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NS  Niet Significant 
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Abstract 
 

Inleiding 

Diabetes mellitus ( = DM ) of suikerziekte (1-3) is een chronische stoornis in het metabolisme van 

vetten, suikers en eiwitten waarvan de prevalentie wereldwijd aan het toenemen is. De gevolgen van 

deze ziekte zijn een hogere morbiditeit en mortaliteit ten gevolge van de vele complicaties, waarvan 

parodontitis de zesde hoofdcomplicatie is (4). Aangezien er in de toekomst steeds meer 

diabetespatiënten op de wereld zullen zijn, en bijgevolg ook meer mensen met diabetische 

complicaties, is het interessant om een goed inzicht te hebben in de bidirectionele relatie tussen 

diabetes mellitus en mondgezondheid zodat er op tijd gediagnosticeerd wordt, behandelingen worden 

gestart en het belang van preventie duidelijk wordt. 

Materiaal en methoden 

Na het opstellen van de PICO- vraag werd er in de databases „MEDLINE‟ en „The Cochrane Library‟ 

op een systematische manier een zoektocht naar relevante literatuur gedaan. Dit leverde uiteindelijk 2 

reviews, 13 case- controle studies en 1 cohort studie op. 

Resultaten 

Wanneer DM type I patiënten werden vergeleken met controles waren er op kinderleeftijd significante 

verschillen in de aanwezigheid van gingivale en parodondale aandoeningen, terwijl dit verschil niet 

meer significant was op volwassen leeftijd. Wanneer DM type II patiënten werden vergeleken met 

controles werd er significant meer gingivale en parodontale aantasting waargenomen in de 

diabetesgroep.  

Er werden geen verschillen gevonden in de ernst van gingivale en parodontale aantasting wanneer DM 

type I patiënten werden vergeleken met controles. Wanneer DM type II patiënten werden vergeleken 

met controles werden er geen significante verschillen gevonden in de meta- analyse van Khader (9), 

maar wel in de vele solitaire studies. Uit bepaalde studies bleek dat de ernst van de gingivale en de 

parodontale aantasting afhankelijk was van de metabole controle van de diabetes. De mondgezondheid 

van diabetespatiënten met een goede metabole controle was vergelijkbaar met deze van de gezonde 

controles, terwijl diabetespatiënten met een slechte metabole controle duidelijk een meer uitgebreidere 

gingivale en parodontale aantasting hadden.  

Er was geen invloed van diabetes op het ontwikkelen van cariës, het aantal ontbrekende tanden en het 

aantal gevulde tanden. De enige uitzondering hierop waren de DM type II patiënten bij wie er meer 
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ontbrekende tanden werden gezien. Het was moeilijk om de specifieke veranderingen die geïnduceerd 

werden door diabetes te onderscheiden van andere oorzaken aangezien zowel diabetes als het 

ontwikkelen van cariës multifactoriële ziektes zijn. 

 

Onderzoek uit 2004 (5) toonde aan dat elke bijkomende millimeter in gemiddelde pocket diepte 

correspondeerde met een stijging van het HbA1c met 0,13%. Patiënten die in het onderzoek van 

Simpson en Needleman (7) tot de interventiegroepen behoorden, vertoonden na drie tot vier maanden 

parodontale behandeling een daling van hun HbA1c met 0,40%. Als we de resultaten van Khaw (23) 

hierop toepasten, gaf deze daling van het HbA1c met 0,4% een reductie van 20% van de totale 

mortaliteit. 

Conclusie 

Er is inderdaad een bidirectioneel verband tussen diabetes mellitus en mondgezondheid. Hoewel de 

incidentie van bijvoorbeeld gingivale en parodontale aandoeningen groter is bij de diabeten is de 

invloed van diabetes op de mondgezondheid van deze patiënten moeilijk eenduidig te bepalen 

aangezien zowel diabetes als mondgezondheid afhankelijk zijn van meerdere factoren zoals 

bijvoorbeeld de controle van de diabetes, dieet, frequentie van tandartsbezoeken, leeftijd, … Om die 

redenen moet elke diabetespatiënt op een individuele manier aangepakt worden voor wat de preventie 

en behandeling van mondpathologie betreft. Dit is zeker aan te raden aangezien parodontale 

behandeling leidt tot een daling van het HbA1c en bijgevolg een daling van de totale mortaliteit. 
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Inleiding 
 

Diabetes mellitus ( = DM ) of suikerziekte (1-3) is een chronische stoornis in het metabolisme van 

vetten, suikers en eiwitten die wordt gekenmerkt door een relatief of absoluut insulinegebrek dat zich 

biochemisch manifesteert door een gestegen glycemie of bloedsuikergehalte. Er bestaan 2 hoofdtypes 

binnen de diagnose van diabetes mellitus (3, 4): diabetes mellitus type 1 en diabetes mellitus type 2. 

Diabetes mellitus type 1 is een auto- immune aandoening waarbij de insuline producerende bèta- 

cellen van de pancreas worden afgebroken waardoor er een absolute deficiëntie van de insulinesecretie 

ontstaat. Bij deze patiënten zijn er auto- antilichamen aanwezig. Diabetes mellitus type 2 wordt gezien 

bij 90% van de patiënten met diabetes mellitus en is een onderdeel van het metabool syndroom. Bij dit 

type diabetes is er insulineresistentie doordat er een relatief verminderd vermogen is van de 

pancreatische bèta- cellen om aan de insulinesecretie te voldoen. De acute complicaties van diabetes 

mellitus zijn een hypoglycemie, keto- acidose en een hyperosmolair niet- ketotisch coma. De 

chronische complicaties kunnen onderverdeeld worden in 3 grote categorieën: micro- angiopathie ( vb. 

diabetische retinopathie en nefropathie ), macro- angiopathie ( vb. angor, myocardinfarct, 

claudicatio,… ) en diabetische neuropathie ( sensorieel, motorisch en autonoom ). Dit alles maakt dat 

diabeten een hogere morbiditeit en mortaliteit hebben dan niet- diabeten. Het verband tussen 

mondgezondheid en diabetes mellitus is reeds in vele studies onderzocht (8). Er is gevonden dat 

parodontitis de zesde hoofdcomplicatie van diabetes mellitus is (2). Wanneer de parodontale status van 

diabeten vergeleken wordt met deze van niet- diabeten zijn er resultaten die aantonen dat de 

gemiddelde PPD ( = Probing Pocket Depth ) en CAL ( = Clinical Attachment Loss ) significant hoger 

zijn bij diabeten (9). Er is ook aangetoond dat parodontale behandeling van diabeten kan leiden tot een 

significante daling van het HbA1c waarden met als gevolg een daling van de totale mortaliteit (7, 10).  

De prevalentie van diabetes mellitus, en dus ook haar complicaties, is wereldwijd aan het toenemen. In 

2023 zouden er wereldwijd naar schatting meer dan 300 miljoen diabetespatiënten zijn (4). De 

oorzaken van de toename van patiënten met diabetes mellitus type 2 zijn slechte eetgewoontes, 

obesitas en een sedentair leven (11). De prevalentie van parodontitis wordt geschat op 10-15% van de 

volwassenen tussen 21 en 50 jaar en ongeveer 30% van de 50- plussers (12). 

Aangezien er in de toekomst steeds meer diabetespatiënten op de wereld zullen zijn, en er bijgevolg 

ook meer mensen met diabetische complicaties zullen zijn, is het interessant om een goed inzicht te 

hebben in de bidirectionele relatie tussen diabetes mellitus en mondgezondheid zodat er op tijd 

gediagnosticeerd wordt, behandelingen worden gestart en het belang van preventie duidelijk wordt. 
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De reden waarom dit onderwerp op het einde van de derde bachelor in mijn top-10 van favoriete 

onderwerpen stond is omdat ik, met de kennis die ik toen had, wist dat diabetes mellitus een hoge 

prevalentie had in onze maatschappij. Aangezien onze westerse levensstijl bijdraagt tot een hoger 

risico op het ontwikkelen van diabetes mellitus ( vnl. type 2 ) zullen er steeds meer personen deze 

ziekte krijgen in de toekomst. Daarom is het belangrijk te weten welke de factoren zijn die deze ziekte 

beïnvloeden en welke de gevolgen van diabetes mellitus zijn zodat hierop kan worden ingespeeld via 

behandeling en preventie. 

Het objectief van deze masterproef is het bestuderen van het bidirectioneel verband tussen 

mondgezondheid en diabetes mellitus door middel van een zo systematisch en transparant mogelijke 

literatuurstudie. Hierbij wordt nagegaan welke evidence er al bestaat die dit verband aantoont en wat 

de klinische relevantie van dit verband kan zijn. 
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Materiaal en methoden 

1. PICO- vraag 

 

Bij de start van deze masterproef werd er een PICO- vraag opgesteld. Deze zou dienen als leidraad bij 

het zoeken naar relevante literatuur. Deze PICO- vraag werd in 2 delen opgesplitst:  

1. Lopen patiënten met diabetes mellitus een hoger risico voor het hebben van 

mondgezondheidsproblemen?  

2. Beïnvloeden problemen met de mondgezondheid het ontstaan, verloop en genezing van 

diabetes mellitus? 

Tabel 1: PICO- vraag 

P (Patient) I (Intervention) C (Comparison) O (Outcome) 

 

Patiënt met diabetes mellitus 

 

 

 

Diabetes mellitus 

(blootstellingsfactor) 

 

Patiënt zonder diabetes 

mellitus 

 

Mondgezondheid 

 

Patiënt met 

mondgezondheidsproblemen 

 

 

Mondgezondheid 

 

Patiënt zonder 

mondgezondheidsproblemen 

 

 

Diabetes mellitus 

 

 

2. Database en zoektermen 

 

Bij het zoeken van de artikels werd er gebruik gemaakt van 2 databases: „MEDLINE‟ ( via Pubmed ) 

en de „The Cochrane Library‟. Er werd gebruik gemaakt van de Mesh- termen „diabetes mellitus‟, 

„dentistry‟, „oral health‟ en periodontitis‟. De gebruikte combinaties waren [diabetes mellitus AND 

dentistry], [diabetes mellitus AND oral health] en [diabetes mellitus AND periodontitis]. 

3. Inclusie- en exclusiecriteria 

 

De exclusiecriteria waren niet- Engelstalige artikels en artikels gepubliceerd vóór 1993. Nieuwe 

inzichten in zowel de pathogenese als de behandeling van beide diabetes en 

mondgezondheidsproblemen doen vermoeden dat publicaties ouder dan 20 jaar actueel minder 

relevant zijn. 
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Voor de inclusie van artikels werd in eerste instantie op basis van de titel gekeken naar de relevantie 

met het onderwerp. Afhankelijk van de relevantie hiervan werd besloten om 236 artikels te 

weerhouden voor verdere selectie. In tweede instantie werd naast de titel ook het abstract gelezen en 

afhankelijk van de relevantie op basis van het abstract werd het artikel weerhouden voor verdere 

evaluatie of verworpen. Deze procedure leverde 119 artikels op.  

Als derde stap werden deze 119 artikels onderverdeeld naargelang hun studiedesign. In eerste instantie 

werd het deel „materiaal en methoden‟ van de 44 reviews gelezen en getoetst aan kwaliteitscriteria 

specifiek voor reviews, gerapporteerd door de Cochrane collaboration. Deze kwaliteitscriteria zijn te 

vinden op de website www.cebam.be ( zie bijlage 5 en 6 ), de Belgische tak van de Cochrane. Het 

resultaat hiervan was dat er 2 reviews geïncludeerd werden en 24 reviews geëxcludeerd. De 

karakteristieken van de geïncludeerde reviews staan in „bijlage 1‟ en de redenen waarom bepaalde 

reviews werden uitgesloten staan in „bijlage 3‟. Er waren 10 reviews waarvan er zowel elektronisch als 

op hard copy binnen de Universiteit Gent geen versie te vinden was. Indien er een e-mailadres vermeld 

stond in deze artikels is er een e- mail gestuurd naar de auteur om een full text van het artikel te 

vragen. Bovendien werd bij elke review nagegaan of deze niet dubbel in de lijst was opgenomen. 

Indien dit het geval was werd er slechts één van de twee reviews weerhouden voor kwaliteitstoetsing. 

Dit was het geval voor 8 reviews. 

Van de initieel geselecteerde 75 solitaire studies werden er 17 geëxcludeerd aangezien deze al waren 

opgenomen in de referenties van één van de twee geïncludeerde reviews. Ook voor deze studies werd 

voor elk artikel nagegaan of deze niet dubbel was opgenomen in de lijst. Op deze manier werden er 5 

artikels geëxcludeerd. Verder stonden er nog 3 artikels in de lijst die dateerden van vóór 1993 en 1 

artikel dat apart geklasseerd werd als „twijfelgeval‟. Uiteindelijk werd ervoor gekozen dit artikel niet 

op te nemen in de uiteindelijke selectie. De overgebleven solitaire artikels werden afhankelijk van hun 

studiedesign getoetst aan specifieke kwaliteitscriteria ( zie bijlage 7 en 8 ). Van de overgebleven 50 

artikels waren er 26 patiënt- controle studies, 3 randomized clinical trials ( RCT‟s ) en 3 cohort 

studies. Van 17 artikels werd er zowel elektronisch als via hard copy binnen de Universiteit Gent naar 

een exemplaar van de full text gezocht maar deze zoekactie leverde geen resultaat op. Indien er een e- 

mailadres vermeld was, werd ook hier een e- mail naar de auteur gestuurd. Op deze manier werd de 

full text van 2 artikels gevonden, waarvan één werd opgenomen als patiënt- controle studie en de 

andere na toetsing aan de kwaliteitscriteria geëxcludeerd werd. Het resultaat was de inclusie van 13 

patiënt controle onderzoeken en 1 cohort studie. De karakteristieken van de geïncludeerde solitaire 

studies staan in „bijlage 2‟ en de redenen waarom bepaalde solitaire studies werden uitgesloten staan in 

„bijlage 4‟.  

Elke stap van deze zoektocht werd neergeschreven in een Word- document en kon op die manier van 

nabij gevolgd worden door mijn promotor, Prof. Dr. Vanobbergen.  

 

http://www.cebam.be/
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Figuur 1: Flowchart van de zoekactie 

1. Titel: selectie op basis van relevantie: 

[diabetes mellitus AND dentistry]: 138 artikels  

[diabetes mellitus AND oral health]: 24 artikels     236 artikels geselecteerd 

[diabetes mellitus AND periodontitis]: 74artikels  

2. Titel en abstract: selectie op basis van relevantie: 

[diabetes mellitus AND dentistry]: 62 artikels  

[diabetes mellitus AND oral health]: 13 artikels     119 artikels geselecteerd 

[diabetes mellitus AND periodontitis]: 44 artikels 

Selectie op basis van relevantie titel: 236 artikels

Selectie op basis van relevantie titel en abstract: 119 artikels

Inclusie: 16 artikels

- 2 reviews

- 13 patiënt- controle studies

- 1 cohort studie

Kwaliteitsbeoordeling van 44 reviews:

- Exclusie: 24

- Geen full text: 10

- Dubbel: 8

75 solitaire studies waarvan 17 overeenkomen met 
referenties uit geselecteerde reviews

Kwaliteitsbeoordeling van 58 solitaire studies:

- Twijfelgeval: 1

- Dubbel: 5

- Na 1993: 3

- 26 patiënt- controle studies: 14 exclusie

- 3 RCT' s: 3 exclusie

- 3 cohort studies : 2 exclusie

- 17 gemaild: 16 exclusie 
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Resultaten 
 

Bij de bespreking van de resultaten werd in eerste instantie de invloed van diabetes mellitus op de 

mondgezondheid bestudeerd. In dit deel werd de term „mondgezondheid‟ ingedeeld in gingivitis, 

parodontitis, cariës, ontbrekende en gevulde tanden. Reeds bij het definiëren van deze begrippen werd 

het duidelijk dat het onderscheid tussen gingivitis en parodontitis niet altijd gemakkelijk was. Zo 

bestaat het parodontium, dat aangetast wordt bij parodontitis, onder andere uit de gingivale mucosa. 

Hoewel er dus duidelijk overlap was tussen sommige begrippen was dit onderscheid nodig om enige 

vorm van structuur te verkrijgen in de vele resultaten die werden gevonden. In het tweede deel van 

deze masterproef werd de invloed van mondgezondheid op diabetes mellitus bestudeerd.  

DEEL 1: Invloed van diabetes mellitus op de mondgezondheid 

1. Invloed van diabetes mellitus op gingivitis en parodontitis 

1.1. Definitie van gingivitis en parodontitis 

 

Gingivitis (2, 13, 14) is een ontsteking van de gingiva ( = tandvlees ) en kan beoordeeld worden aan de 

hand van enkele klinische parameters: de plaque index ( = PI ), gingivale index ( = GI ) en de calculus 

index ( = CI ).  

De PI is de aanwezigheid van een hoeveelheid plaque ter hoogte van de cervicale regio van de tand en 

kan worden uitgedrukt in percentages van het aantal geëvalueerde sites. Het wordt beoordeeld ter 

hoogte van 4 oppervlaktes van de tand(en): mesiaal, distaal, buccaal en linguaal. Tandplaque wordt 

gedefinieerd als een massa van afgezette voedselresten op het tandoppervlak waarin bacteriën zich 

vermenigvuldigen. Deze bacterielaag wordt samengehouden door onder meer kleverige 

polysachariden die gevormd worden door enzymen die afkomstig zijn van deze bacteriën. Indien deze 

tandplaque niet wordt verwijderd, ontstaat er een proces van zuurvorming waardoor cariës ontstaan.  

De GI geeft een idee over de gingivale inflammatie en kan worden uitgedrukt als percentage van het 

aantal sites die geëvalueerd zijn aan de hand van de “bleeding on probing ( = BOP )”. Hierbij wordt 

een parodontale sonde tot in de bodem van de gingivale pocket gebracht en daarna zachtjes langs de 

tand(wortel)oppervlak bewogen op 4 verschillende plaatsen van de tand(en): mesiaal, distaal, buccaal 

en linguaal. Wanneer hierdoor binnen de 30 seconden een bloeding ontstaat, wordt deze site als 

geïnflammeerd beschouwd.  
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De CI is de hoeveelheid tandsteen ter hoogte van de cervicale regio van de tand(en) en wordt ook 

onderzocht ter hoogte van 4 oppervlaktes van de tand(en): mesiaal, distaal, buccaal en linguaal. 

Tabel 2: Scores voor de plaque index ( = PI ), gingivale index ( = GI ) en calculus index ( CI ) (2) 

Scores Plaque Index 

 

0 

 
Geen plaque in de gingivale regio 

1 Een film van plaque adherent aan de vrije gingivale rand en de aangrenzende omgeving van de tand. Deze plaque 

kan worden gedetecteerd door een probe langsheen het tandoppervlak te bewegen. 

2 Matige accumulatie van zachte deposits in de gingivale pocket en op de gingivale rand en/of aangrenzende 
omgeving van de tand. Dit kan worden gezien met het blote oog. 

3 Overvloed aan zachte materie binnen de gingivale pocket en/of op de gingivale rand en de aangrenzende 

omgeving van de tand. 

 

Scores Gingival Index 

 

0 

 
Normale gingiva 

1 Milde inflammatie, lichte verkleuring, licht oedeem, geen bloeding bij palpatie 

2 Matige inflammatie, roodheid, oedeem, bloeding bij probing 

3 Ernstige inflammatie, duidelijke roodheid en oedeem, ulceratie, neiging tot spontane bloeding 

 

Scores Calculus Index 

 

0 

 

Geen tandsteen 

1 Aanwezigheid van mild supragingivaal tandsteen dat zich uitbreidt tot de marginale gingiva  

2 Aanwezigheid van matig supra- én subgingivaal tandsteen of van enkel subgingivaal tandsteen 

3 Aanwezigheid van uitgebreid supra- en subgingivaal  

 

Parodontitis is (4, 7, 10, 15, 16) een inflammatoire aandoening die wordt veroorzaakt door een infectie 

van het parodontium ( = steunweefsel rond de tand dat bestaat uit het parodontale ligament, de 

proceccus alveolaris, het wortelcement en de gingivale en alveolaire mucosa ) door 1 of meerdere 

bacteriën. Er treedt destructie op van het onderliggend steunweefsel van de tand en onbehandeld kan 

dit leiden tot tandverlies. De ernst van de aandoening wordt bepaald door het meten van de klinische 

parameters “attachement loss ( = AL, soms CAL wat staat voor Clinical Attachment Loss )” en 

“pocket depth ( = PD soms PPD wat staat voor Probing Pocket Depth )”. Deze metingen worden 

uitgevoerd met een parondontale sonde op verschillende plaatsen van de tand(en): mesiobucaal, 
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midbucaal, distobucaal, mesiolinguaal, midlinguaal en distolinguaal. Hierbij is AL de afstand van de 

cement- glazuurgrens tot de bodem van de parondontale pocket en PD de afstand van de rand van het 

tandvlees tot de bodem van de parodontale pocket ( Fig. 2 ).  

Figuur 2: Gezond parodontaal weefsel tegenover aangetast parodontaal weefsel (17) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risicofactoren (4, 11) voor het ontwikkelen van parodontitis zijn: stress, coping gedrag, osteopenie 

geassocieerd met oestrogeendeficiëntie, het mannelijk geslacht, oudere leeftijd, genetische factoren, 

roken, alcohol, glycemie, mondhygiëne en de aanwezigheid van bepaalde subgingivale micro-

organismen. Om de graad van parodontitis te beoordelen (18) wordt er gebruik gemaakt van de DPSI- 

score ( = Dutch Periodontal Screening Index ), welke is afgeleid van de CPITN ( = Community 

Periodontal Index Of Treatment Needs ). Aan de hand van de scores, die bekomen worden door een 

klinische evaluatie ( Tabel 3 ), worden patiënten ingedeeld in 3 verschillende categorieën waarbij er 

een specifieke vorm van behandeling of additioneel onderzoek wordt voorgesteld naargelang de 

categorie ( Tabel 4 ). De eerste categorie omvat de patiënten met een DPSI- score van 1 en 2, de 

tweede categorie de patiënten met een DPSI- score van 3 en de derde categorie de patiënten met een 

DPSI- score van 4 en 5.  

Tabel 3: Klinische criteria voor parodontitis (18) 

Scores Clinical criteria for the score per sextant 

 

0 

 

Geen pockets > 3 mm in diepte, geen tandsteen, geen overhangende restauraties en BOP tot de bodem van de 

pocket  
 

1 Geen pockets > 3 mm in diepte, geen tandsteen, geen overhangende restauraties maar aanwezigheid van BOP tot 

de bodem van de pocket 

 

2 Geen pockets > 3 mm in diepte, aanwezigheid van BOP tot de bodem van de pocket en aanwezigheid van 

tandsteen of overhangende restauraties 

 

3 

 

4 

 

5 

Aanwezigheid van pathologische pockets van 4–5 mm zonder gingivale recessie 
 

Aanwezigheid van pathologische pockets van 4–5 mm met gingivale recessie ( = wortel ligt gedeeltelijk bloot )  

 

Aanwezigheid van pathologische pockets ≥ 6 mm 
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Tabel 4: Klinische criteria voor parodontitis (18) 

Categorie DPSI- score Additioneel onderzoek en/ of behandeling 

 

0 

 

1 en 2 

 

Verwijderen van tandsteen 
Instructies in verband met mondhygiëne 

 

1 

 

3 

 
 

 

Gelimiteerd parondontaal onderzoek zodat een optimaal behandelplan kan worden 

opgemaakt 
 

2 4 en 5 Uitgebreid parodontaal onderzoek zodat een optimaal behandelplan kan worden opgemaakt 

 

1.2. Invloed van diabetes mellitus op de incidentie van gingivitis en 

parodontitis 

1.2.1. Resultaten uit de meta- analyse van Khader (9) 

 

Tabel 5: Samenvatting van het verschil in de incidentie van gingivitis en parodontitis tussen diabeten en 

controles ( S = significant, NS = niet significant ) (9)  

Studiepopulatie Resultaten Significantie 

 

Patiënten met DM type I, II of beide versus 

controles 

 

 

 

 

 

Patiënten met DM type I versus controles 

 

 

 

 

 

Patiënten met DM type II versus controles 

 

 

Verschil in gemiddelde PI  

Verschil in gemiddelde GI  

Verschil in gemiddelde BOP 

Verschil in gemiddelde CI  

Verschil in gemiddelde AL 

Verschil in gemiddelde PD 

 

Verschil in gemiddelde PI  

Verschil in gemiddelde GI 

Verschil in gemiddelde BOP  

Verschil in gemiddelde AL  

Verschil in gemiddelde PD 

 

Verschil in gemiddelde PI  

Verschil in gemiddelde GI 

Verschil in gemiddelde BOP 

Verschil in gemiddelde AL  

Verschil in gemiddelde PD  

 

 

S 

S 

NS 

NS 

S 

S 

 

S 

S 

S 

S 

S 

 

NS 

NS 

NS 

S 

S 
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In 2006 werd er een meta- analyse (9) 

gepubliceerd waarin de gingivale en parodontale 

status van diabeten ( type I, II of beide types ) 

werd vergeleken met die van niet- diabeten. 

Deze analyse gebeurde aan de hand van 

verschillen in gemiddelde PI, GI, BOP, PPD en 

CAL tussen beide studiegroepen ( Tabel 5 ).  

Om het verschil in mondhygiëne te onderzoeken 

tussen diabeten ( type I, II of beide ) en 

controles werd de gemiddelde PI, afkomstig uit 

10 verschillende studies, vergeleken. In alle tien 

de studies was de gemiddelde PI hoger bij de 

diabetespatiënten maar slechts in 5 studies was dit 

verschil statistisch significant ( Fig. 3 ). Ook het gepoolde verschil in gemiddelde PI was significant 

hoger in de diabetesgroep in vergelijking met de controles en bedroeg 0,218. Statistische tests toonden 

echter aan dat er een significante heterogeniteit was in de studies die werden gebruikt om het gepoolde 

verschil in gemiddelde PI te berekenen. Wanneer de analyse werd beperkt tot studies die enkel DM 

type I patiënten vergeleken met controles ( Tabel 6 ) was er een lichte stijging van het gepoolde 

verschil in gemiddelde PI tot 0,220. Dit verschil was significant maar ook hier was er een significante 

heterogeniteit in de geïncludeerde studies. Wanneer de analyse beperkt werd tot studies die enkel DM 

type II patiënten vergeleken met hun controles daalde het gepoolde verschil in gemiddelde PI tot 

0,191. Dit resultaat was niet significant.  

Figuur 4: Verschillen in gingivale parameters tussen diabeten en niet- diabeten in individuele studies en 

als gepoolde schatter (9) 

  

Figuur 3: Verschillen in parameters voor orale 

hygiëne tussen diabeten en niet- diabeten in 

individuele studies en als gepoolde schatter (9) 



 

13 

 

Om het verschil in gingivale aantasting te 

evalueren tussen diabeten ( type I, II en  

beide ) en controles werden de gemiddelde 

GI en BOP, afkomstig uit respectievelijk 8 en 

4 verschillende studies, vergeleken De 

gemiddelde GI was slechts in 2 van de 8 

studies significant hoger bij de 

diabetespatiënten ( Fig. 4B ). Het gepoolde 

verschil in gemiddelde GI tussen diabeten en 

controles bedroeg 0,147 en was statistisch 

significant. De gemiddelde BOP was in 2 van 

de 4 studies significant hoger bij de 

diabetespatiënten ( Fig. 4C ). Voor wat het 

gepoolde verschil in gemiddelde BOP betreft 

werd er net geen statistisch significant 

verschil gevonden tussen beide studiegroepen. Het verschil bedroeg 0,157. Wanneer de analyse 

beperkt werd tot studies die enkel DM type I patiënten vergeleek met controles ( Tabel 6 ), werd het 

gepoolde verschil in gemiddelde GI en BOP groter tussen beide studiegroepen. Het gepoolde verschil 

in gemiddelde GI werd 0,652 en het gepoolde verschil in gemiddelde BOP werd statistisch significant 

waarbij een verschil van 0,424 werd gevonden tussen de twee groepen. Wanneer er enkel studies met 

diabetes mellitus type II patiënten en hun controles geanalyseerd werden, was er een lichte stijging in 

het gepoolde verschil in gemiddelde GI tot 0,149 en was het verschil tussen diabeten en controles 

diabeten niet significant. Het gepoolde verschil in gemiddelde BOP tussen beide studiegroepen werd 

kleiner ( 0,150 tegenover 0,157 ) en was niet statistisch significant.  

Er werd geen significant verschil aangetoond tussen diabeten en niet- diabeten voor wat het gepoolde 

verschil in gemiddelde CI en het percentage van tandoppervlaktes met tandsteen betreft. Tenzij anders 

vermeld, was er geen heterogeniteit in de geïncludeerde studies.  

Om het verschil in parodontale aantasting na te gaan tussen diabeten ( type I, II of beide ) en controles 

werden de gemiddelde PPD en CAL, afkomstig uit respectievelijk 7 en 8 verschillende studies, 

vergeleken. Er werd een significant hogere gemiddelde PPD en CAL gevonden bij de diabetici in 

respectievelijk 5 en 7 studies ( Fig. 5D en 5E ). Er was een significant gepoold verschil in de 

gemiddelde PPD en CAL tussen diabeten en niet- diabeten van respectievelijk 0,346 mm en 0,612 

mm.  

 

 

Tabel 6: Gepoolde verschillen in de gemiddelde orale 

hygiëne en gingivale parameters en hun 95% 

betrouwbaarheidsinterval tussen diabeten en niet- 

diabeten (9) 
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Figuur 5: Verschillen in parodontale parameters tussen diabeten en niet- diabeten in individuele studies 

en als gepoolde schatter (9) 

   

Wanneer er rekening werd gehouden met het type diabetes ( Tabel 7 ) bij het vergelijken van de 

parondontale parameters met de controles was het verschil in pocket diepte groter bij type II patiënten 

dan bij type I patiënten ( 0,546 tegenover 0,280 ). Ook het verlies van aanhechting was iets groter bij 

type II dan bij type I patiënten vergeleken met de controle groep ( 0,691 versus 0,652 ). 

Tabel 7: Gepoolde verschillen in de gemiddelde parodontale parameters en hun 95% 

betrouwbaarheidsinterval tussen diabeten en niet- diabeten (9) 

 

1.2.2. Resultaten uit solitaire studies gepubliceerd na de meta- analyse van Khader 

 

In de meta- analyse van Khader (9) werden studies geïncludeerd die gepubliceerd waren tussen januari 

1970 en oktober 2003. Er werd gekozen om de studies die later werden gepubliceerd afzonderlijk te 

bespreken aangezien deze resultaten nog niet ter sprake kwamen in de meta- analyse van Khader. 
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Tabel 8: Samenvatting van het verschil in de incidentie van gingivitis en parodontitis tussen diabeten en 

controles in solitaire studies gepubliceerd na de meta- analyse van Khader ( S = significant, NS = niet 

significant ) 

Studie Studiepopulatie Resultaten Significantie 

 

(4) Campus, 2005 

 

Case- controle studie 

 

(11) Mattout, 2006 

 

Case- controle studie 

 

 

(19) Lalla, 2006 

 

Case- controle studie 

 

 

(8) Patino Marin, 2008 

 

Case- controle studie 

 

 

 

 

 

 

 

(6) Tanwir, 2009 

Case- controle studie 

 

(15) Kaur, 2009 

 

Case- controle studie 

 

DM type II vs. controle 

 

 

 

 

DM type II vs. controle 

 

 

 

DM type I vs. controle 

 

 
 

 

DM type I vs. controle 

 
 

 

 

DM type II vs. controle 
 

 

 

 
 

DM type II vs. controle 

 

 

 

 

DM type I vs. controle 
 

 

 

 
DM type II vs. controle 

 

Verschil in gemiddelde PI 

Verschil in gemiddelde BOP 

Verschil in gemiddelde CI 

Verschil in parodontitis 

 

Verschil in gemiddelde PI 

Verschil in gemiddelde GI 

Verschil in gemiddelde AL 
Verschil in gemiddelde PD 

 

Verschil in gemiddelde PI 

Verschil in gemiddelde BOP 
Verschil in gemiddelde AL 

Verschil in gemiddelde PD 

 

Verschil in gemiddelde PI 
Verschil in gemiddelde CI 

Verschil in gemiddelde AL 

Verschil in gemiddelde PD 

 
Verschil in gemiddelde PI 

Verschil in gemiddelde CI 

Verschil in gemiddelde AL 

Verschil in gemiddelde PD 

 

Verschil in gemiddelde PI 

Verschil in gemiddelde BOP 

Verschil in gemiddelde CI  

 

Verschil in gemiddelde AL  

Verschil in gemiddelde AL na 
correctie voor confounders 

Verschil in gemiddelde PD 

 

Verschil in gemiddelde AL  
Verschil in gemiddelde AL na 

correctie voor confounders 

Verschil in gemiddelde PD 

 

S 

S 

NS 

S 

 

S 

S 

S 
NS 

 

NS 

NS 
NS 

NS 

 

 
NS 

NS 

NS 

NS 
 

NS 

S 

S 
S 

 

S 
NS 

NS 

 

NS 
 

S 

NS 

 
S 

 

S 

S 
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Een case- controle studie uit 2005 (4) toonde, net als in 

de meta- analyse van Khader, aan dat parodontitis 

significant meer voorkwam bij patiënten met DM type 

II in vergelijking met hun controles. In tegenstelling tot 

de meta- analyse van Khader vond deze studie wél een 

significant verschil in gemiddelde PI en BOP tussen 

beide studiegroepen. Het verschil in CI was niet 

significant tussen DM type II patiënten en hun 

controles. Naast de bovenstaande beschrijvende 

statistiek van de klinische parameters voor gingivitis en 

parodontitis werd er ook een tweewegsanalyse 

uitgevoerd die de relatie tussen patiënten met DM type 

II en controles bestudeerde ( Tabel 9 ). Er werden geen 

statistisch significante verschillen gevonden in de 

aanwezigheid van tandsteen maar wel in de 

aanwezigheid van plaque en bloeding bij probing. Uit 

deze test bleek ook dat bij personen met DM type II de 

kans op het optreden van plaque 2,40 keer hoger was 

dan bij de controles en dat de kans op het optreden van 

bloeding bij probing 1,85 keer hoger was. Verder werd er ook een significante associatie gevonden in 

de prevalentie van de bacteriën P. gingivalis en T. forsythensis in de tandplaque van beide 

studiegroepen ( Tabel 9 ). T. forsythensis werd vaker aangetroffen in de tandplaques van de controles   

( 32,6% vs. 19,7% ) en P. gingivalis werd vaker aangetroffen in de tandplaques van de 

diabetespatiënten ( 31% vs. 20,6% ). De aanwezigheid van P. intermedia in de tandplaque kwam 

zowel bij de diabetespatiënten ( 60,6% ) als bij de controles ( 64,5% ) frequenter voor dan de 

aanwezigheid van P. gingivalis en T. forsythensis. Het verschil tussen beide studiegroepen voor de 

aanwezigheid van P. intermedia was echter niet significant. 

Een jaar later, in 2006, werd er een case- controle studie gepubliceerd (11) die rapporteerde dat zowel 

de PI als GI significant hogere waarden aannamen bij patiënten met DM type II in vergelijking met 

hun controles. Bij het vergelijken van de parodontale parameters tussen beide studiegroepen werd er 

een significant verschil in gemiddelde AL tussen DM type II patiënten en de controlegroep gevonden 

terwijl dit verschil niet significant was voor de gemiddelde PD. 

Een andere case- controle uit 2006 (19) onderzocht verschillen in gingivale en parodontale parameters 

tussen DM type I patiënten en controles. In tegenstelling tot de resultaten uit de meta- anlyse van 

Khader werden er geen statistisch significante verschillen gevonden in gemiddelde PI, BOP, AL en 

PD. Bij onderzoek van het infectie- profiel tussen de 2 studiegroepen werd van de 12 onderzochte 

Tabel 9:Tweewegsanalyse voor de relatie 

tussen diabeten en controles (4) 
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bacteriën enkel voor E. nodatum een statistisch significant verschil gevonden in het voordeel van DM 

type I patiënten. Er werden voor de serum IgG antilichamen tegen de 12 onderzochte bacteriën en de 

responsiviteit tegen parodontale bacteriën geen statistisch significante verschillen tussen de DM type I 

patiënten en hun controles gevonden. 

In 2008 werd er een case- controle studie gepubliceerd die (8) geen statistisch significante verschillen 

aantoonde in de aanwezigheid van plaque en tandsteen bij DM type I patiënten vergeleken met 

controles. Bij de vergelijking van DM type II patiënten en hun controles werd er daarentegen wel een 

statistisch significant verschil gevonden in aanwezigheid van tandsteen maar niet in de aanwezigheid 

van plaque. In deze studie werd er eveneens onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van parodontale 

ziekte bij type I en type II diabetespatiënten in vergelijking met controles. Er werden geen statistisch 

significante verschillen in AL en PD gevonden tussen patiënten met type I DM in vergelijking met hun 

controles maar er werden daarentegen wel statisch significante verschillen in AL en PD gevonden bij 

de vergelijking van patiënten met type II met de controles. Deze verschillen in parodontale ziekte 

waren bij de vergelijking van DM type II patiënten en hun controles gelijkaardig, en bij de 

vergelijking van DM type I patiënten en hun controles tegenovergesteld aan de resultaten gevonden in 

de meta- analyse van Khader.  

Recenter onderzoek uit 2009 (6) vergeleek patiënten met DM II met controles en vond dat zowel de 

aanwezigheid van plaque ( OR = 1,96 ) als BOP meer prevalent waren in de diabetesgroep maar dat 

dit verschil enkel statistisch significant was voor de plaque. De prevalentie van tandsteen was 

gelijkaardig in beide studiegroepen. 

Een andere case- controle studie uit 2009 (15) vergeleek de parodontale status van patiënten met DM  

( type I of II ) met die van een controlegroep. De diagnose van DM type I werd in 233 gevallen door 

een arts bevestigd en in 8 gevallen doordat personen zelf rapporteerden dat er een diagnose was 

gesteld door een arts of dat ze anti- diabetica innamen. De diagnose van DM type I werd bij deze 8 

personen gesteld indien de DM startte vóór de leeftijd van 30 jaar of indien insulinetherapie gestart 

was minder dan een jaar na het begin van de ziekte. De diagnose van DM type II werd gesteld indien 

de ziekte begon na de leeftijd van 29 jaar of indien de insulinetherapie meer dan een jaar na het begin 

van de ziekte werd opgestart bij personen jonger dan 30 jaar. Verder werd de diagnose van DM type II 

ook gesteld aan de hand van vragenlijsten die werden ingevuld door de proefpersonen zelf, het al dan 

niet nemen van orale anti- diabetica en het volgen van dieetaanbevelingen. Op deze manier werd de 

diagnose van DM type II bij 339 personen gesteld. Wanneer de PD en AL van deze diabetespatiënten 

werd vergeleken met die van controles werden er significant hogere waarden gevonden bij patiënten 

met DM type II in vergelijking met hun controles maar werd er geen significant verschil gevonden 

tussen patiënten met DM type I in vergelijking met hun controles.  

Vervolgens werd er een lineair regressie model opgesteld om het verschil in AL te evalueren tussen 
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diabeten en controles, maar deze keer met correctie voor confounders zoals HbA1c, leeftijd, geslacht, 

opleiding, roken, taille omtrek en frequentie van tandartsbezoeken in de laatste 12 maanden. 

Vergeleken met de controles werd er zowel bij diabetes mellitus type I als type II patiënten een 

significant verschil in gemiddelde AL geobserveerd. Deze verschillen bedroegen 0,40 mm bij DM 

type I en 0.47 mm bij DM type II.  

Wanneer bij de stapsgewijze opbouw van dit model enkel het HbA1c werd ingevoerd als correctie 

werd er een daling gezien van het verband tussen diabetes, gediagnosticeerd zoals hierboven 

beschreven, en de gemiddelde AL. Het verschil in gemiddelde AL daalde tot 0,08 mm bij DM type I 

patiënten en tot 0,27 mm bij DM type II patiënten in vergelijking met de gezonde controles. Hieruit 

bleek dus dat HbA1c een belangrijke factor was om de diagnose van diabetes te stellen om zo het 

verband tussen diabetes en de gemiddelde AL te beoordelen.  

Wanneer bij de stapsgewijze opbouw van dit model enkel de leeftijd werd ingevoerd als correctie voor 

confounders ( Fig. 6 ) werden er bij de DM type I patiënten geen statistisch significante verschillen 

gevonden in het verband tussen diabetes, gediagnosticeerd zoals hierboven beschreven, en de 

gemiddelde AL in vergelijking met de controles. Bij de DM type II patiënten werd er daarentegen wel 

een statistisch significant verschil gezien in het verband tussen diabetes, gediagnosticeerd zoals 

hierboven, en de gemiddelde AL in de categorie van 60 tot 69 jaar maar dit werd niet gezien in de 

andere leeftijdscategorieën. Hieruit bleek dus dat deze leeftijdscategorie een belangrijke factor is bij 

het beoordelen van het verband tussen diabetes en de gemiddelde AL bij patiënten met DM type II 

terwijl er bij de type I DM patiënten er geen invloed was van de leeftijd op dit verband.  

Voor beide types van DM werd er geen invloed waargenomen van het geslacht, rookgedrag en hoge 

taille omtrek bij het evalueren van het verband tussen diabetes en de gemiddelde AL.  

Figuur 6: Gemiddelde AL volgend leeftijdscategorie: 

a) tussen type I DM patiënten en niet- diabeten ( P = 0,55 voor leeftijdsinteractie ) 

b) tussen type II DM patiënten en niet- diabeten ( P = 0,04 voor leeftijdsinteractie ) 

Alle modellen zijn gecorrigeerd voor leeftijd, geslacht, opleiding, roken, taille omtrek en frequentie van 

tandartsbezoeken (15) 
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1.2.3. Resultaten uit solitaire studies gepubliceerd vóór de meta- analyse van Khader 

 

In de meta- analyse van Khader (9) werden studies geïncludeerd die gepubliceerd waren tussen januari 

1970 en oktober 2003. Er werd gekozen om de studies die vroeger werden gepubliceerd en niet in de 

meta- analyse van Khader werden opgenomen, maar in deze literatuurstudie toch voldoende scoorden 

op kwaliteitstoetsing, afzonderlijk te bespreken aangezien deze resultaten nog niet ter sprake kwamen 

in de meta- analyse van Khader. 

Een case controle studie uit 2000 (13) toonde aan dat er significant meer bacteriële plaque en gingivale 

bloeding was bij DM type II patiënten in vergelijking met hun controles. 
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1.3. Invloed van diabetes mellitus op de ernst van gingivitis en 

parodontitis 

1.3.1. Resultaten uit de meta- analyse van Khader (9) 

Tabel 10: Gepoolde verschillen in de gemiddelde orale hygiëne, gingivale en parodontale parameters of 

indexen ( uitgedrukt als percentage van sites of tandoppervlakte met specifieke scores ) tussen diabeten en 

niet- diabeten (9) 

Parameters en 

studiepopulatie 

Aantal 

studies 

Gepoolde 

verschil 
Significantie* Q** 

Orale hygiëne: 

% tandoppervlakte met plaque 

- DM type I, II of beide vs. controle 

- DM type I vs. controle 

- DM type II vs. controle 

% tandopperclakte met tandsteen 

- DM type I, II of beide vs. controle 

 

 

7 

4 

2 

 

2 

 

 

0,066 

0,056 

0,099 

 

0,027 

 

 

NS 

NS 

NS 

 

NS 

 

 

NS 

NS 

NS 

 

NS 

Gingivale conditie:  

% tandoppervlakte met een gingivale score van 2 of 3 

- DM type I, II of beide vs. controle 

% van sites met BOP 

- DM type I, II of beide vs. controle 

- DM type I vs. controle 

- DM type II vs. controle 

 

 

3 

 

4 

3 

2 

 

 

0,073 

 

0,049 

0,083 

0,045 

 

 

NS 

 

NS 

NS 

NS 

 

 

S 

 

S 

S 

NS 

Parodontale conditie: 

% van sites met een PPD ≥ 4 mm 

- DM type I, II of beide vs. controle 

- DM type I vs. controle 

% van sites met een PPD 4 – 5 mm 

- DM type I, II of beide vs. controle 

% van sites met een PPD ≥ 6 mm 

- DM type I, II of beide vs. controle 

% van sites met een PPD ≥ 7 mm 

- DM type I, II of beide vs. controle 

 

 

9 

3 

 

2 

 

4 

 

2 

 

 

0,012 

0,221 

 

0,013 

 

0,004 

 

0,0003 

 

 

NS 

NS 

 

NS 

 

NS 

 

NS 

 

 

S 

NS 

 

NS 

 

NS 

 

NS 

 

* Resultaten zijn significant indien de P- waarde ≤ 0,05 ( S = significant; NS = niet significant ). 

** Q verwijst naar de Q- test voor homogeniteit tussen de geïncludeerde studies ( S = significant, er is heterogeniteit tussen de geïncludeerde 

studies; NS = niet significant, er is geen heterogeniteit tussen de geïncludeerde studies ). 

In de meta- analyse van Khader (9) werden er geen significante verschillen gevonden tussen diabeten 

en controles in de uitgebreidheid van gingivale en parodontale aantasting ( Tabel 10 ). Ook wanneer er 

rekening werd gehouden met de controle van de diabetes ( slecht = HbA1c ≥ 10%, matig = HbA1c  

7.1- 9.9%, goed = HbA1c ≤ 7% ) bij de beoordeling van de uitgebreidheid van gingivale en 
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parodontale aantasting (% tandoppervlakte met PI, % sites met BOP en % sites met een PPD ≥ 4 mm) 

werden er geen statistisch significante verschillen aangetoond. 

1.3.2. Resultaten uit solitaire studies gepubliceerd na de meta- analyse van Khader 

  

In de meta- analyse van Khader (9) werden studies geïncludeerd die gepubliceerd waren tussen januari 

1970 en oktober 2003. Er werd gekozen om de studies die later werden gepubliceerd afzonderlijk te 

bespreken aangezien deze resultaten nog niet ter sprake kwamen in de meta- analyse van Khader. 

Tabel 11: Samenvatting van het verschil in de ernst van gingivitis en parodontitis tussen diabeten en 

controles in solitaire studies gepubliceerd na de meta- analyse van Khader ( S = significant, NS = niet 

significant ) 

Studie Studiepopulatie Resultaten Significantie 

 

(5) Saito, 2004 

 

Cohort studie 

 

 

 

 

(4) Campus, 2005 

 

Case- controle studie 

 

(11) Mattout, 2006 

 

Case- controle studie 

 

 

 

 

 

 

 

(20) Sakaliloglu, 2008 

 

Case- controle studie 

 

Personen met een gestoorde 

glucosetolerantie vs. 

controles 

Diabetespatiënten vs. 

controles 

 

DM type II vs. controle 
 

 

 

DM type II vs. controle 

 

 

 
 

 

 

 
 

DM type II patiënten met 

chronische parodontitis ( 1 ) 

vs. systemisch gezonde 
patiënten met chronische 

parodontitis ( 2 ) 

vs. systemisch én 

parodontaal gezonde 
personen ( 3 ) 

 

Stijgende waarden voor PD 

Stijgende waarden voor AL 

 
 

Stijgende waarden voor PD 

Stijgende waarden voor AL 

 
Verschil in % sites met PD > 4 mm 

Verschil in aantal sites met PD > 4 mm 

 

 
Verschil in aantal patiënten met PI = 0 

Verschil in aantal patiënten met PI = 1 

Verschil in aantal patiënten met PI = 2 
Verschil in aantal patiënten met PI = 3 

 

Verschil in aantal patiënten met GI = 0 

Verschil in aantal patiënten met GI = 1 
Verschil in aantal patiënten met GI = 2 

Verschil in aantal patiënten met GI = 3 

 

Groep 1 vs. groep 2: 
Verschil in gemiddelde PI 

Verschil in gemiddelde GI 

Verschil in gemiddelde AL 

 

 

S 

NS 

 
 

S 

S 

 
S 

S 

 

 
NS 

NS 

S 
S 

 

NS 

NS 
NS 

NS 

 

 
NS 

NS 

NS 

 

(6) Tanwir, 2009 

 

Case- controle studie 

DM type II vs. controle Verschil in milde parodontitis 

Verschil in matige parodontitis 

Verschil in ernstige parodontitis 
Verschil in agressieve parodontitis 

NS 

S 

NS 
NS 

 

(15) Kaur, 2009 

 

Case- controle studie 

 

DM type I vs. controle 

 

DM type II vs. controle 

 

Verschil in % sites met AL ≥ 4 mm 

Verschil in % sites met PD ≥ 4 mm 

Verschil in % sites met AL ≥ 4 mm 

Verschil in % sites met PD ≥ 4 mm 

 

NS 

NS 

S 

S 
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In een cohort studie uit 2004 (5) werd de gemiddelde PD en AL onderzocht in 1988 en 1998 bij 

personen met een normale glucose tolerantie ( = NGT ), een gestoorde glucose tolerantie ( = IGT ) en 

diabetes ( Tabel 12 ).  

In 1998 werd de gecorrigeerde OR ( correctie voor leeftijd, geslacht, BMI, lichaamsbeweging, 

alcoholconsumptie en rookgedrag ) berekend voor de matige waarden ( gemiddelde PD = 1,3 – 2,0 

mm ) en de hoge waarden ( gemiddelde PD > 2,0 mm ) van pocket diepte ten opzichte van de lage 

waarden ( PD < 1,3 mm ). Matige waarden van PD kwamen in vergelijking met de controles ( met een 

NGT ) 1,4 keer meer voor bij personen met een IGT en 1,9 keer meer bij personen met diabetes. Voor 

de hoge waarden van PD bedroegen deze getallen respectievelijk 1,8 en 2,6. Uit dit onderzoek bleek 

dus dat een hoge PD significant geassocieerd was aan een gestoorde glucose tolerantie en diabetes 

wanneer er vergeleken werd met ondiepe PD. 

De gecorrigeerde OR ( correctie voor leeftijd, geslacht, BMI, lichaamsbeweging, alcoholconsumptie 

en rookgedrag ) werd ook berekend voor de matige waarden ( gemiddelde Al = 1,5 – 2,5 mm ) en de 

hoge waarden ( gemiddelde AL > 2,5 mm ) van aanhechtingsverlies ten opzichte van de lage waarden 

( AL < 1,5 mm ). Er werden geen significante verschillen gevonden in de ernst van de AL wanneer 

personen met een IGT vergeleken werden met controles ( NGT ). Wanneer diabetespatiënten werden 

vergeleken met controles ( NGT ) werden er daarentegen wel significant hogere waarden gevonden 

voor de AL bij de diabeten. 

Tabel 12: Relatie tussen parodontale conditie en glucose tolerantie status in 1998 (5) 

 

Resultaten van de orale glucose tolerantie test ( = OGTT ) werden voor 591 subjecten retrospectief 

geanalyseerd ( Tabel 13 ) en hieruit bleek dat het aantal personen met een IGT of diabetes tussen 1988 

en 1998 gestegen was met 2,9%. Het aandeel van patiënten met matige tot hoge waarden voor de PD 

was zowel in 1988 als in 1998 significant geassocieerd aan een IGT en diabetes maar deze associatie 

was in 1998 evenwel sterker dan in 1988 ( P- waarde van 0,016 in 1988 vs. P- waarde < 0,0001 in 

1998 ).  

Van de 415 subjecten die een NGT hadden in 1988 evolueerde 19,5% naar een IGT in 1998. Deze 
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evolutie van een NGT naar een IGT was significant geassocieerd met intermediaire en hoge waarden 

van gemiddelde PD in vergelijking met lage waarden van gemiddelde PD ( P- waarde = 0,0007 ). Er 

was geen significante associatie van deze evolutie met de gemiddelde AL ( P- waarde = 0,16 ).  

Tabel 13: Relatie tussen parodontale conditie in 1998 en glucose tolerantie status in 1988 en 1998 (5) 

 

In een case controle studie uit 2005 (4) werden er bij de DM type II patiënten, zowel in absolute 

aantallen als in percentages, significant meer pockets gezien die dieper waren dan 4 mm in 

vergelijking met de controles. In deze studie werd ook een onderscheid gemaakt tussen 

diabetespatiënten met een goede metabole controle ( = gmc ) en een slechte metabole controle             

( = bmc ) aan de hand van het HbA1c ( Tabel 14 ). Diabetespatiënten met een goede metabole controle 

hadden een significant betere parodontale conditie in vergelijking met diabetespatiënten met een 

slechte metabole controle. Zowel het aantal pockets > 4 mm, het percentage pockets > 4 mm als de 

graad van parodontitis waren significant lager. Wanneer in deze studie de controlegroep werd 

vergeleken met DM type II patiënten met een goede metabole controle, werden er overlappende 

resultaten gevonden wat de graad van parodontitis en het aantal pockets > 4 mm betreft, terwijl dit niet 

het geval was voor het percentage van pockets > 4 mm. 

Tabel 14: Beschrijvende statistieken van klinische parameters in diabetespatiënten met een goede 

metabole controle (gmc), een slechte metabole controle (bmc) en de controles (4) 
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In een case controle studie uit 2006 (11) werd de graad van PI en GI vergeleken tussen patiënten met 

DM type II en controles ( Tabel 15 en 16 ). Lage scores voor de PI ( PI 0 en PI 1 ) kwamen ongeveer 

evenveel voor in beide studiegroepen, terwijl de hoge scores ( PI 2 en PI 3 ) significant verschilden 

tussen beide studiegroepen. Een PI van 3 kwam namelijk 1,65 meer voor bij DM type II patiënten, 

terwijl een PI van 2 significant meer voorkwam bij de controles. Wanneer er een onderscheid werd 

gemaakt tussen beide geslachten kwam zowel bij de mannen als bij de vrouwen een PI van 3 nog 

steeds frequenter voor in de groep van de diabeten. Een PI van 0 kwam bij de mannen 1,68 keer vaker 

voor bij de diabeten, terwijl deze waarde bij de vrouwen vaker voorkwam in de controlegroep. Een PI 

van 1 of 2 kwam bij de vrouwen in beide studiegroepen ongeveer evenveel voor terwijl dit bij de 

mannen vaker voorkwam in de controlegroep. Wanneer er een onderscheid werd gemaakt tussen 

verschillende leeftijdscategorieën werd een PI van 0 het meest gedetecteerd bij gezonde controles 

tussen 40 en 49 jaar terwijl in de andere leeftijdscategorieën de detectie van plaque frequenter was bij 

de diabetespatiënten. Op om het even welke leeftijd werd bij ongeveer één derde van alle 

diabetespatiënten een maximale PI gemeten.  

 

Onderzoek van de GI toonde aan dat de meerderheid van de subjecten, zowel diabeten als controles, 

een gemiddelde GI hadden van 2. Wanneer er een onderscheid werd gemaakt tussen mannen en 

vrouwen werd het duidelijk dat bij de vrouwen een GI van 0 of 1 vaker voorkwam bij niet- diabetische 

vrouwen, terwijl een GI van 2 of 3 vaker voorkwam bij vrouwen met DM type II. Bij de mannen werd 

een dergelijk verband niet teruggevonden. Wanneer de verschillende leeftijdscategorieën werden 

vergeleken bleek dat een GI van 3 in alle leeftijdscategorieën frequenter voorkwam bij de diabeten, 

terwijl en GI van 2 in alle leeftijdscategorieën frequenter voorkwam bij de controles. Ongeacht de 

leeftijd werd bij ongeveer één derde van alle diabeten een maximale GI gemeten. 

In deze studie werd verder ook de relatie tussen de PI en de GI onderzocht in beide studiegroepen        

( Tabel 17 ). De gemiddelde waardes voor de PI werden onderverdeeld in 4 quartielen ( Q1 = 

Tabel 16: Plaque Index: Percentage subjecten 

volgens stijgende score ( gestandaardiseerd volgens 

leeftijd ) (11) 

Tabel 15: Gingivale Index: Percentage van subjecten 

volgens stijgende score  ( gestandaardiseerd volgens 

leeftijd) (11) 
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gemiddelde PI < 0,068; Q2 = gemiddelde PI tussen 0,068 en 0,25; Q3 = gemiddelde PI tussen 0,25 en 

0,642; Q4 = gemiddelde PI > 0,0643 ). In beide studiegroepen werd er een toename van de gemiddelde 

GI gezien naarmate het subject een hogere gemiddelde PI had. Wanneer de gemiddelde GI werd 

onderzocht van subjecten die behoorden tot het eerste quartiel bleken de controles significant hogere 

waardes te hebben in vergelijking de diabeten. In het tweede, derde en vierde quartiel waren de 

gemiddelde waarden voor de GI steeds hoger bij de diabetespatiënten in vergelijking met controles. 

Dit verschil was enkel statistisch significant voor subjecten uit het tweede ( P- waarde = 0,001 ) en 

vierde quartiel ( P- waarde = 0,01 ).  

Tabel 17: Gemiddelde waarden voor de GI volgens de distributie van PI volgens quartiel ( NS = niet 

significant ) (11) 

 

 

 

 

Een recentere studie uit 2008 (20) vergeleek 15 DM II patiënten met chronische parodontitis    

( groep 1 ) met 14 systemisch gezonde patiënten met chronische parodontitis ( groep 2 ) en 14 

systemisch én parodontaal gezonde personen ( groep 3 ). Er werden geen significante verschillen 

gevonden in de gemiddelde GI, AL en PI tussen groep 1 en groep 2. 

In een case- controle studie uit 2009 (6) werd het effect van DM type II op de parodontale status 

onderzocht in een populatie met slechte orale gezondheid ( Tabel 18 ). Een significant verschil werd 

aangetoond in het aantal subjecten met matige parodontitis. De helft van de patiënten met DM type II 

hadden matige parodontitis terwijl dit bij de controles slechts 28% was. De verschillen in milde, 

ernstige en agressieve parodontitis tussen beide studiegroepen waren niet significant.  

Tabel 18: Aantal (%) individuen met milde, matige, ernstige en agressieve parodontitis (6) 

Variabelen DM type II Controles P- waarde 

 

Milde parodontitis 

 

21 (24) 

 

28 (35) 

 

NS 

Matige parodontitis 44 (50) 22 (28) 0,029 

Ernstige parodontitis  3 (3) 2 (3) NS 

Agressieve parodontitis 2 (2) 4 (5) NS 

 

In een andere patiënt- controle studie uit 2009 (15) werd het percentage van sites met een AL ≥ 4 mm 

en een PD ≥ 4 mm onderzocht bij patiënten met DM type I en type II in vergelijking met hun 

respectievelijke controles. Enkel bij patiënten met DM type II werden er significant hogere 

percentages gevonden in vergelijking met de controles. 

 Gemiddelde GI  

Gemiddelde PI Controles DM type II  P- waarde 

 

Quartiel 1 

 

< 0,068 

 

0,20 

 

0,09 

 

0,001 

Quartiel 2 0,068- 0,25 0,37 0,58 0,001 

Quartiel 3 0,25- 0,643 0,63 0,70 NS 

Quartiel 4 > 0,643 1,22 1,39 0,01 
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1.3.3. Resultaten uit solitaire studies gepubliceerd vóór de meta- analyse van Khader 

 

In de meta- analyse van Khader (9) werden studies geïncludeerd die gepubliceerd waren tussen januari 

1970 en oktober 2003. Er werd gekozen om de studies die vroeger werden gepubliceerd en niet in de 

meta- analyse van Khader werden opgenomen, maar in het kader van deze literatuurstudie voldeden 

aan de kwaliteitscriteria, afzonderlijk te bespreken aangezien deze resultaten nog niet ter sprake 

kwamen in de meta- analyse van Khader. 

In 2000 werd er een case- controle studie (13) gepubliceerd waarbij patiënten met DM type II werden 

vergeleken met controles. Het aantal sites met een pocket diepte van 4 tot 5 cm was significant hoger 

bij de patiënten met DM type II in vergelijking met de controles. Wanneer echter het aantal sites met 

een PD ≥ 6 mm werd vergeleken, werden er geen verschillen tussen beide studiegroepen 

geobserveerd. Een significant verschil werd ook gevonden wanneer de metingen van PD aangevuld 

werden met de analyse van het proximale botniveau op RX. Sites met geavanceerde parodontitis 

werden frequenter aangetroffen bij patiënten met DM type II.  

1.4. Invloed van diabetes mellitus op de behandeling van gingivitis en 

parodontitis 

1.4.1. Wat is de behandeling van gingivitis en parodontitis 

 

De behandeling (7) van gingivitis en parodontits bestaat uit meerdere componenten. In vele gevallen 

worden instructies in verband met mondhygiëne gebruikt om de patiënt te educeren en te motiveren en 

om te voorkomen dat de oorzakelijke factor, tandplaque, zich opstapelt. Vaak is ook mechanische 

verwijdering ( verschillende vormen van “scaling” ) noodzakelijk om zowel de tandplaque als de 

plaque afzettingen, die gemineraliseerd en verhard zijn ( = calculus = tandsteen ), te verwijderen. Deze 

plaque afzettingen kunnen zich boven en/of onder de tandvleesrand vormen. Antiseptica en antibiotica 

worden soms als ondersteunende therapie gebruikt bij scaling. In vergevorderde gevallen van 

parodontitis is chirurgie soms noodzakelijk.  

1.4.2. Resultaten uit solitaire studies 

 

Een studie uit 2000 (13) publiceerde dat DM type II patiënten significant meer nood hadden aan 

parodontale behandeling in vergelijking met de niet- diabetische controles ( P = 0.05 ).  

In 2009 (15) werd er een studie gepubliceerd die een statistisch significant verschil aantoonde tussen 

patiënten met DM type I, DM type II en controles in het aantal tandartsbezoeken de afgelopen twaalf 

maanden. Patiënten met DM type I waren gemiddeld 3,9 keer gegaan tegenover 2,8 in de 
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controlegroep ( 20- 59 jaar, P- waarde < 0,001 ). Patiënten met DM type II waren gemiddeld 2,5 keer 

gegaan tegenover 2,7 in de controlegroep ( 50- 81 jaar, P- waarde < 0,05 ).  

Een andere studie uit 2009 (6) vond geen significante verschillen in de frequentie van 

tandartsbezoeken, frequentie van tanden poetsen en wijze van tanden poetsen tussen patiënten met DM 

type II en niet- diabeten ( Tabel 19 ). Hoewel het verschil niet significant was, kon er toch opgemerkt 

worden dat in beide groepen de tanden in de meeste gevallen dagelijks werden gepoetst en dat er meer 

diabeten waren die een tandenborstel gebruikten terwijl er meer controles waren die hun tanden met de 

vinger poetsten. Significante verschillen werden daarentegen wel gevonden in de dieetgewoontes. In 

de controlegroep gaf 53% aan dat ze één of meerdere keren per dag snoepten terwijl dit 70% was bij 

de controles. De helft van de diabeten gaf aan één of meerdere keren per dagen thee met suiker te 

drinken terwijl dit 81% was bij de controles.  

Tabel 19: Frequentie ( aantal en % ) van tandartsbezoeken, frequentie van tanden poetsen, wijze van 

tanden poetsen en dieetgewoontes ( NS = niet significant ) (6) 

Variabelen DM type II Controles P- waarde 

Tandartsbezoeken laatste 12 maanden 

- Nooit/ zelden 

- Soms 

 

62 (70) 

26 (30) 

 

63 (79) 

17 (21) 

 

NS 

Frequentie van tanden poetsen 

- Dagelijks 

- Occasioneel 

 

77 (87) 

11 (12) 

 

71 (89) 

9 (11) 

 

NS 

Manier van tanden poetsen 

- Vinger 

- Tandenborstel 

 

15 (17) 

75 (85) 

 

20 (25) 

60 (75) 

 

NS 

Snoepgedrag 

- Nooit/ zelden 

- Eén of meerdere keren per dag 

 

41 (47) 

47 (53) 

 

24 (30) 

56 (70) 

 

0,027 

Thee met suiker 

- Nooit/ zelden 

- Eén of meerdere keren per dag 

 

44 (50) 

44 (50) 

 

15 (19) 

65 (81) 

 

< 0,001 

 

2. Invloed van diabetes mellitus op het aantal gecarieerde, 

ontbrekende en gevulde tanden 

2.1. Inleidende begrippen 

 

Cariës (14) of verrotting van de tanden wordt gekenmerkt door demineralisatie van het anorganische 

bestanddeel van het tandweefsel en de desintegratie van het organische bestanddeel. Ze ontstaan door 

een proces van tandweefselverval dat wordt veroorzaakt door de werking van bepaalde micro- 

organismen op de koolhydraten. Cariës kunnen worden voorkomen door een geheel van profylactische 

maatregelen zoals niet snoepen, mondhygiëne, fluoridegebruik en gebitscontrole. Speeksel speelt een 



 

28 

 

sterk beschermende rol tegen cariës door onder andere enzymen, IgA, de bufferfunctie en de rol bij 

remineralisatie van gebitselementen. Risicofactoren (21) voor het ontwikkelen van cariës zijn 

bijgevolg een trage speekselvloed, tandplaque, onregelmatige tandverzorging en de aanwezigheid van 

een hoog aantal gisten en acidogene bacteriën zoals lactobacillen en streptococci mutans.  

Bij de bespreking van de resultaten worden vaak de begrippen „DMFT- index ( = decayed, missing, 

filled teeth index )‟ en „DMFS- index ( = decayed, missing, filled surface index )‟ gebruikt. Hierbij 

staat de DMF- index voor (14) het aantal aangetaste ( decayed ), ontbrekende ( missing ), en gevulde   

( filled ) gebitselementen ( DMFT ) of tandvlakken ( DMFS ).  

2.2. Resultaten uit solitaire studies 

 

Om het geheel van resultaten te structureren werd er een tabel opgemaakt met de belangrijkste 

resultaten uit de geïncludeerde studies. Deze werden geordend naargelang de onderzochte 

studiepopulatie ( Tabel 20 ).  

Tabel 20: Samenvatting van de geïncludeerde studies die het aantal aangetaste, ontbrekende en gevulde 

gebitselementen onderzochten ( S = significant; NS = niet significant ) 

Studie Studiepopulatie Resultaten Significantie 

 

(8) Patino Marin, 2008 

 

Case- controle studie 

 

DM type I vs. 

controle 

 

 

 

 

DM type II vs. 

controle 

 

Verschil in aantal gecarieerde tanden 

Verschil in aantal ontbrekende tanden 

Verschil in aantal gevulde tanden 

Verschil in aantal prothesen 

Verschil in DMFT- index 

 

Verschil in aantal gecarieerde tanden 

Verschil in aantal ontbrekende tanden 

( gemiddeld 5,7 bij diabeten en 3,5 bij controles ) 

Verschil in aantal gevulde tanden 

Verschil in aantal prothesen 

Verschil in DMFT- index 

 

NS 

NS 

NS 

NS 

NS 

 

NS 

S 

 

NS 

NS 

NS 

(15) Kaur, 2009 

 

Case- controle studie 

DM type I vs. 

controle 

 

DM type II vs. 

controle 

 

 

 

 

DM type I vs. 

controle 

 

DM type II vs. 

controle 

 

DM type I vs. 

controle 

 

 

DM type II vs. 

controle 

Verschil in aantal ontbrekende tanden 

 

 

Verschil in aantal ontbrekende tanden 

( gemiddeld 13,9 bij diabeten en 11 bij controles ) 

 

Logistische regressie model met correctie voor confounders:  

 

 

Verschil in aantal ontbrekende tanden 

( OR = 1,93 in voordeel van diabeten ) 

 

Verschil in aantal ontbrekende tanden 

 

 

Rol van de leeftijd in het aantal ontbrekende tanden 

Rol van het geslacht in het aantal ontbrekende tanden 

 

 

Rol van het geslacht in het aantal ontbrekende tanden 

Rol van de leeftijd in het aantal ontbrekende tanden 

NS 

 

 

S 

 

 

 

 

 

S 

 

 

NS 

 

 

S 

NS 

 

 

S 

NS 
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(21) Collin, 1998 

 

Case- controle studie 

DM type II vs. 

controle 

Verschil in aantal gecarieerde tanden 

Verschil in aantal gevulde tanden 

Verschil in DMFT- index 

Verschil in aantal natuurlijke tanden 

( gemiddeld 13,2 bij diabeten en 15,1 bij controles ) 

NS 

NS 

NS 

? 

(13) Sandberg, 2000 

 

Case- controle studie 

DM type II vs. 

controle 

Verschil in aantal initiële cariës 

Verschil in aantal manifeste cariës 

Verschil in aantal manifeste cariës naargelang de soort 

diabetesbehandeling 

Verschil in aantal natuurlijke tanden 

( gemiddeld 16 bij diabeten en 18 bij controles ) 

Verschil in nood aan preventieve behandeling tegen cariës en 

tandprothesen 

S 

NS 

S 

 

? 

 

S 

 

(4) Campus, 2005 

 

Case- controle studie 

DM type II vs. 

controle 

Verschil in aantal natuurlijke tanden 

( gemiddeld 17,6 bij diabeten en 21,9 bij controles ) 

S 

(11) Mattout, 2006 

 

Case- controle studie 

DM type II vs. 

controle 

Verschil in aantal natuurlijke tanden 

( gemiddeld 17,4 bij diabeten en 15,3 bij controles ) 

Verschil in aantal herstelde tanden 

( gemiddeld 5,3 bij de diabeten en 6,7 bij de controles ) 

Verschil in aantal geëxtraheerde tanden 

S 

 

S 

 

NS 

(6) Tanwir, 2009 

 

Case- controle studie 

DM type II vs. 

controle 

Verschil in aantal natuurlijke tanden 

( gemiddeld 24,6 bij diabeten en 26,5 bij controles ) 

Verschil in DMFS en DMFT 

Verschil in aantal gecarieerde tanden 

Verschil in aantal gevulde tanden 

S 

 

S 

NS 

NS 

 

(19) Lalla, 2006 

 

Case- controle studie 

 

DM type I vs. 

controle 

 

Verschil in aantal natuurlijk tanden 

 

NS 

(22) Siudikiene, 2008 

 

Case- controle studie 

DM type I vs. 

controle 

Verschil in aantal gecarieerde tanden in het begin van de studie 

en na 2 jaar follow- up 

 

Stijging van de DMFS- waarden bij diabeten na 2 jaar follow- up 

en de associatie met hoge glucoseconcentraties in het speeksel 

 

Stijging van actieve cariës bij diabeten na 2 jaar follow- up en de 

associatie met hogere PI en albumineconcentraties in het 

speeksel 

NS 

 

 

S 

 

 

 

S 

 

Onderzoek uit 2008 (8) vergeleek zowel DM type I als type II patiënten met controles. In de groep van 

de DM type I patiënten werden er in vergelijking met de controles geen significante verschillen 

gevonden in het aantal gecarieerde tanden, gevulde tanden, ontbrekende tanden, aanwezigheid van 

gebitsprothesen en de DMFT index. Dezelfde resultaten werden gevonden wanneer DM type II 

patiënten werden vergeleken met controles, met uitzondering van het aantal ontbrekende tanden, 

waarbij de diabeten significant hogere gemiddelde waarden hadden dan de controles ( 5,7 vs. 3,5 ).  

Een case- controle studie uit 2009 (15) toonde een significant verschil aan in het aantal ontbrekende 

tanden tussen patiënten met DM type II in vergelijking met hun controles. Diabetespatiënten hadden 

gemiddeld 13,9 ontbrekende tanden en de controles 11. Het verschil tussen patiënten met diabetes type 

I en hun controles was niet significant. De DM type I patiënten hadden gemiddeld 6,1 ontbrekende 

tanden tegenover gemiddeld 5,2 ontbrekende tanden in de controlegroep. In deze studie werd via een 

logistisch regressie model ook gevonden dat patiënten met DM type I in vergelijking met hun 
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controles bijna dubbel zoveel ontbrekende tanden hadden ( OR = 1,93 ). Dit model werd gecorrigeerd 

voor confounders zoals leeftijd, geslacht, opleiding, roken, hoge tailleomtrek en frequentie van 

tandartsbezoeken de laatste 12 maanden. In dit gecorrigeerd model werd er geen significant verschil 

gevonden tussen patiënten met DM type II en hun controles in het aantal ontbrekende tanden.  

Wanneer er rekening werd gehouden met de leeftijd bij de evaluatie van het aantal ontbrekende tanden 

werd er bij de patiënten met DM type I statistisch hogere waarden gevonden in de leeftijdscategorieën 

40 tot 49 jaar ( OR = 3,49 ) en 50 tot 59 jaar ( OR = 4,54 ). In de groep van DM type II patiënten was 

er geen statistisch significant verschil in de verschillende leeftijdscategorieën.  

Wanneer er rekening gehouden werd met het geslacht bij de evaluatie van het aantal ontbrekende 

tanden werd er bij de patiënten met DM type I geen statistisch significant verschil gevonden terwijl er 

in de groep van de DM type II patiënten wel een statistisch significant verschil werd gevonden. De 

associatie tussen DM type II en het aantal ontbrekende tanden was enkel statistisch significant bij 

vrouwen ( OR = 1,60 ).  

Een case- controle onderzoek uit 1998 (21) vergeleek DM type II patiënten met controles en stelde 

vast dat er geen statistisch significant verschil was in de prevalentie van cariës, DMFT index en het 

aantal gevulde tanden tussen beide studiegroepen. Patiënten met DM type II hadden gemiddeld 13,2 

natuurlijke tanden, terwijl de controles er gemiddeld 15,1 hadden. Het aantal personen met een hoge 

prevalentie van streptococcus mutans was duidelijk hoger bij de diabetespatiënten in vergelijking met 

hun controles maar dit verschil was niet significant. Het aantal lactobacillen en gisten was gelijkaardig 

in beide studiegroepen. De gemiddelde gestimuleerde speekselflow bedroeg 1,5 ml/min bij de 

diabetespatiënten en 1,3 ml/min bij de controles. Bij de diabetespatiënten was een gestimuleerde 

speekselflow van meer dan 0,8 ml/min 

geassocieerd aan een hogere prevalentie van 

cariës , terwijl bij de controles een lage 

gestimuleerde speekselflow het risico op cariës 

deed toenemen. Deze verschillen waren statistisch 

significant ( Fig. 7 ). Het gemiddeld aantal 

gecarieerde tanden bedroeg in de diabetesgroep 

met hoge gestimuleerde speekselflow ( ≥ 0,8 

ml/min ) 2,6 terwijl dit aantal bij diabetespatiënten 

met een lage speekselflow ( < 0,8 ml/min ) 0,6 

was. Dit verschil was statistisch significant. Bij de 

controles waren deze cijfers respectievelijk 0,8 en 1,2 en was het verschil niet significant.  

Dit onderzoek rapporteerde ook verschillen in de predictieve factoren voor tandbederf . Bij de DM 

type II patiënten steeg het risico op cariës met een factor van 6,5 indien een speekselflow ≥ 0,8 ml/min 

aanwezig was in vergelijking met DM type II patiënten met een lage speekselflow. In de controlegroep 

Figuur 7: Relatie tussen gestimuleerde 

speekselflow en het voorkomen van cariës in 

patiënten met DM type II en controles (21) 
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was de enige predictor de onregelmatige controle van de tanden waardoor het risico op cariës toenam 

met een factor van 5,54 in vergelijking met controles die wel regelmatig hun tanden lieten nazien.  

Onderzoek uit 2000 (13) vond significant hogere waarden van initiële cariës laesies ( = laesies met 

verlies van mineralen in het tandglazuur waardoor er een krijtachtig kleur ontstaat zonder dat er hierbij 

klinische cavitatie ontstaat ) bij DM type II patiënten in vergelijking met de controles maar geen 

significant verschil in het voorkomen van manifeste cariës ( = nieuwe cariës op oppervlakten die in het 

verleden niet hersteld zijn en waarbij klinische cavitatie ontstaat, in deze studies behoren ook 

secundaire cariës en manifeste cariës op de tandwortel tot deze categorie ). Verder toonde dit 

onderzoek aan dat DM type II patiënten die werden behandeld met insuline significant meer manifeste 

cariës hadden dan DM type II patiënten die werden behandeld met orale medicatie, dieet of een 

combinatie van beiden. Bij de vergelijking van beide studiegroepen werd er gevonden dat het 

gemiddeld aantal natuurlijke tanden 18 was in de controlegroep, tegenover 16 bij de DM type II 

patiënten. Van de controles had 70% zijn natuurlijk tanden nog tegenover 62% bij de diabeten. Er 

werd ook aangetoond dat deze DM type II patiënten een significant hogere nood hadden aan 

preventieve behandeling tegen cariës en tandprothesen.  

Vergelijkbare resultaten werden gevonden in een case- controle studie uit 2005 (4). In deze studie 

hadden DM type II patiënten gemiddeld 17,6 tanden terwijl controles er gemiddeld 21,9 hadden. Dit 

verschil was statistisch significant. 

Andere resultaten werden gevonden in een case- controle studie uit 2006 (11) die DM type II patiënten 

vergeleek met controles. Deze studie stelde vast dat diabetespatiënten gemiddeld 17,4 tanden hadden 

terwijl de controles er gemiddeld slechts 15,3 hadden. Naast dit significante verschil in aantal tanden, 

hadden de diabetespatiënten ook significant minder herstelde tanden in vergelijking met de controles   

( 5,3 vs. 6,7 ). Er was geen significant verschil in het aantal geëxtraheerde tanden. 

Een recentere case- controle studie (6) toonde aan dat patiënten met DM type II gemiddeld 24,6 

natuurlijk tanden hadden tegenover 26,5 bij de controles. Dit verschil was statistisch significant. De 

OR voor „minder tanden‟ was 2,3 keer hoger voor de diabeten. Ook de DMFT en de DMFS waren 

significant hoger bij de diabeten terwijl er geen significant verschil was in het aantal gecarieerde en 

gevulde tanden tussen beide studiegroepen.  

Wanneer DM type I patiënten werden vergeleken met controles (19) hadden beide groepen een 

vergelijkbaar aantal tanden: gemiddeld 25,9 bij de DM type I patiënten tegenover gemiddeld 26,2 bij 

de controles. Dit verschil was niet significant. 

Een ander case- controle onderzoek (22) onderzocht de toename van cariës en de hieraan gerelateerde 

factoren bij kinderen met DM type I en hun controles door hen gedurende 2 jaar op te volgen. Dit 

onderzoek vond in beide studiegroepen een toename van cariës met de leeftijd maar deze verschillen 
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waren niet significant tussen de twee studiegroepen, noch in het begin, noch na twee jaar follow- up. 

Er werd gedurende de twee jaar ook een verslechtering van de parameters voor orale hygiëne 

waargenomen in beide studiegroepen. Deze verslechtering was in de groep van de DM type I patiënten 

significant groter dan in de controlegroep. Dit verschil was te wijten aan een significant slechtere score 

voor de CI, terwijl er geen significant verschil was tussen beide groepen voor de PI. Zowel in het 

begin als na twee jaar onderzoek was de speekselflow ( gestimuleerd en niet gestimuleerd ) significant 

lager bij de diabeten in vergelijking met de controles. Wanneer de veranderingen in speekselflow 

tussen de start en het einde van het onderzoek werden geanalyseerd werd er enkel een significant 

verschil aangetoond voor de gestimuleerde speekselflow in de diabetesgroep. 

Ook de biochemie van het speeksel werd onderzocht en hieruit volgde dat aan de start van het 

onderzoek de kinderen met diabetes significant hogere waarden hadden voor de totale IgA 

concentraties, eiwitconcentraties en glucoseconcentraties en dat deze waarden ook na twee jaar 

significant verhoogd waren bij de diabeten in vergelijking met de controles. De concentraties van 

totale IgG en amylase toonden in het begin van het onderzoek geen significante verschillen terwijl na 

twee jaar deze waarden significant verhoogd waren bij de kinderen met DM type I in vergelijking met 

de controles. In het begin van het onderzoek kwam een laag bufferend effect ( pH ≤ 4 ) van het 

speeksel en een hoog aantal gisten significant meer voor bij de diabetespatiënten maar dit verschil was 

niet meer significant na de twee jaar follow- up. Het verschil in aantal lactobacillen en streptococci 

mutans was zowel aan de start als op het einde van het onderzoek niet statistisch verschillend in beide 

studiegroepen.  

Kinderen, zowel controles als DM type I patiënten, met een grote stijging van de DMFS waarden 

waren in het algemeen ouder toen het onderzoek startte en hadden ook een hogere concentratie 

glucose in het speeksel in vergelijking met kinderen die weinig toename hadden van cariësvorming 

tijdens de follow- up periode. Er werden geen significante predictoren gevonden om de toename van 

de vorming van actieve cariës te bepalen in de studiepopulatie ( = zowel DM type I als controles ). 

Wanneer, na 2 jaar follow- up, kinderen met DM type I vergeleken met controles een grotere toename 

van DMFS waarden hadden werd dit gerelateerd aan een grotere toename van de glucoseconcentraties 

in het speeksel in vergelijking met controles. Een grotere toename van actieve cariës bij kinderen met 

DM type I werd significant geassocieerd met een grotere toename van de PI en van de 

albumineconcentraties in het speeksel.  
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DEEL 2: Invloed van mondgezondheid op diabetes mellitus 

 

Een cohort studie uit 2004 (5) onderzocht het verband tussen de gemiddelde AL en PD en de evolutie 

van een NGT naar een IGT of diabetes tussen 1988 en 1998. Subjecten die in 1988 matige  

( PD 1,3- 2 ) of hoge ( PD > 2 ) waarden hadden voor de gemiddelde pocket diepte waren significant 

geassocieerd met een evolutie van een NGT naar een IGT in vergelijking met subjecten die lage  

( PD < 1,3 ) waarden van pocket diepte hadden ( Tabel 21 ). Deze associatie was niet significant voor 

de evolutie van een NGT naar diabetes. Dit kon worden verklaard door de te kleine steekproef.  

Zowel voor de evolutie van een NGT naar een IGT als voor de evolutie van een NGT naar diabetes 

werd er geen significante associatie gezien met de gemiddelde AL.  

Tabel 21: Relatie tussen parodontale conditie en glucose tolerantie status in 1998, gelimiteerd tot de 

subjecten met NGT in 1988 (5) 

 

Diezelfde studie rapporteerde ook dat elke bijkomende millimeter in gemiddelde PD correspondeerde 

met een stijging van het HbA1c met 0,13%. Dit resultaat werd niet gevonden voor de gemiddelde AL. 

Hierbij kon worden opgemerkt dat subjecten die in 1988 geen diabetes hadden en de hoogste waarden 

van gemiddelde PD hadden een significante stijging vertoonden van het HbA1c met ≥ 0,2% in de 

periode tussen 1988 en 1998 in vergelijking met subjecten met de laagste waarden van gemiddelde 

PD. 

In 2010 werd er een review gepubliceerd (7) die het effect onderzocht van de behandeling van 

parodontale ziekte op de controle van de glycemie bij diabetespatiënten ( Tabel 22 ). Er werd een 

meta- analyse uitgevoerd aan de hand van drie geïncludeerde studies. Patiënten uit de 

interventiegroepen ondergingen scaling, root planing en kregen instructies over orale hygiëne 

eventueel aangevuld met antibioticatherapie terwijl de controles ofwel geen therapie ofwel de 

gewoonlijke therapie kregen ( vb. naar de eigen tandarts gaan ). Het verschil tussen beide 

studiegroepen was in de afzonderlijke studies niet significant maar het gemiddelde totale verschil 
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tussen beide groepen was wel significant ( P = 0,04 ). Hierbij werd er na drie tot vier maanden 

behandeling een daling van het HbA1c gezien van 0,40%.  

Tabel 22: Scaling/ root planing/ instructies over orale hygiëne eventueel aangevuld met antibioticatherapie 

versus geen/ gewoonlijke therapie. Outcome: HbA1c na 3/ 4 maanden (7) 

 

Onderzoek bij mannen (23) toonde aan dat een stijging van het HbA1c met 1% significant 

geassocieerd was met een stijging van het mortaliteitsrisico met 28%, onafhankelijk van de leeftijd, 

bloeddruk, cholesterol, BMI en rookgedrag. Een daling van het HbA1c met 0,1% zou een reductie 

betekenen van 5% van de totale mortaliteit. Als we dit toepassen op de resultaten van het onderzoek 

van Simpson en Needleman uit 2010 geeft een daling van het HbA1c met 0,4% dus een reductie van 

20% van de totale mortaliteit. 
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Discussie 
 

Vooraleer er uit al deze resultaten besluiten konden worden getrokken diende er te worden nagegaan 

in welke mate er heterogeniteit was tussen de gevonden resultaten en hoe deze heterogeniteit kon 

worden verklaard. Op die manier zouden resultaten van de ene studie meer doorwegen dan deze van 

een andere studie in de uiteindelijke conclusie.  

Als opmerking hierbij kon worden vermeld dat de case- controle studies van Orbak (2), die DM type I 

patiënten vergeleek met controles, en deze van Maria Belazi (1), die de aanwezigheid van candida bij 

diabeten bestudeerde, niet werden gebruikt in deze masterproef hoewel deze studies aanvankelijk 

geselecteerd waren. De redenen hiervoor waren dat er in de case- controle studie van Orbak grote 

discrepanties waren tussen de resultaten gepubliceerd in tabellen en de resultaten neergeschreven in de 

tekst waardoor deze studie niet kon worden gebruikt. De studie van Maria Belazi werd niet gebruikt 

omdat deze masterproef te uitgebreid zou worden indien het onderwerp „candida‟ ook zou worden 

besproken.  

DEEL 1: Invloed van diabetes mellitus op de mondgezondheid 

1. Invloed van diabetes mellitus op gingivitis en parodontitis 

1.1. Invloed van diabetes mellitus op de incidentie van gingivitis en 

parodontitis 

1.1.1. Invloed van DM type I op de incidentie van gingivitis en parodontitis 

 

In de meta- analyse van Khader (9) waren zowel de gingivale als de parodontale parameters 

significant hoger bij de diabetespatiënten. In de drie solitaire studies die werden gepubliceerd na deze 

meta- analyse (8, 15, 19) werden er daarentegen geen significante verschillen gevonden in gingivale 

en parodontale parameters tussen DM type I patiënten en hun controles. De enige uitzondering hierop 

was de case- controle studie van Kaur (15). Aanvankelijk vonden ook zij geen significante verschillen 

in parodontale parameters tussen beide studiegroepen maar na correctie voor confounders ( HbA1c, 

leeftijd, geslacht, opleiding, roken, taille omtrek en frequentie van tandartsbezoeken in de laatste 12 

maanden ) was de AL significant hoger bij de diabetespatiënten in vergelijking met de controles.  

De verschillende resultaten tussen deze studies konden worden verklaard aan de hand van de leeftijd 

van de studiepopulatie. In de meta- analyse van Khader (9) waren de deelnemende subjecten in de 
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overgrote meerderheid van de geïncludeerde studies jonger dan 18 jaar, terwijl in de solitaire studies 

(8, 15, 19) de studiepersonen 18 jaar of ouder waren. Wanneer DM type I patiënten en controles 

vergeleken werden op volwassen leeftijd waren er in beide studiegroepen reeds vele risicofactoren 

voor het ontwikkelen van gingivitis en parodontitis aanwezig. Deze risicofactoren (4, 11) waren onder 

meer stress, coping gedrag, osteopenie geassocieerd met oestrogeendeficiëntie, het mannelijk geslacht, 

oudere leeftijd, genetische factoren, roken, alcohol, glycemie, mondhygiëne en de aanwezigheid van 

bepaalde subgingivale micro-organismen. Hierdoor was het, in vergelijking met de studiepopulatie die 

op kindertijd werd vergeleken, moeilijker om specifiek de invloed van diabetes op de 

mondgezondheid te beoordelen. Wanneer er echter in de studie van Kaur (15) gecorrigeerd werd voor 

confounders, werden dezelfde resultaten bekomen als in de meta- analyse van Khader.  

1.1.2. Invloed van DM type II op de incidentie van gingivitis en parodontitis 

 

In de meta- analyse van Khader (9) werden DM type II patiënten vergeleken met controles en werden 

er geen significante verschillen gevonden voor de gingivale parameters ( PI,GI en BOP ) maar wel 

voor de parodontale parameters ( Al en PD ). De case- controle studies die werden gepubliceerd na 

deze meta- analyse (4, 6, 8, 11, 15) vertoonden echter in vele gevallen significant hogere waarden voor 

zowel de gingivale als de parodontale parameters in de diabetesgroep. Uitzonderingen hierop waren de 

case- controle studies van Patino (8) en van Tanwir (6). Patino vond geen significant verschil in de 

gemiddelde PI. Dit kon mogelijks verklaard worden door de kleine steekproef, met een gebrek aan 

power als gevolg . In de studie van Tanwir werd er geen significant verschil in de gemiddelde BOP 

aangetoond. Dit kon mogelijks te wijten zijn aan de manier waarop DM werd gediagnosticeerd. Dit 

gebeurde namelijk aan de hand van een recent glycemie- onderzoek of door het gebruik van anti- 

diabetica. De enige geselecteerde studie (13) die gepubliceerd werd vóór de meta- analyse van Khader 

vond ook significant hogere gingivale parameters in de diabetesgroep.  

Het was duidelijk dat alle geïncludeerde studies die DM type II patiënten vergeleken met controles 

significant meer parodontale aantasting aantoonden in de diabetesgroep. De enige uitzondering hierop 

was de case- controle studie van Mattout (11) die geen significante verschillen vond in de gemiddelde 

AL tussen beide studiegroepen hoewel de gemiddelde AL wel hoger was bij de diabetespatiënten. 

Mogelijks werd dit verband tussen DM type II en parodontale aantasting zelfs onderschat (15) omdat 

tanden die reeds een slechte parodontale gezondheid hadden reeds geëxtraheerd waren waardoor de 

overblijvende tanden de parodontale status niet correct weergaven. De verschillende resultaten tussen 

de meta- analyse van Khader en de solitaire studies voor de gingivale parameters kon worden 

verklaard door het feit dat er in de meta- analyse slechts 3 studies opgenomen waren die de gingivale 

parameters van DM type II patiënten vergeleken met controles. Nochtans waren er in deze meta- 

analyse 5 studies geïncludeerd die beide diabetestypes bestudeerden en 3 studies waarbij het type 

diabetes niet gespecificeerd was. Deze studies werden niet opgenomen in de analyse wanneer 
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specifiek de relatie tussen DM type II patiënten en controles werd nagegaan. De kans was nochtans 

groot dat vele van deze subjecten de diagnose van DM type II hadden aangezien dit de meest 

voorkomende vorm van diabetes is (3). Wanneer in de meta- analyse van Khader zowel type I, type II 

als beide types van DM vergeleken werden met controles werden er wel significant hogere waarden 

van PI en GI gevonden bij de diabeten. De waarden van BOP en CI waren ook hoger in de 

diabetesgroep maar het verschil met de controlegroep was niet significant. 

1.1.3. Conclusie 

 

Wanneer DM type I patiënten werden vergeleken met controles waren er op kinderleeftijd significante 

verschillen in de aanwezigheid van gingivale en parodondale aandoeningen, terwijl dit verschil niet 

meer significant was op volwassen leeftijd.  

Wanneer DM type II patiënten werden vergeleken met controles werd er significant meer gingivale en 

parodontale aantasting waargenomen in de diabetesgroep.  

1.2. Invloed van diabetes mellitus op de ernst van gingivitis en parodontitis 

1.2.1. Invloed van DM type I op de ernst van gingivitis en parodontitis 

 

Zowel in de meta- analyse van Khader (9) als in de enige solitaire studie die DM type I patiënten 

vergeleek met controles (15) werden er geen significante verschillen gevonden in de ernst van 

gingivale en parodontale aantasting tussen beide studiegroepen. Bovendien werd er in de meta- 

analyse van Khader ook rekening gehouden met de controle van de glycemie maar ook dit leverde 

geen significante verschillen op. Uit de case- controle studie van Kaur (15) bleek dat het HbA1c echter 

wel een belangrijke factor was om de ernst van de AL te beoordelen tussen diabeten en controles.  

1.2.2.  Invloed van DM type II op de ernst van gingivitis en parodontitis 

 

De mate van gingivale aantasting was in de meta- analyse van Khader (9) niet significant verhoogd in 

de diabetesgroep. Dit resultaat bleef niet significant indien er rekening werd gehouden met de controle 

van de glycemie aan de hand van het HbA1c. Slechts 2 andere case- controlestudies (11, 20) 

onderzochten de mate van gingivale aantasting bij DM type II patiënten in vergelijking met controles. 

Enkel de case- controle van Mattout (11) publiceerde resultaten die niet overeenkwamen met de meta- 

analyse. In deze case- controle studie waren er namelijk significant meer diabetespatiënten met een PI 

van 3, terwijl er significant meer controles waren met een PI van 2.  

Ook de mate van parodontale aantasting was in de meta- analyse van Khader (9) niet significant 

verhoogd in de diabetesgroep. Dit resultaat bleef niet significant indien er rekening werd gehouden 
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met de controle van de glycemie aan de hand van het HbA1c. Van de solitaire studies die werden 

gepubliceerd na de meta- analyse van Khader (4-6, 15, 20) publiceerde de meerderheid dat ernstige 

parodontale aantasting significant meer voorkwam in de diabetesgroep. Enkel in 2 case- 

controlestudies werden er andere resultaten aangetoond. In de studie van Sakaliogglu uit 2008 (20) 

werden er geen significante verschillen in parodontale aantasting gevonden maar hierbij diende 

opgemerkt te worden dat hier een kleine steekproef werd gebruikt, met gebrek aan power tot gevolg. 

De andere case- controle studie die andere resultaten aantoonde was deze van Tanwir (6). In deze 

studie waren de definities van milde, matige, ernstige en agressieve parodontitis niet duidelijk 

vermeld.  

Uit de case- controle studie van Campus (4) bleek dat diabetespatiënten met een goede metabole 

controle een significant betere parodontale conditie hadden dan diabetespatiënten met een slechte 

metabole controle. Wanneer in deze studie de controlegroep werd vergeleken met DM type II 

patiënten met een goede metabole controle werd er bovendien een gelijkaardige graad van parodontale 

aantasting waargenomen.  

1.2.3. Conclusie 

 

In deze masterproef werden er geen verschillen gevonden in de ernst van gingivale en parodontale 

aantasting wanneer DM type I patiënten werden vergeleken met controles. Wanneer DM type II 

patiënten werden vergeleken met controles werden er geen significante verschillen gevonden in de 

meta- analyse van Khader (9), maar wel in de vele solitaire studies. Uit sommige studies bleek 

duidelijk dat de ernst van de gingivale en de parodontale aantasting afhankelijk was van de metabole 

controle van de diabetes. Dit werd onder andere gezien in de meta- analyse van Khader (9), de case- 

controle studie van Campus (4) en bij de inclusie van HbA1c bij de stapsgewijze opbouw van het 

lineaire regressiemodel in de case- controle studie van Kaur (15). Uit deze studies bleek dat de 

mondgezondheid van diabetespatiënten met een goede metabole controle vergelijkbaar was met deze 

van gezonde controles, terwijl diabetespatiënten met een slechte metabole controle duidelijk een meer 

uitgebreidere gingivale en parodontale aantasting hadden. In vele andere studies werd er in de 

diabetesgroep geen onderscheid gemaakt tussen de metabole controle van de diabetes terwijl dit 

mogelijks andere resultaten zou opleveren. 

1.3. Invloed van diabetes mellitus op de behandeling van gingivitis en 

parodontitis 

 

In deze masterproef waren er drie studies die de invloed van diabetes op de behandeling van gingivitis 

en parodontitis beschreven. In de case- controle studie van Sandberg (13) werd er gevonden dat DM 

type II patiënten significant meer nood hadden aan parodontale behandeling dan hun controles. In 
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diezelfde studie werd ook beschreven dat gingivale en parodontale aantasting frequenter en meer 

uitgebreid voorkwam bij diabeten. In de case- controle studie van Kaur (15) werd er gevonden dat DM 

type I patiënten significant meer naar de tandarts gingen dan hun controles maar dat DM type II 

patiënten significant minder gingen dan hun controles. In een andere studie uit 2009 (6) werden er 

geen significante verschillen gevonden tussen DM type II patiënten en hun controles in wat de 

frequentie van tandartsbezoeken en de frequentie of wijze van tanden poetsen betrefte. In deze laatste 

studie hadden alle subjecten een slechte mondgezondheid.  

Wat nu juist de invloed was van diabetes mellitus op de behandeling van gingivitis en parodontitis 

bleef in het kader van deze masterproef onduidelijk aangezien er slechts 3 studies geïncludeerd waren 

waarin dit werd besproken. Aangezien de gingivale en parodontale aantasting afhankelijk was van de 

metabole controle, zou er hiermee rekening moeten gehouden worden bij het onderzoeken van de 

verschillen in behandeling. 

2. Invloed van diabetes mellitus op het aantal gecarieerde, 

ontbrekende en gevulde tanden 

2.1. Invloed van DM type I op het aantal gecarieerde, ontbrekende en 

gevulde tanden  

 

Er werden geen significante verschillen gevonden in het aantal gecarieerde tanden, ontbrekende en 

gevulde tanden wanneer DM type I patiënten werden vergeleken met controles (8, 15, 19, 22). 

In de case- controle studie van Kaur (15) werd er een lineair regressie model opgesteld waarbij er 

gecorrigeerd werd voor confounders zoals leeftijd, geslacht, opleiding, roken, hoge tailleomtrek en 

frequentie van tandartsbezoeken de laatste 12 maanden. Hierdoor werd het verschil in aantal 

ontbrekende tanden tussen beide studiegroepen significant. Wanneer er enkel gecorrigeerd werd voor 

de leeftijd werd er een significant verschil in aantal ontbrekende tanden gezien tussen beide 

studiegroepen in de leeftijdscategorie van 40 tot 59 jaar.  

In de case- controle studie van Siudikine (22) werden DM type I patiënten en hun op leeftijd en 

geslacht gematchte controles gedurende 2 jaar opgevolgd. Bij deze kinderen ( tussen 10 en 15 jaar ) 

waren de voornaamste risicofactoren voor het ontwikkelen van cariës over het verloop van 2 jaar de 

opstapeling van plaque en de concentratie van glucose en albumine in het speeksel. De aanwezigheid 

van albumine op zich zou geen oorzaak zijn voor het ontwikkelen van cariës maar was eerder een 

indicatie dat er een lek was van serumcomponenten naar het speeksel van de diabetespatiënten.  
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2.2. Invloed van DM type II op het aantal gecarieerde, ontbrekende en 

gevulde tanden  

 

Het aantal gecarieerde tanden, gevulde tanden en de DMFT- index waren niet significant hoger in de 

diabetesgroep in vergelijking met de controles maar het aantal ontbrekende tanden was in het 

algemeen wel hoger in de diabetesgroep (4, 6, 8, 11, 13, 15, 21). Wanneer er in de case- controle 

studie van Kaur (15) een lineair regressie model werd opgesteld waarbij er gecorrigeerd werd voor 

confounders zoals leeftijd, geslacht, opleiding, roken, hoge tailleomtrek en frequentie van 

tandartsbezoeken de laatste 12 maanden werd ook het verschil in aantal ontbrekende tanden niet 

significant. Wanneer er echter enkel rekening gehouden werd met het geslacht, bleek er een 

significante associatie te zijn tussen het vrouwelijk geslacht en het aantal ontbrekende tanden. Verder 

toonde onderzoek van Sandberg (13) aan dat DM type II patiënten die werden behandeld met insuline 

significant meer manifeste cariës hadden dan DM type II patiënten die werden behandeld met orale 

medicatie, dieet of een combinatie van beide. 

2.3. Conclusie  

Uit deze resultaten bleek dus dat er geen invloed was van diabetes op het ontwikkelen van cariës, 

aantal ontbrekende tanden en aantal gevulde tanden. De enige uitzondering hierop waren de DM type 

II patiënten bij wie er meer ontbrekende tanden werden gezien.  

Het was moeilijk om de specifieke veranderingen die geïnduceerd werden door diabetes te 

onderscheiden van andere oorzaken aangezien zowel diabetes als het ontwikkelen van cariës 

multifactoriële ziektes zijn (22). Zo verschilden bijvoorbeeld de metabole controle en de leeftijd van 

de studiepopulaties van studie tot studie hoewel dit belangrijke indicatoren waren bij het beoordelen 

van het aantal gecarieerde, ontbrekende en gevulde tanden. De prevalentie van cariës was ook 

afhankelijk van het aantal overblijvende tanden, dieetgewoontes en mondverzorging (21). Een hoog 

glucosegehalte deed het risico op cariës toenemen, maar aangezien vele diabeten werden behandeld 

met een dieet, orale anti- diabetica of insuline zakte bij hen de glucose en dus ook het risico voor het 

ontwikkelen van cariës. 
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DEEL 2: Invloed van mondgezondheid op diabetes mellitus 

 

Onderzoek uit 2004 (5) toonde aan dat elke bijkomende millimeter in gemiddelde pocket diepte 

correspondeerde met een stijging van het HbA1c met 0,13%. Patiënten die in het onderzoek van 

Simpson en Needleman (7) tot de interventiegroepen behoorden vertoonden na drie tot vier maanden 

parodontale behandeling een daling van hun HbA1c met 0,40%. Als we de resultaten van Khaw (23) 

hierop toepasten gaf deze daling van het HbA1c met 0,4% een reductie van 20% van de totale 

mortaliteit.  

 

Besluit 

Uit deze masterproef is gebleken dat er inderdaad een bidirectioneel verband is tussen diabetes 

mellitus en mondgezondheid. Hoewel de incidentie van bijvoorbeeld gingivale en parodontale 

aandoeningen groter is bij diabetespatiënten is de invloed van diabetes op hun mondgezondheid 

moeilijk eenduidig te bepalen aangezien zowel diabetes als mondgezondheid afhankelijk zijn van 

meerdere factoren zoals bijvoorbeeld de controle van de diabetes, dieet, frequentie van 

tandartsbezoeken, leeftijd, … Om die redenen moet elke diabetespatiënt op een individuele manier 

aangepakt worden voor wat de preventie en behandeling van mondpathologie betreft. Dit is zeker aan 

te raden aangezien parodontale behandeling leidt tot daling van de HbA1c en bijgevolg een daling van 

de totale mortaliteit. 
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Bijlage 

BIJLAGE 1: GEÏNCLUDEERDE REVIEWS EN META- ANALYSES: KARAKTERISTIEKEN ( N = 2) 

Artikel Gebruikte databases 

en periode 

Aantal en type 

geïncludeerde 

studies 

Studiepopulatie Doelstellingen Uitkomst Interventie/blootstelling 

       

Khader, 

2006 

MEDLINE 

Januari 1970 tem 

oktober 2003 

18 cross-

sectionele studies 

3 prospectieve 

cohort studies 

2 niet- 

gerandomizeerde 

clinical trials 

Diabetes mellitus: type I 

in 10 studies, type II in 4 

studies, type I én II in 6 

studies en niet 

gespecifieerd in 3 studies 

1835 patiënten (20 tot 254 

per studie, leeftijd 5 tot 78 

jaar) 

Controlegroep:17410 

patiënten (10 tot 15132 

per studie, leeftijd 5 tot 78 

jaar) 

Samenvatten en kwantificeren 

van de effecten van diabetes 

mellitus op de uitgebreidheid en 

ernst van paradontale ziekte in 

observationele en klinische 

studies. De heterogeniteit van de 

verschillende resultaten 

exploreren. 

Gemiddelde verschil van elk van de 

paradontale parameters voor elke studie 

(gemiddelde in diabetes groep – 

gemiddelde in controle groep) 

Gepoolde gemiddelde verschil ( *) en 

het overeenkomstig 95% 

vertrouwensinterval  

Z- waarde  

P- waarde ≤ 0,05 

Q- test voor homogeniciteit 

Sensitiviteitsanalyse 

Test voor publicatie bias (**)  

 

Simpson, 

2010 

Cochrane Oral Health 

Groups‟s Trial Register 

( 24 maart 2010) 

7 RCT‟s ( = 

Randomized 

Subjecten hebben diabetes 

mellitus type I of II, 

parodontale ziekte en zijn 

De relatie tussen parodontale 

therapie en glycemische controle 

onderzoeken in een populatie van 

Primaire uitkomst: absolute 

percentageverschil in HbA1c tussen de 

toestand vóór de start van pardodontale 

Instructies ivm orale 

hygiëne 

Educatie of ondersteunende 
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CENTRAL  

MEDLINE ( 1950 tot 

24 maart 2010) 

EMBASE ( 1980 tot 24 

maart 2010) 

CINAHL ( 1982 tot 24 

maart 2010) 

ZETOC ( 1993 tot 24 

maart 2010 )  

ISI Web of Knowledge 

( 1990 tot 24 maart 

2010 ) 

LILACS ( 1982 tot 24 

maart 2010) 

 

Ook handmatig zoeken 

en via contacten 

 

Clinical Trials ) minimum 16 jaar oud diabeten en het vinden van een 

aangepaste strategie hiervoor in 

de toekomst. 

therapie en na min. 90 dagen na de 

behandeling, idem voor fructosamine 

Secundaire uitkomst: veranderingen in 

AL, gingivale inflammatie, bloeding, 

orale hygiëne, ongunstige effecten van 

de behandeling, indicatoren voor 

levenskwaliteit, kosten en complicaties 

van diabetes 

sessies voor zelfhulp en om 

het besef van het belang van 

orale hygiëne te verbeteren 

Mechanisch debridement- 

scaling, subgingivae 

curretage, flapchirurgie en 

gingivectomie 

Antiseptica 

Antibiotica 

Andere medicatie 

(*) Voor de berekening krijgt elke studie een bepaald gewicht toegekend afhankelijk van het reciproque karakter van de variatie van de verschillen tussen 2 gemiddelden of 

indien niet vermeld in de studie, berekend via het vertrouwensinterval, t- toets, P- waarden of individuele variaties tussen diabeten en niet- diabeten. 

(**) Door plotting van de verschillen tussen individuele studies tegenover hun standaardfouten. De associatie hiertussen werd geanalyseerd adhv de Kendall tau correlatie 

coëfficiënt
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BIJLAGE 2: GEINCLUDEERDE SOLITAIRE STUDIES: KARAKTERISTIEKEN ( N = 14) 

Artikel Studiedesig

n 

Studiepopulatie Doelstelling Uitkomst Interventie/ 

blootstelling 

 

Kaur, 2009 

 

Patiënt- 

controle 

onderzoek 

 

145 T1DM ( 52,4% man) en 

2647 niet- diabeten ( 46,5% 

man) tussen 20 en 59 jaar 

afkomstig van Duitsland 

182 T2DM (57,1% man) en 

1314 niet- diabeten ( 50,4% 

man) tussen 50 en 81 jaar 

afkomstig van Duitsland 

 

Is er een associatie tussen diabetes 

mellitus type I en II en een gestegen 

prevalentie en uitgebreidheid van 

parodontale ziekte en tandverlies 

vergeleken met niet- diabeten in een 

homogene volwassen studie 

populatie? 

 

Parodontale ziekte: AL, aantal ontbrekende tanden 

Continue data: uitgedrukt als gemiddelde en standaarddeviatie, vergelijkingen 

tussen groepen met Mann- Whitney U- test 

Nominale data: uitgedrukt als absolute nummers en %, vergelijkingen tussen 

groepen met χ² test 

Lineaire regressie model: associatie tussen T1DM en T2DM en gemiddelde 

AL als afhankelijke variabele en aangepast aan confounders. Uitgedrukt als 

lineaire regressie coëfficiënten (B) met 95% CI en P- waarden 

Multivariabele logistisch regressiemodel: associatie tussen T1DM en T2DM en 

het aantal ontbrekende tanden (als dichotome variabele) aangepast aan 

confounders. Uitgedrukt als OR, 95% CI en P- waarden 

Sensitiviteitsanalyse: associatie tussen T1DM, T2DM en paradontale ziekte 

P- waarde < 0,05 is statistisch significant 

 

Tanwir, 2009 Patiënt- 

controle 

onderzoek 

88 T2DM (50 mannen, 38 

vrouwen) en 80 niet- 

diabeten uit Pakistan (43 

mannen, 37 vrouwen) 

Het effect van diabetes op de 

parodontale status van een 

Pakistaanse populatie met een slechte 

orale gezondheid. 

Parodontale status: radiografisch onderzoek, alveolair botverlies, cariës, PI%, 

BOP%, PD ≥4 mm, furcaties graad I/II/III, mobiliteit graad 1/2/3, 

supragingivaal tandsteen als duidelijk zichtbaar, subgingivaal tandsteen als 

duidelijk voelbaar met probe 

Univariate vergelijk tussen groepen met ongepaarde t- test of Mann- Whitney 

U- test 

Frequentie verschillen tussen verschillende groepen met chi- square test 

Multivariabele logistisch regressiemodel aangepast voor leeftijd en opleiding 

voor het berekenen van de OR voor diabeten voor plaque, aantal tanden en 

 



  Bijlage 2 

 

aantal ontbrekende tanden 

P- waarde, %CI 

Siudikiene, 

2008 

 

Patiënt- 

controle 

onderzoek 

63 T1DM en 63 niet- 

diabeten afkomstig van 

Kaunas, gemiddelde leeftijd 

van 13,6 jaar. 

Matching van leeftijd, 

geslacht en woonplaats 

(landelijk vs. stad) 

Vergelijken van kinderen met T1DM 

en hun leeftijd- en geslachts 

gematchte niet- diabetische controles 

over een periode van 2 jaar wat 

cariës, veranderingen in speekselflow, 

biochemische/ 

immunologische/microbiologische 

factoren van het speeksel betreft.  

Schatten van de predicatieve waarden 

van geselecteerde cariës gerelateerde 

factoren (zoals speekselflow s en 

immunologische/microbiologische 

factoren van het speeksel) op de 

toename van cariës bij diabetische 

kinderen. 

Klinische parameters: cariës, orale hygiëne ( orale hygiëne index, orale debris 

index = plaque level, dental calculus index), biochemische samenstelling van 

het speeksel (flow, buffer effect, concentratie van gemuteerde streptokokken, 

lactobacillen, gisten, totaal IgA en IgG, proteïnen, albumine, amylase en 

glucose) 

Gepaarde t- test: bepalen van significantie van verschillen tussen diabeten en 

controles 

Multivariabele logistisch regressiemodel: bepalen van de associatie tussen de 

cariës toename in 2 jaar en de veranderingen gedurende de 2 jaar durende 

follow- up wat betreft orale hygiëne, speekselflow en biochemische en 

immunologische factoren in het speeksel 

De outcome variabelen waren de gepaarde verschillen (diabeten- controles) 

van de cariës toename gedurende 2 jaar, de verklarende variabelen waren de 

gepaarde verschillen (diabeten- controles) van de oral debris index, 

speekselflow en de biochemische en immunologische factoren van het speeksel 

gedurende de 2 jaar.  

Multivariabele logistisch regressiemodel: voorspellen van de toename van 

cariës in de 2 jaren a.d.h.v. de baseline cariës gerelateerde factoren. 

De continue voorspellende variabelen zijn leeftijd, oral debris index en de 

baseline speeksel parameters ( niet- gestimuleerde speekselflow, 

speekselconcentraties van IgA/IgG/proteïnen/albumine/glucose en amylase) 

Finale regressiemodel gekozen a.d.h.v. de grootste aangepaste R² waarde 

P- waarde < 0,05 is statistisch significant 

 

Sakallioglu, 

2008 

 

Patiënt- 

controle 

onderzoek 

15 patiënten met T2DM én 

chronische parodontitis 

14 systemisch gezonde 

patiënten met chronische 

Veranderingen in de vloeistof 

dynamiek van het parodontium bij 

diabeten met parodontitis 

onderzoeken en dit in verband 

brengen met de metabole controle van 

diabetes mellitus. 

Parameters voor parodontale vloeistof dynamiek: GCF- V, GOP, gingivale 

biopsie 

Parameters voor paradontale gezondheidsstatus: PI, GI, AL, radiografie 

Verschillen tussen parameters: éénwegs variantie- analyse en post hoc Tukey 

 



  Bijlage 2 

 

parodontitis  

14 systemische en 

parodontaal gezonde 

patiënten 

Alle deelnemers zijn 

mannelijke niet- rokers met 

een gemiddelde leeftijd van 

48 jaar 

Correlatie opzoeken tussen vloeistof 

dynamiek van het parodontium en 

klinische tekenen van paradontale 

ziekte bij patiënten met diabetes 

mellitus en parodontitis. 

parametrische test voor statistische vergelijking van de groepen 

Correlatie tussen parameters: Pearson‟s correlatie test  

 

Orbak, 2008 Patiënt- 

controle 

onderzoek 

50 T1DM (21 meisjes en 29 

jongens met leeftijd 9 ± 

0.14 jaar ) 

50 systemisch gezonde 

controles (25 meisjes en 25 

jongens met leeftijd 9 ± 

0.11 jaar) 

Gesplitst in een groep 5- 9 

jarigen en een groep 10- 14 

jarigen 

Follow- up elke derde 

maand gedurende 1 jaar 

Determineren of er al dan niet 

veranderingen zijn in het tandstelsel 

van patiënten met T1DM, de 

hoeveelheid gingivale inflammatie 

die gepaard gaat met tandletsels 

onderzoeken en bijdragen tot data 

i.v.m. incidentie van parodontale 

ziekte bij patiëntengroepen waar 

leeftijdsgebonden factoren geen 

confounders zijn. 

Onderzoeken van het tandstelsel, cariës, evaluatie van de orale hygiëne, PI, GI, 

CI 

Significante verschillen tussen 2 populaties: t- test 

Vergelijkingen tussen 2 groepen: Mann- Whitney U- test 

 

Elk bezoek 

werd 

beëindigd met 

applicatie van 

fluoride. 

Lalla, 2006 Patiënt- 

controle 

onderzoek 

50 T1DM patiënten 

(gemiddelde duur 20.3 jaar) 

zijn op basis van leeftijd en 

geslacht gematcht met 50 

niet- diabeten met hetzelfde 

niveau van parodontale 

ziekte. 

Deelnemers afkomstig uit 

Colombia. 

Nagaan welke de voornaamste 

kenmerken van parodontale infecties 

zijn a.d.h.v. microbiologische en 

serologische parameters. 

Volledig mondonderzoek: PD, AL, BOP en PI 

Subgingivale plaque monster werden onderzocht met probes voor 12 

parodontale bacteriën. 

Niveau van IgG bepaald via immunoblotting. 

Bij een deel van de patiënten het aantal cytokines, chemokines en mediatoren 

die relevant zijn voor cardiovasculair risico. 

Gebruikte analysetechnieken: beschrijvende statistiek, gepaarde Student T- test 

voor gepaarde observaties en Chi- square analyse voor het vergelijken van 

frequenties, Bonferroni correctie voor aanpassingen bij multipele 

vergelijkingen  
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Mattout, 

2006 

Patiënt- 

controle 

onderzoek 

2144 volwassenen (35- 65 

jaar) in Frankrijk 

waarvan 71 T2DM ( 59,1% 

man) en 2071 niet- diabeten 

(48,7% man) 

Vergelijking van de paradontale 

gezondheid van volwassenen met 

T2DM tegenover een algemene 

populatie van niet- diabeten. 

Onderzoek naar levenswijze ( tabak, alcohol), biologische diagnoses ( T2DM, 

arteriële hypertensie), biometrie ( gewicht, grootte) en biochemie ( glycemie, 

cholesterol)  

PI, GI, PD, CAL en aantal gezonde/gevulde/geëxtraheerde tanden 

Statistische analyse: beschrijvend en analytisch 

Kwalitatieve variabelen: Chi Square test 

Continue variabelen: Student t- test 

Relatie tussen paradontale ziekte en T2DM a.d.h.v. multifactoriële analyse 

 

Jansson, 

2006 

Patiënt- 

controle 

onderzoek 

191 patiënten met T2DM 

(83 vrouwen en 108 

mannen, leeftijd 55.0 ± 4.7) 

werden opgedeeld in een 

groep met parodontale 

ziekte (PD+ ) en een groep 

die parodontaal gezond 

(PD-) was 

Patiënten presenteerden 

zich in Malmö, Zweden 

In een groep van personen met T2DM 

een analyse maken van:  

1) de associatie tussen medische 

karakteristieken en ernstige 

parodontale ziekte  

2) gewoontes ivm tandverzorging en 

de kennis van orale gezondheid 

Vragenlijst i.v.m. tandverzorgingsgewoontes, gewoontes qua orale hygiëne, 

opleidingsniveau, rookgewoontes 

Parodontaal onderzoek: aantal tanden, PPD, BOP, orale hygiëne via PI, 

marginale botniveau via radiografie 

Descriptieve analyse: gemiddelden en standaarddeviaties  

Statistische analyse van verschillen tussen de 2 groepen: Fisher exact test 

(categoriale variabelen), Wilcoxon rang- som test (continue variabelen)  

Identificeren van factoren geassocieerd met parodontale ziekte: Lineair 

regressie model met parodontale ziekte als afhankelijke variabele 

P < 0.05 is statistische significant 

 

Belazi, 2005 Patiënt- 

controle 

onderzoek 

128 patiënten met T2DM 

(68 mannen en 60 vrouwen, 

gemiddelde leeftijd 54 ± 7 

jaar) werden volgens 

geslacht en leeftijd 

gematcht met 84 niet- 

diabeten ( 44 mannen en 40 

vrouwen met gemiddelde 

leeftijd 52 ± 8 jaar) 

Onderzoeken wat de potentiële 

factoren zijn die de prevalentie van 

orale aanwezigheid van Candida 

soorten in patiënten met T2DM 

beïnvloedt. 

Intra- orale evaluatie: status van orale hygiëne, parodontale conditie, 

aanwezigheid/ afwezigheid van kunstgebit 

Evaluatie diabetes: nuchtere glucosetest en HbA1c 

Evaluatie orale candida: kliniek, kwantitatieve en kwalitatieve laboratorium 

resultaten 

Patiënten met droge mond: vragenlijst invullen en evaluatie xerostomie a.d.h.v. 

speekse flow, indien diabeet: meten HbA1c voor het bepalen van de metabole 

controle 

Descriptieve statistiek: frequentie en percentages  
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Vergelijken van de distributies van Candida soorten tussen patiënten met 

T2DM en controles: Chi- square test met P- waarde van 0.05 als statistische 

significant 

Nagaan of de prevalentie van orale Candida soorten significant verschilt tussen 

diabetes- en controle groep wanneer xerostomie, kunstgebit en leeftijd gebruikt 

worden als covarianten: ANOVA met covarianten 

Campus, 

2005 

Patiënt- 

controle 

onderzoek 

71 patiënten met T2DM 

(61.0 ± 11.0 jaar) en 141 

niet- diabeten met een 

goede algemene gezondheid 

( 59.1 ± 9.2 jaar) 

Evaluatie van een mogelijke 

associatie tussen volwassen personen 

met T2DM en specifieke klinische en 

microbiologische parameters voor 

parodontale ziekte die niet aanwezig 

zijn in de niet- diabetische populatie. 

Vragenlijst: vitale statistieken (lengte, gewicht ed.), adres, informatie i.v.m. 

werk, burgerlijke status, medische voorgeschiedenis, majeure klacht, orale 

hygiëne compliance 

Klinische parodontale evaluatie: PD, AL, aanwezigheid tandsteen, BOP, 

evaluatie plaque en gingivitis score 

Subgingivale plaque stalen voor bepalen van P. gingivalis/P. 

intermedia/T.forsythensis via multiplexe polymerase ketting reactie 

Klinische parameters en potentiële risicofactoren werden aanvankelijk op een 

univariante wijze geanalyseerd met de Student t- test (P- waarde < 0.05 is 

significant), om het verzachtend effect van ongelijke variabiliteit tussen 

groepen voor deze t- waarde te vermijden, werd een square root transformatie 

uitgevoerd in bepaalde gevallen 

Vergelijken van gemiddelden tussen patiënten met T2DM met goede matebole 

controle, met slecht metabole controle en niet- diabeten: ANOVA 

Bepalen van OR voor de relatie tussen diabeten en controles: twee- wegs tabel 

analyse 

Mogelijk associaties in diabeten en controles tussen de dentale parameters 

gemiddeld AL, gemiddelde PD, percentage van PD op het aantal aanwezige 

tanden en case status: logistiek regressie analyse 

 

Sandberg, 

2000 

Patiënt- 

controle 

onderzoek 

102 patiënten met T2DM 

(38 vrouwen en 64 mannen, 

64.8 ± 8.4 jaar)  

102 niet- diabeten (38 

Onderzoeken van orale gezondheid in 

patiënten met T2DM in vergelijking 

met leeftijds- en geslachts gematchte 

niet- diabetische controles die in 

hetzelfde geografische gebied leven 

Klinische en radiografische evaluatie: aantal natuurlijke tanden, verwijderbare 

kunstgebitten, parodontale status, veranderingen orale mucosa, GI%, PI%, PD, 

parodontale botniveau, initiële en manifeste cariës, xerostomie, diabetes 

gerelateerde variabelen afkomstig van het medische dossier ( leeftijd, duur, 
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vrouwen en 64 mannen, 

64.9 ± 8.5 jaar) 

en behandeld worden in hetzelfde 

ziekenhuis (Zweden) 

behandeling, metabole controle)  

Vergelijking van gemiddelden: t- test en ANOVA 

Vergelijking van discontinue data: χ² test 

Collin, 1998 Patiënt- 

controle 

onderzoek 

25 patiënten met T2DM ( 3 

vrouwen en 22 mannen, 67 

± 5.5 jaar)  

40 controle subjecten ( 19 

vrouwen en 21 mannen, 66 

± 5.1 jaar ) 

Onderzoeken naar de prevalentie en 

de risicofactoren voor cariës in 

patiënten met T2DM en bepalen of 

deze factoren geassocieerd zijn met 

de metabole controle en vasculaire 

complicaties van diabetes 

Vragenlijsten en nakijken medische dossiers: voorgeschiedenis 

cardiovasculaire ziekte en tandverzorging 

Klinische evaluatie: aantal en type tanden (uitz. 3e molaar), gevulde en 

bedorven tandoppervlakten, gevulde/bedorven/ontbrekende tanden, cariës, 

bepaling surface at risk en plaque score 

Panoramische radiografie 

Speekselstaal en examinatie: speekselflow, buffercapaciteit speeksel (pH), 

gemuteerde streptokokken, lactobacillen en gisten  

Verschillen tussen gemiddelden: Student t- test 

Vergelijking van percentages: test voor 2 niet- gecorreleerde proporties en χ²- 

test 

Identificatie van variabelen geassocieerd met de aanwezigheid van cariës: 

logistieke regressie analyse (apart voor diabeten en controle groep, uitkomst 

variabele = aanwezigheid van cariës, voorspellende variabelen: 1) geslacht, 

leeftijd, slechte metabole controle van diabetes, coronaire hartziekte en 

hypertensie 2) geslacht, leeftijd, gestimuleerde speekselflow, lactobacillen, 

Streptococcus mutans en gisten 3) geslacht, leeftijd, aantal tanden, 

gestimuleerde speekselflow, onregelmatige tandverzorging en plaque score) 

 

Patino 

Marin, 2008 

 

Patiënt- 

controle 

onderzoek 

35 patiënten met T1DM met 

HbA1c 6.5% - 7% (20 

vrouwen en 15 mannen, 18 

± 7.6 jaar) 

35 patiënten met T1DM met 

HbA1c hoger dan 7% ( 20 

vrouwen en 15 mannen, 19 

± 6.6 jaar) 

35 subjecten zonder T1DM 

(15 vrouwen en 20 mannen, 

Determineren van de frequentie van 

cariës, parodontale ziekte en 

tandverlies bij patiënten met T1DM 

en T2DM 

Klinische evaluatie: frequentie van cariës, gevulde tanden, ontbrekende tanden, 

prothetische restauratie, DMFT index, PI, CI, PD en AL 

Alle date worden weergegeven als gemiddelde ± standaarddeviatie, frequenties 

en percentages 

Distributie van variabelen: Shapiro- Wilk en Brown Forsyte statistische test 

Analyse van de date: Mann- Whitney U- test en Kruskal Wallis voor 

kwantitatieve variabelen, Chi Qsuare test voor kwalitatieve variabelen en 
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16 ± 6.5 jaar) 

35 patiënten met T2DM ( 

21 vrouwen, 14 mannen, 45 

± 7.6 jaar) 

35 patiënten zonder T2DM 

( 25 vrouwen en 10 

mannen, 42 ± 9.0 jaar) 

Spearman- test voor correlaties tussen variabelen 

Berekenen OR ( met 95% CI): Logistieke regressie met als afhankelijke 

variabele de aanwezigheid/ afwezigheid van verlies van AL en als 

onafhankelijke variabele ontbrekende tanden, PPD en diabetes  

      

Saito, 2004 Cohort 

studie 

669 personen met normale 

glucose tolerantie ( 233 

mannen en 436 vrouwen, 

55.6 ± 8.8 jaar) 

191 met verstoorde glucose 

tolerantie ( 83 mannen en 

108 vrouwen, 57.0 ± 8.9 

jaar) 

101 diabeten ( 61 mannen 

en 40 vrouwen, 60.5 ± 6.9 

jaar) 

Relatie tussen parodontale conditie en 

glucose tolerantie. 

Periode 1988 tot 1998 

Parodontale evaluatie: PPD, AL 

Nuchte glucose test 

Logistieke regressie analyse met als afhankelijke variabele progressie in 

HbA1c en als onafhankelijke variabele leeftijd, geslacht, BMI, frequentie van 

sporten, alcoholgebruik en rookgewoontes 

Verschillen in gemiddelden: Student t- test en Welch‟s test  

Bonferroni correctie voor interpretatie van de significantie van de p- waardes 

Verschillen in percentages: Perason‟s Chi Square test 

Evaluatie van tendensen: Mantel- Haenszel chi- square test 

Effect van parodontale conditie op glucose tolerantie, berekenen van OR en 

95%CI: multivariate logistieke regressie  

 

AL: Attachment loss; ANOVA: One way analysis of variance; BOP: Bleeding on probing; CAL: Clinical attanchment loss; % CI: % Confidence interval; CI: 

Calculus index; DMFT index: Sum of decayed, missing and filled teeth; GI: Gingival index; GOP: Gingival tissue osmotic pressure; GSC- V: Gingival 

crevicular fluid volume; OR: Odds ratio; PD: Pocket depth; PI: Plaque index; PPD: Probing pocket depth; T1DM: Diabetes mellitus type I; T2DM: Diabetes 

mellitus type II
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BIJLAGE 3: GEEXLUDEERDE REVIEWS: REDEN VAN ( N = 32) 

Artikel Reden van exclusie 

 

Lamster, 2008 

 

Zoekactie is niet adequaat beschreven. 

Selectieprocedure voor artikels is niet adequaat beschreven. 

Kwaliteitsbeoordeling is niet adequaat uitgevoerd. 

Wijze van data- extractie is niet adequaat beschreven. 

Belangrijkste kenmerken van oorspronkelijk onderzoeken zijn niet adequaat beschreven. 

Meta- analyse is niet op een correcte manier uitgevoerd. 

Fiske, 2004 Geen elektronische versie. 

Geen hard copy binnen UGent. 

Geen versie via e- mailadres van de auteur. 

Iughetti, 1999 Geen elektronische versie. 

Geen hard copy binnen UGent. 

Geen versie via e- mailadres van de auteur. 

Martin, 1999 Geen elektronische versie. 

Geen hard copy binnen UGent. 

Geen versie via e- mailadres van de auteur. 

Chavarry, 2009 Geen elektronische versie. 

Geen hard copy binnen UGent. 

Geen versie via e- mailadres van de auteur. 

Allen, 2009 Zoekactie is niet adequaat beschreven. 

Selectieprocedure voor artikels is niet adequaat beschreven. 

Kwaliteitsbeoordeling is niet adequaat uitgevoerd. 

Wijze van data- extractie is niet adequaat beschreven. 

Belangrijkste kenmerken van oorspronkelijk onderzoeken zijn adequaat beschreven. 

Meta- analyse is niet op een correcte manier uitgevoerd. 

Salvi, 2008 Kwaliteitsbeoordeling is niet adequaat uitgevoerd. 

Wijze van data- extractie is niet adequaat beschreven. 

Belangrijkste kenmerken van oorspronkelijk onderzoeken zijn niet adequaat beschreven. 

Ryan, 2008 Geen elektronische versie. 

Geen hard copy binnen UGent. 

Geen versie via e- mailadres van de auteur. 

Mealey, 2008 Zoekactie is niet adequaat beschreven. 

Selectieprocedure voor artikels is niet adequaat beschreven. 

Kwaliteitsbeoordeling is niet adequaat uitgevoerd. 

Wijze van data- extractie is niet adequaat beschreven. 

Belangrijkste kenmerken van oorspronkelijk onderzoeken zijn niet adequaat beschreven. 

Meta- analyse is niet op een correcte manier uitgevoerd. 

Taylor, 2003 Selectieprocedure voor artikels is niet adequaat beschreven. 

Kwaliteitsbeoordeling is niet adequaat uitgevoerd. 

Wijze van data- extractie is niet adequaat beschreven.. 

Meta- analyse is niet op een correcte manier uitgevoerd. 

Ryan, 2003 Zoekactie is niet adequaat beschreven. 

Selectieprocedure voor artikels is niet adequaat beschreven. 

Kwaliteitsbeoordeling is niet adequaat uitgevoerd. 

Wijze van data- extractie is niet adequaat beschreven. 
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Belangrijkste kenmerken van oorspronkelijk onderzoeken zijn niet adequaat beschreven. 

Meta- analyse is niet op een correcte manier uitgevoerd. 

Ship, 2003 Zoekactie is niet adequaat beschreven. 

Selectieprocedure voor artikels is niet adequaat beschreven. 

Kwaliteitsbeoordeling is niet adequaat uitgevoerd. 

Wijze van data- extractie is niet adequaat beschreven. 

Belangrijkste kenmerken van oorspronkelijk onderzoeken zijn niet adequaat beschreven. 

Meta- analyse is niet op een correcte manier uitgevoerd. 

Preshaw, 2007 Zoekactie is niet adequaat beschreven. 

Selectieprocedure voor artikels is niet adequaat beschreven. 

Kwaliteitsbeoordeling is niet adequaat uitgevoerd. 

Wijze van data- extractie is niet adequaat beschreven. 

Belangrijkste kenmerken van oorspronkelijk onderzoeken zijn niet adequaat beschreven. 

Meta- analyse is niet op een correcte manier uitgevoerd. 

Graves, 2007 Zoekactie is niet adequaat beschreven. 

Selectieprocedure voor artikels is niet adequaat beschreven. 

Kwaliteitsbeoordeling is niet adequaat uitgevoerd. 

Wijze van data- extractie is niet adequaat beschreven. 

Belangrijkste kenmerken van oorspronkelijk onderzoeken zijn niet adequaat beschreven. 

Meta- analyse is niet op een correcte manier uitgevoerd. 

Nishimura, 2007 Zoekactie is niet adequaat beschreven. 

Selectieprocedure voor artikels is niet adequaat beschreven. 

Kwaliteitsbeoordeling is niet adequaat uitgevoerd. 

Wijze van data- extractie is niet adequaat beschreven. 

Belangrijkste kenmerken van oorspronkelijk onderzoeken zijn niet adequaat beschreven. 

Meta- analyse is niet op een correcte manier uitgevoerd. 

Mealey, 2003 Geen elektronische versie. 

Geen hard copy binnen UGent. 

Geen versie via e- mailadres van de auteur. 

Bjelland, 2002 Zoekactie is niet adequaat beschreven. 

Selectieprocedure voor artikels is niet adequaat beschreven. 

Kwaliteitsbeoordeling is niet adequaat uitgevoerd. 

Wijze van data- extractie is niet adequaat beschreven. 

Belangrijkste kenmerken van oorspronkelijk onderzoeken zijn niet adequaat beschreven. 

Meta- analyse is niet op een correcte manier uitgevoerd. 

Taylor, 2001 Zoekactie is niet adequaat beschreven. 

Selectieprocedure voor artikels is niet adequaat beschreven. 

Kwaliteitsbeoordeling is niet adequaat uitgevoerd. 

Wijze van data- extractie is niet adequaat beschreven. 

Meta- analyse is niet op een correcte manier uitgevoerd. 

Soskolne, 2001 Zoekactie is niet adequaat beschreven. 

Selectieprocedure voor artikels is niet adequaat beschreven. 

Kwaliteitsbeoordeling is niet adequaat uitgevoerd. 

Wijze van data- extractie is niet adequaat beschreven. 

Belangrijkste kenmerken van oorspronkelijk onderzoeken zijn niet adequaat beschreven. 

Meta- analyse is niet op een correcte manier uitgevoerd. 

Iacopino, 2001 Zoekactie is niet adequaat beschreven. 

Selectieprocedure voor artikels is niet adequaat beschreven. 

Kwaliteitsbeoordeling is niet adequaat uitgevoerd. 

Wijze van data- extractie is niet adequaat beschreven. 

Belangrijkste kenmerken van oorspronkelijk onderzoeken zijn niet adequaat beschreven. 
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Meta- analyse is niet op een correcte manier uitgevoerd. 

Donahue, 2001 Zoekactie is niet adequaat beschreven. 

Selectieprocedure voor artikels is niet adequaat beschreven. 

Kwaliteitsbeoordeling is niet adequaat uitgevoerd. 

Wijze van data- extractie is niet adequaat beschreven. 

Belangrijkste kenmerken van oorspronkelijk onderzoeken zijn niet adequaat beschreven. 

Meta- analyse is niet op een correcte manier uitgevoerd. 

Mattson, 2001 Geen elektronische versie. 

Geen hard copy binnen UGent. 

Geen versie via e- mailadres van de auteur. 

Lalla, 2000 De vraagstelling is niet adequaat geformuleerd. 

Zoekactie is niet adequaat beschreven. 

Selectieprocedure voor artikels is niet adequaat beschreven. 

Kwaliteitsbeoordeling is niet adequaat uitgevoerd. 

Wijze van data- extractie is niet adequaat beschreven. 

Belangrijkste kenmerken van oorspronkelijk onderzoeken zijn niet adequaat beschreven. 

Meta- analyse is niet op een correcte manier uitgevoerd. 

Gustke, 1999 De vraagstelling is niet adequaat geformuleerd. 

Zoekactie is niet adequaat beschreven. 

Selectieprocedure voor artikels is niet adequaat beschreven. 

Kwaliteitsbeoordeling is niet adequaat uitgevoerd. 

Wijze van data- extractie is niet adequaat beschreven. 

Belangrijkste kenmerken van oorspronkelijk onderzoeken zijn niet adequaat beschreven. 

Meta- analyse is niet op een correcte manier uitgevoerd. 

Soskolne, 1998 Geen elektronische versie. 

Geen hard copy binnen UGent. 

Geen versie via e- mailadres van de auteur. 

Kinane, 1997 Geen elektronische versie. 

Geen hard copy binnen UGent. 

Geen versie via e- mailadres van de auteur. 

Preshaw, 2009 De vraagstelling is niet adequaat geformuleerd. 

Zoekactie is niet adequaat beschreven. 

Selectieprocedure voor artikels is niet adequaat beschreven. 

Kwaliteitsbeoordeling is niet adequaat uitgevoerd. 

Wijze van data- extractie is niet adequaat beschreven. 

Belangrijkste kenmerken van oorspronkelijk onderzoeken zijn niet adequaat beschreven. 

Meta- analyse is niet op een correcte manier uitgevoerd. 

Kidambi, 2008 Zoekactie is niet adequaat beschreven. 

Selectieprocedure voor artikels is niet adequaat beschreven. 

Kwaliteitsbeoordeling is niet adequaat uitgevoerd. 

Wijze van data- extractie is niet adequaat beschreven. 

Belangrijkste kenmerken van oorspronkelijk onderzoeken zijn niet adequaat beschreven. 

Meta- analyse is niet op een correcte manier uitgevoerd. 

Soysa, 2006 Zoekactie is niet adequaat beschreven. 

Selectieprocedure voor artikels is niet adequaat beschreven. 

Kwaliteitsbeoordeling is niet adequaat uitgevoerd. 

Wijze van data- extractie is niet adequaat beschreven. 

Belangrijkste kenmerken van oorspronkelijk onderzoeken zijn niet adequaat beschreven. 

Meta- analyse is niet op een correcte manier uitgevoerd. 
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Taylor, 2001 Geen elektronische versie. 

Geen hard copy binnen UGent. 

Geen versie via e- mailadres van de auteur. 

Bell, 1999 Geen elektronische versie. 

Geen hard copy binnen UGent. 

Geen versie via e- mailadres van de auteur. 

Mealey, 1999 

 

 

Darre, 2008 

 

Teeuw, 2010 

 

Selectieprocedure voor artikels is niet adequaat beschreven. 

Kwaliteitsbeoordeling is niet adequaat uitgevoerd. 

Wijze van data- extractie is niet adequaat beschreven. 

Belangrijkste kenmerken van oorspronkelijk onderzoeken zijn niet adequaat beschreven. 

Meta- analyse is niet op een correcte manier uitgevoerd 

Reeds opgenomen in de meta- analyse van Simpson en Needleman uit 2010 

 

Reeds opgenomen in de meta- analyse van Simpson en Needleman uit 2010 
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BIJLAGE 4: GEEXCLUDEERDE SOLITAIRE STUDIES: REDEN VAN EXCLUSIE ( N = 35 ) 

Artikel en studiedesign Reden van exclusie 

 

Vergnes, 2009 

RCT 

 

Degene die patiënten in het onderzoek insluit hoort niet op de hoogte te zijn van de 

randomisatievolgorde. Dit was hier niet duidelijk. 

Het is niet duidelijk of de patiënten geblindeerd waren voor de behandeling. 

Het is niet duidelijk of de behandelaars geblindeerd waren voor de behandeling. 

Het is niet duidelijk of de effectbeoordelaars geblindeerd waren voor de behandeling. 

Wang, 2009 

PCO 

De controlegroep is niet duidelijk en adequaat geïdentificeerd. 

Selectiebias kan niet voldoende worden uitgesloten. 

Silvestre, 2009 

PCO 

Selectiebias kan niet voldoende worden uitgesloten. 

De belangrijkste confounders zijn niet geïdentificeerd en er is geen adequaat rekening 

mee gehouden in het ontwerp van het onderzoek of in de analyse. 

Dag, 2009 

PCO 

Selectiebias kan niet voldoende worden uitgesloten. 

De belangrijkste confounders zijn niet geïdentificeerd en er is geen adequaat rekening 

mee gehouden in het ontwerp van het onderzoek of in de analyse. 

Matu, 2009 

PCO 

Geen elektronische versie. 

Geen hard copy binnen UGent. 

Geen versie via e- mailadres van de auteur. 

Lucarini, 2009 

PCO 

Selectiebias kan niet voldoende worden uitgesloten. 

Tervonen, 2009 

RCT 

De toewijzing van de interventie aan de patiënt was niet gerandomiseerd. 

Degene die patiënten in het onderzoek insluit hoort niet op de hoogte te zijn van de 

randomisatievolgorde. Dit was hier niet het geval. 

De patiënten waren niet geblindeerd voor de behandeling. 

De behandelaars waren niet geblindeerd voor de behandeling. 

De effectbeoordelaars waren niet geblindeerd voor de behandeling. 

De groepen waren aan het begin van de trial niet vergelijkbaar. 

Niet alle ingesloten patiënten zijn geanalyseerd in de groep waarin ze waren 

gerandomiseerd 

De groepen zijn, afgezien van de interventie, niet gelijk behandeld. 

Leung, 2008 

PCO 

Geen elektronische versie. 

Geen hard copy binnen UGent. 

Geen versie via e- mailadres van de auteur. 

Llambes, 2008 

RCT 

De behandelaars waren niet geblindeerd voor de behandeling. 

De effectbeoordelaars waren niet geblindeerd voor de behandeling. 

Madden, 2008 

RCT 

Geen elektronische versie. 

Geen hard copy binnen UGent. 

Geen versie via e- mailadres van de auteur. 
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Dakovic, 2008 

PCO 

Selectiebias kan niet voldoende worden uitgesloten. 

De belangrijkste confounders zijn niet geïdentificeerd en er is geen adequaat rekening 

mee gehouden in het ontwerp van het onderzoek of in de analyse. 

Lal, 2008 

PCO 

De controlegroep is niet duidelijk en adequaat geïdentificeerd. 

De patiëntengroep is niet duidelijk en adequaat geïdentificeerd. 

Selectiebias kan niet voldoende worden uitgesloten. 

De belangrijkste confounders zijn niet geïdentificeerd en er is geen adequaat rekening 

mee gehouden in het ontwerp van het onderzoek of in de analyse. 

Research Centre, 2008 

Cohort studie 

Selectiebias kan niet voldoende worden uitgesloten. 

De uitkomst is niet duidelijk gedefinieerd en de methode voor beoordeling van de 

uitkomst is niet adequaat. 

De uitkomst is niet blind voor de blootstellingstatus bepaald. 

Het is niet duidelijk of er een voldoende lange follow-up is 

De belangrijkste confounders of prognostische factoren zijn niet geïdentificeerd en er is 

niet adequaat rekening mee gehouden in het ontwerp van het onderzoek of in de analyse. 

(behalve leeftijd) 

Cristina de Lima, 2008 

PCO 

De belangrijkste confounders zijn niet geïdentificeerd en er is geen adequaat rekening 

mee gehouden in het ontwerp van het onderzoek of in de analyse. 

Sadzeviciene, 2005 

PCO 

Geen elektronische versie. 

Geen hard copy binnen UGent. 

Geen versie via e- mailadres van de auteur. 

Siudikiene, 2005 

PCO 

Geen elektronische versie. 

Geen hard copy binnen UGent. 

Geen versie via e- mailadres van de auteur. 

Lu, 2004 

PCO 

Selectiebias kan niet voldoende worden uitgesloten. 

Het is niet duidelijk of de blootstelling blind voor de ziektestatus is vastgesteld. 

De belangrijkste confounders zijn niet duidelijk geïdentificeerd en het is niet duidelijk of 

er adequaat rekening mee gehouden is in het ontwerp van het onderzoek of in de analyse. 

Aren, 2003 

PCO 

De belangrijkste confounders zijn niet geïdentificeerd en er is geen adequaat rekening 

mee gehouden in het ontwerp van het onderzoek of in de analyse. 

Arrieta-Blanco, 2003 

PCO 

Selectiebias kan niet voldoende worden uitgesloten. 

Het is niet duidelijk of de blootstelling blind voor de ziektestatus is vastgesteld. 

De belangrijkste confounders zijn niet duidelijk geïdentificeerd en het is niet duidelijk of 

er adequaat rekening mee gehouden is in het ontwerp van het onderzoek of in de analyse. 

Zielinski, 2002 

PCO 

Geen elektronische versie. 

Geen hard copy binnen UGent. 

Geen versie via e- mailadres van de auteur. 

Katz, 2001 

Cohort studie 

De te vergelijken onderzoeksgroepen zijn niet duidelijk gedefinieerd. 

Selectiebias kan niet voldoende worden uitgesloten. 

De blootstelling is niet duidelijk gedefinieerd en de methode voor beoordeling van de 

blootstelling is niet adequaat. 

De uitkomst is niet duidelijk gedefinieerd en de methode voor beoordeling van de 

uitkomst is niet adequaat. 

Het is niet duidelijk of de uitkomst blind voor de blootstellingstatus bepaald is. 

Het is niet duidelijk of er een voldoende lange follow-up is. 

Het is niet duidelijk of selectieve loss- to- follow- up voldoende kan worden uitgesloten. 

Moore, 2001 

PCO 

De controlegroep is niet duidelijk en adequaat geïdentificeerd. 

Selectiebias kan niet voldoende worden uitgesloten. 
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Guggenheimer, 2000 

PCO 

De controlegroep is niet duidelijk en adequaat geïdentificeerd. 

De patiëntengroep is niet duidelijk en adequaat geïdentificeerd. 

Selectiebias kan niet voldoende worden uitgesloten. 

Het is niet duidelijk of de blootstelling blind voor de ziektestatus is vastgesteld. 

De belangrijkste confounders zijn niet geïdentificeerd en er is geen adequaat rekening 

mee gehouden in het ontwerp van het onderzoek of in de analyse. 

Nishimura, 2000 Geen elektronische versie. 

Geen hard copy binnen UGent. 

Geen versie via e- mailadres van de auteur. 

Sbordone, 1998 

PCO 

Geen elektronische versie. 

Geen hard copy binnen UGent. 

Geen versie via e- mailadres van de auteur. 

Pinducciu, 1996 

PCO 

Geen elektronische versie. 

Geen hard copy binnen UGent. 

Geen versie via e- mailadres van de auteur. 

Firatli, 1996 

PCO 

Geen elektronische versie. 

Geen hard copy binnen UGent. 

Geen versie via e- mailadres van de auteur. 

Bai, 1995 

PCO 

Geen elektronische versie. 

Geen hard copy binnen UGent. 

Geen versie via e- mailadres van de auteur. 

Sbordone, 1995 

PCO 

Geen elektronische versie. 

Geen hard copy binnen UGent. 

Geen versie via e- mailadres van de auteur. 

Pinson, 1995 

PCO 

Geen elektronische versie. 

Geen hard copy binnen UGent. 

Geen versie via e- mailadres van de auteur. 

Quirino, 1995 

PCO 

Geen elektronische versie. 

Geen hard copy binnen UGent. 

Geen versie via e- mailadres van de auteur. 

Cerda, 1994 

PCO 

Geen elektronische versie. 

Geen hard copy binnen UGent. 

Geen versie via e- mailadres van de auteur. 

Chavada, 1993 

PCO 

Geen elektronische versie. 

Geen hard copy binnen UGent. 

Geen versie via e- mailadres van de auteur. 

Cherry-Peppers, 1993 

PCO 

Geen elektronische versie. 

Geen hard copy binnen UGent. 

Geen versie via e- mailadres van de auteur. 

Ben-Aryeh, 1993 

PCO 

Geen elektronische versie. 

Geen hard copy binnen UGent. 

Geen versie via e- mailadres van de auteur 

PCO: Patiënt- controle onderzoek; RCT: Randomized clinical trial 
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CHECKLIST VOOR DE BEOORDELING VAN SYSTEMATISCHE REVIEW VAN 

OBSERVATIONEEL ONDERZOEK 

1. Is de vraagstelling adequaat geformuleerd? 

[ ] Ja 

[ ] Nee 

[ ] Te weinig informatie in het artikel om dit te beantwoorden 

 

2. Is de zoekactie adequaat uitgevoerd? 

[ ] Ja 

[ ] Nee 

[ ] Te weinig informatie in het artikel om dit te beantwoorden 

 

3. Is de selectieprocedure van artikelen adequaat uitgevoerd? 

[ ] Ja 

[ ] Nee 

[ ] Te weinig informatie in het artikel om dit te beantwoorden 

 

4. Is de kwaliteitsbeoordeling adequaat uitgevoerd? 

[ ] Ja 

[ ] Nee 

[ ] Te weinig informatie in het artikel om dit te beantwoorden 

 

5. Is adequaat beschreven hoe data-extractie heeft plaatsgevonden? 

[ ] Ja 

[ ] Nee 

[ ] Te weinig informatie in het artikel om dit te beantwoorden 

 

6. Zijn de belangrijkste kenmerken van de oorspronkelijke onderzoeken beschreven? 

[ ] Ja 

[ ] Nee 

[ ] Te weinig informatie in het artikel om dit te beantwoorden 

 

7. Is meta-analyse op een correcte manier uitgevoerd? 

[ ] Ja / niet van toepassing (terecht geen meta-analyse uitgevoerd) 

[ ] Nee 

[ ] Te weinig informatie in het artikel om dit te beantwoorden 

 

8. Zijn de resultaten van de systematische review valide en toepasbaar? 

[ ] Voldoende valide en toepasbaar ⇐ ga verder bij 9 

[ ] Twijfelachtig ⇐ ga verder bij 9; voorzichtig oordeel bij 12 

[ ] Onvoldoende valide en toepasbaar U kunt stoppen met het invullen van de checklist, 

tenzij er geen betere artikelen op dit gebied zijn 

(terugkoppelen naar de werkgroep) 
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CHECKLIST VOOR DE BEOORDELING VAN SYSTEMATISCHE REVIEW VAN 

RANDOMISED CONTROLLED TRIALS 

1. Is de vraagstelling adequaat geformuleerd? 

[ ] Ja 

[ ] Nee 

[ ] Te weinig informatie in het artikel om dit te beantwoorden 

 

2. Is de zoekactie adequaat uitgevoerd? 

[ ] Ja 

[ ] Nee 

[ ] Te weinig informatie in het artikel om dit te beantwoorden 

 

3. Is de selectieprocedure van artikelen adequaat uitgevoerd? 

[ ] Ja 

[ ] Nee 

[ ] Te weinig informatie in het artikel om dit te beantwoorden 

 

4. Is de kwaliteitsbeoordeling adequaat uitgevoerd? 

[ ] Ja 

[ ] Nee 

[ ] Te weinig informatie in het artikel om dit te beantwoorden 

5. Is adequaat beschreven hoe data-extractie heeft plaatsgevonden? 

[ ] Ja 

[ ] Nee 

[ ] Te weinig informatie in het artikel om dit te beantwoorden 

 

6. Zijn de belangrijkste kenmerken van de oorspronkelijke onderzoeken beschreven? 

[ ] Ja 

[ ] Nee 

[ ] Te weinig informatie in het artikel om dit te beantwoorden 

 

7. Is adequaat omgegaan met klinische en statistische heterogeniteit van de onderzoeken? 

[ ] Ja 

[ ] Nee 

[ ] Te weinig informatie in het artikel om dit te beantwoorden 

 

8. Is statistische pooling op een correcte manier uitgevoerd? 

[ ] Ja / niet van toepassing (vanwege heterogeniteit terecht geen pooling uitgevoerd) 

[ ] Nee 

[ ] Te weinig informatie in het artikel om dit te beantwoorden 

 

9. Zijn de resultaten van de systematische review valide en toepasbaar? 

[ ] Voldoende valide en toepasbaar ⇐ ga verder bij 10 

[ ] Twijfelachtig ⇐ ga verder bij 10; voorzichtig oordeel bij 13 

[ ] Onvoldoende valide en toepasbaar U kunt stoppen met het invullen van de checklist, 

tenzij er geen betere artikelen op dit gebied zijn 

(terugkoppelen naar de werkgroep) 
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CHECKLIST VOOR DE BEOORDELING VAN COHORTONDERZOEK 

1. Zijn de te vergelijken onderzoeksgroepen duidelijk gedefinieerd? 

[ ] Ja 

[ ] Nee 

[ ] Te weinig informatie in het artikel om dit te beantwoorden 

 

2. Kan selectiebias voldoende worden uitgesloten? 

[ ] Ja 

[ ] Nee 

[ ] Te weinig informatie in het artikel om dit te beantwoorden 

 

3. Is de blootsteling duidelijk gedefinieerd en is de methode voor beoordeling van 

blootstelling adequaat? 

[ ] Ja 

[ ] Nee 

[ ] Te weinig informatie in het artikel om dit te beantwoorden 

 

4. Is de uitkomst duidelijk gedefinieerd en is de methode voor beoordeling van de uitkomst 

adequaat? 

[ ] Ja 

[ ] Nee 

[ ] Te weinig informatie in het artikel om dit te beantwoorden 

 

5. Is de uitkomst blind voor de blootstellingstatus bepaald? 

[ ] Ja 

[ ] Nee → is dit van invloed op beoordeling van de uitkomst? 

[ ] Ja 

[ ] Nee 

[ ] Te weinig informatie in het artikel om dit te beantwoorden 

6. Is er een voldoende lange follow-up? 

[ ] Ja 

[ ] Nee 

[ ] Te weinig informatie in het artikel om dit te beantwoorden 

 

7. Kan selectieve loss-to-follow-up voldoende worden uitgesloten? 

[ ] Ja 

[ ] Nee 

[ ] Te weinig informatie in het artikel om dit te beantwoorden / loss-to-follow-up niet 

beschreven 

 

8. Zijn de belangrijkste confounders of prognostische factoren geïdentificeerd en is er 

adequaat rekening mee gehouden in het ontwerp van het onderzoek of in de analyse? 

[ ] Ja 

[ ] Nee 

[ ] Te weinig informatie in het artikel om dit te beantwoorden 

 

9. Zijn de resultaten van het onderzoek valide en toepasbaar? 

[ ] Voldoende valide en toepasbaar ⇐ ga verder bij 10 

[ ] Twijfelachtig ⇐ ga verder bij 10 

[ ] Onvoldoende valide en toepasbaar U kunt stoppen met het invullen van de checklist, 

tenzij er geen betere artikelen op dit gebied zijn 

(terugkoppelen naar de werkgroep) 
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CHECKLIST VOOR DE BEOORDELING VAN PATIENT- CONTROLEONDERZOEK 

1. Is de patiëntengroep duidelijk en adequaat gedefinieerd? 

[ ] Ja 

[ ] Nee 

[ ] Te weinig informatie in het artikel om dit te beantwoorden 

 

2. Is de controlegroep duidelijk en adequaat gedefinieerd? 

[ ] Ja 

[ ] Nee 

[ ] Te weinig informatie in het artikel om dit te beantwoorden 

 

3. Kan selectiebias voldoende worden uitgesloten? 

[ ] Ja 

[ ] Nee 

[ ] Te weinig informatie in het artikel om dit te beantwoorden 

 

4. Is de blootsteling duidelijk gedefinieerd en is de methode voor beoordeling van 

blootstelling adequaat? 

[ ] Ja 

[ ] Nee 

[ ] Te weinig informatie in het artikel om dit te beantwoorden 

 

5. Is de blootstelling blind voor de ziektestatus vastgesteld? 

[ ] Ja 

[ ] Nee → is dit van invloed op beoordeling van de blootstelling? 

[ ] Ja 

[ ] Nee 

[ ] Te weinig informatie in het artikel om dit te beantwoorden 

6. Zijn de belangrijkste confounders geïdentificeerd en is er adequaat rekening mee 

gehouden in het ontwerp van het onderzoek of in de analyse? 

[ ] Ja 

[ ] Nee 

[ ] Te weinig informatie in het artikel om dit te beantwoorden 

 

7. Zijn de resultaten van het onderzoek valide en toepasbaar? 

[ ] Voldoende valide en toepasbaar ⇐ ga verder bij 8 

[ ] Twijfelachtig ⇐ ga verder bij 8 

[ ] Onvoldoende valide en toepasbaar U kunt stoppen met het invullen van de checklist, 

tenzij er geen betere artikelen op dit gebied zijn 

(terugkoppelen naar de werkgroep)



 

 

 


