 

Het hoofddoel van dit proefschrift was om te onderzoeken of een eenvoudige 

implementatie van aandacht voor mondzorg in de eerstelijns diabeteszorg een effect 

heeft op de kwaliteit van leven voor met name mondgezondheid.

Diabetes Mellitus en mondgezondheid
Succesvolle implementatie van mondzorg in de eerstelijns diabeteszorg begint 

bij voorlichting van de zorgverleners. In Nederland zijn dit over het algemeen de 

huisartsen en praktijkondersteuners. Uit gesprekken aan het begin van dit onderzoek 

bleek dat de meeste huisartsen en praktijkondersteuners nog niet bekend waren 
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met de relatie tussen DM en mondgezondheid. Het is echter wel belangrijk voor 

deze zorgverleners om te weten wat ze kunnen tegenkomen in de mond van hun 

patiënten. 

In Hoofdstuk 2 van dit proefschrift wordt een uitgebreid overzicht van de literatuur 

gepresenteerd over mogelijke complicaties van DM in de mond. DM is een bewezen 

risicofactor voor de ontwikkeling, progressie en ernst van parodontitis. Met name 

patiënten met hoge bloedsuikerwaarden (hyperglycemie) hebben een hoger risico 

om parodontitis te ontwikkelen. Daarnaast dragen andere factoren, zoals een 

lagere gevoeligheid voor insuline, verstoorde cholesterolwaarden in het bloed 

en een hoge bloeddruk direct of indirect ook bij aan de ontwikkeling en ernst van 

parodontitis. In het geval van parodontitis wordt dit gekenmerkt door een verstoorde 

immuunrespons tegen pathogene micro-organismen, waardoor ook wortelvlies 

en bot wordt afgebroken. De manier waarop DM bijdraagt   aan de ontwikkeling 

en progressie van parodontitis vertoont opvallend veel overeenkomsten met de 

eerdergenoemde chronische complicaties van DM. Dit versterkt de overtuiging dat 

parodontitis inderdaad een complicatie van DM is. Hoewel relaties tussen DM en 

andere mondziekten minder eenduidig zijn, komen met name cariës, droge mond, 

Candida infecties, mondkanker en smaakstoornissen over het algemeen ook vaker 

voor bij patiënten met DM. 

Mondgezondheid in de diabeteszorg
Naast beperkte kennis binnen de huisartsenpraktijk wat betreft de relatie tussen 

DM en mondgezondheid, is er ook een gebrek aan tijd en middelen om mondzorg 

in de dagelijkse routine te implementeren. Desalniettemin staat in de huidige 

Nederlandse richtlijnen voor eerstelijns diabeteszorg het volgende advies voor 

huisartsen en praktijkondersteuners geformuleerd: ‘‘Verder inspecteert de huisarts 

de mond (waarbij gelet wordt op tekenen van parodontitis). Hij adviseert tweemaal 

per jaar bezoek aan de tandarts en/of mondhygiënist’’. Het eerste doel van dit advies 

is om vroege diagnose en - indien nodig - tijdige behandeling van parodontitis te 

stimuleren. Dit is belangrijk, aangezien parodontitis een belangrijke oorzaak is van 

tandverlies, én kwaliteit van leven negatief beïnvloedt. Daarnaast is uit onderzoek 

gebleken dat behandeling van parodontitis kan bijdragen aan verbetering van de 

bloedsuikerwaarden, en daarmee het risico op andere complicaties kan verlagen. 

Echter, op dit moment is een uitgebreide inspectie door een mondzorgverlener de 

enige betrouwbare manier om de gezondheid van het tandvlees te beoordelen, en 

binnen de eerstelijns diabeteszorg zijn de tijd, middelen en kennis voor een dergelijke 

inspectie niet aanwezig. 
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In Hoofdstuk 3 van dit proefschrift wordt een alternatieve methode gepresenteerd 

om de gezondheid van het tandvlees te beoordelen. Op basis van demografische 

gegevens, een aantal vragen over mondgezondheid en biomarkers in een 

mondspoelsel werd een “calculator” ontwikkeld. Deze calculator kon met een 

nauwkeurigheid van 91% voorspellen of iemand parodontitis had. Echter, in de 

praktijk zal het niet altijd mogelijk zijn een mondspoelsel af te nemen. Interessant 

genoeg bleek dat het weglaten van de mondspoelsel biomarkers uit de calculator 

vrij weinig effect had op de nauwkeurigheid, die nu 88% bedroeg. Deze calculator 

kan momenteel al worden geraadpleegd op www.perioscreening.com. Door 13 

eenvoudige vragen te beantwoorden, wat slechts enkele momenten in beslag neemt, 

geeft de calculator aan of iemand grote kans heeft om parodontitis te hebben. In 

de huisartsenpraktijk (of een andere medische setting) waar een grondige inspectie 

van de mond niet mogelijk is, biedt deze calculator een goed alternatief. Naast de 

uitslag van de calculator toont de website ook een advies waarin de patiënt wordt 

aangemoedigd regelmatig de tandarts te bezoeken. Daarmee wordt ook voldaan aan 

het tweede deel van het advies in de richtlijnen voor eerstelijns diabeteszorg.

Hoofdstuk 4 van dit proefschrift beschrijft zelf-gerapporteerde mondgezondheid 

en het tandheelkundig zorggebruik van 764 patiënten met DM type 2 in 24 

huisartsenpraktijken. Klachten in de mond kwamen vaak voor, ondanks het feit dat 

de meerderheid van de deelnemers aan deze studie (76%) aangaf minstens één keer 

per jaar een tandarts te bezoeken. Klachten over een droge mond (37%), pijn in de 

mond (15%) en een slechte adem (12%) werden relatief vaak gemeld, terwijl met 

behulp van de calculator uit Hoofdstuk 3 naar voren kwam dat 69% mogelijk last 

heeft van parodontitis. Bovendien was de met mondgezondheid samenhangende 

kwaliteit van leven verminderd bij patiënten die last hadden van één of meer van 

deze klachten, evenals bij rokers, patiënten die niet regelmatig de tandarts bezoeken 

en personen van niet-West-Europese afkomst. Een interessante bevinding was dat de 

lagere mondgezondheid-gerelateerde kwaliteit van leven hand in hand leek te gaan 

met een verminderde algemene kwaliteit van leven. 

Zoals vermeld in de introductie van dit proefschrift (Hoofdstuk 1), richt de 

hedendaagse eerstelijns diabeteszorg zich voornamelijk op preventie en 

behandeling van complicaties van DM, met als doel het optimaliseren van de met 

gezondheid samenhangende kwaliteit van leven. Er werd verondersteld dat, door 

mondzorg te implementeren in de eerstelijns diabeteszorg, dit ook zou kunnen 

worden bereikt voor mondgezondheid-gerelateerde kwaliteit van leven. In de studie 

beschreven in Hoofdstuk 5 wordt deze hypothese getest. Hiervoor participeerden 

24 huisartsenpraktijken in Amsterdam en omgeving. Deze praktijken werden 
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willekeurig toegewezen aan ofwel de experimentele ofwel de controlegroep. 

In de experimentele groep kregen de huisartsen en praktijkondersteuners de 

opdracht om meer aandacht aan mondgezondheid te geven bij hun patiënten 

met type 2 DM. Zo werden de deelnemende patiënten gewezen op het belang van 

mondgezondheid, aangemoedigd regelmatig een tandarts te bezoeken, en kregen 

ze een introductiepakketje mee met mondverzorgingsproducten. Dit pakketje 

bevatte ook een informatiebrochure over de relatie tussen DM en mondgezondheid. 

Na een jaar bleek dat in de experimentele groep bij aanzienlijk meer patiënten hun 

met mondgezondheid samenhangende kwaliteit van leven was verbeterd (35% ten 

opzichte van 26% in de controlegroep). Dit effect werd nog duidelijker (38% ten 

opzichte van 25% in de controlegroep) bij patiënten uit die praktijken die succesvol 

waren in het regelmatig navragen en motiveren van hun patiënten. Dit geeft aan 

dat de interventie vooral succesvol is wanneer huisartsen en praktijkondersteuners 

structureel aandacht aan mondgezondheid blijven geven. 

Bij de evaluatie van het onderzoeksproject zoals gepresenteerd in Hoofdstuk 6, 

kwam ook naar voren hoe huisartsen en praktijkondersteuners de implementatie 

van mondzorg hebben ervaren. Met behulp van een enquête werd gevraagd naar 

de meningen en ervaringen van de huisartsen en praktijkondersteuners die mee 

hebben gedaan aan dit onderzoek. Van de 28 deelnemende zorgverleners vulden 

er 25 (89%) de enquête in, waarvan 2 huisartsen, 23 praktijkondersteuners. Over 

het algemeen stonden de huisartsen en praktijkondersteuners positief tegenover 

implementatie van mondzorg in hun dagelijkse praktijk, en erkenden zij het 

belang ervan. De meesten waren het erover eens dat het slechts een kwestie is van 

routine inbouwen. Onder de deelnemers was de kennis over de relatie tussen DM 

en mondgezondheid ook goed, in tegenstelling tot de literatuur. Maar de meeste 

huisartsen en praktijkondersteuners gaven ook aan dat deze kennis verbeterd was 

door deelname aan de studie.

In het algemeen bleken belangrijke hindernissen voor de implementatie van 

mondzorg in eerstelijns diabeteszorg de volgende te zijn: onvoldoende mogelijkheden 

tot nascholing, ontoereikende medische richtlijnen en moeilijkheden om patiënten 

zonder tandartsverzekering en/of patiënten met een kunstgebit te motiveren om 

de tandarts te bezoeken. Een aanzienlijk aantal huisartsen en praktijkondersteuners 

hadden ook moeite samenwerking aan te gaan met tandartsen, waarbij een zekere 

afstand tussen de twee disciplines werd ervaren. Volgens de zorgverleners was 

naar schatting slechts een derde van hun patiënten zich bewust van de relatie 

tussen DM en mondgezondheid. Hoewel de meerderheid van de huisartsen en 

praktijkondersteuners aangaf voldoende tijd te hebben om aandacht te besteden 
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aan de mondgezondheid, kwamen velen daardoor soms ook tijd tekort voor hun 

gebruikelijke activiteiten. Het zal dus vanaf heden nog meer routine moeten worden 

dat aandacht voor mondgezondheid ook onderdeel is van integrale diabeteszorg. 

Conclusie
Het doel van het onderzoek gepresenteerd in dit proefschrift was om implementatie 

van mondzorg in de eerstelijns diabeteszorg te evalueren. DM is geassocieerd met 

verschillende ziekten in de mond, met name parodontitis. Hoewel de meerderheid 

van een groep patiënten met DM type 2 aangaf regelmatig naar de tandarts te 

gaan, kwamen klachten over mondgezondheid wel vaak voor, wat de daarmee 

samenhangende kwaliteit van leven negatief beïnvloedde. Bepaalde patiënten 

hebben extra aandacht en motivatie nodig. Een calculator werd ontwikkeld om het 

voor huisartsen en praktijkondersteuners mogelijk te maken op een heel snelle, 

niet-invasieve manier te bepalen of een patiënt waarschijnlijk parodontitis heeft 

of niet. Deze calculator is nu online beschikbaar. Dit proefschrift heeft aangetoond 

dat mondgezondheid-gerelateerde kwaliteit van leven verbetert als er nadruk 

gelegd wordt op mondzorg binnen de eerstelijns diabeteszorg. Huisartsen en 

praktijkondersteuners bleken positief te staan tegenover implementatie van 

mondzorg in hun dagelijkse routine, al moeten er wel eerst verschillende hindernissen 

worden aangepakt, zoals een financiële vergoeding voor de tijd.

Uit dit proefschrift kunnen we concluderen dat implementatie van mondzorg in 

de eerstelijns diabeteszorg te rechtvaardigen is vanuit wetenschappelijk oogpunt, 

haalbaar is vanuit het oogpunt van de zorgverlener, en vooral de moeite waard is 

vanuit het oogpunt van de patiënt.



227

Appendices

 



228

Dankwoord
Word of thanks
Onderzoek doen is niks voor mij, no way dat ik ga promoveren! Hoe vaak heb ik 

deze uitspraak wel niet gedaan tijdens mijn studie Biomedische Wetenschappen. En 

ziehier, dik vier jaar later: een proefschrift voltooid. Wat de juiste timing, een paar 

prettige gesprekken en een sprong in het diepe wel niet teweeg kunnen brengen. 

Maar bovenal was dit nooit mogelijk geweest zonder:

Prof. dr. B.G. Loos, promotor, beste Bruno. Bedankt voor je vertrouwen om mij op dit 

project aan te stellen. Ik heb je begeleiding altijd als bijzonder prettig ervaren. Met 

name de laatste maanden van het project hebben we samen behoorlijk intensief aan 

onze publicaties gewerkt. Ik ben daarbij geïnspireerd en onder de indruk geraakt 

van jouw scherpte, doortastendheid en – zoals je het zelf noemt – ATD. Attention 

To Detail, maar wel zonder het brede plaatje uit het oog te verliezen. Talloze keren 

heb je me gevraagd “nog eens aan de rest uit te leggen wat ik aan het doen was, en 

vooral waaróm”. Door op die manier keer op keer mijn verhaal kritisch tegen het licht 

te houden werd het schrijven en presenteren van de resultaten een stuk eenvoudiger. 

Wat ik nog wel het meest waardeer is jouw manier van begeleiden. Altijd beschikbaar 

voor vragen en open voor discussie, pragmatisch en to the point. Veel van wat ik van 

je heb geleerd zal goed van pas komen tijdens te rest van mijn carrière. Bedankt!

Dr. W.J. Teeuw, co-promotor, beste Wijnand. Mijn interesse voor het onderzoek was 

gewekt na het lezen van de projectomschrijving, en na onze eerste gesprekken was 

de knoop snel doorgehakt. Jouw enthousiasme om de tandheelkundige en medische 

wereld dichter bij elkaar te brengen werkte aanstekelijk. De bevlogenheid waarmee 

jij in het begin de rol van kartrekker op je hebt genomen was cruciaal voor het 

succes van mijn onderzoek. Vervolgens heb je jezelf in 2017 met je eigen promotie 

gevestigd in de top van het paro-wereldje. Ik heb dan ook oneindig veel respect voor 

je recente beslissing om voor je gezin te kiezen en ‘de academie’ voorlopig achter 

je te laten. We hebben veel wetenschappelijke discussies gevoerd, maar wat met 

name bijblijft, zijn de fijne en persoonlijke gesprekken over de leuke, minder leuke 

en vooral belangrijkere dingen in het leven. Ik ben je dankbaar voor het lanceren van 

mijn carrière, eentje waar we elkaar ongetwijfeld nog vaker tegen gaan komen! ;-)

Dr. V.E.A. Gerdes, co-promotor, beste Victor. Jouw begeleiding aan de medische 

kant van het onderzoek was van onschatbare waarde. Je zorgde voor een ingang 

bij de huisartsenpraktijken, dacht mee over alle praktische knelpunten en stuurde 

me de goede richting op bij het schrijven van de artikelen. Je stelt altijd de juiste 
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vragen, en weet zo binnen de kortste keren tot de kern van elk probleem te komen. 

De kalme en pragmatische manier waarop jij met onverwachte tegenslagen omgaat 

is benijdenswaardig. De samenwerking tussen jou en ACTA heeft al veel moois 

opgeleverd, ik weet zeker dat er na dit proefschrift nog meer in de pijplijn zit. Bedankt!

Alle leden van de promotiecommissie: Prof. dr. J. (Jan) de Lange, Prof. dr. M. (Max) 

Nieuwdorp, Prof. dr. F.R. (Fred) Rozema, Prof. dr. M.G.A.A.M. (Giel) Nijpels en Dr. H.E. 

(Bertien) Hart. Bedankt voor de bereidheid om mijn proefschrift kritisch te beoordelen, 

en daarmee mijn verdediging mogelijk te maken. 

Alle praktijkondersteuners, verpleegkundig specialisten en huisartsen die bij hebben 

gedragen aan dit onderzoek: Isabelle Egter van Wissekerke (Huisartsenmaatschap 

Holtrop & Sieben), Soumaya Nacery-el Fazazi (Reinds en Hogewind Huisartsen), Fatna 

ben Addi (Praktijk Thiel en van Maanen-Thiel), Mary Whelan (Huisartsencentrum Pniël), 

Damayanti Koesoemonegoro en Kees in ’t Velt (SAG Gezondheidscentrum Vlaanderen), 

Arja Broere (Huisartsenpraktijk van Raalte), Marjolein Reuver (MC Roelof Hart), 

Ria Groot (Huisartsenpraktijk Amsteldorp), Helga Scholte (Huisartsenpraktijk Van 

Keimpema en Mok), Laura Kersing-Kortlang (Huisartsenpraktijk de Lairesse), Barbara 

Snijders (Huisartspraktijk Swart), Ben Mooijekind (Huisartsenpraktijk Reguliersgracht 

en Huisartsenpraktijk Nijpels & van Drooge), Pia de Wit (Huisartsenpraktijk 

Reguliersgracht), Natasja Nikolaidis (SAG Gezondheidscentrum Helmersstraat), 

Melanie Uytendaal (Huisartsenpraktijk Kappeyne van de Coppello), Ika Tedjanegara 

(M. Staal huisarts), Nancy Louws (Huisartsenpraktijken Keizer Karelweg), Lisette 

Uittenbosch (Huisartsenpraktijk van Wijngaarden) Susanna Winter en Margien ten Kate 

(SAG Gezondheidscentrum Staatsliedenbuurt), Bea Minks (Huisartsenpraktijk Nijpels 

& van Drooge), Samantha Hoogenboom (Huisartsenpraktijk Oosterpark B.V.), Gerda 

Stam en Jan-Willem Luykx (Huisartspraktijk Luykx), Agnes Helmigh (Huisartsenpraktijk 

Javaeiland), Marieke Verhaar en Karin Preijde (Huisartsenpraktijk Verhaar) en Bernadette 

Labruyere (Hoed Diemen centrum). Ik ben jullie oneindig veel dank verschuldigd, 

zonder jullie betrokkenheid en inzet was dit onderzoek nooit mogelijk geweest. Laat 

jullie ervaringen en resultaten zoals beschreven in dit proefschrift het begin zijn 

voor meer bewustzijn en erkenning van mondgezondheid binnen de diabeteszorg! 

Duizend maal dank!

Mijn (huidige) kamergenoten. Dr. Martijn Rosema, buurman gedurende het overgrote 

deel van mijn tijd op ACTA, en daarmee vaak voor verwarring zorgend wanneer iemand 

op zoek was naar ‘Martijn’ (meestal bedoelden ze jou trouwens). Naast inhoudelijke 

discussies gingen onze gesprekken minstens zo vaak over voetbal, Formule 1 en 

foute foto’s en filmpjes. Je recente promotie tot Chef de Clinique komt je volledig 
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toe, het is je op het lijf geschreven. Heel veel succes! Dr. Patrick Rijkschroeff, een klein 

jaar voor mij gepromoveerd én vader geworden. Voor beide gebeurtenissen had je 

hele waardevolle tips, waarvoor dank. Succes met je opleiding tot parodontoloog! 

Luciano Pitzurra, we started at ACTA in the same year. You quickly adapted to the 

Dutch way of living, without losing your Italian charm. Good luck on pursuing your 

dreams; I am looking forward to visiting you in your future Sardinian beach house ;-). 

Sabrina Gomes, it is a shame we only met in the final year of my PhD. Your ability to 

put everything into perspective has been an inspiration. Enjoy the reunion of your 

family, I will know where to find you if I ever get the chance of visiting Brazil!

Alle andere coauteurs die mee hebben gewerkt aan onderzoek beschreven dit 

proefschrift: Dr. Sergio Bizzarro, Dr. Elena Nicu, Kamran Nazmi, Dr. Joris Muris, Dr. 

Naichuan Su en Dr. Floris Bikker. Bedankt voor jullie deskundigheid en de fijne 

samenwerking!

Mijn mede-promovendi. Madeline Kosho, ook een pupil van Bruno en Wijnand, en 

de volgende in lijn? Respect voor jouw toewijding om je promotie te combineren 

met de opleiding tot parodontoloog. Met jouw instelling en intelligentie gaat het 

je 100% lukken! Carolyn Moonen, een jaar ná mij starten met je promotieonderzoek, 

en me nog bijna in weten te halen. Dat toont jouw talent en doorzettingsvermogen, 

je gaat er in september één groot succes van maken. Geniet ervan! Nicky Beukers, 

naast kamergenoot-op-maandag ook mede-promovenda, nadat je na de opleiding 

Parodontologie besloot verder te gaan met je onderzoek. Ook jij heel veel succes! 

Alle overige collega’s van de sectie Parodontologie. Bedankt voor de fijne sfeer op 

de werkvloer en daarbuiten! Dinie de Boer, bedankt voor de organisatorische hulp 

tijdens mijn promotietraject.

Mijn paranimfen, Jaap van Lotringen en Ragna van der Linden. Bedankt dat jullie bereid 

zijn mij te ondersteunen tijdens mijn promotie en met alles eromheen. Jaap, nog zo 

iemand die altijd roept dat hij onderzoek doen vreselijk vindt. Alleen jij meent het 

volgens mij echt. Gelukkig heb je wel veel plezier in je klinische werk, je wordt een 

fantastische revalidatiearts! Ragna, onze chirurg en doorpakker, jij hebt serieus werk 

van je onderzoek gemaakt. Binnen afzienbare tijd ga je zelf promoveren! Ongelooflijk 

knap dat je dit naast je studie en werk hebt kunnen realiseren. Beiden nogmaals dank!
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Papa en Mama, bedankt dat jullie mij altijd onvoorwaardelijk hebben ondersteund, en 

me daarbij altijd vrij hebben gelaten in mijn keuzes. Van Westkapelle naar Nijmegen, 

naar Liverpool, terug naar Nijmegen, naar Amsterdam en wéér terug naar Nijmegen. 

Het was het allemaal dubbel en dwars waard! Zo zie je mèh, ’t kom ôal hoed!

Mijn lieve Julia. Ik weet niet goed waar ik moet beginnen, het is moeilijk in woorden 

uit te drukken hoe dankbaar ik jou ben voor alles. We zijn samen in het diepe 

gesprongen en het was een mooie tijd, maar zeker niet altijd even makkelijk. Bedankt 

voor alles wat je hebt gedaan en gelaten om dit mogelijk te maken. En toen was daar 

lieve Lieke, ons zonnetje in huis, die vanaf het begin alles in het juiste perspectief wist 

te plaatsen. Ik kijk ernaar uit aan een nieuw hoofdstuk in mijn leven te beginnen, en 

ben dankbaar en gelukkig dit samen met jullie te kunnen doen!



232

List of publications
Publications included in this thesis
1. Verhulst M.J.L., Loos B.G., Gerdes V.E.A., Teeuw W.J. Evaluating all potential oral complications of 

diabetes mellitus. Front Endocrinol (Lausanne). 2019;10(56).
2. Verhulst M.J.L., Teeuw W.J., Bizzarro S, Muris J, Su N, Nicu E.A., Nazmi K, Bikker F.J., Loos B.G. A 

rapid, non-invasive tool for periodontitis screening in a medical care setting. BMC Oral Health. In 
press (accepted for publication).

3. Verhulst M.J.L., Teeuw W.J., Gerdes V.E.A., Loos B.G. Self-reported oral health and quality of life 
in patients with type 2 diabetes mellitus in primary care: a multi-center cross-sectional study. 
Diabetes Metab Syndr Obes. In press (accepted for publication).

4. Verhulst M.J.L., Teeuw W.J., Gerdes V.E.A., Loos B.G. A multi-center, cluster-randomized 
controlled trial on the implementation of oral care in primary diabetes care: a patient-centered 
focus. Submitted.

Other relevant publications and scientific contributions
1. Onder de loep! Martijn Verhulst. Ned Tijdschr Tandheelkd. Februari 2017;124(67).
2. Perio workshop. ACTA, Amsterdam (17-11-2015). Research into implementation of oral care in 

diabetes patients. (oral presentation).
3. POH-dagen. Beurs van Berlage, Amsterdam (19-8-2015; 3-9-2015; 15-9-2015). Mondgezondheid 

en Diabetes Mellitus. (oral presentation).
4. Workshop nurse practitioners. ACTA, Amsterdam (6-9-2016). Implementatie van mondgezondheid 

in eerstelijns diabetes zorg. (oral presentation).
5. International Association of Dental Research (CED-IADR). Vienna (21-9-2017). Implementation of 

oral care in standard diabetes care at the GP office improves quality of life. (poster presentation).
6. Scientific afternoon meeting. ACTA, Amsterdam (23-1-2018). Implementation of oral care in 

diabetes care at the family physician’s office. (oral presentation).
7. Europerio 2018. RAI Amsterdam (21-6-2018). Implementation of oral care in diabetes care at the 

family physician’s office improves quality of life. (poster presentation).
8. Perio workshop. ACTA, Amsterdam (16-1-2019). A rapid, non-invasive tool for periodontitis 

screening in a medical care setting. (oral presentation).
9. Perio workshop. ACTA, Amsterdam (17-4-2019). Implementation of oral care in diabetes care. 

(oral presentation).



233

Appendices



234

About the author
Jacob Laurens Martijn Verhulst

Phone: (+31) 6 30880563

Email: martijnverhulst89@hotmail.com

Date of birth: 23/07/1989

Nationality: Dutch

EDUC ATION        
2015 – 2019            PHD COURSES – Academic Centre for Dentistry Amsterdam, NL

•	 Oral Biology
•	 Epidemiology & Evidence Based 

Practice in Dentistry and Oral Health 
Care

•	 Statistics and Methodology
•	 Scientific integrity
•	 Writing and presenting in English
•	 Dentistry for non-dentists

2012 – 2014            MASTER OF SCIENCE – Radboud University Nijmegen, NL
•	 Biomedical Sciences
•	 Major: Human Movement Sciences
•	 Minor: Sport & Health

2009 – 2012            BACHELOR OF SCIENCE – Radboud University Nijmegen, NL
•	 Biomedical Sciences

2001 – 2008            PRE-UNIVERSITY EDUCATION – CSW Middelburg, NL
•	 Profile: Nature & Health + Economics 

E M P LOYM E N T  A N D  I N T E R N S H I P S     

2015 – 2019            PHD FELLOW – Academic Centre for Dentistry Amsterdam, NL
 

2014                          INTERN COMMUNICATION – St. Maartenskliniek, Nijmegen, NL

2013                          INTERN RESEARCH – Liverpool John Moores University, UK

2012                          INTERN RESEARCH – Radboud University Medical Centre, NL

2009                          DENTAL ASSISTANT – Practice for General Dentistry Westkapelle, NL



235

Appendices






