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samenvatting

Kauwen en mondgezondheid bij ouderen
met een dementie. De relatie met cognitie en
kwaliteit van leven.

Mondzorg is een belangrijk onderdeel van de dagelijkse zorg voor ouderen. Mond-
zorg is vaak onvoldoende, zowel bij nog zelfstandig wonende ouderen als bij be-
woners van verzorgings- en verpleeghuizen. Als de mondgezondheid verslechtert,
neemt het risico op (onder andere) longontsteking, cardiovasculaire problemen
zoals endocarditis (d.w.z. een ontsteking van de binnenkant van het hart en/of de
hartkleppen) en beroertes, diabetes en zelfs de ziekte van Alzheimer (‘Alzheimer’s
disease’, AD) toe. Het verlies van kauwvermogen is geassocieerd met het verlies
van cognitieve vermogens. Aangezien de cognitieve vermogens bij ouderen met
dementie, zoals AD, kwetsbaar zijn, is het van groot belang om hen van adequate
mondzorg te voorzien, om zo de algemene gezondheid en mogelijk de cognitie te
behouden.

In dit proefschrift is de relatie tussen kauwen, cognitie en kwaliteit van leven
(quality of life, QoL) bij ouderen met dementie onderzocht, zowel in de literatuur
als in de klinische praktijk. Het onderwerp wordt geïntroduceerd in hoofdstuk 1,
waar ook een beschrijving van de meest voorkomende subtypen van dementie wordt
gegeven.

In hoofdstuk 2 wordt een overzicht van de beschikbare literatuur over de relatie
tussen kauwen en cognitie gegeven. Uit dierexperimenteel onderzoek blijkt dat er
een oorzakelijk verband bestaat tussen verminderde kauwactiviteit en cognitieve
prestaties. Deze studies laten zien dat het stresssysteem (d.w.z. de hypothalamus-
hypofyse-bijnier-as) waarschijnlijk een belangrijke rol speelt in deze relatie. Zo
wordt bijvoorbeeld de neuronale groei beperkt door stress, een negatief e�ect dat
kan worden tegengegaan door te kauwen. In studies met gezonde volwassenen
bleek dat cognitieve prestaties verbeterden tijdens, of direct na, het kauwen op
kauwgom. Dit tijdelijke e�ect verdwijnt nadat de deelnemer stopt met kauwen.
Hoewel niet alle studies dezelfde e�ecten rapporteren en er bijvoorbeeld verschillen
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zijn met betrekking tot de speci�eke cognitieve domeinen, is er consensus over
het bestaan van een algemeen positief acuut e�ect van kauwen op cognitie. De
individuele verschillen in studieontwerp worden als een verklaring gegeven om de
soms ogenschijnlijk tegenstrijdige resultaten te verklaren. Naast dit kortdurende
e�ect van kauwen wordt er ook een langdurig e�ect gemeld, namelijk dat van een
verbeterde cognitie door een verbeterde kauwfunctie als het gevolg van tandheel-
kundig herstel. Ouderen met een beter kauwvermogen presteren beter op een groot
aantal neuropsychologische taken, en na een tandheelkundige herstelbehandeling
met een prothese vertoonden deelnemers verhoogde doorbloeding van de hersenen,
die geassocieerd is met betere cognitieve uitkomsten. Naast verminderde stress zijn
andere mogelijke fysiologische mechanismen die deze resultaten kunnen verklaren:
het positieve e�ect van een verrijkte omgeving als gevolg van sensorische input
vanuit de mond, het positieve e�ect van toegenomen doorbloeding als gevolg van
de kauwactiviteit, of een mediërend e�ect van voeding.

Het is ook mogelijk dat pijn een rol speelt. De aanwezigheid van pijn is
echter moeilijk te diagnosticeren als deze niet spontaan aangegeven wordt (zelf-
rapportage). Doordat ouderen met dementie vaak verminderd communicatief zijn,
wordt hun pijn in het algemeen ondergediagnosticeerd en onderbehandeld. Er zijn
een paar observatieschalen voor pijndiagnostiek bij ouderen met dementie beschik-
baar voor de klinische praktijk; deze worden besproken in hoofdstuk 3. Geen van
deze schalen besteedt echter speci�ek aandacht aan orofaciale pijn (d.w.z. pijn aan
de mond en het gezicht). Typische algemene pijnkenmerken zijn: een verwron-
gen gezichtsuitdrukking of snel knipperen, een zware ademhaling, verbale uitingen
(roepen, huilen) en afweer- of terugtrekkingsgedrag. Het verdient aanbeveling om
typisch gedrag dat op orofaciale pijn kan duiden, zoals een veranderd eetpatroon,
het maken van voorzichtige (d.w.z. kleine en/of langzame) mondbewegingen, het
aanraken van het aangedane orofaciale gebied met de handen en/of het zich verzet-
ten tegen mondzorg, in de observatieschalen op te nemen.

Behalve literatuuronderzoek is er in het kader van dit proefschrift ook klinisch
onderzoek gedaan. In meerdere Nederlandse verzorgings- en verpleeghuizen werd
in een longitudinale studie een interventie onderzocht gericht op het verhogen van
de kauwactiviteit, door het dieet aan te passen en de ‘Richtlijn Mondzorg voor
zorgafhankelijke cliënten in verpleeghuizen’ van de Nederlandse Vereniging van
Verpleeghuisartsen uit 2007 te implementeren. De primaire uitkomstmaten waren
cognitie en QoL. Het protocol voor dit onderzoek, een gerandomiseerde klinische
trial (randomized clinical trial, RCT) is beschreven in hoofdstuk 4. Meer dan hon-
derd ouderen met een vorm van dementie hebben meegedaan aan dit onderzoek. Zij
bezochten een dagbestedingsvoorziening of woonden in een ouderenzorginstelling.
Deelnemers werden gedurende een periode van 6 maanden gevolgd en herhaaldelijk
op vooraf geplande momenten (namelijk tijdens een basismeting, na 6 weken, na
12 weken en na 24 weken) onderzocht.

Er werd speciaal voor dit onderzoek een test ontwikkeld die het vermogen test
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om tweekleurige kauwgom (roze en blauw) te vermengen door te kauwen, om
zo objectief het kauwvermogen te kunnen meten. De test was voldoende gevoelig
voor verandering en ook betrouwbaar, zoals wordt beschreven in hoofdstuk 5. De
validiteit dient nog verder te worden onderzocht.

De associaties tussen kauwvermogen, gemeten met de mengvermogentest, en
cognitie, gemeten met een testbatterij van neuropsychologische taken, werden be-
studeerd aan de hand van de gegevens van de basismeting. Er werden positieve
relaties gevonden tussen kauwvermogen en de cognitieve functies “globale cognitie”
en “verbale �uency”. Dit wordt besproken in hoofdstuk 6.

De resultaten van de interventiestudie waren vergelijkbaar met recente andere
publicaties over het implementeren van de richtlijn. Het bleek dat het aanbieden
van klinische lessen en begeleiding aan de dagelijkse verzorgenden in ouderenzorg-
instellingen niet genoeg was om de mondzorg wezenlijk te veranderen. Er waren
ernstige zorgen met betrekking tot het implementatiesucces; dit wordt beschreven
in hoofdstuk 7. Op basis van deze bevindingen werd besloten om de RCT te be-
eindigen en om te focussen op het vinden van alternatieve benaderingen.

De uiteindelijke aanbeveling van dit proefschrift, zoals beschreven in hoofdstuk
8, is om de dagelijkse mondverzorging van ouderen met dementie te organiseren
in één persoon; een daartoe aangewezen, toegewijde mondverzorgende. Dit is bij
voorkeur iemand die gespecialiseerde training heeft gehad, zowel op het gebied
van mondzorg als ook in het omgaan met weigerachtig, tegenwerkend en afwerend
gedrag. Wij stellen voor dat dit een apart beroep of een nieuwe functieomschrijving
wordt, de ‘Denticure’.


