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SAMENVATTING (Nederlands)
Het raakvlak tussen de conditie van het gebit en algemene gezondheid is buitengewoon 

interessant en relevant.  Het meeste onderzoek op dit gebied is op zoek naar een causaal 

verband tussen dentale pathologie en systemische ziekten, voornamelijk gebaseerd op 

afgeleide parameters. Dit proefschrift biedt nieuwe inzichten in deze interactie, uitgewerkt in 

twee essentiële algemene gezondheidsproblemen: hart- en vaatziekten (als de belangrijkste 

oorzaak van wereldwijde sterfte) (Deel I) en COVID-19 (als recent voorbeeld van een 

wereldwijde pandemie) (Deel II). Hiermee wordt een globaler en meer wijdverbreid statement 

gemaakt over dit boeiende en vooral belangrijke onderwerp (Deel III).

Hoofdstuk 1 geeft een algemene inleiding over de achtergrond en het belang van het verband 

tussen de conditie van het gebit en de algemene gezondheid.

Deel I – De conditie van het gebit als venster voor hart- en 
vaatziekten
De meeste onderzoeken op dit gebied gaan over het verband tussen parodontitis en hart- en 

vaatziekten (HVZ). Hoofdstuk 2 geeft een overzicht van de literatuur over dit onderwerp. Hoewel 

eenduidig bewijs voor causale mechanismen nog steeds ontbreken, worden er verschillende 

pathofysiologische en epidemiologische routes gesuggereerd. Pathofysiologische routes 

omvatten een direct mechanisme: invasie van parodontale pathogenen in atherosclerotische 

plaques en indirecte mechanismen: verhoogd niveau van systemische ontsteking, verhoogde 

bloedplaatjes activatie en moleculaire mimiek. Bovendien kan het verband ook worden 

verklaard door een gedeelde genetische basis van parodontitis en hart- en vaatziekten, die 

recentelijk is aangetoond.

De beschreven eerdere studies gebruikten voornamelijk afgeleide biomarkers om het verband 

tussen hart- en vaatziekten en parodontitis te onderzoeken en om de mogelijke effecten van 

parodontale behandeling te evalueren. Hoofdstuk 3-5 beschrijven studies gebaseerd op meer 

directe parameters.

In Hoofdstuk 3 werd de associatie onderzocht tussen coronaire calcium (CAC) scores, 

vastgesteld door een CT-scan van het hart, en dentale conditie, bepaald op een panoramische 

röntgenfoto. De resultaten van deze retrospectieve studie laten een statistisch significante 

relatie zien tussen het aantal ontbrekende gebitselementen en de CAC-score. Na multivariate 

correctie voor leeftijd, geslacht en andere bekende risicofactoren voor HVZ  was het significante 

verband echter niet meer aanwezig. Verder toonden de resultaten een trend waarbij in de 

groep patiënten met de hoogste CAC scores, meer gebitselementen met peri-apicale laesies 

en een hoger percentage van alveolair botverlies werd waargenomen.
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Hoofdstuk 4 beschrijft de resultaten van een cross-sectionele studie die als doel had de 

associatie tussen de inflammatoire belasting van parodontitis en de aanwezigheid en mate van 

coronaire calcificatie te onderzoeken. Hierbij werd een volledig mondonderzoek uitgevoerd 

door een parodontoloog om de ontstekingslast veroorzaakt door parodontitis te kwalificeren 

(middels de Periodontal Inflamed Surface Area (PISA)-score) en om andere dentale parameters 

te bepalen. Om de cardiovasculaire conditie te beoordelen, werden de CAC score en 

endotheel functie (middels EndoPAT™) bepaald. Daarnaast werden verschillende lichamelijke 

en biochemische onderzoeken uitgevoerd. Eenenzeventig proefpersonen (41 parodontitis 

patiënten en 30 controles) werden geïncludeerd. Verhoogde CAC-scores en endotheel 

disfunctie waren niet significant gerelateerd aan de PISA score of dentale conditie. Hoewel 

de PISA-score significant gerelateerd was aan de Framingham en Reynolds cardiovasculaire 

risicovoorspellers, was dit na correctie voor confounders niet langer significant. Hetzelfde 

gold voor de significante associaties tussen tandverlies, tandplak en bloedingsscores en de 

cardiovasculaire risicovoorspellers. Hoofdstuk 5 toont de follow-up van de patiënten die 

zijn geïncludeerd in de studie beschreven in hoofdstuk 4. Een jaar na het voltooien van de 

parodontale (niet-chirurgische en chirurgische) behandeling van de parodontitispatiënten en 

een jaar na inclusie van de controlegroep, werden het mondonderzoek, de metingen van de 

endotheel functie en andere lichamelijke en biochemische onderzoeken herhaald. Deze studie 

vond geen verbetering van de endotheel functie of andere cardiovasculaire parameters na 

zeer effectieve parodontale behandeling.

Deel II – De conditie van het gebit als venster voor COVID-19
Hoofdstuk 6 introduceert de verkenning van een verband tussen de conditie van het gebit en 

de ernst van COVID-19. In deze retrospectieve cohortstudie werd een statistisch significante 

relatie waargenomen tussen alveolair botverlies en tandverlies en de ernst van COVID-19. 

Na correctie voor de bekende risicofactoren van COVID-19, werden deze dentale parameters 

echter niet meer gezien als onafhankelijke risicofactoren voor het beloop en de uitkomst van 

COVID-19. De resultaten van deze studie hebben wel bijgedragen aan het ontwerp van een 

voortvloeiende studie, beschreven in hoofdstuk 7. Deze studie was gericht op het ontwikkelen 

en extern valideren van voorspellingsmodellen voor kritieke uitkomsten van COVID-19 op 

basis van demografische kenmerken, medische aandoeningen en conditie van het gebit. 

Interessant genoeg bleek dat naast leeftijd en verschillende medische aandoeningen, het 

aantal resterende natuurlijke gebitselementen een belangrijke voorspeller is voor overlijden 

en/of kritieke uitkomst als gevolg van COVID-19.
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Deel III  De conditie van het gebit als venster voor de 
algemene gezondheid
Aandoeningen van het gebit en verschillende systemische ziekten zijn gebaseerd op 

overlappende complexe pathofysiologische mechanismen, met genetische en epigenetische 

factoren die interageren met levensstijl en omgevingsfactoren. De resulterende “gevoeligheid” 

van de gastheer lijkt het fundament van het verband tussen de conditie van het gebit en 

algemene gezondheid. Bewijs voor mogelijke causale verbanden ontbreekt nog steeds, en de 

noodzaak voor causale verklaringen verdwijnt steeds meer naar de achtergrond. 

De conditie van het gebit is nog steeds van ondergeschikt belang. Dat is exact de reden waarom 

een groter bewustzijn over “het gebit als weerspiegeling van de algemene gezondheid”, moet 

worden toegevoegd aan de wereldwijde gezondheidsagenda.

Door de dentale conditie te vereenvoudigen tot “tandverlies”, als het ultieme gevolg van 

dentale pathologie en slechte mondgezondheid, lijkt dit een snelle en gemakkelijk toegankelijke 

marker voor de algemene gezondheid. Uiteindelijk moet inspectie van het gebit door alle 

zorgverleners worden geaccepteerd als een standaard, globaal diagnostisch hulpmiddel.

Samenvattend heeft dit proefschrift meer kennis toegevoegd aan de eens zo grote kloof tussen 

tandheelkunde en algemene geneeskunde; screening van de conditie van het gebit kan helpen 

bij het identificeren van de patiënten met een verhoogd risico op morbiditeit en mortaliteit 

door systemische ziekten.


