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Afkortingen 
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Abstract 

 

Objectieven 

Een gezonde dentitie is belangrijk voor een vlotte spijsvertering. Vooral het verkleinen van 

voedsel helpt bij de verdere verwerking door het maag-darmstelsel. Bij een verminderd 

kauwvermogen worden grotere, ruwere voedselpartikels ingeslikt. Dit belast het maag-

darmstelsel en werkt zo mogelijke aandoeningen in de hand. 

 

Doelstelling 

Het doel van deze literatuurstudie is om na te gaan of er gefundeerde bewijzen bestaan voor 

de stelling dat een verminderd kauwvermogen als gevolg van gebitsmutilaties aanleiding geeft 

tot het ontstaan van maag-en darmaandoeningen. Daarnaast wordt ook een antwoord 

geformuleerd op de vraag of de vervanging van ontbrekende tanden door middel van een 

gebitsprothese bijdraagt tot het herstel van het kauwvermogen. 

 

Methode 

Bij de zoektocht naar geschikte informatie werd er vooral gebruik gemaakt van de 

elektronische Pubmed database. Er werden limieten ingesteld zodat enkel Nederlands-, Frans- 

en Engelstalige artikels met betrekking tot mensen werden opgespoord. De artikels werden 

handmatig geselecteerd op basis van de titel en de inhoud van de abstracten. De zoekactie 

werd afgerond in februari 2013.  

 

Resultaten  

Over de invloed van kauwen op de spijsvertering is in de tandheelkundige en medische 

literatuur weinig terug te vinden. De invloed van het kauwproces op de maaglediging werd 

voornamelijk bestudeerd bij jonge en gezonde proefpersonen. Terwijl slecht kauwen meer van 

betekenis zou kunnen zijn wanneer er al verzwakking van het maag-darmkanaal is. Bij 

ouderen werden een aantal aanwijzingen gevonden voor een verband tussen de gebitsstatus en 

maag-darmsymptomen.  

Het vermogen om voedsel te verkleinen kan op twee manieren benaderd worden: objectief 

door klinische testen en subjectief door vragenlijsten. Deze laatste benadering geeft echter 

geen beeld van de fysische toestand en partikelgrootte van het voedsel dat wordt ingeslikt. 
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Bovendien schatten gebitsprothesedragers hun kauwvermogen vaak rooskleuriger in dan het 

eigenlijk is.  

Enkel met een volledige, gezonde, natuurlijke dentitie kan zonder problemen alles gegeten 

worden. Het vermogen om voedsel te verkleinen daalt progressief met het verlies van 

posterieure gebitselementen en er wordt een kritiek punt bereikt van zodra er minder dan 20 

natuurlijke tanden in de mond aanwezig zijn.  

Brugwerk op implantaten of natuurlijke pijlers geniet de voorkeur op gebied van herstel van 

het kauwvermogen. Uitneembare gebitsprotheses zorgen slechts voor een zwakke functionele 

vervanging van de natuurlijke dentitie. Toch is het aantal gebruikers van dergelijke 

gebitsprotheses omvangrijk. Dit is immers de goedkoopste manier om geëxtraheerde tanden te 

vervangen en voor vele mensen is het hebben van tanden van welke kwaliteit zeer belangrijk 

voor de sociale contacten met de medemens en andere dagdagelijkse activiteiten. Het is echter 

vaak een tweestrijd tussen een verbetering in voorkomen versus het oraal comfort.  

 

Conclusie 

Uit de bestaande literatuur kan nog niet besloten worden of de gebitsstatus een invloed heeft 

op maag-darmaandoeningen. 

Volwassenen met minder dan 20 gezonde, natuurlijke elementen die symmetrisch gelegen 

zijn hebben een beperkt vermogen om voedsel te verkleinen. Dit is ook het geval bij dragers 

van uitneembare gebitsprotheses. 
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Inleiding 

 

“Prima digestio fit in ore
1
” zeiden de Romeinen. Hedendaagse fysiologiehandboeken (1; 2; 3) 

melden nog steeds dat een gezonde dentitie belangrijk is voor een vlotte spijsvertering en het 

vermijden van maag-darmproblemen. Een slecht gebit beïnvloedt de inname van voedsel en 

een slechte voeding heeft op haar beurt een weerslag op de algemene gezondheid waarvan de 

mondgezondheid een onderdeel is. Gedurende het hele leven is een voldoende inname van 

nutriënten noodzakelijk om een optimale algemene en mondgezondheid te behouden. Een 

verminderd kauwvermogen als gevolg van een slechte gebitsstatus kan een negatieve invloed 

hebben op de inname van nutriënten. Hier wordt in deze literatuurstudie niet dieper op 

ingegaan (4). 

De Nationale Gezondheidsenquête van 2008 (5) rapporteert dat 12,6% van de Belgische 

bevolking van 15 jaar en ouder meldt dat ze moeilijkheden ondervinden bij het kauwen van 

hard voedsel bv. een appel en 35% zou over een gebitsprothese beschikken. 15,0% van de 

bevolking verklaart een uitneembare partiële gebitsprothese te dragen, 11,6% een uitneembare 

volledige gebitsprothese en 10,4% een vaste gebitsprothese. Van de totale bevolking meldt 

3,1% dat ze in de 12 maanden voorafgaand aan het interview een maagzweer of een zweer 

van de dunne darm hebben gehad en 2,6% verklaart geleden te hebben aan ernstige 

darmstoornissen. Bij de vrouwelijke bevolking heeft 7,4% van de ingenomen geneesmiddelen 

te maken met het gastro-intestinaal stelsel, bij de mannelijke bevolking 6,9%. Vooral de 

ouderen blijken last te hebben van problemen met het maag-darmstelsel. 

Uit deze cijfers blijkt dat zowel een gemutileerd gebit als maag-darmaandoeningen vaak 

voorkomen. Het is dus zeker de moeite om te onderzoeken of er een verband bestaat. Hierbij 

moet mogelijk speciale aandacht besteed worden aan de ouderen die vaak al een verzwakt 

spijsverteringsstelsel hebben.  

Om een mogelijk verband te ontdekken moet eerst bepaald worden wat de impact van 

tandverlies op het kauwvermogen is en wanneer het kauwvermogen van een gebit 

ontoereikend is. Hierbij moeten we in het achterhoofd houden dat in onze westerse 

samenleving, met haar industrieel voorgekauwd voedsel, eten met een gemutileerd gebit 

mogelijk is. Mensen met een slecht kauwvermogen vermijden wel meestal hard voedsel. Deze 

                                                 

1
 Een goede vertering begint in de mond. 
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bevatten echter veel vezels die nodig zijn voor een goede spijsvertering. Dit is echter nog 

steeds een hypothese (6; 4; 7; 8; 9). Slecht kunnen kauwen en niet kunnen eten wat je wil, kan 

stress veroorzaken Daar tegenover staat dat stress zelf het kauwvermogen negatief kan 

beïnvloeden: vlugger eten, moeilijkheden om aan de gebitsprothese aan te passen… (11; 

10).Veel partieel edentaten laten zelfs hun gebitsprothese uit om te eten (12). Het verminderd 

kauwvermogen kan worden gecompenseerd door de voedselkeuze en bereidingswijze aan te 

passen, door langer te kauwen of door grotere voedselbrokken in te slikken (13; 14; 15).  

In de medische wereld wordt algemeen aanvaard dat een verminderd kauwvermogen toch 

vaak aanleiding geeft tot het inslikken van grote, ruwe voedselbrokken. Het is natuurlijk de 

vraag of de maag en de dunne darm in staat zijn om hiervoor te compenseren en of deze extra 

last transit-en maag-darmproblemen in de hand werkt. Indien dit zo is moeten de tanden 

levenslang zo goed mogelijk behouden blijven of vervangen worden door een functionele 

gebitsprothese. Deze moeten dan wel in staat zijn om het kauwvermogen te herstellen. Het is 

zelfs de vraag of dit überhaupt van een gebitsprothese wordt verwacht. Voor velen is louter 

‘het hebben van tanden’ het belangrijkst. Een historisch voorbeeld hiervan is de 

gebitsprothese van George Washington (Figuur 1) (16). Toch zijn wetenschappers nog steeds 

hard op zoek naar manieren om klinisch vast te stellen wanneer de kauwfunctie van een gebit 

ontoereikend is (17) , want vanuit fysiologisch standpunt is kauwen nog steeds de 

belangrijkste orale functie. 

 

Figuur 1: George Washington's tanden 
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Doelstellingen 

 

Het doel van deze masterproef is om via een literatuurstudie een antwoord te formuleren op 

de volgende vraagstellingen: 

 

1) Bestaan er gefundeerde bewijzen voor de stelling dat een verminderd 

kauwvermogen als gevolg van gebitsmutilaties aanleiding geeft tot het ontstaan 

van maag-en darmaandoeningen? 

2) Draagt de vervanging van ontbrekende tanden door middel van een gebitsprothese 

bij tot het herstel van het kauwvermogen? 
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De fysiologie van het spijsverteringsstelsel 

 

1. De mondholte 

De mond vormt de toegang tot de organen van het spijsverteringsstelsel (Figuur 2 (18)): de 

farynx, de oesophagus, de maag, de dunne darm, de dikke darm en de anus (3).  

 

Figuur 2: Het spijsverteringsstelsel 
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De snij- en hoektanden zorgen voor het afbijten en de premolaren en molaren voor het 

verkleinen, het kauwen, van het voedsel. Kauwen omvat twee processen: de selectie en het 

fragmenteren. De selectie wordt gedefinieerd als de kans dat een voedselpartikel tussen de 

tanden terecht komt op een plaats waar het gefragmenteerd kan worden. De tanden, de tong en 

de orale mucosa verzamelen sensorische informatie, die bijdraagt tot een efficiënte 

blootstelling van de voedselpartikels aan de occlusale vlakken van de (posterieure) elementen. 

De wangspieren, de lippen en de tong zorgen dat het voedsel op de occlusale tafel blijft. Als 

het voedsel geselecteerd is, volgt de afbraak of het fragmenteren. Hierbij leveren de 

kauwspieren de vereiste kauwkracht. Bij een goede occlusie passen de onder- en 

bovenelementen goed in elkaar en is er een efficiënte fragmentatie van het voedsel (19; 20). 

Bij het verkleinen van voedsel zijn dus de oppervlakte van de occlusale tafel (het aantal 

(posterieure) gebitselementen) en de kauwkracht veruit de twee belangrijkste factoren (4; 21; 

22; 20). 

Tabel 1: Belangrijkste functies van het kauwen 

Functie Directe invloed 

Verkleinen van voedsel 

Groter oppervlak voor inwerking 

enzymen 

Afbraak plantaardig voedsel 

Veiliger voedsel 

Vergemakkelijkt ledigen mond 

Minder belasting voor de maag 

Stimulatie smaakknoppen 
Stijging secretie speeksel, maagsap, 

galsap en pancreassap 

Menging voedsel met speeksel 
Vorming voedselbolus 

Vertering koolhydraten door amylase 

Stilt de honger Voorkomt overeten 

Functie Indirecte invloed 

Stimulatie chemoreceptoren 

smaakknoppen 
smaakperceptie 

 

Uit bovenstaande tabel blijkt dat kauwen verschillende functies heeft (1; 3). Het voorkomt dat 

we te veel lucht inslikken. Daarnaast stilt het de honger en voorkomt zo dat we te veel eten. 

De kauwbewegingen stimuleren via een vagale reflex de secretie van de speekselklieren, de 

maag, de pancreas en de gal als voorbereiding op de komst van voedsel (3; 10). Het 

verkleinen van voedsel door het gebit is een grote hulp voor de verdere voedselverwerking 

door het spijsverteringsstelsel. Ten eerste wordt er een groter oppervlak gevormd waarop de 
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verteringsenzymen kunnen inwerken (1; 2; 3). Ten tweede worden de onverteerbare 

celwanden van plantaardig voedsel afgebroken waardoor de enzymen hierop kunnen 

inwerken (3). Ten derde helpt het bij het vormen van de voedselbolus waardoor het voedsel 

makkelijker ingeslikt kan worden en de mond dus vlugger geledigd wordt. Ten vierde wordt 

het voedsel veiliger gemaakt voor de verdere doorgang door het spijsverteringsstelsel (10). 

Ten laatste wordt ook de werking van de maag door de grootte van de voedselbrokken 

beïnvloed. De maag moet bij grotere voedselbrokken meer inspanningen leveren om het 

voedsel te verkleinen waardoor de maaglediging trager verloopt. Dit kan bijdragen tot de 

ontwikkeling van dyspepsie (1; 13; 8; 3; 23).  

Een belangrijke rol in het kauwproces is weggelegd voor het speeksel. Het bevat het 

koolhydraatsplitsende enzym amylase waardoor er in de mond al een beperkt begin van de 

vertering is (3). Speeksel speelt ook een grote rol in het vormen van de voedselbolus. De 

kauwbewegingen en de aanwezigheid van voedsel in de mond prikkelen de chemo-en 

pressoreceptoren. De speekselsecretie wordt hierdoor gestimuleerd zodat het voedsel met 

speeksel gemengd wordt. De stimulatie van de chemoreceptoren van de smaakknoppen is 

afhankelijk van de concentratie aan smaakstoffen in de mondvloeistof (15; 3; 20). Het water 

in het speeksel bevochtigt de voedselpartikels en het mucine bindt het gekauwde voedsel 

samen in een coherente en gladde bolus die makkelijk en veilig kan ingeslikt worden en door 

de oesophagus glijden (3; 20). Mensen met een verminderde speekselvloed door xerostomie 

of andere dysfuncties kunnen moeite hebben om een bolus te vormen en die in te slikken (14).  

Kauwen en slikken hebben mogelijk invloed op de darmtransit door de maagbewegingen te 

versterken via het autonoom zenuwstelsel. Bij patiënten die een darmoperatie hebben 

ondergaan, wordt er vlugger gasontlasting waargenomen wanneer er tijdens de postoperatieve 

vastenperiode op kauwgom wordt gekauwd (24). Ook wanneer er gekauwd wordt zonder het 

eten in te slikken, stijgt de activiteit in de maag (25). 

Wanneer de persoon acht voldoende gekauwd te hebben, wordt de voedselbolus door 

willekeurige bewegingen van de mond-en tongspieren tegen de achterwand van de keel 

geprojecteerd. De slikbeweging wordt in gang gezet en de voedselbolus komt via de slokdarm 

in de maag terecht (3). 

2. Het maagdarmstelsel 

De fundus, het bovenste deel van de maag (Figuur 3 (26)), bevat meestal enkel lucht. Het 

corpus, het middelste deel (body), dient voornamelijk als opslagplaats. In het laatste en meest 

gespierde deel of antrum wordt het voedsel gekneed en gemengd met het maagsap. Er is 
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chemische vertering door pepsine en HCl. De maag heeft dus drie functies: een 

reservoirfunctie, een mengfunctie en een secretoire functie (3).  

Figuur 3: De maag 

 

De maagsapsecretie wordt gestimuleerd door talrijke factoren. Onder andere de prikkeling 

van het mondslijmvlies, kauwbewegingen en het inslikken van de voedselbolus zijn 

fysiologische prikkels die de maagsapsecretie doen toenemen. Dit gebeurt ook bij het zien, 

ruiken en denken aan lekker eten en wanneer het voedsel de maag bereikt. Vooral proteïnes 

hebben een stimulerend effect (1; 3). Grote, irriterende partikels kunnen de maagsapsecretie 

doen stijgen en zo bepaalde ziektes in de hand werken (13; 8; 10; 23). Medicatie kan voor een 

daling of stijging van de secretie zorgen. Bij studies die onderzoek doen naar de 

maagsapsecretie moet dus rekening gehouden worden met het medicijngebruik van de 

proefpersonen (27). De secretie van de maag wordt geleidelijk verminderd wanneer de 

chyme, voedsel gemengd met secreten van de maag en de mond, in het duodenum terecht 

komt (1; 3).  

De maag heeft nood aan een beschermingsmechanisme tegen (ruwe) voedselbrokken en haar 

eigen maagsap. De mucuslaag op het epitheel zorgt voor mechanische en chemische 

bescherming. Bovendien is er een snelle turnover van de mucosa. Soms kunnen de enzymen 

en het zuur toch de maagwand beschadigen met een maagulcus als gevolg. Het maagzuur kan 

ook een ulcus in de oesophagus of het duodenum veroorzaken (3). Een maagulcus wordt door 

verschillende factoren uitgelokt en sommige mensen hebben een genetische predispositie. Er 
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zijn factoren die een verhoogde maagsapsecretie veroorzaken: psychosomatische factoren en 

bepaalde soorten voedsel. Daarnaast zijn er factoren die ervoor zorgen dat de mucuslaag 

mechanisch wordt afgebroken, bv. ruwe voedselbrokken. Er volgt verder beschadiging door 

zoutzuur en kolonisatie door Helicobacter pylori wordt vergemakkelijkt. Indien er H. pylori 

aanwezig is in de maag, is er een grotere kans op een maagulcus en zelfs maagkanker. Deze 

bacterie tast de epitheellaag van de maag aan en verzwakt de beschermende laag. De mucines 

uit het speeksel bevatten gesulfateerde glycanen die receptors voorzien voor de adhesie van 

H. pylori aan orale oppervlakken. Bij een gedaalde speekselproductie kan H. pylori 

makkelijker in de maag terecht komen (1; 3; 23). Ook bepaalde soorten voedsel, vroegere 

beschadigingen, roken, stress, reflux en regelmatig contact met bepaalde chemische stoffen 

(alcohol, NSAID’s en andere medicatie) hebben een negatieve invloed op de maagwand. 

Wanneer pepsine en maagzuur de maagwand kunnen binnendringen, kan dit leiden tot een 

bloeding of perforatie van de maag (11; 1; 3). Een vertraging van de maaglediging kan een 

vertraagde absorptie en vertering tot gevolg hebben (28). Het ledigen van de chyme in het 

duodenum wordt beïnvloed door verschillende signalen afkomstig van de maag en het 

duodenum. De dunne darm is immers de belangrijkste plaats voor absorptie en vertering van 

voedsel, maar ze moet de tijd krijgen om deze taak te vervullen (25; 1; 3). 

 

Tabel 2: De beweeglijkheid en lediging van de maag 

Factor 
Effect op de beweeglijkheid en lediging 

van de maag 

In de maag 

Volume van chyme 
Verhoogd volume stimuleert de 

beweeglijkheid en lediging 

Graad van vloeibaarheid 
Gestegen vloeibaarheid laat vluggere 

lediging toe 

In het duodenum 

Aanwezigheid van vet, zuur, hyptertoniciteit 

of groot volume 

Inhibitie van verdere beweeglijkheid en 

lediging tot het duodenum omgegaan heeft 

met deze factoren 

Buiten het verteringsstelsel 

Emotie 
Stimuleert of inhibeert de beweeglijkheid en 

lediging 

Intense pijn Inhibeert beweeglijkheid en lediging. 

 



 

12 

 

Voor de chyme doorgegeven wordt aan de pylorus moeten de voedselpartikels gereduceerd 

zijn tot een bepaalde diameter. Volgens Bijlani en Manjunatha (1) moeten de partikels kleiner 

zijn dan 0,1 mm, volgens Sierpinska e.a. (23) kleiner dan 0,5 mm en volgens Poitras e.a. (10) 

kleiner dan 2 mm. In het duodenum worden er naast sappen van de dunne darm ook sappen 

van de lever en de pancreas (exocriene functie) toegevoegd aan de chyme. De acini van de 

pancreas secreteren drie types enzymen. De proteolytische enzymen staan in voor de vertering 

van eiwitten en amylase voor die van koolhydraten. Lipase is het enige enzym dat in het 

spijsverteringsstelsel geproduceerd wordt om vet te verteren. Dus het voedsel kan bijna 

volledig verteerd worden door deze enzymen en een gebrek zorgt voor een onvolledige 

vertering. De pancreas produceert ook een basisch secreet om zure chyme te neutraliseren, 

want haar enzymen werken best in een neutraal tot licht basisch milieu. Bovendien zorgt dit 

ervoor dat de mucosa van het duodenum beschermd wordt tegen de zure chyme (3). 

In de dunne darm gebeurt de meeste absorptie en vertering van voedsel. Er worden ook 

verschillende verteringsenzymen geproduceerd die instaan voor de vertering van maltose en 

disachariden en helpen bij de vertering van proteïnes. Eens het voedsel in de dikke darm 

terecht komt, is er geen verdere vertering of absorptie van voedingsstoffen. Er wordt wel nog 

water en zout geëxtraheerd waardoor er een vaste massa wordt gevormd. De dikke darm dient 

vooral als opslagplaats voor de feces tot deze uiteindelijk wordt uitgescheiden via het rectum 

(3). 
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De kauwfunctie 

 

Kauwen heeft vele functies en de kauwfunctie is dan ook een ruime term. Vooral het 

verkleinen van voedsel helpt bij de verdere verwerking door het maag-darmstelsel. Bij een 

verminderd kauwvermogen worden grotere, ruwere voedselpartikels ingeslikt. Dit belast het 

maag-darmstelsel en werkt zo mogelijke aandoeningen in de hand. 

Het kauwvermogen is een complexe conditie met een multifactoriële etiologie. Er is dan ook, 

vooral in de Engelse literatuur, een grote variatie in de terminologie. Dit kan voor verwarring 

zorgen en vergt enige toelichting, want niet al deze termen zijn synoniemen van elkaar.  

Het vermogen om voedsel te verkleinen kan op twee manieren benaderd worden: objectief 

door klinische testen en subjectief door vragenlijsten. Deze laatste benadering geeft echter 

geen beeld van de fysische toestand van het voedsel dat wordt ingeslikt. Bij beide 

vraagstellingen van deze masterproef ligt de focus dan ook op het objectief kauwvermogen. 

Er kan echter niet uit het oog verloren worden dat een herstel van het kauwvermogen niet de 

enige reden is waarom mensen met een gemutileerd gebit een gebitsprothese willen. 

Vragenlijsten die peilen naar de Oral Health Related Quality of Life (OHRQoL) en de Quality 

of life (QoL) vormen hierover een beeld. 

1. Het objectief kauwvermogen (objective masticatory ability) 

Om het objectief kauwvermogen te beschrijven wordt gebruik gemaakt van verschillende 

termen: de kauwefficiëntie (chewing/communition efficiency), de kauwprestatie 

(masticatory/chewing performance), de kauwcapaciteit (masticatory/chewing capacity)…  

Bij de meeste studies wordt gebruikt gemaakt van de zeefmethode of de slikdrempeltest om 

het objectief kauwvermogen te bepalen. Bij de zeefmethode moeten de proefpersonen op een 

bepaalde hoeveelheid natuurlijk of kunstmatig testmateriaal een vast aantal kauwbewegingen 

uitoefenen. Bij de slikdrempeltest voeren de proefpersonen kauwbewegingen uit tot ze het 

testmateriaal voldoende gekauwd achten om in te slikken. De gekauwde partikels worden 

verzameld en gezeefd. Om een meer gedetailleerde informatie te bekomen worden meerdere 

zeven met een afnemende mazengrootte gebruikt. Op de bekomen gegevens kunnen een 

aantal berekeningen uitgevoerd worden. Zo kan bv. aan de hand van de verdeling van de 

partikels de mediane partikelgrootte bepaald worden. Over het algemeen geldt: hoe kleiner de 

voedselpartikels, hoe beter het kauwvermogen.  

Het kauwvermogen kan ook bepaald worden aan de hand van de mengtest of kauwgomtest. 

Stukjes tweekleurige kauwgom of kneedwas worden gekauwd en de menging van beide 
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kleuren wordt door optische scanning en/of visuele inspectie beoordeeld. Zo wordt een beeld 

gevormd van het vermogen om de voedselbolus te mengen en kneden (Mixing Ability 

Index/MAI). Deze test geeft in tegenstelling tot de zeefmethode en de slikdrempeltest geen 

informatie over de partikelgrootte die wordt ingeslikt.  

Er kan een beeld gevormd worden van de verzwakking van het kauwvermogen door het 

aantal extra kauwbewegingen (chewing strokes/cycles) weer te geven die vereist worden door 

een verzwakte dentitie om dezelfde graad aan voedselvermaling te verkrijgen als een 

vooropgestelde norm (29; 30; 20; 31; 14). Bij sommige testen wordt echter het 

kauwvermogen bepaald door het aantal kauwcycli weer te geven die de proefpersoon uitvoert 

vooraleer het voedsel wordt inslikt. Dit geeft geen goed beeld van het objectief 

kauwvermogen, want het aantal keren dat een persoon op een mondvol voedsel kauwt, 

verandert niet na tandverlies. Er worden grotere voedselpartikels ingeslikt (25; 32).  

Er bestaan nog andere klinische testen die het objectief kauwvermogen meten: de occlusale 

contactoppervlakte, de kauwtijd, de colorische methode om het vrijlaten van een kleurstof uit 

bv. rauwe wortels na kauwen te meten, de fotometrische methode om veranderingen in kleur 

te bepalen, het optisch scannen van gekauwde partikels, het suikerverlies na het kauwen van 

een kauwgom (de glucosetest), de bijtkracht via weerstanden en drukgevoelige folie… (20; 

14).  

De klinische testen zijn echter duur, tijdrovend en vragen speciale meetapparatuur. Zeker bij 

grote steekproeven is dit niet haalbaar (33). Vaak wordt er daarom enkel een mondonderzoek 

uitgevoerd. 

2. Het subjectief kauwvermogen (masticatory ability) 

De laatste jaren werd vooral het subjectief kauwvermogen (chewing/masticatory ability) en de 

kauwervaring (chewing experience) onderzocht. Hierbij wordt gebruik gemaakt van 

vragenlijsten en interviews. Er zijn vragenlijsten die het zelf waargenomen kauwvermogen 

bepalen door aan de proefpersonen te vragen of ze een bepaald soort hard voedsel bv. een 

appel kunnen bijten of kauwen. Daarnaast wordt ook navraag gedaan of de proefpersonen 

tevreden zijn met hun kauwvermogen. Er kan ook gekozen worden voor lijsten waarbij de 

proefpersonen moeten aanduiden of ze bepaalde courante eetwaren makkelijk, moeilijk of niet 

kunnen kauwen.  

Bij deze meetmethodes van het kauwvermogen kunnen een aantal aanmerkingen gemaakt 

worden. Ten eerste weet de onderzoeker niets over de fysische toestand van het voedsel dat 

wordt ingeslikt (34; 30). Ten tweede schatten de meeste proefpersonen hun kauwvermogen 
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rooskleurig in (35). Ten derde wordt er beroep gedaan op het geheugen en de subjectieve 

beoordeling van de patiënt, die geneigd zal zijn om het sociaal wenselijke antwoord te geven 

(29). Ten vierde is het moeilijk om te bepalen of sommige proefpersonen iets niet eten omdat 

ze het niet kunnen kauwen of omdat ze het niet lusten (36).  

3. Oral Health Related Quality of Life en Quality of Life 

Naast kauwen bestaan er nog tal van andere orale functies (zie Tabel 3). De mondgezondheid 

beïnvloedt dan ook niet alleen ons kauwvermogen, maar ook ons uitzicht en verschillende 

dagdagelijkse activiteiten zoals kauwen, spreken, eten, proeven, sociaal functioneren… Het 

heeft dus een impact op onze levenskwaliteit (Quality of Life/QoL). 

Er bestaan dan ook vragenlijsten die navraag doen naar de Oral Health Related Quality of Life 

(OHRQoL): Oral Health Impact Profile (OHIP-49 of 14), Dental Impact on Daily Living 

(DIDL), Oral Impact on Daily Performance (OIDP), Geriatric Oral Health Assessment Index 

(GOHAI), Sickness Impact Profile (SIP)… De OHIP wordt wereldwijd het meest gebruikt en 

werd in vele talen vertaald, bv. OHIP-J voor Japan. De originele versie bevat 49 vragen die de 

impact van orale mondgezondheid op aspecten van functie, dagelijks leven en sociale 

interacties op zeven domeinen beschrijven. Het geeft dus informatie over functionele 

beperkingen, fysieke pijn, psychologische ongemakken, fysieke/psychologische/sociale 

beperkingen. Een hoge OHRQoL-score wijst op een slechte orale levenskwaliteit (37).  

In sommige studies wordt er gebruik gemaakt van vragenlijsten die peilen naar de Quality of 

Life: 36-item Short Form Health survey (SD-36), Schedule for the Evaluation of Individual 

Quality of Life-Direct Weighing (SEIQoL-DW)… (37; 38).  

De QoL- en de OHRQoL-meetinstrumenten meten beide heel wat meer dan het 

kauwvermogen. Daardoor kan de informatie over het kauwen en eten mogelijk vertroebeld 

worden door componenten die navraag doen naar de andere orale functies (zie Tabel 3) en het 

oraal comfort. Bij een gestegen niveau van QoL of OHRQoL is het dus moeilijk te 

achterhalen of dit voordeel zich situeert op vlak van de voedselinname, esthetiek of andere 

aspecten gerelateerd aan het sociale leven (37). 
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Tabel 3: Orale functies 

I. Kauwfuncties 

 Objectief kauwvermogen: Kauwefficiëntie , kauwprestatie, 

kauwcapaciteit 

 Subjectief kauwvermogen 

II. Esthetiek, tevredenheid en psychosociale 

mogelijkheden 

 Voorkomen, verschijning en uitzicht 

 Zelfbeeld en comfort 

 Sociale mogelijkheid en comfort 

III. Occlusale steun en stabiliteit van de dentale boog 

IV. Andere orale functies 

 Tactiele perceptie 

 Fonetiek 

 Smaak 

 

4. Beïnvloedende factoren 

4.1 Het objectief kauwvermogen 

Uit de fysiologie van het spijsverteringsstelsel (zie p.7) blijkt dat de oppervlakte van de 

occlusale tafel, het aantal (posterieure) gebitselementen, en de kauwkracht veruit de twee 

belangrijkste factoren voor het objectief kauwvermogen zijn (4; 21; 22; 20). Daarnaast zijn er 

nog vele beïnvloedende factoren en deze kunnen een invloed hebben op de meetmethode en 

de testresultaten: de leeftijd, het geslacht, de toestand van de tanden, de tijd die op het voedsel 

gekauwd wordt, de bijtkracht, de (skelettale) malocclusie, de adaptatie van het kauwen na 

tandverlies, de sensorische feedback, de kwaliteit van en adaptatie aan de gebitsprothese, de 

dysfunctie van de tong, het gebrek aan toniciteit van de spieren en andere fysiologische, 

sociale, economische en psychologische factoren (6; 39; 14; 15; 23). De cruciale factoren 

voor het bepalen van het kauwvermogen variëren afhankelijk van de gebitsstatus of occlusale 

collaps (40).  

4.1.1 Het aantal tanden 

Bij verschillende studies wordt er enkel een mondonderzoek uitgevoerd en zijn het aantal 

tanden, het aantal posterieure occluderende paren… de parameter voor het objectief 

kauwvermogen. Deze anatomische factoren geven slechts een ruwe schatting van het 

kauwvermogen en houden geen rekening met de andere structuren die een rol spelen bij het 

kauwproces: de speekselklieren, de tong, de lippen en de kauwspieren (14). Bij het aantal 
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tanden wordt zelfs geen rekening gehouden met verschillende dentale factoren: het type tand, 

het occlusale contactoppervlak, de malocclusie … Volgens de reviews van Gotfredsen en 

Walls (37) en van de Bilt (20) is het aantal tanden gelinkt met de kauwefficiëntie en daalt 

deze met het aantal (posterieure) tanden. De relatie is wel niet lineair.  

Het aantal occluderende paren geeft het aantal tanden en hun positie in de mond weer, die een 

individu kan samenbrengen om voedsel af te bijten en te kauwen. Voor deze factor worden 

verschillende termen gebruikt: functionele tandeneenheden (FTE’s), occlusale eenheden 

(OE’s) of posterieure occluderende paren (POP’s) (41; 37; 44; 22; 20; 30). Een occluderend 

paar premolaren telt als één OE en een occluderend paar molaren als twee OE’s. Het 

maximale aantal OE’s voor een persoon met een volledige dentitie (exclusief de 

wijsheidstanden) is dus twaalf (20). Het kauwvermogen is sterk gerelateerd met het aantal 

occluderende paren van tanden (37; 22; 20; 44).  

Hoewel het aantal ontbrekende elementen en het aantal antagonisten (die een afgeleide is van 

de verdeling van de ontbrekende elementen) met elkaar geassocieerd zijn, is de correlatie niet 

lineair (45).  

4.1.2 De bijtkracht 

Als de bijtkracht stijgt, verhoogt de kauwefficiëntie significant (42; 43; 40). Dit kan verklaard 

worden doordat de hogere bijtkracht zorgt voor een betere fragmentatie van de 

voedselpartikels door de posterieure elementen (42). De meetmethodes om de bijtkracht te 

evalueren zijn afhankelijk van de locatie van de meting, het aantal tanden dat occludeert, de 

dimensies van de bijtkrachtweerstand en unilaterale versus bilaterale metingen. Men moet dus 

opletten bij het vergelijken van bijtkrachten bekomen met verschillende meettechnieken (20). 

Verscheidene andere factoren hebben een invloed op de bijtkracht. Er wordt een significant 

hogere maximale bijtkracht waargenomen bij mannen dan bij vrouwen. De bijtkracht is dus 

gerelateerd met het geslacht (46; 43; 20; 22). De maximale bijtkracht neigt te dalen met de 

leeftijd bij volwassenen. De daling van de bijtkracht kan veroorzaakt zijn door een direct 

effect van de leeftijd op de spiersterkte. Een andere verklaring is dat mensen met een 

gemutileerde dentitie zachter voedsel verkiezen waarvoor minder kauwkracht nodig is. Dit 

leidt tot minder getrainde spieren. De correlatie tussen leeftijd en bijtkracht is dan wel 

significant, het direct effect van leeftijd op de bijtkracht is klein (29; 20).  
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4.1.3 Restdentitie 

Als de restdentitie functionele problemen heeft, kan dit het kauwvermogen negatief 

beïnvloeden: verhoogde mobiliteit, gevoeligheid, cariës, blootliggende wortels en cervicale 

slijtage. Ook ulcera en parodontale problemen kunnen een rol spelen. Bovendien moeten de 

resterende tanden symmetrisch gelegen zijn (34; 44; 20; 30). 

4.1.4 Testmateriaal 

Oorspronkelijk werd bij klinische testen gebruik gemaakt van natuurlijk voedsel. Dit heeft het 

voordeel dat de proefpersonen het gewoon zijn, maar de consistentie is heel variërend en 

afhankelijk van het land, het seizoen, de bereidingswijze… De resultaten met het veel 

gebruikte testvoedsel noten kunnen niet doorgetrokken worden naar het vermogen van de 

dentitie om fibreus, minder broos en belangrijker voedsel zoals vlees te kauwen (29; 32; 34; 

20). 

Om de nadelen van het natuurlijk voedsel te omzeilen, werd kunstmatig testmateriaal met een 

meer uniforme vorm, consistentie… ontwikkeld. Deze blijken echter ook niet altijd geschikt 

te zijn om een correct beeld te krijgen van het objectief kauwvermogen. De kracht nodig om 

Optosil te verpletteren is niet binnen de fysiologische grenzen van de dragers van een 

volledige gebitsprothese (19).  

4.1.5 Gebitsprothese 

Het kauwproces bij gebitsprothesedragers is het resultaat van de ingewikkelde interrelatie 

tussen patiëntkarakteristieken en karakteristieken van de gebitsprothese (22; 33). Het is een 

willekeurig proces waarbij het preferentieel vermalen van grovere voedselpartikels ontbreekt 

(47). Mensen met een uitneembare gebitsprothese kauwen mogelijk voorzichtiger uit angst 

om de gebitsprothese te breken (48). 

Gebitsprothesedragers kampen vaak met retentie-en stabiliteitsproblemen. Samen met de 

indrukbaarheid van de mucosale steunweefsels en pijn ten gevolge van irritatie van de 

mucosa, zorgt dit voor een daling van de bijtkracht. Hierop kan gereageerd worden door het 

aantal partikels die tussen de tanden wordt geplaatst te verkleinen. De gereduceerde bijtkracht 

heeft dus mogelijk ook een invloed op het selectieproces tijdens het kauwen (42; 20; 19). Ook 

de stabiliteits-en retentieproblemen op zich hebben een negatieve invloed op de selectie. Ze 

zorgen ervoor dat het voedsel minder efficiënt op de occlusale tafel terecht komt. Het voedsel 

kan blijven zitten onder of aan de rand van de gebitsprothese of aan het verankeringssysteem 

bij overkappingsprotheses (42; 44).  
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Geertman e.a. (49) suggereren dat de retentie en de stabiliteit van de mandibulaire 

gebitsprothese belangrijker zijn dan de steun gegeven door de mucosa en implantaten voor het 

determineren van het individuele vermogen om voedsel te kauwen. De oorzaak van de 

stabiliteits- en retentieproblemen is multifactorieel. De kwaliteit en kwantiteit van de 

alveolaire kam en de speekselvloed spelen onder andere een rol (40; 22). Personen met VP’s 

en een hoge mandibulaire kam (≥ 16mm) hebben de helft minder kauwbewegingen nodig om 

het testvoedsel te halveren dan personen met VP’s en een sterk geresorbeerde mandibulaire 

kam (9-15mm). Een hogere kam zorgt voor meer retentie en stabiliteit, maar bij deze groep 

komt tegelijk ook vaak de pijnlijke knife-edge kam
2
 voor (42).  

Behandeling met implantaten en eventueel vaste prothetiek kan een oplossing bieden voor 

enkele van bovenstaande problemen. Implantaatverankering stabiliseert de gebitsprothese en 

hierdoor kunnen grotere kauwkrachten uitgeoefend worden. De pijn van de onderliggende 

weefsels wordt verminderd en er is meer comfort (36; 50; 51; 20). Bovendien is er een daling 

van het botverlies en meer retentie (48; 52).  

Sommige studies vonden echter geen verschil in kauwvermogen tussen implantaat-gedragen 

en conventionele gebitsprotheses. Om dit te verklaren, moet de link gelegd worden met de 

fysiologie. De kauwkracht, één van de twee belangrijkste factoren van het kauwvermogen, 

wordt verbeterd na behandeling met implantaten. Daar tegenover staat dat bij een uitneembare 

gebitsprothese de andere belangrijke factor, de occlusale tafel, groter en dus gunstiger is dan 

bij brugwerk waarbij de buccolinguale en mesiodistale dimensies gelimiteerd zijn (53). Er is 

een daling van het kauwvermogen als de lengte van het vrij-eindigende zadel en hiermee de 

occlusale tafel korter wordt (54); (53); (55). 

4.1.6 Speekselvloed 

Speeksel helpt bij het vormen van de voedselbolus en beïnvloedt dus het kauwproces (15; 3; 

20). Een droge mond zorgt vooral bij edentaten voor een reductie van de kauwprestatie, want 

het beïnvloedt de stabiliteit en tolerantie. Er wordt zelfs gesuggereerd dat de speekselvloed en 

de individuele kauwspiersterkte belangrijker zijn dan het aantal residuele tanden bij het 

bepalen van het kauwvermogen van dragers van uitneembare gebitsprotheses die geen 

occlusaal contact hebben ter hoogte van natuurlijke tanden (56; 40; 44).  

                                                 

2
 Klasse IV in de classificatie van de edentate kaak volgens Cawood (79) 
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4.2 Het subjectief kauwvermogen 

Reviewartikels (37; 57; 20) melden dat het subjectief kauwvermogen nauw gerelateerd is aan 

het aantal tanden (of tandverlies) en de dentale status. Sommige personen met een voldoende 

aantal tanden hebben toch een verminderd subjectief kauwvermogen. Dit komt door een 

vermindering van de kwaliteit van het gebit die het kauwen bemoeilijkt: cariës, mobiliteit, 

gevoeligheid… Met de toestand van de tanden wordt vaak geen rekening gehouden. Nochtans 

is dit gerelateerd met eetmoeilijkheden (44; 30). Hoe meer mobiele tanden en gecarieerde 

wortels of kronen, hoe meer proefpersonen ontevredenheid rapporteerden over het subjectief 

kauwvermogen en hoe meer moeilijkheden werden ervaren met het eten van bepaald 

(test)voedsel. Er is wel geen significante relatie tussen de hoeveelheid gevulde tanden en de 

moeilijkheden met eten. Dit is dan ook geen normale oorzaak van dentale ongemakken of 

tandpijn (30) (interview). 

Volgens Tsuga e.a. (58) heeft het subjectief kauwvermogen een zwakke correlatie met de 

dentale status en de bijtkracht (58) (druk gevoelige folie).  

Ueno e.a. (33; 59) (vragenlijst) en Zeng e.a. (30) melden dat het aantal FTE’s een belangrijke 

component is bij het bepalen van het subjectief kauwvermogen. Er zijn meer moeilijkheden 

met het eten van hard voedsel als het aantal FTE’s daalt. Dit is het geval bij voedsel waarbij 

vooral de posterieure tanden nodig zijn bv. vlees, maar niet bij voedsel dat vooral door de 

fronttanden wordt afgebeten, bv. appels. Moeilijkheden met eten zijn dus ook afhankelijk van 

de plaats waar de tanden verloren zijn en het soort testvoedsel (44; 30).  

De testen worden aangepast aan de eetgewoontes van elk land, maar het dieet en de culturele 

factoren kunnen toch een invloed hebben op het resultaat. In de Aziatische keuken bv. zijn er 

veel gerechten waarbij de ingrediënten in zeer kleine stukje worden verdeeld, waarop dus 

nauwelijks gekauwd moet worden. Chinese ouderen eten dus misschien minder vaak hard 

voedsel en als het onderzoek dan uitgevoerd wordt met hard voedsel, zullen zij meer 

moeilijkheden melden (33; 30). 

De leeftijd heeft volgens de review van van der Bilt (20) slechts weinig invloed op het 

subjectief kauwvermogen. Ook verschillende gebitsprothesefactoren zoals retentie, stabiliteit 

en occlusale oppervlakte, hebben weinig invloed op het subjectief kauwvermogen.  

4.3 OHRQoL 

Oudere studies die de invloed van tandverlies op de OHRQoL onderzochten, kwamen tot 

tegenstrijdige resultaten (45). Volgens een review en meta-analyse van Gerritsen e.a. (45) van 

studies gepubliceerd tussen 1990 en juli 2009 is er een redelijk sterk bewijs dat tandverlies 
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gepaard gaat met een afname van de OHRQoL. Dit blijkt onafhankelijk te zijn van de 

gebruikte meetmethode. Ook de context en de verdeling en de plaats van de ontbrekende 

elementen beïnvloeden de verzwakking van de OHRQoL. Esthetiek en tevredenheid worden 

merkelijk verzwakt door het verlies van anterieure elementen. Deze vervangingen in de 

esthetische zone zijn moeilijk en gaan meestal gepaard met hoge verwachtingen. Het is 

belangrijk om vooraf te zeggen aan de patiënt hoe het eruit zal zien (45; 37; 38; 57). 

Uit bovenstaande review en meta- analyse blijkt ook dat er een sterke aanwijzing is dat het 

aantal occluderende tanden een belangrijke voorspeller is voor de OHRQoL (45). Bij 

personen met een verkorte tandenboog is het aantal ontbrekende OE’s gerelateerd met een 

verzwakking van de OHRQoL. Personen die enkel het occlusaal contact tussen de tweede 

molaren verloren hebben vertonen een significant betere OHRQoL dan degene die nog meer 

tanden verloren hebben. De aanwezigheid van occlusaal contact tussen de eerste molaren 

blijkt ook een belangrijke rol te spelen, want er worden statistisch significante verschillen 

vastgesteld tussen groepen met of zonder contact tussen de eerste molaren (41) (OHIP-J). 

5. Relatie subjectief-objectief kauwvermogen 

Naast de invloed van de verschillende beïnvloedende factoren op het subjectief en objectief 

kauwvermogen, zou het ook handig zijn om te weten of er een relatie bestaat tussen de 

objectieve kauwtesten en de subjectieve meetmethodes. Volgens verscheidene studies (49; 46; 

29), waaronder drie reviews (60; 37; 20), bestaan er maar lage of zelfs geen correlaties tussen 

de objectieve kauwprestatie, het subjectief kauwvermogen, de tevredenheid met de 

gebitsprothese, de orale condities en de kwaliteit van de gebitsprotheses. Bij ouderen is 

tevredenheid met kauwen (vragenlijst) meer gerelateerd met een aantal soorten voedsel dat ze 

kunnen kauwen dan met de kauwprestatie (glucose-test). Dit komt waarschijnlijk doordat ze 

leren omgaan hebben met hun dentale status (43). Bij personen met een uitneembare partiële 

gebitsprothese is er een gemiddeld tot zwak effect van het objectief kauwvermogen 

(zeefmethode) op het subjectief kauwvermogen (vragenlijst) en de OHRQoL (OHIP-J), dat 

statistisch significant is. Het effect van het vermogen om voedsel te mengen (MAI) is niet 

statistisch significant. Het subjectief kauwvermogen heeft een gemiddeld effect op de 

OHRQoL dat statistisch significant is (61). Een verbetering in het subjectief kauwvermogen 

betekent dus niet dat er sowieso ook een verbetering is van het objectief kauwvermogen en 

vice versa.  
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Deel 1: Gebitsstatus versus maag- en darmaandoeningen 

1. Methode 

Bij de zoektocht naar geschikte informatie werd er vooral gebruik gemaakt van de 

elektronische Pubmed database. Om de “Full text” van enkele artikels te verkrijgen, werd er 

gebruikt gemaakt van de zoekmachine “Google scholar”. 

Om geschikte zoektermen te vinden, werden eerst recente boeken over de fysiologie en de 

pathologie van gastro-intestinale ziektes geraadpleegd en werd er gebruik gemaakt van de 

“MeSH vocabulary”. De MeSH-termen die gebruikt werden, zijn: ‘mastication’, ‘tooth loss’, 

‘jaw, edentulous’,’ mouth, edentulous’, ‘malocclusion’, ‘digestion’, ‘stomach’, ‘stomach 

diseases’, ‘digestive system diseases’, ‘gastrointestinal diseases’, ‘gastrointestinal motility’, 

‘dyspepsia’ en ‘denture’. Deze termen werden op verschillende manieren gecombineerd. Er 

werden limieten ingesteld zodat enkel Nederlands-, Frans- en Engelstalige artikels met 

betrekking tot mensen werden opgespoord. De artikels werden handmatig geselecteerd op 

basis van de titel en de inhoud van hun abstracten. Om de literatuurlijst te vervolledigen 

werden de referentielijsten van de geselecteerde artikels gescreend. Ook de functie “Related 

articles” van Pubmed werd toegepast bij de meest relevante artikels. 

De zoekactie werd afgerond in december 2012.  
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2. Resultaten 

Over de invloed van kauwen op de spijsvertering bij de mens is in de tandheelkundige en 

medische literatuur weinig terug te vinden is. De zoekactie leverde slechts 21 artikels op. 

De werking van het spijsverteringsstelsel is immers complex en wordt door verschillende 

factoren beïnvloed. Het is dan ook niet verwonderlijk dat er in de literatuur verschillende 

meningen gevormd worden over de invloed van kauwen op de maag-darmpathologie. In het 

begin van de 19de eeuw werd er aangeraden om goed te kauwen. Toen ontstond de term 

Fletcherizing of zeer grondig kauwen, genoemd naar de Amerikaan Horace Fletcher
3
 die 

ervan overtuigd was dat kauwen heel belangrijk is voor de gezondheid (7). Analyse van 

andere literatuurbronnen leert echter dat de bewijskracht voor het verband tussen gastro-

intestinale stoornissen en het verlies van tanden veel lichter weegt dan algemeen wordt 

aangenomen.  

Bij dieren werd er veel onderzoek gedaan naar de invloed van het verlies van tanden op maag- 

en darmziektes. In het algemeen blijkt uit dierenproeven dat kauwen geen belangrijke invloed 

heeft op de vertering van de meeste soorten voedsel. Er moet wel opgemerkt worden dat 

vooral bij oude dieren de invloed van kauwen op de vertering meer evident is dan bij jonge 

dieren. Deze bevindingen uit dierproeven kunnen niet zomaar doorgetrokken worden naar de 

mens, want in tegenstelling tot dieren bereidt de mens zijn voedsel en heeft hij een meer 

gevarieerd voedselpatroon (32; 7; 24; 14). 

Als kauwen gerelateerd zou zijn met maag-en darmziektes dan zou het ook een invloed 

moeten hebben op de spijsvertering. Het pionierswerk van Farrell (32) heeft als conclusie dat 

het kauwen van voedsel niet belangrijk is voor de vertering bij de mens. Bij sommige 

voedingsmiddelen, bv. gekookte nieuwe aardappelen, varkensgebraad, frieten…, werd de 

vertering verbeterd door te kauwen, maar zelf na kauwen werden de meeste soms incompleet 

verteerd. Bij de andere geteste voedingsmiddelen, bv. hardgekookt eigeel, bruin brood, 

gekookte kabeljauw… maakte het geen verschil uit of ze gekauwd werden of niet. Tal van 

voedingsproducten verteren dus vlot zonder kauwactiviteit (32). Ongekookte vezelrijke 

voeding zou wel een uitzondering kunnen zijn, maar dit soort voedsel wordt meestal gekookt 

door de mens (7). Ook bij dragers van uitneembare gebitsprotheses werd er geen invloed van 

kauwen op de vertering waargenomen. Zelfs bij een sterke daling van het kauwvermogen 

waren er geen problemen met de vertering. Bij gezonde, jonge proefpersonen is dus zelf het 

                                                 

3
 (1849-1919) 
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kleinste kauwvermogen toch genoeg voor maximale vertering en absorptie. In dit onderzoek 

van Farrell (32) werd de darmtransit farmacologisch beïnvloed (7).  

Uit latere klinische studies blijkt dat er geen overtuigend resultaat is die de hypothese 

bevestigt dat het kauwvermogen een invloed heeft op maag-darmklachten. Mumma en 

Quinton (39) onderzochten of het kauwvermogen enige invloed heeft op maagulcera, kanker, 

pancreatitis, epigastrische klachten, misselijkheid, braken en anorexia bij gehospitaliseerde 

patiënten. Bij een combinatie van één van deze factoren en het kauwvermogen werd er geen 

verband vastgesteld. Als je twee van deze klachten combineert, is er wel een verband. Dit zou 

toch op een mogelijke invloed kunnen wijzen en moedigt verder onderzoek aan. Uit de studie 

van Sircus en Prescott (12) blijkt dat een slechte gebitsstatus slechts een minimale rol kan 

spelen bij het veroorzaken van dyspepsie. Hunt e.a. (62) sluiten zich hierbij aan. Er werd ook 

geen associatie gevonden tussen tandverlies en indigestie. Er kan nog geen algemeen besluit 

gevormd worden dat een skeletale malocclusie invloed heeft op problemen van het 

spijsverteringsstelsel (15).  

Toch blijkt nog altijd uit vele studies dat personen met een gemutileerd gebit last hebben van 

verteringsproblemen en wordt kauwen geassocieerd met verschillende problemen en ziekten 

van het spijsverteringsstelsel ( 

Tabel 4) (13; 7; 24; 62; 8; 14; 10; 12; 9).  

Tabel 4: Problemen en ziektes van het spijsverteringsstelsel die mogelijk geassocieerd zijn met kauwen 

 acute intestinale blokkage 

 anorexia 

 functionele darmstoornissen 

 constipatie 

 diarree 

 dysfagie 

 gastritis 

 gastro-oesofageale reflux en maagzuur 

 indigestie 

 maagkanker 

 (niet-ulceratieve) dyspepsie 

 pancreatitis 

 prikkelbare darm 

 regurgitatie 

 ulcus van maag, duodenum of slokdarm 

 verteringsproblemen 

 vroegtijdige verzadiging 
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Er zijn weinig studies die het verband tussen kauwen en spijsverteringsproblemen of 

specifieke maag-darmziektes onderzoeken. Bij personen met een sterk geresorbeerde edentate 

onderkaak was er een hoge incidentie van verteringsproblemen. Deze verbeterden een jaar na 

reconstructie van de mandibulaire kam en het dragen van een gebalanceerde gebitsprothese 

(8). Bij dyspepsiepatiënten met een verminderd kauwvermogen zijn de chronische 

ontstekingen en infecties door H. pylori ernstiger dan bij personen met een goed gebit. De 

ontstekingen en infecties zijn ernstiger als de mutilatiegraad van het gebit toeneemt (23). Bij 

edentaten komt primaire gastritis meer voor dan bij personen met een relatief goed 

kauwvermogen. Dit suggereert een mogelijk verband. Ulcera komen niet vaker voor bij 

edentaten dan bij dentaten. Dit suggereert dat er geen invloed is van het kauwvermogen op de 

ontwikkeling van ulcera (62). 

In de literatuur zijn er wel verschillende studies terug te vinden die de invloed van kauwen op 

de maagtransit onderzoeken. Pera e.a. (63) bevestigen de hypothese dat de maaglediging 

beïnvloed wordt door het kauwvermogen. De maag heeft meer tijd nodig om voedsel dat 25 

kauwcyclussen ondergaan heeft te kneden dan voedsel dat 50 kauwcyclussen ondergaan heeft. 

Kauwen heeft dus een significante invloed op de tijd die de maag nodig heeft om het voedsel 

te kneden totdat het kan doorgegeven worden aan de pylorus. Een slechte vertering kan dus 

het gevolg zijn van een verminderd kauwvermogen. Volgens Hattori e.a. (25) had een 

simulatie van een verkorte tandenboog, die leidt tot een significant verminderd 

kauwvermogen, geen effect op het ledigen van de maag. Dit wordt bevestigd door Poitras e.a. 

(10). De lediging van vast voedsel door de maag is gelijkaardig als de proefpersonen het 

testvoedsel met of zonder hun volledige gebitsprothese eten. Kauwen heeft wel mogelijk een 

invloed op de secretie van de maag. Deze is verhoogd na een acuut verminderd 

kauwvermogen. Dit wordt niet gezien als een pathologie, maar als een hyperfunctie. Bij een 

chronisch verminderd kauwvermogen was er immers slechts een licht verhoogde secretie in 

vergelijking met dentaten (27).  

De invloed van een verminderd kauwvermogen op het spijsverteringsstelsel zou meer van tel 

zijn bij personen die een verzwakt spijsverteringsstelsel hebben, zoals bv. ouderen. 

Onderstaande studies spitsten zich dan ook toe op deze leeftijdsgroep. Spijsverteringsklachten 

of inname van medicatie voor maag-en darmziektes zijn gerelateerd met het vermijden van 

bepaald voedsel of kauwproblemen bij ouderen (6). Na een analyse met leeftijd als covariant 

bleken de functionele karakteristieken van het gebit een risico te vormen voor gastro-

intestinale pathologie bij ouderen (9). Ouderen hebben vaak last van niet-ulceratieve 
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functionele dyspepsie die gepaard gaat met een vlugge verzadiging, een opgeblazen gevoel, 

winderigheid, misselijkheid, braken, dysfagie, anorexia, reflux van zuur en functionele 

darmstoornissen. Er is een significante associatie tussen het kauwvermogen en niet-

ulceratieve functionele dyspepsie. Een verzwakt kauwvermogen en een gedaald aantal paar 

antagonisten zijn risicofactoren (13). Oudere personen met een inadequate gebitsstatus zonder 

gebitsprothese, hebben significant vaker last van dyspepsie dan personen die een adequate 

gebitsstatus hebben of een gebitsprothese dragen. Het voorkomen van dyspepsie bij de laatste 

twee groepen is gelijkaardig (4). Bij ouderen had het dragen van een gebitsprothese een 

invloed op de vertering en absorptie. Er werd een vertraagde absorptie van proteïnes 

afkomstig van vlees waargenomen (28).  
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3. Discussie 

Het is geen sinecure om de invloed van het verkleinen van voedsel op maag-

darmaandoeningen te onderzoeken. Het kauwvermogen en gastro-intestinale aandoeningen 

zijn immers complexe condities met een multifactoriële etiologie en een aantal 

gemeenschappelijke risicofactoren (6). De meeste studies houden echter geen rekening met 

deze fysiologische, sociale, economische, gezondheids-en psychologische factoren en zijn 

onderhevig aan confounders en/of bias (7; 4; 10; 13).  

Uit de fysiologie van het spijsverteringsstelsel (zie p.7) blijkt dat vooral het vermogen om 

voedsel te verkleinen belangrijk is voor de preventie van maag-darmproblemen, namelijk het 

objectief kauwvermogen. Dit kan geëvalueerd worden door een waaier aan termen en 

meetmethodes, die onderhevig zijn aan verschillende beïnvloedende factoren (zie p.13). 

Sommige testen en testmateriaal zijn niet adequaat genoeg om het kauwvermogen te 

evalueren, bv. het aantal kauwbewegingen (25; 32). Bovendien zijn klinische testen duur, 

tijdrovend en vereisen speciale apparatuur. Zeker bij grote steekproeven is dit niet haalbaar. 

Dit heuvel wordt omzeild door vragenlijsten te gebruiken die peilen naar de gebitsstatus en 

het kauwvermogen. Ze geven echter weinig relevante informatie over de fysische toestand 

van het voedsel dat wordt ingeslikt en kunnen onderhevig zijn aan response bias (34; 30). 

Vaak wordt er enkel een mondonderzoek uitgevoerd en dienen anatomische gegevens zoals 

het aantal tanden of FTE’s als parameter voor het kauwvermogen. Zij geven echter slechts een 

ruwe schatting (14; 41). Het is mogelijk dat door het gebruik van een bepaalde term of 

meetmethode, die geen goed beeld geven van het objectief kauwvermogen, er geen verband 

gevonden wordt tussen kauwen en maag-darmziektes (13).  

Ook om de invloed van het verminderd kauwvermogen door een gemutileerd gebit op maag-

darmaandoeningen te evalueren bestaan er verschillende methodes. Sommige hebben 

technische en fysiologische beperkingen en zijn onderhevig aan een significante variabiliteit, 

bv. radionuclide methode met isotopen (10). Net als bij de kauwtesten kan het gebruikte 

testvoedsel variëren qua fysische eigenschappen, hoeveelheid… en de testresultaten 

beïnvloeden. Sommige hebben immers een te zachte consistentie om de invloed van kauwen 

op de spijsvertering te testen, want ze worden makkelijk in de maag verteerd zonder erop te 

kauwen (23). Bovendien wordt meestal slechts een kleine hoeveelheid (bv. één gram) 

gebruikt. Dus er moet natuurlijk de vraag gesteld worden of kauwen en speeksel hier veel 

invloed op hebben en of de testresultaten veralgemeend kunnen worden naar het dagelijkse 

leven (32; 7). Bovendien beïnvloeden bepaalde types voedsel de maag-en darmwerking (zie 
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p.9). Zo heeft vet een mogelijke inhiberende werking heeft op de maag-en darmtransit (25). 

Niet alleen de eigenschappen van het testvoedsel kunnen de testresultaten beïnvloeden, maar 

ook het dieet van de proefpersonen, dat varieert van land tot land. In de meeste studies wordt 

er echter niet duidelijk vermeld wat het dieet is van de onderzochte personen of er wordt geen 

rekening mee gehouden (7). Onze voedselkeuze en bereidingswijzen zijn trouwens in de loop 

der tijden sterk veranderd. Daardoor eten we dan ook veel zachter voedsel dan onze 

voorouders waardoor er minder vereisten gesteld worden op onze dentitie (15). In onze 

westerse maatschappij is het zelfs mogelijk om een volledige maaltijd te eten zonder te 

kauwen. Het is dan eigenlijk ook de vraag of ons voedsel veel kauwen vereist en of het 

spijsverteringsstelsel en haar enzymen niet voldoende zijn voor een goede spijsvertering (4; 

32). 

Naast de gebruikte meetmethode en testmateriaal kunnen ook de karakteristieken van de 

proefpersonen de testresultaten beïnvloeden: de leeftijd, het geslacht, het 

adaptatievermogen… De meeste studies die de invloed van kauwen op het maag-darmstelsel 

onderzoeken, worden uitgevoerd bij een beperkt aantal proefpersonen en dit kan een 

vertekend beeld geven. Bovendien zijn dit meestal gezonde, jonge proefpersonen. Nochtans 

zou er vooral een link te vinden zijn bij personen met een verzwakt maag-darmstelsel. 

Ouderen behoren tot deze groep en tot nu toe werden uitsluitend bij oudere proefpersonen 

aanwijzingen gevonden voor een mogelijk verband tussen een verminderd kauwvermogen 

door een gemutileerde gebitsstatus en maag-darmaandoeningen. Zoals al in de inleiding werd 

aangehaald, stijgt het voorkomen van gastro-intestinale ziektes met de leeftijd. Vele ouderen 

nemen dan ook medicatie tegen maag-darmproblemen (6; 64). Gestegen gastro-intestinale 

pathologie bij ouderen komt door de multi-morbiditeit, polyfarmacie en immobiliteit. Zij 

produceren bovendien minder (verterings)enzymen (7; 14; 15; 12). Er moet rekening 

gehouden worden met het medicatieverbruik, want de werking van het spijsverteringsstelsel 

kan farmacologisch beïnvloed worden (7; 32). Met de leeftijd neemt evenals het verlies van 

tanden en het gebruik van gebitsprotheses toe (6; 4; 7; 28; 12; 9).  

Hard voedsel staat meestal niet op het menu bij ouderen. Dit wordt deels veroorzaakt door een 

verminderd kauwvermogen door een slechte gebitsstatus, maar ook ouderen met een goed 

gebit eten vaak minder vezelrijk voedsel. Dit bevat juist veel vezels die volgens sommigen 

nodig zouden zijn voor een goede vertering Dit zou kunnen leiden tot meer maag-en 

darmproblemen bij ouderen (6; 64; 4; 8; 10; 9).  

De proefpersonen kunnen ook sterk variëren op het gebied van dentale status. Zoals blijkt uit 
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de resultaten van deel twee is de ene prothetische oplossing beter in staat om het 

kauwvermogen te herstellen dan de andere. Over het algemeen blijft het objectief 

kauwvermogen meestal zwak. In verschillende studies die de invloed van kauwen op de 

spijsvertering onderzoeken wordt echter vaak de groep met een gebitsprothese als degene met 

een goed of verbeterd kauwvermogen beschouwd. Het kan dus zijn dat er geen verschil is in 

de invloed op de spijsvertering tussen de verschillende onderzoeksgroepen doordat er 

simpelweg nauwelijks verschil is in het kauwvermogen. Dit kan een verklaring zijn waarom 

er in de studie van Poitras e.a. (10) geen verschil werd gevonden in de maaglediging als 

edentaten met of zonder hun volledige gebitsprotheses kauwden. Er moet ook rekening mee 

worden gehouden dat sommige proefpersonen hun gebitsprothese niet dragen tijdens het eten 

(4). Daarnaast adapteert de ene zich beter en sneller aan een nieuwe gebitsstatus of prothetisch 

hulpmiddel dan de andere. Bij sommige studies wordt een bepaalde gebitssituatie gesimuleerd 

met een oraal apparaat. Vaak krijgen de proefpersonen onvoldoende tijd om zich hieraan aan 

te passen. Dit kan een vertekend beeld geven (13; 25). De meeste studies hebben immers de 

dag van vandaag een strak tijdschema. Het zou nochtans beter zijn om mogelijke invloeden op 

te sporen door langdurige studies uit te voeren.  

Er zijn nog tal van andere aanmerkingen die gemaakt kunnen worden over het design van de 

studies die tot nu toe uitgevoerd werden. Bij veel onderzoeken in de medische wereld wordt 

geen tandarts opgenomen in het team. Er is vaak geen controlegroep waardoor er dus door een 

mogelijk placebo-effect geen algemene conclusie getrokken kan worden (8). Een aantal 

studies zijn retrospectief, terwijl prospectieve studies beter op hun plaats zouden zijn (39). Het 

studiedesign van de meeste studies is dus ontoereikend. Door de vele beïnvloedende factoren 

en de grote onderlinge variabiliteit in studiedesign kunnen verschillende studies niet met 

elkaar vergeleken worden (63; 24; 25).  

Er kunnen dus nog geen gefundeerde conclusies getrokken worden, maar er kon zeker ook 

geen uitsluitsel gegeven worden dat de gebitsstatus geen invloed zou hebben op maag-

darmziektes (13; 7; 8). Er is dus nood aan goed ontwikkelde klinische studies met een 

uniforme meetmethode en een homogene steekproef die de invloed van de gebitsstatus en het 

kauwvermogen op gastro-intestinale aandoeningen onderzoekt. 
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Deel 2: Herstel van het kauwvermogen met gebitsprotheses  

1. Methode 

Ook in dit deel werd bij de zoektocht naar geschikte informatie vooral gebruik gemaakt van 

de elektronische Pubmed database. “Google scholar” werd gebruikt om de “Full text” van 

enkele artikels te verkrijgen. 

Uit bovenstaand deel over de kauwfunctie (zie p.13) blijkt dat er verschillende benaderingen 

voor de kauwfunctie bestaan. Om hier beter inzicht in te krijgen, werden enkele review-

artikels (20; 60; 37) geraadpleegd. Deze hielpen bij het opstellen van de geschikte zoek-en 

MeSH-termen: ‘masticatory performance’, ‘masticatory ability’, ‘chewing ability’, 

‘OHRQoL’, ‘tooth loss’, ‘nutrition’, ‘denture, partial, removable’, ‘dental prosthesis, implant-

supported’, ‘denture, complete’ en ‘denture, partial, fixed’.  

Om efficiënt te werk te gaan werden de termen in combinatie met Boolean operatoren 

ingegeven: “…” [Mesh] AND (masticatory performance OR masticatory ability OR chewing 

ability OR OHRQoL ) NOT nutrition. Als eerste term werden de MeSH-termen voor de 

verschillende types gebitsprotheses of tandverlies gebruikt.  

De zoekactie werd gestuurd door limieten in te stellen zodat enkel de meest recente 

Nederlands-, Frans-en Engelstalige artikels met menselijke proefpersonen werden opgezocht. 

Zo werden enkel artikels gepubliceerd vanaf 2000 geselecteerd. Bij de zoekactie met ‘denture, 

complete’ leverde dit een beperkte hoeveelheid interessante literatuur op en daarom werden 

ook oudere artikels (vanaf 1960) geselecteerd. Om de informatie te vervolledigen werden ook 

de referentielijsten en de “Related articles” van de meest relevante artikels gescreend. 

Van de geselecteerde artikels werd een samenvatting gemaakt met de auteursreferentie, de 

gebitsmutilatie, het type gebitsprothese, de methode om het kauwvermogen of OHRQoL te 

onderzoeken en de voornaamste conclusie. De artikels die het objectief kauwvermogen testen, 

werden gescheiden van deze die handelen over het subjectief kauwvermogen en de OHRQoL. 

De zoektocht werd beëindigd in februari 2013. 
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2. Resultaten 

Met de doelstelling van deze masterproef in het achterhoofd, zouden enkel artikels die 

handelen over het herstel van het objectief kauwvermogen door prothetische hulpmiddelen 

geselecteerd mogen worden. Dit levert maar een schaars aantal resultaten op en deze handelen 

vooral over oude prothetische restauratietechnieken. Daarom worden ook de artikels over het 

subjectief kauwvermogen en de OHRQoL geselecteerd, want de laatste 15 jaar wordt vooral 

hierop de aandacht gevestigd. De focus van dit tweede deel ligt echter wel op het herstel van 

het objectief kauwvermogen. Tabel 5 geeft in chronologische volgorde weer hoeveel hits de 

verschillende zoekacties opleverden en hoeveel nieuwe artikels er uiteindelijk op basis van de 

titel en het abstract geselecteerd werden. Verscheidene studies behandelen verschillende types 

gebitsprotheses. De artikels die al tijdens een eerdere zoekactie geselecteerd werden, zijn niet 

meegeteld. Bij het beëindigen van de zoektocht stond de teller van het aantal artikels voor de 

tweede vraagstelling op 51. 

Tabel 5: Zoekactie deel 2 

 Zoekstring voor Aantal hits 
Aantal geselecteerde 

artikels 

1 ‘Denture, Partial, Removable’ 68 5 

2 ‘Dental Prosthesis, Implant-Supported’ 88 7 

3 ‘Denture, Complete’ 202 11 

4 ‘Denture, Partial, Fixed’ 35 1 

5 ‘Tooth Loss’ 69 3 

 

Eerst moeten we ons de vraag stellen wanneer een gebitsprothese eigenlijk nodig of wanneer 

de natuurlijke dentitie tekort schiet. Hierop wordt niet makkelijk een antwoord gevonden en 

het is afhankelijk van naar welke orale functie er navraag wordt gedaan. Er is bovendien ook 

een groot individueel verschil door de vele beïnvloedende factoren (21; 37). 

Volgens Käyser volstaan tenminste 20 tanden (de twaalf anterieure tanden en acht premolaren 

(vier FTE’s)), de zogenaamde verkorte tandenboog (VTB) of premolarenboog om een 

aanvaardbare kauwfunctie te hebben. De review en meta-analyse van de literatuur van 1990 

tot juli 2009 van Gerritsen e.a. (45) melden dat een VTB zorgt voor een acceptabele orale 

functie. Ook het WHO accepteert dit principe. Mensen met een VTB hebben wel enkele 

functionele beperkingen en scoren lager op het gebied van OHRQoL dan personen met een 

volledige natuurlijk dentitie (VND). Toch wordt het VTB wereldwijd door de meeste clinici 

aanvaard, want de meeste patiënten met een premolaarboog rapporteren een goed oraal 

comfort en minder dan 10% uiten klachten over hun kauwvermogen. Het is, zeker in het geval 
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van ouderen, een adequate alternatieve behandelmethode voor een partiële gebitsprothese, die 

bovendien minder kosten met zich meebrengt. De restdentitie mag wel geen functionele 

problemen vertonen (21) (zeefmethode); (65) (OHIP-49); (42) (zeefmethode), (34) 

(interview); (45; 37; 20; 44; 30; 33).  

2.1 Prothetische oplossingen bij partiële tandeloosheid 

Ondanks de vergrijzing zal er in de toekomst minder nood zijn aan volledige gebitsprotheses. 

Dankzij de preventieve tandheelkunde is er immers minder tandverlies. Er zal de komende 

jaren dan ook meer vraag zijn naar partiële gebitsprotheses (57). De opties gaan van 

uitneembare partiële gebitsprotheses (kunstharsplaat-of frameprotheses) tot vast brugwerk op 

natuurlijke tanden of implantaten. 

2.1.1 Uitneembare partiële gebitsprothese (PP) 

Dit deel handelt over frameprotheses. Het aantal onderzoeken naar kunstharsplaatprotheses 

kan je op één hand tellen, want ze worden in de prothetische wereld niet als een blijvende 

oplossing beschouwd. Enkele studies melden dat een PP een positieve invloed heeft op het 

objectief kauwvermogen. Het kauwvermogen stijgt significant na behandeling met een PP, 

maar er wordt slechts 60% van het gemiddelde kauwvermogen (zeefmethode) van een 

persoon met een VND bereikt. Er is een daling van het kauwvermogen als de lengte van het 

vrij-eindigende zadel en hiermee de occlusale tafel korter wordt (54; 53; 55). Volgens 

Tumrasvin e.a. (2006) is het toch beter dat er bij partieel edentaten Kennedy klasse II 

modificatie 0 of 1 voorzien van een PP nog twee FTE’s aanwezig zijn om een goed 

kauwvermogen (MAI/mengtest) te behouden. Het aantal FTE’s blijkt immers belangrijker te 

zijn voor het kauwvermogen dan de hoeveelheid tanden die hersteld worden met de PP. Het 

kauwvermogen van de personen waarbij premolaren en molaren vervangen werden, verschilt 

niet van dat van personen waarbij enkel molaren vervangen werden. Bovendien hebben 

degene die natuurlijke tanden in de antagonistische kaak hadden een significant hoger 

kauwvermogen dan degene die bimaxillair een PP dragen (22). Aras e.a. (21) melden dat het 

kauwvermogen (zeefmethode) van personen met een PP die bilateraal beide mandibulaire 

molaren vervangt niet significant verschillend is van deze met een VND of met een VTB. 

Ook na verloop van tijd werden er geen significante verbeteringen van het kauwvermogen 

waargenomen bij de dragers van een PP.  

In de recente literatuur zijn er weinig relevante artikels over de invloed van de PP op het 

subjectief kauwvermogen terug te vinden. Bij personen met een (extreem) verkorte 
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tandenboog wordt het subjectief kauwvermogen niet verbeterd door een PP (21); (54) 

(vragenlijst); (31). FTE’s die bestaan uit uitneembare gebitsprotheses dragen weinig bij tot het 

vermijden van kauwproblemen (33). 

Volgens een review van de bestaande literatuur tot juli 2011 zijn er slecht een gelimiteerd 

aantal studies met een hoog niveau van evidence die de invloed van het gebruik van PP’s op 

de OHRQoL onderzoekt. Het besluit van deze review van Preshaw e.a. (57) is dat PP’s een 

negatieve invloed hebben op het restgebit (vooral de verankeringstanden) als de 

gebitsprotheses niet gebruikt worden zoals het hoort, dus wanneer de apparaten dag en nacht 

worden gedragen, de mondhygiëne ontoereikend is en de patiënt niet regelmatig op 

tandartscontrole gaat. De hoeveelheid plaque stijgt en het risico op gingivitis en (wortel)cariës 

is hoger. Met parodontitis is er echter geen duidelijk verband te vinden.  

De OHRQoL (OHIP-49) stijgt significant na een behandeling met een PP, maar personen 

zonder nood aan prothetisch herstel scoren beter (38). Er is vooral een stijging als er 

elementen in de esthetische zone vervangen worden. In dit geval wordt de gebitsprothese ook 

meer gedragen (65) (OHIP-49); (38) (OHIP-49). De stijging in OHRQoL na behandeling met 

een PP enkel ter vervanging van molaren is niet significant en het zou zelfs geen verschil 

uitmaken met geen behandeling (51) (vragenlijst); (38).  

In sommige studies komen specifieke types gebitsprotheses aan bod. Behandeling met een 

telescopische kroon-gedragen partiële gebitsprothese heeft een positieve impact op het 

dagelijks leven en QoL. Ook bij ouderen die behandeld worden met een uitneembare partiële 

gebitsprothese gedragen door twee kronen is er een significante verbetering van de OHRQoL. 

Er wordt betwijfeld of deze resultaten veralgemeend kunnen worden naar alle types 

uitneembare partiële gebitsprotheses (57). 

2.1.2 Brugwerk op natuurlijke pijlers 

Tot op heden is er weinig relevant onderzoek die de invloed van de behandeling met 

brugwerk op natuurlijke pijlers op het objectief kauwvermogen onderzoekt. Liedberg e.a. (31) 

besluiten dat bij dragers van dergelijke behandeling het mengen van tweekleurige kauwgom 

(mengtest), de bolusvorming en de consumptie van hard voedsel (interview) vlotter verloopt 

dan bij personen met een PP.  

Na behandeling met brugwerk is er een significante stijging van de OHRQoL en is er een 

fikse daling van de problemen. De proefpersonen adapteren volledig aan deze gebitsprothese 

en hebben het gevoel dat het hun eigen tanden zijn (66). John e.a. (OHIP-G) (67) en Özhayat 

en Gotfredsen (OHIP-49) (38) melden een (significante) stijging van de OHRQoL na 
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behandeling met brugwerk. Volgens de eerste studie is deze hoger dan na behandeling met 

een PP of een VP, maar volgens de tweede is deze lager dan na de behandeling met een PP.  

2.1.3 Brugwerk op implantaten 

Over het algemeen is er over brugwerk met implantaten weinig terug te vinden. De RCT van 

Kapur (53) is één van de zeldzame bronnen waarbij het objectief kauwvermogen met 

brugwerk op implantaten wordt onderzocht. Bij Kennedy klasse I en II in de mandibula is er 

na behandeling een significante verbetering van het kauwvermogen (zeefmethode), maar deze 

is vergelijkbaar als na behandeling met een PP. Het kauwvermogen bereikt bij beide 

behandelingen slechts 60 % van de efficiëntie van een natuurlijk gebit (53). 

De OHRQoL stijgt (significant) na behandeling met brugwerk op implantaten. Deze stijging 

is bovendien hoger dan bij personen met een PP of zonder behandeling. De gebitsprothese 

voelt even stabiel aan als tanden (68) (OHIP-49); (51) (vragenlijst); (66) (OHIP-49). 

2.2 Prothetische oplossingen bij volledige tandeloosheid 

Jarenlang was voor edentaten een conventionele volledige gebitsprothese (VP) de enige 

behandeloptie. De komst van de implantaten deed de behandelopties voor edentaten 

toenemen, want ook voor edentaten werd brugwerk mogelijk. Hier hangt echter een hoog 

prijskaartje aan vast (29).  

2.2.1 Conventionele volledige gebitsprothese (VP) 

Over het algemeen is men het er in de literatuur over eens dat het kauwvermogen van 

personen met VP’s lager is dan bij personen met een (vrijwel) volledige dentitie (36; 69; 29; 

19; 42; 48). Schattingen over het bereikte kauwvermogen variëren in de literatuur. Allen en 

McMillan (36) en Harris e.a. (69) melden dat de kauwefficiëntie slechts 10-20% van deze van 

een natuurlijk gebit bereikt. Volgens Slagter e.a. (19) en Geertman e.a. (49) loopt dit uiteen 

tussen 14% en 25% en volgens Mendonça e.a. (29) ligt het binnen het bereik van 31%.  

Ook studies die het aantal kauwbewegingen onderzoeken, besluiten dat het objectief 

kauwvermogen met een VP laag is. Dragers van VP’s moeten ongeveer zeven keer meer 

kauwbewegingen maken om een equivalente reductie in voedselpartikels (zeefmethode) te 

verkrijgen in vergelijking met jongvolwassenen met een VND (19). Volgens de review van 

van der Bilt (20) zijn er gemiddeld vier tot acht keer zoveel kauwbewegingen nodig.  

Ook op het gebied van bijtkracht (weerstanden) scoren personen met een VP minder goed dan 

personen met overkappingsprotheses op implantaten of een VND. Dit wordt mogelijk 

veroorzaakt doordat de mucosale steunweefsels meer indrukbaar zijn, de beweeglijkheid van 
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de gebitsprothese en de hierdoor veroorzaakte irritatie van de mucosa. De bijtkracht van 

personen met VP’s en een sterk geresorbeerde mandibula (9-15mm) is enkel verschillend van 

de bijtkracht van personen met dezelfde prothetische behandeling maar een hogere 

mandibulaire kam (≥ 16mm) als het maximale niveau in de frontregio getest wordt. Deze 

regio wordt echter niet veel gebruikt tijdens het kauwen (42). 

Hoewel het objectief kauwvermogen van de dragers van een VP laag is, beschouwt 80% hun 

subjectief kauwvermogen als goed (20). Het subjectief kauwvermogen wordt verbeterd na 

behandeling met een VP (70). Verbeteringen werden echter niet waargenomen na behandeling 

ter verbetering van de occlusale relatie en een slecht passende prothesebasis. Zelfs na drie 

maanden adaptatie bereikte het algemene kauwvermogen niet het niveau van de oude VP’s. 

De gemiddelde gebitsprothesedrager slikt meer ruwe partikels in met de nieuwe 

gebitsprotheses dan met de oude. Met hun nieuwe gebitsprotheses maken de proefpersonen 

minder kauwbewegingen en kauwen ze minder lang voordat ze de ruwere partikels inslikken. 

Ook volgens Slagter e.a. (71) is vernieuwing van de gebitsprothese geen garantie voor een 

beter kauwvermogen.  

Een nieuwe VP blijkt wel een stijging in tevredenheid en OHRQoL te veroorzaken bij 

patiënten die ontevreden waren met hun VP (69).  

 

2.2.2 Implantaat-gedragen overkappingsprothese (IOP) 

Dragers van een (mandibulaire) VP kampen vaak met retentie-en stabiliteitsproblemen. 

Implantaten kunnen de retentie van een VP verhogen en zorgen bovendien voor botbehoud 

(52). De York
5
 consensus bestempelt een mandibulaire IOP op twee implantaten als 

voorkeursbehandeling voor edentaten (74). Hier werd de afgelopen jaren veel onderzoek naar 

uitgevoerd. De onderzoeken over IOP’s op meer dan twee implantaten zijn minder talrijk. Het 

verankeringssysteem en het implantaattype variëren tussen de studies, maar er is geen 

duidelijk bewijs dat er verschil bestaat in invloed op het kauwvermogen of OHRQoL tussen 

de verschillende implantaat-en verankeringssystemen (60; 72; 70; 46; 73).  

Bij de meeste studies die zich toespitsen op IOP’s op twee implantaten, is het studieontwerp 

gelijkaardig: proefpersonen met een mandibulaire IOP op twee implantaten en een maxillaire 

VP worden vergeleken met proefpersonen met bimaxillaire VP’s en/of een VND. Soms 

                                                 

5
 BSSPD (Britisch Society for the Study of Prosthetic Dentistry) conference, York, UK, April 2009: ‘ A substantial 

body of evidence is now available demonstrating that patients’ satisfaction and quality of life with ISOD 
(implant-supported overdenture) mandibular overdentures is significantly greater than for conventional 
dentures. Much of this data comes from randomised controlled trials’. 
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werden er enkel personen met retentie-en stabiliteitsproblemen en/of een geresorbeerde 

alveolaire kam geselecteerd. Volgens de reviews van Thomason e.a. (74; 73) en de meta-

analyse van Emami e.a. (76) wordt de York consensus zowel op het gebied van 

kauwvermogen (vragenlijst) en OHRQoL ondersteund door de bestaande literatuur. Zeker 

personen met retentie-en stabiliteitsproblemen door een sterk geresorbeerde mandibulaire kam 

zouden de kans moeten krijgen op een behandeling met een overkappingsprothese op twee 

implantaten.  

Studies die handelen over IOP’s op meer dan twee implantaten hebben een meer variërend 

studieontwerp. Het kauwvermogen (mengtest) stijgt na behandeling met een mandibulaire 

IOP/maxillaire VP en is hoger dan bij personen met VP’s. Het kauwvermogen blijft wel 

significant lager dan bij dentaten (48). Na het plaatsen van implantaten (verschillend aantal) 

om een volledige vaste of uitneembare gebitsprothese te stabiliseren is er een significante 

stijging van het subjectief kauwvermogen (36) (vragenlijst). De systematische review van 

Thomason e.a. (73) van de literatuur tussen 1996 en 2006 besluit dat er een sterk bewijs is dat 

patiënten meer tevreden zijn met IOP’s dan met VP’s. Er is ook een sterk bewijs dat personen 

na behandeling met IOP’s significant beter scoren op het gebied van OHRQoL dan personen 

met VP’s. 

Onderstaande studies handelen over proefpersonen die problemen met hun gebitsprothese 

en/of een gereduceerde alveolaire kam hadden en behandeld werden met een IOP. Volgens de 

systematische reviews van Fueki e.a. (60) en Thomason e.a. (74) is er een goed niveau van 

evidence dat bij dergelijke edentate patiënten er een grotere verbetering in het kauwvermogen 

(vragenlijst) is na behandeling met een mandibulaire IOP/maxillaire VP dan na behandeling 

met VP’s. Het objectief kauwvermogen van zo’n patiënten verbetert na behandeling met een 

IOP en is hoger dan bij personen met een VP. Het bereikt wel niet het niveau van personen 

die overkappingsprotheses hebben op natuurlijke wortels of tevreden zijn met hun VP’s (hoge 

mandibulaire kam) (42) (zeefmethode) (transmandibulair implantaat (Bosker) of twee 

permucosale cylindrische IMZ implantaten/maxillaire VP); (46) (zeefmethode) 

(transmandibulair implantaat of twee IMZ implantaten). De bijtkracht (weerstanden) van 

patiënten met een sterk geresorbeerde mandibula met een mandibulaire IOP ligt tussen de 

bijtkracht van mensen met VP’s en VND (42). 

Er is minder onderzoek gevoerd naar het effect van IOP’s in de maxilla. Personen met 

dergelijke gebitsprothese kampen immers minder vaak met stabiliteits-en retentieproblemen. 

Volgens de systematische review van Thomason e.a. (73) is er na behandeling met een 
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maxillaire IOP wel een grote tevredenheid, maar het niveau van OHRQoL is niet significant 

groter dan bij personen met een VP. Er wordt verondersteld dat na een behandeling met IOP 

in de mandibula er problemen kunnen zijn met de stabiliteit van de maxillaire gebitsprothese. 

Deze problemen kunnen te niet gedaan worden door de positieve invloeden op andere 

functionele aspecten door de implantaatbehandeling (46). 

 

2.2.3 Implantaat-gedragen brugwerk  

Ook over dit type gebitsprothese zijn er in de bestaande literatuur weinig relevante artikels 

terug te vinden. Net als de IOP wordt ook het brugwerk vooral gebruikt als prothetisch 

hulpmiddel voor de mandibula. Na behandeling met mandibulair implantaat-gedragen 

brugwerk (nonspecifieke behandeling van de maxilla) is er een beter kauwvermogen 

(zeefmethode) dan bij personen met bimaxillaire VP’s. De kauwprestatie is 61% van deze met 

een VND (29). Het kauwvermogen (mengtest) van edentaten met brugwerk in beide kaken is 

beter dan de personen met bimaxillaire VP’s en gelijkaardig aan dat van personen met een 

maxillaire VP/mandibulaire IOP. Zowel het kauwvermogen van de personen met bimaxillair 

brugwerk en de personen met een maxillaire VP/mandibulaire IOP is lager dan bij personen 

met een VND, maar enkel bij de eerste groep is het verschil niet significant. De maximale 

bijtkracht bij de personen met bimaxillair brugwerk is hoger dan bij de personen met een 

maxillaire VP/mandibulaire IOP (48). Ook de systematische review van Fueki e.a. (60) meldt 

dat na behandeling met mandibulaire of maxillaire implantaat-gedragen brugwerk het 

kauwvermogen stijgt. De studies over de mandibula handelen wel over personen die 

problemen hebben met het dragen van een VP. Er is een middelmatig niveau van evidence dat 

mandibulair implantaat-gedragen brugwerk een significante verbetering in kauwvermogen 

voorziet vergeleken met een mandibulaire VP bij personen die ontevreden zijn met hun VP’s. 

Implantaat-gedragen brugwerk heeft waarschijnlijk maar een beperkte invloed op het 

kauwvermogen van de maxilla (60).  

Na het plaatsen van implantaten (verschillend aantal) om een volledige vaste of uitneembare 

gebitsprothese te stabiliseren is er een significante stijging van het subjectief kauwvermogen 

(36; 46). De subjectieve kauwervaring is significant beter bij brugwerk dan bij IOP’s (48).  
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3. Discussie 

Enkel met een volledige, gezonde, natuurlijke dentitie kan zonder problemen alles gegeten 

worden. Het vermogen om voedsel te verkleinen daalt progressief met het verlies van FTE’s 

(37; 44; 22; 20) en komt in het gedrang als er minder dan 20, evenwichtig over beide 

tandbogen verdeelde, functionele gebitselementen aanwezig zijn. De verkorte tandenboog 

(VTB), twaalf anterieure tanden en acht premolaren (vier FTE’s), wordt wereldwijd aanvaard 

als een alternatieve behandeling voor een PP (21) (zeefmethode); (42) (zeefmethode), (34) 

(interview); (45; 37; 20; 44; 30).  

Wanneer het kauwvermogen van de natuurlijke dentitie ontoereikend is, wordt relaas gezocht 

bij een uitneembare of vaste gebitsprothese. Naar uitneembare partiële en volledige 

gebitsprotheses werd er al veel onderzoek uitgevoerd en daaruit blijkt dat uitneembare 

gebitsprotheses slechts voor een zwakke functionele vervanging van de VND zorgen (47; 20). 

Implantaten kunnen de retentie van een gebitsprothese verhogen en zorgen bovendien voor 

botbehoud (52).Volgens de weinige studies over brugwerk op implantaten of natuurlijke 

pijlers blijkt dat brugwerk zowel bij partieel edentaten als edentaten de voorkeur geniet op 

gebied van herstel van het kauwvermogen. Dit zijn echter ook de duurste oplossingen en 

brengen vaak langdurige en complexe behandeling met zich mee.  

Tot nu toe is er nog twijfel of alle patiënten baat hebben bij een behandeling met implantaten. 

Ten eerste heeft niet iedereen met een uitneembare gebitsprothese een slechter objectief 

kauwvermogen dan personen die behandeld werden met implantanten. De resultaten na 

behandeling kunnen door de vele beïnvloedende factoren sterk individueel variëren. Zo blijkt 

uit de studie van Fontijn-Tekamp e.a. (42) dat het kauwvermogen (zeefmethode) van 

patiënten met een VP en een hoge mandibulaire kam beter is dan van patiënten met een IOP, 

maar bij patiënten met een VP en een lage mandibulaire kam is het kauwvermogen het 

slechtst. Niet alle edentaten met een ernstig geresorbeerde mandibula hebben een slecht 

kauwvermogen na behandeling met een VP (49; 70). Volgens Slagter e.a. (19) scoorde zelfs 

één proefpersoon met een sterk geresorbeerde mandibulaire kam met VP’s beter in de reductie 

van mediane partikelgrootte dan alle proefpersonen met IOP’s.  

Ten tweede blijkt uit de vragenlijsten die het subjectief kauwvermogen evalueren dat vele 

gebitsprothesedragers hun subjectief kauwvermogen beter inschatten dan het eigenlijk is (35). 

Hiermee bedoelen de proefpersonen echter dat ze geen problemen hebben met het kauwen 

van hun dagelijks dieet. In onze westerse wereld is er immers voldoende aanbod van voedsel 

waarop nauwelijks gekauwd hoeft te worden. Het is mogelijk dat de bolusvorming van 
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dergelijk voedsel makkelijk verloopt met de ononderbroken occlusale tafel, die gevormd 

wordt door uitneembare gebitsprotheses. 

Ten derde wordt met een gebitsprothese geprobeerd om de handicap die ontstaan is door 

tandverlies te herstellen tot een aanvaardbaar niveau voor de individuele patiënt. De handicap 

situeert zich bij de meeste mensen niet op het gebied van het kauwvermogen. Vooral de 

verbetering van de esthetiek en de andere orale functies die ons dagelijks leven beïnvloeden 

zijn voor velen de drijfveer om een gebitsprothese te dragen (31; 29; 38). Dit is dan ook de 

verklaring van het succes van de uitneembare gebitsprothese, want dit is de goedkoopste 

manier om tandverlies te verbergen, wat niet onbelangrijk is in de sociale omgang met de 

medemens. De voordelen die een gebitsprothese met zich meebrengt, wegen echter vaak niet 

op tegen de ongemakken (57). Als er met de nog aanwezige natuurlijke tanden voldoende 

gekauwd kan worden en het sociaal leven er niet onder lijdt, wordt een PP vaak niet gedragen 

(51; 38; 57).  

Net als bij de eerste doelstelling is het niet eenvoudig om de invloed van prothetiek op het 

kauwvermogen te onderzoeken. Ook hier kan het gebruik van verschillende termen en 

meetmethodes voor het kauwvermogen de testresultaten beïnvloeden. Het subjectief 

kauwvermogen en de OHRQoL zijn geen goede indicatoren voor het herstel van het objectief 

kauwvermogen (45; 69).  

Variatie in de geteste proefpersonen kan de resultaten beïnvloeden en het vergelijken van 

studies onmogelijk maken (68; 31; 57). Hieronder volgt een overzicht van mogelijke 

confounders die hiermee te maken hebben. 

1) Sommige proefpersonen zijn voordien al behandeld geweest met een 

gebitsprothese. Dit kan de resultaten beïnvloeden (68; 38; 66). Hiervoor zijn 

verschillende verklaringen: 

a. Het aantal jaren dat men edentaat is, heeft een negatieve impact op de 

macro-en microstructuur van de kauwspieren (50; 48).  

b. Proefpersonen kunnen hun mondgezondheidsstatus vergelijken met 

vroegere ervaringen. Dit is een mogelijke verklaring voor de discrepantie 

tussen subjectieve en objectieve evaluaties (45).  

c. De proefpersonen werden voordien behandeld door verschillende 

tandartsen. De kwaliteit van de gebitsprothese kan dus sterk variëren. Ook 

de ouderdom en de tijd dat de gebitsprothese gedragen werd, kan een 

invloed uitoefenen. Hierdoor kan het voorzien van een nieuwe VP al een 
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stijging van het kauwvermogen veroorzaken (49; 69). Deze variatie in de 

proefpersonen kan geëlimineerd worden door eerst de proefpersonen van 

een nieuwe gelijkwaardige gebitsprothese te voorzien (69). 

d. Het kauwvermogen op baseline moet geweten zijn, want anders kan er 

niets gezegd worden over een mogelijke verbetering. (68; 75; 38; 57). 

e. Er wordt vaak gebruik gemaakt van personen die ontevreden zijn met hun 

gebitsprotheses en stabiliteits-en retentieproblemen hebben. Uit dergelijke 

studie kan niet afgeleid worden of mandibulaire IOP’s een meerwaarde 

betekenen bij personen die zich goed aangepast hebben aan hun VP en er 

goed mee kunnen eten (60; 46; 69; 73).  

2) Vele patiënten hebben een sterke voorkeur voor een bepaalde behandeling. Zij 

kunnen vooroordelen vormen over de verwachtingen van de behandeling en dus 

de resultaten beïnvloeden. Hiervoor moet vooral opgelet worden bij onderzoeken 

waarbij de patiënten niet blind kunnen gemaakt worden voor de behandeling die 

ze krijgen en als de uitkomst gebaseerd is op de evaluatie van de therapie door de 

patiënten. Dit is echter vaak het geval bij studies die het kauwvermogen 

onderzoeken (69). De verwachting van de patiënt kan een invloed hebben op zijn 

subjectieve beoordeling van het kauwvermogen en de OHRQoL. Dit is natuurlijk 

afhankelijk van welke functies men hoog inschat: de esthetiek (anterieure zone), 

de stabiliteit, het kauwvermogen, de reinigbaarheid… (38; 73).  

Er zijn nog andere factoren die niet met de steekproefselectie te maken hebben die de 

resultaten kunnen beïnvloeden. Het tijdstip waarop het onderzoek uitgevoerd wordt, speelt 

ook een rol. Adaptatie aan een gebitsprothese is een langdurig proces. Vaak wordt er echter 

geen tijd voorzien voor de neuromusculaire adaptatie aan de veranderingen van de 

gebitsprothese vooraleer de kauwtesten uitgevoerd worden. Bovendien wordt er aan het ene 

type gebitsprothese sneller geadapteerd dan aan het andere. Bij kroon-en brugwerk kunnen de 

pijlers nog gevoelig zijn of de patiënt is nog niet helemaal geadapteerd aan de gebitsprothese 

waardoor het kauwproces nog niet zo vlot verloopt. Dezelfde problemen kunnen voorkomen 

bij implantaat-gedragen brugwerk. Deze patiënten hebben pas na lange tijd meer 

zelfvertrouwen en verbetering op gebied van functie, normale dagelijkse activiteiten en 

sociaal leven. Onderzoeken op langer termijn zijn dus beter voor evaluatie van het algemene 

succes dan op korte termijn. Een periode kan immers te kort zijn om alle voordelen van een 
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prothetische therapie aan te tonen. Pas als er resultaten zijn op lange termijn kan er een 

definitief besluit gevormd worden (60; 35; 29; 38; 66).  

Er kan geconcludeerd worden dat er tot dusver nauwelijks studies zijn die het kauwvermogen 

met de verschillende gebitsmutilaties en gebitsprotheses volgens eenzelfde methode hebben 

onderzocht. Bovendien zijn de meeste studiedesigns ontoereikend. Net als bij de eerste 

doelstelling is er dus nood aan goed ontwikkelde klinische testen met uniforme meetmethode. 

Om mogelijke confounders te vermijden, is het beste om een zo homogeen mogelijke groep 

proefpersonen te onderzoeken. Dit is niet simpel en leidt tot een kleine steekproef, waardoor 

het onderzoek minder power heeft (51).  
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Besluit 

Uit de bestaande literatuur kan nog niet besloten worden of de gebitsstatus een invloed heeft 

op maag-darmaandoeningen. Er is geen evidence uit goed wetenschappelijk onderzoek dat  

kauwen noodzakelijk is voor de spijsvertering. Het verkleinen van voedsel is echter wel een 

hulp bij de vertering. Degene die maag-darmproblemen hebben, kunnen dus baat hebben bij 

een goed kauwvermogen zodat ze hun spijsverteringsstelsel minder belasten (6; 63; 32). 

In onze geïndustrialiseerde wereld bestaat het grootste deel van ons dieet uit zacht voedsel 

waarop nauwelijks gekauwd hoeft te worden. Momenteel is men dan ook nog hard op zoek 

naar manieren om klinisch vast te stellen wanneer de kauwfunctie van een gebit ontoereikend 

is (17). Het is ook nog niet duidelijk welke proefpersonen baat hebben bij een bepaalde 

prothetische behandeling. Er moet rekening gehouden worden met de functionele, financiële 

psychologische en sociale vereisten van de patiënt. Het zou handig zijn om dit te weten om 

overbehandeling te vermijden (65; 45; 69).  

De bestaande literatuur is het er over eens dat een uitneembare gebitsprothese geen grote 

meerwaarde betekent op het gebied van het objectief kauwvermogen en weinig bijdraagt tot 

onze (mond)gezondheid. Een uitneembare partiële gebitsprothese heeft zelfs bij slecht gebruik 

een negatieve invloed op de mondgezondheid en werkt verder tandverlies in de hand. De 

voorkeur gaat dan ook uit naar kroon-en brugwerk op natuurlijke implantaten.  

Er kunnen dus terecht vraagtekens worden geplaatst bij het overheidsbeleid dat enkel een 

tussenkomst voorziet voor uitneembare gebitsprotheses (78). Alhoewel, voor vele mensen is 

het hebben van tanden van welke kwaliteit ook zeer belangrijk voor de sociale contacten met 

de medemens en andere dagdagelijkse activiteiten. Het is echter vaak een tweestrijd tussen 

een verbetering in voorkomen versus het oraal comfort.  

Om een verzwakking van de orale functies te vermijden, is het eigenlijk nog altijd best om de 

eigen dentitie te behouden. Dit is dan ook één van doelen van de World Health Organization 

(WHO); namelijk levenslang behoud van minstens 20, evenwichtig over beiden tandenbogen 

verdeelde, natuurlijke tanden. Tandverlies en tandeloosheid zijn meestal het gevolg van 

cariës, parodontale problemen of trauma. Preventieve maatregelen op het gebied van 

mondhygiëne, voeding, roken en gedrag zijn dus belangrijk.  
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