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INDICATORENSET: XEROSTOMIE EN HYPOSIALIE GERELATEERD AAN MEDICATIE EN POLYFARMACIE, D.D. 17-09-2021 
 
Algemeen 

Bron KIMO Klinische praktijkrichtlijn (KPR) Xerostomie en hyposialie gerelateerd aan 
medicatie en polyfarmacie, april 2021 

Doelgroep Alle patiënten die medicatie gebruiken met een risico op xerostomie 
en/of hyposialie als bijwerking. Dit geldt vooral ook als er sprake is van 
polyfarmacie. 
 

Betrokkenen 
ontwikkeling 
indicatorenset 

KIMO Richtlijnontwikkelingscommissie, KIMO Richtlijnautorisatiecommissie en 
KIMO Werkgroep Meetinstrumenten: algemene tandarts, tandarts-geriatrie, 
tandarts-gehandicaptenzorg, ziekenhuisapotheker, specialist 
ouderengeneeskunde, patiëntvertegenwoordiger, methodoloog, Lareb 

Test Op haalbaarheid van gegevensverzameling en acceptatie in de 
mondzorgpraktijk wordt onderzoek gedaan in de KIMO Test Praktijken. 

Tijdsperiode Prospectief gedurende een vooraf afgesproken periode 

Benodigde 
praktijkinformatie 

 Type: algemeen practicus (AP), mondhygiënist (MP), implantoloog (IP), 
paradontoloog (PD) 

 Omvang patiëntpopulatie op 01-01 van jaar X 

Benodigde 
contextinformatie* 

 Leeftijd en geslacht van de patiënt 
 ASA score 
 DPSI-score of PPS-score 

*Uitvragen per praktijk op patiëntniveau 

 
 
De indicatoren 
Voor de Klinische Praktijkrichtlijn (KPR) “Xerostomie en hyposialie gerelateerd aan medicatie en 
polyfarmacie” zijn de volgende twee indicatoren opgesteld. 

No Indicatoromschrijving 
Speeksel-1 Percentage patiënten met verdenking op xerostomie en/of hyposialie, waarbij de 

speekselsecretiesnelheid in rust en na stimulatie is bepaald 
Speeksel-2* Percentage mondzorgpraktijken dat toegang heeft (elektronische aansluiting) tot 

medicatieoverzicht van de patiënten. 
 
*Deze indicator wordt nu nog niet meegenomen, omdat dergelijke toegang voor de mondzorgpraktijk 
nog niet mogelijk is. Zodra dit het geval is adviseert de werkgroep om deze indicator in de set op te 
nemen. 

 

Hierna worden de twee opgestelde indicatoren uitgebreider beschreven in aparte tabellen. 
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Indicator-ID Bepaling speekselsecretie bij verdenking xerostomie / hypersialie 
Indicatorcode Speeksel-1 
Beschrijving % patiënten met verdenking op xerostomie en/of hyposialie, waarbij de 

speekselsecretiesnelheid in rust en na stimulatie is bepaald 
Teller Aantal patiënten met verdenking xerostomie en/of hyposialie EN een 

bepaling van de speekselsecretiesnelheid in rust en na stimulatie 
Noemer Aantal patiënten met verdenking op xerostomie en/of hyposialie 
Exclusie  
Rationale (relatie tot 
kwaliteit) 
 
 
 
 
 
Inhoudsvaliditeit 

Met het bepalen van speekselsecretiesnelheid kan het probleem 
xerostomie en/of hyposialie worden vastgesteld. Het vermoeden bestaat 
dat er sprake is van onderdiagnostiek. Bij xerostomie en/of hyposialie 
wordt in samenspraak met de patiënt preventief beleid ingezet:  interval 
PMO verkleinen, speekselstimulantia of -substituut, tandpasta met 5.000 
ppm fluoride en/of overleg voorschrijver. 
 
Uit: KIMO Klinische praktijkrichtlijn (KPR) Xerostomie en hyposialie 
gerelateerd aan medicatie en polyfarmacie, april 2021. 

Opmerkingen Bij het uitvragen van deze indicator is het nodig de samenvatting onder de 
aandacht te brengen van deze KPR, zodat de mondzorgpraktijk  
 op de hoogte is van de bedoelde medicatielijst; en 
  aanwijzingen heeft voor het bepalen van speekselsecretiesnelheid en 

de afkapwaarden. 
Bepaling speekselsecretiesnelheid kent geen aparte verrichtingencode. 
Mogelijk dat de code “M32: Eenvoudig bacteriologisch- of enzymatisch 
onderzoek” hier voor gebruikt kan worden. Dit vraagt nadere afstemming 
met NZa. 

Maataanduiding Type indicator en niveau van meting 
Kwaliteitsdomein Effectiviteit, Efficiëntie, Patiëntgerichtheid 
Type indicator Proces 
Niveau van meting Mondzorgpraktijk 
Gegevensverzameling Databron en gegevens 
Databron Tandheelkundige administratieve softwarepakketten 
Registratiewijze, 
informatiestandaard 

 Verdenking xerostomie en/of hyposialie door  
o Gesprek patiënt 
o Inzicht medicatiegebruik: bepaalde medicatie (zie tabel in 

KPR) en/of polyfarmacie (gebruik van 5 of meer middelen) 
 Bepaling speekselsecretiesnelheid moet handmatig worden genoteerd 

Contextinformatie, 
Populatievergelijkbaarheid 

 Type praktijk: omvang, urbanisatiegraad 
 Leeftijd en geslacht van de patiënt 
 DPSI of PPS 

 

  



3 
 

Indicator-ID Elektronische toegang medicatieoverzicht patiënten 
Indicatorcode Speeksel-2 
Beschrijving Percentage mondzorgpraktijken dat elektronisch toegang heeft tot het 

medicatieoverzicht van patiënten 
Teller Aanwezigheid elektronische toegang medicatieoverzicht patiënten 
Noemer  
Exclusie  
Rationale (relatie tot 
kwaliteit) 
 
 
Inhoudsvaliditeit 

Deze toegang maakt het mogelijk te beschikken over een actueel 
medicatieoverzicht. Het overzicht maakt het mogelijk een gericht gesprek 
met de patiënt aan te gaan over mogelijke xerostomie en hyposialie. 
 
Uit: KIMO Klinische praktijkrichtlijn (KPR) Xerostomie en hyposialie 
gerelateerd aan medicatie en polyfarmacie, april 2021. 

Opmerkingen  
Maataanduiding Type indicator en niveau van meting 
Kwaliteitsdomein Effectiviteit, Persoonsgerichtheid 
Type indicator Structuur 
Niveau van meting Mondzorgpraktijk 
Gegevensverzameling Databron en gegevens 
Databron Praktijkhouder 
Registratiewijze, 
informatiestandaard 

Vrije tekst 

Contextinformatie, 
Populatievergelijkbaarheid 

Geen 

 

 


