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          ‘Cariës is in veel opzichten 
een gedragsziekte’

Anne Marie Kuijpers-Jagtman, voorzitter van de Richtlijn 
Ontwikkel Commissie (ROC) Mondzorg voor jeugdigen:

Nog niet zo lang geleden was Anne 
Marie Kuijpers-Jagtman op een 
congres in Jakarta. Het ging over 
orthodontie, haar eigenlijke vakge-
bied. Haar presentatie bevatte, zo-
als meestal als het om orthodontie 
gaat, foto’s van gebitten van kinde-
ren en jeugdigen.
Na afloop van de presentatie kwam 
een Indonesische bezoeker van het 
congres naar haar toe. ‘Ik was he-
lemaal verbaasd,’ zei deze collega. 
‘Op al die foto’s van u zag ik geen 
enkel gaatje in een gebit.’

De juiste aanpak 
Wat Anne Marie Kuijpers-Jagtman, 
emeritus hoogleraar orthodontie 
in Nijmegen, met deze anekdote 
wil benadrukken, is de hoge kwali-
teit van de mondzorg voor jeugdi-
gen in Nederland. ‘We zijn van ver 
gekomen, vergeleken met een jaar 
of veertig geleden. Buitenlandse 
mondzorgprofessionals zijn daar 
vaak verbaasd over.’
Niettemin is de mondgezondheid 
van de jeugd in Nederland nog 
steeds een probleem en de cariës-
reductie stagneert. Al in 2012 gaf 
mka-chirurg Bos van het UMCG aan 
regelmatig het hele melkgebit te 
moeten extraheren. Een TNO-rap-
port van drie jaar later maakte dui-
delijk dat tussen 1990 en 2014 het 
percentage achtjarigen met een 
gaaf gebit onveranderd was geble-
ven.
‘De vooruitgang stagneert inder-
daad, en dat al voor langere tijd,’ 
beaamt Kuijpers-Jagtman. Tand-

artsen twijfelen ook over de juiste 
aanpak van cariës. Populair ge-
zegd: boren of juist niet? En dat is 
dan ook precies de reden dat we 
aan de slag gaan met een nieuwe 
richtlijn.’

De nieuwe Klinische Praktijkricht-
lijn (KPR) vervangt de bestaande 
richtlijn Mondzorg voor Jeugdigen, 
die dateert uit 2012. Of beter ge-
zegd: de nieuwe richtlijnen, want 
er wordt een onderverdeling ge-
maakt in een richtlijn voor de di-
agnostiek, waarvan een concept 
inmiddels gereed is, en richtlijnen 
voor preventie en behandeling.
Deze laatste richtlijnen worden 
ontwikkeld onder de hoede van 
Anne Marie Kuijpers-Jagtman. 
Vanwege haar uitgebreide erva-
ring – ze ontwikkelde al zes andere 
richtlijnen, onder meer over schisis 
– is ze hiervoor door het KIMO ge-
vraagd.
Ze is ambitieus als het om ‘haar’ 
richtlijnen gaat. Ze heeft zich-
zelf een aantal doelen gesteld. 
Om te beginnen mag de nieuwe 
richtlijn niet te lang worden. ‘Dat 
is een gevaar bij alle richtlijnen, 
maar zeker bij een breed onder-
werp als dit. Natuurlijk moet je 
al je aanbevelingen goed onder-
bouwen, maar een document van 
honderden pagina’s gaat niemand 
lezen. Dat heeft dus weinig zin.’ 

Handreikingen
Verder wordt wat Kuijpers-Jagt-
man betreft het thema gedrags-

verandering een wezenlijk onder-
deel van de nieuwe richtlijn. ‘Cariës 
is in veel opzichten een gedrags-
ziekte. Ga maar na: in Nederland 
zit de mondzorg tot 18 jaar in de 
basisverzekering, en komt ook niet 
ten laste van het eigen risico. Fi-
nancieel is er dus geen enkele be-
lemmering voor goede mondzorg 
bij kinderen en jeugdigen. In de re-
aliteit is daar toch niet altijd sprake 
van. Dat betekent dus dat er iets 
anders aan de hand moet zijn.’
Gedragsverandering van kinderen 
en ouders is dus nodig, maar ie-
dereen in de zorg weet hoe lastig 
het is dit te bewerkstelligen. Het 
wisselende succes van de pro-
gramma’s rondom de aanpak van 
obesitas is er maar een van de vele 
voorbeelden van.
‘Ik begrijp dat er geen kant-en-
klare oplossing is,’ aldus Kuij-
pers-Jagtman. ‘Maar ik wil wel 
graag dat de richtlijn handreikin-
gen biedt. Welke methoden blijken 
in de praktijk ondanks de com-
plexiteit van gedragsverandering 
toch iets op te leveren? Daar wil 
ik naar op zoek. En als blijkt dat er 
toch niets te vinden is, is dat ook 
goed om te weten. Dan moeten we 
nader onderzoek doen.’

Een ander onderdeel van de richt-
lijn betreft aanwijzingen voor de 
behandelingskeuze bij verschil-
lende ICDAS-scores (International 
Caries Detection and Assessment 
System). ‘Tandartsen willen we-
ten wat ze moeten doen bij bij-
voorbeeld cariësscore 3, waarbij 
het glazuur aangetast is maar nog 
geen dentine zichtbaar is. Dat is 
een heel praktische vraagstelling, 
en daar gaan we dan ook zeker op 
in.’

KIMOKIMO

De kwaliteit van de mondgezondheid van jeugdigen in Nederland 

stagneert. Drie nieuwe richtlijnen moeten bijdragen aan een 

hernieuwd elan voor de mondzorg. Anne Marie Kuijpers-Jagtman 

gaat de ROC voor de richtlijn voor preventie en behandeling leiden.

Punt van aandacht is dan de toe-
passing van non-invasieve versus 
invasieve technieken. ‘Een goede 
EBRO-richtlijn moet antwoord ge-
ven op de vraag: wanneer doe je 
het een en wanneer doe je het an-
der? Dat zijn kwesties waarover de 
meningen verschillen. Dan is het 
goed als een ROC zich daarover 
buigt.’

Kernachtige samenvatting
De richtlijnen voor preventie en 
behandeling moeten af zijn in het 
tweede kwartaal van 2020. ‘Dat 
lijkt ver weg, maar dat is het niet. 
De totstandkoming van een richt-
lijn is een zorgvuldig proces, met 
veel checks and balances. Daar is 
tijd voor nodig. Iemand moet de 
planning dus goed in de gaten hou-
den, en ervoor zorgen dat iedereen 
zijn deadlines haalt. Gelukkig heb 
ik daar ervaring mee, dus ik ver-
wacht dat dat gaat lukken.’
Dan de kwestie van de lengte van 

de richtlijn. Hoe pak je dat aan? 
Ook daar zijn beproefde metho-
den voor, aldus Kuijpers-Jagtman. 
‘Het belangrijkste is het beperken 
van de uitgangsvragen. Dat aantal 
moet overzichtelijk zijn, in ons ge-
val hooguit tien. Als je dat voor el-
kaar krijgt, wordt de lengte van de 
richtlijn vanzelf te overzien.
‘Het is natuurlijk ook van belang 
dat je alles zo kort mogelijk formu-
leert. Maar dat kan niet in alle ge-
vallen. De wetenschappelijke on-
derbouwing van een aanbeveling 
heeft nu eenmaal ruimte nodig. Om 
dat probleem op te lossen is het 
een voorwaarde dat er een kern- 
achtige samenvatting komt, plus 
een overzichtelijk stroomdiagram.’

Concrete aanwijzingen
Het belangrijkste doel van de richt-
lijn is het bieden van zo concreet 
mogelijke aanwijzingen, besluit 
Anne Marie Kuijpers-Jagtman. ‘Dat 
leidt onvermijdelijk tot een zekere 

uniformiteit. In wezen is dat het 
doel van alle richtlijnen. Ik weet 
het, sommige mondzorgprofessio-
nals hebben daar moeite mee. Het 
duurt soms even voordat richtlij-
nen worden geaccepteerd. De eer-
ste drie richtlijnen die wij maakten 
voor de orthodontisten, stuitten in 
het begin ook op weerstand. Maar 
nu weten we niet beter meer. Zeker 
niet nu er zoveel jonge professio-
nals van de opleidingen komen die 
zijn opgegroeid met richtlijnen.
‘Niettemin vermindert een richt-
lijn je bewegingsvrijheid dus, ook 
al kun je er altijd beargumenteerd 
van afwijken. Maar het doel van 
een richtlijn is nu eenmaal het ver-
minderen van de praktijkvariatie. 
Zeker in een tijd dat er steeds meer 
grote groepspraktijken zijn, waarin 
veel mondzorgverleners samen-
werken, is dat van belang. Werken 
volgens richtlijnen vergroot de 
kwaliteit van de zorg. En dat is toch 
wat we allemaal willen?’
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