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Beste lezer,

Graag gaan wij met u weer de uitdaging aan om van 2023 een mooi 
tandheelkundig jaar te maken. De afgelopen jaren hebben wij gezien dat onder 
onze jeugdigen een opmars van vapen is ontstaan met alle gevolgen van dien.
Hieronder kunt u een samenvatting lezen van een artikel wat in de nieuwsbrief 
van het Europerio congres 2022 is verschenen.

Veel leesplezier.

Vapen
De unieke connectie van vapen met parodontitis

Gegevens suggereren dat het gebruik van e-sigaretten het unieke parodontale 
microbioom bevordert.

Het is al lang bekend dat het roken van tabak schadelijk is voor de mond-
gezondheid, maar de risico’s van nieuwere simulaties van roken, zoals vapen, 
zijn minder bekend, hoewel vaak wordt aangenomen dat ze gezondere 
alternatieven zijn. Nu hebben onderzoekers van de New York University (NYU) 
de eerste studie afgerond naar de mondgezondheid bij het gebruik van 
e-sigaretten. Ze ontdekten dat vapen een uniek parodontaal microbioom 
creëerde, vergeleken met dat van niet-rokers en conventionele sigarettenrokers, 
en dat deelnemers die vapen een verslechterde toestand van parodontitis 
vertoonden aan het eind van het onderzoek.

De studie vergeleek de bacteriële samenstelling en cytokineconcentraties van 
de subgingivale plaque bij conventionele sigarettenrokers, gebruikers van 
e-sigaretten en niet-rokers in de loop van zes maanden. De deelnemers in alle 
groepen vertoonden enig bewijs van parodontitis bij baseline.
Bij de gebruikers van e-sigaretten duidden de gedetecteerde cytokineniveaus 
op ontsteking, maar sommige cytokineniveaus waren lager dan verwacht. 



De onderzoekers denken dat dit mogelijk te wijten was aan de bacterie-
stammen die aanwezig waren bij degenen die vapen, maar niet aanwezig 
waren bij degenen die rookten of nooit hadden gerookt. De onderzoekers 
veronderstelden dat het mogelijk was dat deze bacteriën actief de 
immuunreacties onderdrukten die normaal zouden worden verwacht. 
Zorgwekkend was de bevinding dat het klinisch aanhechtingsverlies na zes 
maanden significant groter was bij de rokers van e-sigaretten.

Daarom: als je stopt met roken en in plaats daarvan gaat vapen, ga je niet 
terug naar een gezond bacterieprofiel, maar verschuif je naar het “vapenprofiel”. 
Als je weet dat het vapenprofiel rijk is aan ziekteverwekkers, doe je jezelf er 
geen plezier mee door vapen te gebruiken om te stoppen met roken.
Deze studie, getiteld “Elektronisch sigarettengebruik bevordert een uniek 
parodontaal microbioom”, werd gepubliceerd in het februari-nummer 2022 
van mBio.

Per 1 oktober 2023 worden alle smaken voor e-sigaretten definitief uit de 
handel genomen. 
Vanaf die datum mogen vloeistoffen voor zogenoemde vapes en andere 
e-sigaretten alleen nog naar tabak smaken. Het verbod betreft zowel 
vloeistoffen voor navulverpakkingen als voorgevulde e-sigaretten en 
wegwerpvapes.

Per 2025 mogen e-sigaretten zonder smaakje alleen nog verkocht worden  
in speciaalzaken.
Dat er een verbod op smaken voor e-sigaretten zou komen, is al geruime  
tijd duidelijk. Toenmalig staatssecretaris Blokhuis heeft in 2020 bekend gemaakt 
dat e-sigaretten voor jongeren geregeld een opstapje is naar het roken van 
gewone sigaretten en dat de smaken de drempel om te gaan ‘vapen’ verlagen.
 



Parodontologische Kliniek Den Haag  n  Koninginnegracht 56  n  2514 AE  Den Haag 

T 070 - 361 51 46  n  E info@paro-denhaag.nl  n  www.paro-denhaag.nl

Bedrijfsmatig gebruik van de Paro-info is slechts toegestaan met toestemming van de Parodontologische Kliniek Den Haag. 
Kopiëren en verspreiden is toegestaan met bronvermelding: Parodontologische Kliniek Den Haag.

Vriendelijke groet,

Jacqueline Speelman, parodontoloog NVvP

Ilara Zerbo, parodontoloog NVvP

Julie Graswinckel, parodontoloog NVvP en implantoloog

Suraya Menke, parodontoloog NVvP 

Simone Cortellini, parodontoloog NVvP en implantoloog KU Leuven

 Wist u dat:

n    Wij u graag uitnodigen om persoonlijk een aantal patiënten met ons te bespreken. 

Dit kan zowel telefonisch als op locatie.

n   U hiervoor per email: admin@paro-denhaag een afspraak voor kunt aanvragen.

 Wij uw patiënten op korte termijn voor intake kunnen zien.

n  Wij patiënten indien gewenst een termijnbetaling kunnen aanbieden.

 


