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Geachte collega,

In deze editie van de Paro-info willen wij u op de hoogte brengen van de 
huidige inzichten op het gebied van patiënten met diabetes mellitus en 
tevens gingivitis of parodontitis. 

Uitnodiging informele borrel 2 juli a.s.
Tevens nodigen wij u graag uit voor een informele borrel in  
onze fraaie tuin op donderdag 2 juli a.s. om 17.00 uur. Graag  
vernemen wij of wij u dan mogen verwelkomen. U kunt zich  
hiervoor tot uiterlijk donderdag 25 juni a.s. aanmelden via  
de mail: info@paro-denhaag.nl
Graag het aantal personen vermelden.

Bent u goed geïnformeerd over diabetes mellitus?
4% van de bevolking boven de 20 jaar is in Nederland diabeet. Op de 
16,5 miljoen inwoners zijn dat er bijna 500.000. Lang niet alle gevallen 
zijn gediagnostiseerd. Door de toenemende obesitas wordt een progressieve 
toename van het aantal diabeten verwacht. Diabetes type II zal sterk  
toenemen. Diabetes II kan al beginnen op een leeftijd van 12-14 jaar.  
Ook diabetes type I komt voor onder kinderen en wordt reeds bij 
6-12 jarigen aangetroffen. (A. Kooy 2008)

Door geïntensiveerde screening via huisarts en allertheid van de tandarts 
zullen meer niet-gediagnostiseerde diabeten worden gediagnostiseerd en 
geregistreerd. In 2015 wordt een aantal van 1.000.000 diabeten verwacht.

Pathogenese
Diabetes mellitus type I wordt veroorzaakt door een auto-immuun proces, 
waarbij destructie van de bèta cellen in de eilanden van Langerhans in de 
alvleesklier ontstaat met als gevolg een insuline tekort. Uiteindelijk kan 



het lichaam helemaal geen insuline aanmaken. Insulinedeficiëntie leidt tot 
ketoacidose en levensbedreigende verzuring. Dit destructieve proces heeft 
deels een genetische achtergrond en wordt deels mogelijk veroorzaakt door 
een viraal agens. (A. Kooy 2008)

Diabetes mellitus type II ontstaat door insulineresistentie in wisselende  
combinatie met relatieve insulinedeficiëntie. Type II heeft deels een genetische 
achtergrond en wordt tevens beïnvloed door omgevingsfactoren zoals 
obesitas. Insulineresistentie wordt gekenmerkt door overgewicht, verhoogde 
bloeddruk, een gestoorde vetstofwisseling en vertraagde fibrinolyse. Al deze  
factoren dragen bij aan een verhoogd risico op hart- en vaatziekten, leidend 
tot ernstige vaataandoeningen en een verkorte levensverwachting.

Complicaties bij diabetes
Diabetes type I en II leiden tot een verhoogd risico op ontstekingen.  
Zodoende kunnen er complicaties ontstaan aan de ogen, nieren, het  
zenuwstelsel en de grote of kleine arteriën. De vasculaire veranderingen 
kunnen leiden tot een aanzienlijke toename in coronaire hartziekten,  
beroerten en perifere vaataandoeningen. (A. Kooy 2008)

Een diabeet heeft een verhoogd risico op parodontitis
Het parodontium loopt eveneens risico. Uitgebreid wetenschappelijk onder-
zoek van de laatste 30 jaar toont aan dat diabetes is geassocieerd met een 
toegenomen prevalentie van parodontitis. Volgens Grossi (1994) is dit een 
odds ratio van 2,3. Soskolne (1998) beschrijft in een overzichtsartikel odds 
ratios van 2,3 tot 2,6. In een grootschalig bevolkingsonderzoek in de VS 
scoorden slecht ingestelde diabeten een 3,5 keer verhoogd risico op ernstige 
parodontitis t.o.v. de niet-diabeten. Zelfs de goed ingestelde diabeet heeft 
een verhoogd risico op parodontitis van 40%.

Recent gepubliceerd onderzoek van Lala (2007) bij kinderen met diabetes 
type I laat zien dat deze kinderen een aanzienlijk vergroot risico hebben op 
juveniele parodontitis. Dit was aantoonbaar in zowel de leeftijdsgroep van 
6-11 jaar als in die van 12 tot 18 jaar.



Tervonen toonde in 1993 aan dat een verhoogde bloedsuikerspiegel de 
oorzaak is van het verhoogde risico op parodontitis bij diabetes type I en II. 
Ook de microvasculaire veranderingen in de gingiva zijn er hier debet aan. 
Westfelt (1996) liet na 5 jaar prospectief onderzoek zien dat behandeling 
van parodontitis bij diabetici wordt vergemakkelijkt door het nauwkeurig 
instellen van de bloedsuikerwaarde. Ook bij de prediabeten, en niet zelden 
in relatie tot obesitas, bestaat een verhoogd risico op ontsteking van het 
parodontium.

Immuunrespons in het parodontium is verstoord bij een diabeet
Er is een verschil in de immuunrespons in het parodontium bij personen met 
en zonder diabetes. Bij een bacteriële infectie van het parodontium in een 
gezonde persoon komen bacterieantigenen, lipopolysachariden (LPS) vrij. 
Door koppeling van LPS aan receptoren op de monocyten en macrofagen 
worden deze gestimuleerd tot productie van een reeks ontstekingsmedia-
toren. Deze veroorzaken kettingreacties waaronder afbraak van bindweefsel 
en bot in het parodontium.
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Bij diabetici wordt bovengenoemde immuunreactie versterkt. (Roy Page 
1998, Jannet Southerland 2006). Door de verhoogde bloedsuikerspiegel 
vindt glycolisering plaats van de vrije lipiden en proteïnen. Hierdoor ontstaan 
de zogenaamde Advanced Glycolysed Endproducts (AGE). AGE zijn complexe 
moleculen die zich binden aan receptoren, RAGE, op monocyten en macro-
fagen met complicaties als gevolg. Éénmaal gekoppeld aan monocyt of  
macrofaag worden deze geconditioneerd tot een hyperinflammatoire reactie  
op het moment dat ook bacterieel LPS zich aan diezelfde cel verbinden.  
Het gevolg is een uitbarsting van een nog grotere cascade aan ontstekings-
mediatoren die verantwoordelijk zijn voor versnelde afbraak van het  
parodontium evenals voor weefselschade elders in het lichaam.

Moeilijk instelbare diabetes bij parodontitis 
In de medische diabetes literatuur wordt aangenomen dat een chronische 
ontsteking de instelling van diabetes verstoort en daarmee het risico op 
complicaties van diabetes vergroot. (A. Kooy 2008)
Parodontitis is een chronische ontsteking die bijdraagt tot een slechte  
glycemische controle. Diabeten met ernstige parodontitis blijken een 6 keer 
zo groot risico te hebben op moeizaam instelbaar bloedsuikerspiegel verge-
leken met diabeten met geen of geringe parodontitis. De slechte instelling 
vergroot vervolgens het risico op ernstige parodontitis en een vicieuze cirkel 
ontstaat waardoor vermoedelijk het risico op overige complicaties wordt 
vergroot (Taylor 2001 en Collin 1998).

Parodontitis is predictor van sterfte door  
myocardinfarct of nierafwijkingen bij diabetes
Saremi beschrijft in Diabetes Care (2005) na 6 jaar prospectief onderzoek bij 
Pima indianen dat parodontitis bij diabetes II patiënten is geassocieerd met 
het overlijden door myocardinfarct of nefropathie. Na correctie voor leeftijd, 
geslacht en natuurlijke doodsoorzaken bleek per 1000 diabetes II patiënten 
de sterfte per jaar 0,37% te bedragen voor de groep met geen of milde 
parodontitis, 1,97% voor degenen met een matige parodontitis en 2,84% 
voor de diabeten met ernstige parodontitis.



Een hypothetisch model van de ongunstige samenhang tussen diabetes, 
parodontitis en cardiovasulair lijden is in 2006 door Jannet Souterland  
gepubliceerd.

Diabetes lijkt beter instelbaar na behandeling van parodontitis 
Interventieonderzoek laat zien dat behandeling van parodontitis de glyce-
mische controle kan verbeteren (Williams 1960, Miller 1992, Grossi 1997, 
Navarro-Sanchez et al 2007). Verder interventieonderzoek naar preventie 
van diabetescomplicaties door parodontale behandeling is op komst in de 
VS met steun van de National Institutes of Health.

Besparing medische kosten diabetespatiënt  
verwacht door parodontale behandeling
Een voorzichtige bevestiging van deze aanname werd gegeven door 
prof. dr. Genco in zijn presentatie op Euro Perio V juni 2006 in Madrid. Hij 
refereerde naar een 2 jaar prospectief interventie onderzoek van diabetes 
patiënten met parodontitis verzekerd bij één verzekeringsmaatschappij in  
de VS. Bij deze patiëntengroep bleek er na het inzetten van parodontale  
behandeling en nazorg jaarlijks een netto 15% kostenbesparing op de 
totale medische kosten te zijn ontstaan. 

Aanbevolen maatregelen bij diabetes patiënten
Preventieve maatregelen tegen het ontstaan van parodontitis en vroegtijdig 
opsporen en behandelen van een bestaande parodontitis is noodzakelijk 
voor het behoud van het gebit en lijkt van belang voor het stabiliseren van 
de bloedsuikerspiegel.

Begeleiding van voeding, lichaamsbeweging en gecontroleerde medicatie, 
om de bloedsuikerspiegel te stabiliseren is wenselijk om het voortschrijden 
van parodontitis en het risico op gebitsverlies te beperken.



Samenwerking tussen de diabeteszorg en het  
tandheelkundig team bestaande uit tandartsen,  
parodontologen en mondhygienisten is wenselijk.
In de praktijk zou het wenselijk zijn indien wij specifieke patiënten met 
zowel diabetes als parodontitis extra hulp zouden kunnen bieden door als 
begeleiders en behandelaars meer te weten van elkaars werkwijze.

Een zeer groot deel van de Nederlandse bevolking ziet 1 of 2x per jaar de 
tandarts voor controle. Wanneer de tandarts tandvleesproblemen ontdekt 
door de patiënt jaarlijks te screenen op parodontitis heeft hij/zij de mogelijk-
heid de patiënt zelf te behandelen. In de praktijk echter stuurt bijna elke 
tandarts een patiënt met tandvleesproblemen door naar een mondhygiënist 
of in de ernstiger gevallen naar een parodontoloog.
Het is helaas niet altijd zo dat elke tandarts jaarlijks de patiënten screent op 
parodontitis. Cariës heeft nog steeds de grootste aandacht. Zodoende komt 
late diagnostiek van parodontitis ook wel eens bij diabeten voor.

Nu is het van groot belang om de diabetes patiënt erop te attenderen dat 
hij/zij een vergroot risico heeft op gingivitis en parodontitis en dat parodon-
titis zijn weerslag heeft op de instelbaarheid van diabetes. Hier zou de diabetes 
verpleegkundige en belangrijke rol in de voorlichting kunnen spelen.

De diabetespatiënt dient te weten dat de mondhygiënische zelfzorg van 
beslissend belang is voor het voorkomen van gingivitis en parodontitis en 
dat iedere diabetespatiënt zich jaarlijks dient te melden bij de tandarts met 
verzoek om screening van de gezondheid van het tandvlees.

Mocht een gingivitis of parodontitis van lichte of matige aard worden  
vastgesteld dient deze onmiddellijk te worden behandeld.

Voor diabetespatiënten met matige of ernstige parodontitis is ons advies om 
deze te (laten) verwijzen voor behandeling in regie van de parodontoloog. 
Niet zelden is hier sprake van personen waarbij vaatlijden en uitgebreide 
medicatie al een rol spelen.



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

T 070 - 361 51 46  n  F 070 - 361 50 46  n  E info@paro-denhaag.nl  n  www.paro-denhaag.nl

 Wist u dat:

n     Ons gehele team door middel van diverse in- en externe training  
ervoor zorgt dat de kennis up to date blijft.

n     Wij volgend jaar opnieuw voor u diverse nascholingsactiviteiten  
zullen organiseren.

n      Wij uw patiënten altijd voorzien van heldere mondelinge en  
schriftelijke voorlichting over diagnose, de inhoud van behandeling  
en de kosten daarvan.

n     Wij graag uw e-mail adres ontvangen.

n      Wij graag van u vernemen indien u bij voorkeur patiëntengegevens  
via de mail wenst te ontvangen.

Vriendelijke groet,

Tine Vangsted
John Raber
Jacqueline Speelman
Sokratis Katsamakis


