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Beste collegae,

Deze maand is er een zeer interessant onderzoek gepubliceerd door  
The Economist welke wij graag met u willen delen. Hoewel we altijd bezig 
zijn met de patiënten als individu, is het ook goed om af en toe even een 
stapje terug te doen en naar het totaalbeeld van een behandeling te kijken. 
Dit onderzoek, dat werd gedaan in opdracht van de EFP (European 
Federation of Periodontology), rapporteert over de economische impact 
van preventie van parodontitis. Het artikel heeft de terechte titel  
“Tijd om tandvleesaandoeningen serieus te nemen”. In onze kliniek doen 
we dat natuurlijk altijd! Maar als u denkt dat de behandeling van 
parodontitis duur is? Misschien… Daarom moeten we beter nadenken over 
preventie. Wij als parodontologen zullen altijd nodig zijn om patiënten met 
ernstige parodontale problemen te behandelen, maar misschien kunnen we 
grote kosten voorkomen voor mensen met minder ernstige problemen.  
Met deze visie hopen wij dat u het ook een interessant stuk vindt.  
Hieronder een samenvatting van de tekst voor u. 

Preventie van tandvleesaandoeningen kan miljarden 
besparen en leiden tot een gezonder leven

Brussel, België, 15 juni 2021. De economische argumenten voor de 
preventie en beheersing van tandvleesaandoeningen worden vandaag 
uiteengezet in een rapport van de Economist Intelligence Unit (EIU). 

Deze uitgebreide analyse van de financiële en menselijke kosten 
van tandvleesaandoeningen in zes West-Europese landen is 
gemaakt door de EIU, in opdracht van de European Federation of 
Periodontology (EFP) als een onafhankelijk onderzoek en gesponsord 
door Oral-B. 



Ernstige parodontitis treft ongeveer de helft van de wereldbevolking. 
Als het onbehandeld blijft veroorzaakt het tandverlies en kan het 
leiden tot problemen met kauwen, spreken en glimlachen. 
Bovendien wordt parodontitis geassocieerd met bijna 60 andere 
gezondheidsproblemen, waaronder hartaandoeningen en diabetes.

Parodontitis is grotendeels te voorkomen met een goede 
mondhygiëne en regelmatige tandheelkundige periodieke controles. 
Toch stelt het rapport dat in West-Europa de ontwikkelingen op het 
gebied van preventie en beheer lijken te stagneren. De prevalentie 
van parodontitis is de afgelopen 25 jaar grotendeels onveranderd 
gebleven en het bewustzijn bij het grote publiek en niet-
mondgezondheidswerkers is slecht. Het document beschrijft een 
situatie waarin veel mensen alleen naar de tandarts gaan als ze  
een probleem hebben en vanwege de kosten regelmatige afspraken 
vermijden.

Er zijn maar weinig studies die de economische last van parodontitis 
en het rendement op de investering (ROI) van de behandeling 
hebben gemodelleerd, met name in verschillende landen.  
De auteurs ontwikkelden een model om de ROI van het voorkomen 
en beheersen van parodontitis te onderzoeken. Afzonderlijke 
modellering werd uitgevoerd voor Frankrijk, Duitsland, Italië, 
Nederland, Spanje en het Verenigd Koninkrijk.

Om de impact van preventie en behandeling te meten, gebruikte het 
model de EFP-behandelingsrichtlijnen die vier interventiepunten 
schetsen in de progressie van (I) gezondheid, (II) gingivitis, (III)  
niet-gediagnosticeerde parodontitis en (IV) gediagnosticeerde 
parodontitis. De geschatte huidige nationale situatie bepaalde het 
aantal individuen dat in elke fase van het model van start ging. 



De auteurs hebben de overgang tussen de verschillende 
gezondheids- en ziektestadia gemodelleerd gedurende een periode 
van 10 jaar volgens vijf situaties: 
1) baseline: huidige preventie- en behandelingssituatie houdt aan; 
2) het percentage gingivitisbeheer daalt van 95% naar 10%; 
3)  incidentele gingivitis wordt geëlimineerd door verbeterde orale 

thuiszorg (parodontitis wordt daardoor voorkomen); 
4) er wordt geen parodontitis behandeld; 
5)  90% van parodontitis wordt gediagnosticeerd en behandeld.

Het model berekende de impact van elk scenario op de totale 
kosten, ROI en de verandering in gezonde levensjaren in 
vergelijking met de baseline. De kosten om door te gaan met het 
basisscenario (situatie 1) varieerden van € 18,7 miljard in 
Nederland tot € 96,8 miljard in Italië over een periode van 10 jaar. 
In alle landen verminderde het verminderen van de behandeling 
van gingivitis (situatie 2) het aantal gezonde levensjaren en had het 
een negatieve ROI. Het elimineren van gingivitis (situatie 3) leidde 
in alle landen tot een stijging van het aantal gezonde levensjaren, 
lagere kosten en een sterke ROI. 

Het verhelpen van gingivitis via thuiszorg 
is kostenbesparend en zorgt voor een 
rendement op de investering

De normale kosten voor de behandeling van 
tandvleesaandoeningen
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behandeling, maar zorgt toch een positief rendement op 
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Geen behandeling van parodontitis (situatie 4), resulteerde in een 
vermindering van het aantal gezonde levensjaren en een negatieve 
ROI voor alle landen. 

Diagnose en behandeling van 90% van de parodontitis (situatie 5) 
verhoogde het aantal gezonde levensjaren in alle landen en 
ondanks kostenstijgingen was er een positieve ROI. 

De auteurs merkten op dat zowel het elimineren van gingivitis (de 
voorloper van parodontitis) als het verhogen van de diagnose en 
behandeling van parodontitis tot 90% een positieve ROI opleverde 
voor alle landen en winst in gezonde levensjaren in vergelijking met 
“business as usual”. Het nalaten om gingivitis te behandelen had 
tegenovergestelde effecten. 
De auteurs riepen op tot meer nadruk op zelfzorg en preventie op 
individueel en maatschappelijk niveau, met inbegrip van tandheel-
kundige zorg in de kinderopvang en workshops tandenpoetsen op 
scholen.
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Het EIU-rapport doet vier belangrijke aanbevelingen:

1)    Maak de preventie, diagnose en behandeling van parodontitis 
kosteneffectief: de rol van thuiszorg door patiënten is van het 
grootste belang om gingivitis en parodontitis te voorkomen.
 Inspanningen leveren om gingivitis te elimineren en zo de progressie 
naar parodontitis te voorkomen, zou aanzienlijke kostenbesparingen 
opleveren over een periode van 10 jaar in vergelijking met 
“business as usual” variërend van € 7,8 miljard in Nederland tot 
€ 36 miljard in Italië.
 Het nalaten om gingivitis te behandelen kan de kosten aanzienlijk 
verhogen en het aantal gezonde levensjaren verminderen, dus  
“een nadruk op zelfzorg en preventie is van cruciaal belang vanuit 
zowel een individueel als een maatschappelijk perspectief.”

2)   Een betere integratie van tandheelkundige en algemene 
gezondheidszorg is nodig: het delen van informatie tussen disciplines 
kan zowel de patiënten-zorg verbeteren (vanwege de gemeen-
schappelijke risicofactoren die worden gedeeld door sommige 
tandheelkundige en fysieke gezondheidsproblemen) en een 
aanzienlijke bijdrage leveren aan tandheelkundig en algemeen 
gezondheidsonderzoek.
 Integratie kan ook leiden tot gedeelde verantwoordelijkheid tussen 
zorgdisciplines om onvervulde mondgezondheidsbehoeften in 
kwetsbare en gemarginaliseerde gemeenschappen aan te pakken.

3)   Er is een synergie nodig van maatschappelijke en individuele 
volksgezondheidscampagnes: het één zonder het ander zal de 
ongelijkheid op het gebied van mondgezondheid vergroten. 
Preventie op maatschappelijk niveau is van cruciaal belang voor  
de preventie van parodontitis, aangezien het een ziekte is die veel 
voorkomt in achtergestelde gebieden.



Individuele volksgezondheidscampagnes moeten speciale aandacht 
besteden aan minder welvarende gemeenschappen en preventie en 
vroegtijdige interventie verankeren in gemeenschapsomgevingen 
zoals scholen (ter preventie van cariës) en gezondheidscentra  
(ter preventie van tandvleesaandoeningen).

4)   De betaalbaarheid van tandheelkundige zorg moet worden 
verbeterd:  voor veel mensen vormen de kosten van toegang tot een 
tandarts een belemmering voor het krijgen van een tijdige 
behandeling.

Het komt er dus op neer dat we samen moeten proberen te voorkomen 
wat te voorkomen valt! Alleen dan zullen de kosten voor patiënten en 
uiteindelijk de hele samenleving verminderen. De bonus is een betere kwaliteit 
van leven. Wij noemen dit een win-win situatie! We hopen dat u deze 
zijstap van de meer klinische aspecten die wij in onze Paro-info belichten 
naar dit meer sociaal-economische onderwerp een leuke afwisseling vindt.

Wil u het hele rapport lezen? Dat is mogelijk. Hieronder vindt u de link. 
The socioeconomic impact of periodontitis - European Federation of 
Periodontology (efp.org)

Wij willen u tenslotte een fijne zonnige zomer toewensen.
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Vriendelijke groet,

Jacqueline Speelman, parodontoloog NVvP

Dr. Ilara Zerbo, parodontoloog NVvP

Julie Graswinckel, parodontoloog NVvP en implantoloog

Suraya Menke, parodontoloog NVvP 

Simone Cortellini, parodontoloog NVvP en implantoloog Uni. van Leuven

 Wist u dat:

n   In het najaar 2021 hopen wij u weer persoonlijk te mogen verwelkomen in 

onze praktijk voor verwijzersavonden.

n   Wij in onze volgende Paro-info een samenvatting willen geven van de 

publicatie over de resultaten van een onderzoek dat de afgelopen jaren  

in onze praktijk heeft plaatsgevonden.

n   Intake patiënten kunnen wij binnen 2 maanden een afspraak geven.  

Heeft u een spoed patiënt bel de praktijk, hiervoor zal plek worden 

gemaakt in onze agenda.


