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Geachte Lezer,
Voor u ligt onze laatste Paro-info van 2018. Hierin leest u o.a. over een
verrassende achterzijde van de medaille voor de Olympisch sporter en treft u
onze kerstwens aan.

Mondgezondheid van topsporters
Tijdens Europerio 9 te Amsterdam werd o.a. gesproken over de mondgezondheid van topsporters. Hieronder leest u een samenvatting van een aantal
opmerkelijke punten uit de lezing van Professor I. Needleman (Professor of
Restorative Dentistry and Evidence-Based Healthcare at UCL Eastman
Dental Institute and Honorary Consultant in Periodontology with UCLH).

Samenvatting
Dat voldoende bewegen naast een goede voeding goed is voor de (mond)
gezondheid is alom bekend. Onze gezondheid wordt echter ook onder
andere door stress beïnvloed.
De meeste van ons beoefenen een recreatiesport omdat we het leuk vinden
en om de conditie op peil te krijgen respectievelijk te houden. Hoe zit het
echter met de mondgezondheid van topsporters? In deze groep is stress
nadrukkelijk aanwezig, wat zowel systemisch als lokaal tot klachten aanleiding kan geven. Ook de voeding van topsporters kan negatieve invloeden
op de dentitie en orale mucosa hebben.
Tijdens het Europerio 9 in Amsterdam hield professor I. Needleman een
voordracht over “De mondgezondheid en topsport”. Zijn onderzoek werd
in 2012 tijdens de Olympische spelen in Londen gedaan maar soortgelijke
onderzoeken zijn vaker gedaan onder andere tijdens de Olympische spelen
in Rio de Janeiro met min of meer dezelfde uitkomsten.
Topsporters hebben vaak een slechte mondgezondheid. Professor Needleman
onderzocht met zijn team tijdens de Olympische Spelen van Londen in 2012

de mondgezondheid en de invloed op de prestaties van 302 deelnemers
aan deze spelen.
Een slechte mondgezondheid, waaronder cariës, had 55% van de onderzochte atleten. Erosie kwam bij 45% voor, ernstige gingivitis bij 76% en
parodontitis bij 15%.
Uit een vragenlijst bleek dat 40% zich zorgen maakte over hun mondgezondheid, bij 28% had het invloed op de ‘quality of life’, maar bij 18% had
het ook invloed op het trainen en de wedstrijden.
Tijdens het mondonderzoek bleek 55% carieuze laesies te hebben welke bij
41% tot in het dentine was voortgeschreden.
Cariës had invloed op de prestaties door de pijnklachten tijdens eten,
drinken en slapen. De oorzaak van het verhoogd voorkomen van cariës is
de koolhydraatinname en de verminderde speekselvloed. Droge mond is
een gevolg van topsport door mondademhaling, minder drinken en tevens
minder speekselvloed.
Bij bijna 45% van de onderzochte sporters was matige tot ernstige erosie
of attritie op de occlusale en incisale vlakken aanwezig. Door het klemmen
tijdens trainen en wedstrijden slijten de occlusie vlakken meer en is breuk
van tanden of kiezen ook mogelijk. Vooral bij contactsporten zoals boksen,
(ijs)hockey zijn trauma’s mogelijk ondanks gebitsbescherming. Pericoronitis
was bij 10% van de atleten aanwezig (waarschijnlijk mede door de leeftijd
waarin topsport wordt beoefend) en 11% van hen hadden een pijnlijke en
ongezonde mucosa. Dentaal en orofaciaal trauma kwam bij 30% van de
atleten voor. Bijna de helft van de atleten was het voorgaande jaar niet naar
een tandarts gegaan.
Professor Needleman onderstreepte dan ook dat een gezonde mond niet
alleen invloed heeft op de quality of life maar ook op de trainings- en
wedstrijd prestaties. Voor topprestaties zijn tandheelkundige controles en
behandelingen dan ook essentieel.
In Nederland en in het bijzonder bij het NOC/NSF bestaat veel aandacht
voor mondgezondheid en is een controle bij één van de vijf centra voor
bijzondere tandheelkunde, naast het invullen van een digitale vragenlijst,

een verplichting. Bij de Olympische spelen van 2016 waren er voor het
eerst in de Nederlandse ploeg geen tandheelkundige problemen.
Bij topsporters van socio-economische lage afkomst (veelal voetballers)
kwamen veel meer tandheelkundige problemen voor.
Oral health and elite sport performance, Ian Needleman et al
https://bjsm.bmj.com/content/49/1/3
Topsport en mondblessures congres verslag
https://www.ntvt.nl/nieuws/topsport-en-mondblessures

Verwijzersavonden
Op dinsdag 9 en maandag 15 oktober j.l. hebben wij twee geheel “uitverkochte” verwijzersavonden georganiseerd. Wij mochten veel geïnteresseerde
verwijzende collegae verwelkomen.
Het onderwerp was: “Tandheelkunst en de opmars van pillen”. Spreker was
onze collega Julie Graswinckel, parodontoloog NVvP. Zij besprak onder
meer de effecten van bepaalde medicijnen op de mondgezondheid en
tevens de opmars van recreatieve drugs en de mogelijke effecten daarvan
op de mond en het aangezicht. Tevens kwamen enkele vaker voorkomende
slijmvliesafwijkingen aan bod.
Een hand-out werd aan de deelnemers aangeboden, evenals een evaluatieformulier, waarmee wij terugkoppeling hopen te ontvangen, welke verwerkt en gebruikt kan worden bij volgende nog te organiseren avonden.
Mocht u deze keer niet in de gelegenheid zijn geweest om te komen, dan
nodigen wij u van harte uit om bij een volgende avond het eens te proberen.
Suggesties over onderwerpen binnen ons vakgebied waarover u geïnformeerd zou willen worden zijn welkom .

Zorgmail
Zoals eerder in de Paro-info meegedeeld verzenden wij patiëntengegevens
digitaal alleen nog maar per Zorgmail of anders per papieren post.

Hiermee voldoen wij aan de AVG richtlijn in het kader van de privacywet
om deze gegevens op een veilige manier te verzenden.
Wij hopen van zoveel mogelijk verwijzers hun Zorgmail adres of een ander
geaccrediteerd ‘secure mail’ te mogen noteren. Indien nog niet aan ons
doorgegeven, graag ontvangen wij uw gegevens op admin@paro-denhaag.nl
Wilt u aan ons digitaal patiëntgegevens sturen, doe dat dan graag naar ons
zorgmailadres 500086358@lms.lifeline.nl

Beste collegae,
Wij danken u voor de
verwijzingen in 2018
en vertrouwen op
een fijne samenwerking in 2019.
Wij wensen u en uw
medewerkers hele
prettige kerstdagen en
een voorspoedig 2019.
Namens het gehele
team van de
Parodontologische Kliniek
Den Haag

Wist u dat:
n

de kliniek gesloten is van dinsdag 25 december 2018 tot en met dinsdag
1 januari 2019. Vanaf woensdag 2 januari 2019 staan wij weer voor u en
uw patiënten klaar.

n

wij graag uw ideeën en suggesties horen over onderwerpen voor
eventueel te plannen verwijzersavonden in 2019. Stuur uw bericht naar
admin@paro-denhaag.nl

n

ons gehele team begin november een communicatie training heeft
gevolgd; het thema was “de patiëntenreis door de kliniek en de vele
verschillende punten van communicatie”. Op deze manier hopen wij u
en uw patiënten nog beter van dienst te kunnen zijn.

n

u de parodontologen en implantoloog het best telefonisch kunt bereiken
voor patiëntenoverleg tussen 07.45 en 08.00 uur en/of tussen 12.00 en
12.30 uur. U kunt natuurlijk ook via onze receptie een ander tijdstip van
overleg afspreken met de betreffende parodontoloog/implantoloog.

Vriendelijke groet,
Tine Vangsted, parodontoloog NVvP, implantoloog NVOI
John Raber, Jacqueline Speelman, Ilara Zerbo, Julie Graswinckel,
parodontologen NVvP
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