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Vragenlijstonderzoek 
naar mondgezondheid 
en mondverzorging bij 
patiënten met ALS
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van de Wijdeven2,4 J.J. (Hans) de Soet2, C.M.C. (Catherine) Volgenant2,5

Samenvatting 
Patiënten met amyotrofische laterale sclerose (ALS) ondervinden in toenemende mate 
hinder bij de mondverzorging. Aan de hand van de resultaten van een vragenlijstonderzoek 
onder ALS-patiënten en hun zorgverleners wordt uitgelegd welke effecten deze ziekte kan 
hebben op de mondverzorging en mondgezondheid. Uit het onderzoek blijkt dat ruim 
driekwart van de 160 ALS-patiënten die de vragenlijst hadden ingevuld het gebit zelfstandig 
verzorgt, bij 67% worden de tanden twee keer per dag gepoetst, bij ruim 50% worden de 
tanden interdentaal gereinigd en bij 81% had het laatste tandartsbezoek maximaal een 
jaar geleden plaatsgevonden. Van de 43 zorgverleners gaf 35% aan moeite te hebben met 
uitvoeren van gebitsverzorging bij een ander en vond 26% deze verzorging vervelend of 
ongemakkelijk. Ruim de helft van de zorgverleners kwalificeerde de eigen vaardigheden met 
betrekking tot de mondverzorging als goed tot zeer goed (en 19% als onvoldoende). Bijna de 
helft van de zorgverleners gaf aan prijs te stellen op hulp of tips van een mondhygiënist of 
tandarts met betrekking tot het uitvoeren van de mondverzorging bij degene die zij helpen. 
Een belangrijke boodschap aan mondzorgkundigen is dat er extra veel aandacht moet 
worden besteed aan het vochtvrij houden van de mond- en keelholte bij ALS-patiënten.
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INLEIDING 
Amyotrofische laterale sclerose (ALS) is een progressieve 

ziekte van de motorische zenuwcellen die zich manifesteert 

als spierzwakte, maar die geen aandoening is van de spier 

zelf. ALS wordt namelijk gekenmerkt door progressief 

verlies van motorische zenuwcellen (de zenuwcellen die de 

spieren aansturen) (1, 2). Afhankelijk van de plaats waar dit 

probleem zich voordoet leidt dat tot progressieve klachten 

in de motoriek van armen, benen en romp, maar ook in de 

spieren die hun zenuwtakken krijgen vanuit de hersenstam, 

met spraak- en slikstoornissen tot gevolg. Over het algemeen 

overlijden ALS-patiënten drie tot vier jaar na de eerste 

symptomen door zwakte van de ademhalingsspieren, of 

doordat ze zich verslikken gevolgd door een longontsteking 

(2, 3). ALS kan bij iedereen op volwassen leeftijd ontstaan, iets 

vaker bij mannen dan bij vrouwen (1). In Nederland krijgen 

per jaar ongeveer 500 mensen de diagnose ALS te horen en 

overlijden er ook ongeveer 500 patiënten. In totaal telt ons 

land circa 1.500 ALS-patiënten. 

ALS kent een groot aantal symptomen en de ziektebeelden 

kunnen bij iedere patiënt anders zijn. Toch heeft ALS bij 

aanvang van de ziekte twee typische verschijningsvormen. 

Door uitval van de spieren van het gelaat, de nek en hals 

begint de ziekte bij circa een derde van de patiënten 

met problemen van het spreken en slikken (bulbaire 

verschijnselen). Twee op de drie patiënten hebben daaren-

tegen aanvankelijk de spinale vorm; zij merken allereerst 

zwakte in de hand, voeten of benen. Uiteindelijk krijgt 80 tot 

90 procent van de ALS-patiënten te maken met bulbaire ver-

schijnselen (2, 4). Bulbaire ALS is misschien wel de meest 

verwoestende variant van de ziekte, aangezien het wordt 

gekenmerkt door de snelste achteruitgang en de kortste 

overleving (doorgaans <2 jaar na diagnose) (5). Bij patiënten 

met bulbaire verschijnselen wordt de stem zachter door 

een verminderde longinhoud/-functie en wordt de spraak 

onduidelijker, waardoor communicatieproblemen kunnen 

ontstaan. Door eet- en slikproblemen kan gewichtsverlies 

optreden en doordat de ademhalingsspieren minder krachtig 

worden vermindert de capaciteit om goed te kunnen (uit)

ademen, waardoor de koolstofdioxidespiegel in het bloed 

stijgt. Symptomen hiervan zijn onder andere kortademigheid, 

vermoeidheid en ochtendhoofdpijn (5). Vaak krijgen ALS-

patiënten last van speekselvloed waardoor speeksel en 

slijm zich opstapelen in de mond. Dit gebeurt niet door het 

aanmaken van meer speeksel, maar door een verminderde 

capaciteit om het weg te slikken. Indien vervolgens speeksel 

in de luchtwegen terechtkomt kan de patiënt zich ernstig 

verslikken en bestaat de kans op longontsteking. Aan de 

andere kant kan het ook gebeuren dat, door bulbaire zwakte, 

veel patiënten ’s nachts met open mond slapen waardoor 

er uitdroging van de mondholte optreedt. In het geval van 

de spinale vorm van ALS kunnen al vrij snel na de diagnose 

problemen ontstaan met de zelfverzorging door een afname 

van de arm- en handkracht. Naast het feit dat aankleden en 

wassen steeds moeilijker verloopt, wordt ook het uitvoeren 

van de mondverzorging steeds lastiger (6). Dit geldt niet 

alleen voor fijnmotorische handelingen zoals flossen en 

stokeren, maar ook voor handelingen waarbij alternerende 

bewegingen nodig zijn zoals tandenpoetsen (7). Hierdoor 

kan een verwaarlozing van de mondgezondheid optreden, 

wat weer diverse klachten en gezondheidsrisico’s met zich 

meebrengt (8, 9). Het reinigingsvermogen van de mond kan 

verder worden bemoeilijkt door verzwakte tongspieren en een 

afgenomen mobiliteit van het gehele kauwstelsel (6). 

Naarmate de ziekte vordert neemt de hulp van mantelzorgers 

of professionele zorgverleners toe, tot uiteindelijk de 
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Leerdoelen
Na het lezen van dit artikel weet u dat:

• amyotrofische laterale sclerose (ALS) een 

neurodegeneratieve ziekte is, waarbij vooral het 

motorisch systeem getroffen wordt;

• zodra ALS-patiënten onvoldoende gebruik kunnen 

maken van hun handen, of te zwak zijn om hun hoofd 

rechtop te houden en/of hun mond onvoldoende 

kunnen openen, de mondverzorging volledig wordt 

overgenomen door mantelzorgers of zorgverleners;

• ALS-patiënten en hun zorgverleners geïnformeerd 

wensen te worden over het optimaal uitvoeren van de 

mondverzorging;

• er extra veel aandacht moet worden besteed aan het 

vochtvrij houden van de mond- en keelholte bij ALS-

patiënten.
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verzorging volledig wordt overgenomen door anderen (7). 

Dit geldt ook voor de mondverzorging. Ofschoon een 

enkele professionele zorgverlener een korte training heeft 

gehad in het uitvoeren van (eenvoudige) handelingen zoals 

tandenpoetsen, gebeurt dit doorgaans minder secuur dan 

wanneer iemand dit bij zichzelf doet. Tijdens het tanden-

poetsen bij een ander kunnen sommige vlakken van gebits-

elementen makkelijk worden overgeslagen. Daarnaast staat 

een goede mondverzorging doorgaans niet erg hoog op de 

prioriteitenlijst van patiënt én zorgverlener. Bij progressieve 

vormen van ALS is immers geregeld weinig tijd en/of energie 

over voor een grondige mondverzorging. 

Van ouderen is bekend dat diverse factoren van invloed 

kunnen zijn op het tandartsbezoek. Hierbij valt te denken 

aan de mate van mobiliteit, toegankelijkheid van de praktijk, 

de staat van de mondgezondheid, opvattingen over belang 

van mondgezondheid en het aanbod aan tandartsen met 

voldoende kennis over de doelgroep (10). Van elk van deze 

factoren valt aan te nemen dat zij ook een rol spelen bij het 

tandartsbezoek van patiënten met ALS. Ook is gebleken 

dat ouderen bij toenemende gezondheidsklachten eerst 

het tandartsbezoek opgeven en uiteindelijk zelfs ophouden 

met de mondverzorgingsroutines (11). Helaas is er in 

Nederland nog vrijwel niets bekend over tandartsbezoek 

van patiënten met ALS, noch over hun mondverzorging. In 

dit artikel zullen enkele uitkomsten worden gepresenteerd 

van een vragenlijstonderzoek naar mondgezondheid en 

mondverzorging dat in 2019 is gehouden onder ALS-patiënten 

en hun zorgverleners (9). Het voornaamste doel daarvan was 

te inventariseren wat het niveau van mondgezondheid is bij 

patiënten met een ziekte van de motorische zenuwcellen zoals 

ALS. Ook werd er gevraagd naar de eigen vaardigheden met 

betrekking tot de mondverzorging van zowel patiënten als 

hun zorgverleners. Hoe vaak worden de tanden gepoetst en 

wordt er nog wel interdentaal gereinigd? Beschikken eventuele 

zorgverleners over voldoende kennis om deze taken uit te 

voeren? Tenslotte werd in dit vragenlijstonderzoek onderzocht 

of patiënten en zorgverleners behoefte hebben aan begeleiding 

door een mondzorgprofessional, naslagwerk of training, zodat 

de dagelijkse mondzorg kan worden verbeterd.
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MATERIAAL EN METHODEN
Potentiële deelnemers werden op 26 juni 2019 geïnformeerd 

over dit vragenlijstonderzoek door middel van een e-mail 

afkomstig van het ALS Centrum Nederland. ALS Centrum 

Neder land is het expertisecentrum op het gebied van aan-

doeningen van het motorische neuron en ziet meer dan 85% van 

de patiënten met ALS (amyotrofische laterale sclerose), PSMA 

(progressieve spinale musculaire atrofie), PLS (primaire laterale 

sclerose) en PBP (progressieve bulbaire parese) in Nederland. 

PSMA, PLS en PBP zijn eveneens ziektes van de motorische 

zenuwcellen, waarbij de ziekte bij een deel van de patiënten na 

maanden of jaren kan overgaan in ALS (12). Patiënten ontvingen 

deze e-mail indien zij in het verleden hadden deelgenomen 

aan de Prospectieve ALS Studie Nederland (PAN) en op de 

toestemmings verklaring hadden aangegeven geen bezwaar 

te hebben om opnieuw te worden benaderd voor eventueel 

(vervolg)onderzoek. In de e-mail stond kort beschreven wat het 

doel was van het vragenlijstonderzoek en hoe de studieopzet 

was. Tevens werd een uitgebreide informatiebrief in de bijlage 

toegevoegd. Onderaan de e-mail bevonden zich twee linkjes: 

een link naar de digitale vragenlijst voor patiënten en een link 

naar de digitale vragenlijst voor zorgverleners. Aan de patiënten 

werd gevraagd om de e-mail door te sturen naar hun zorg-

verleners, met als doel dat ook zij zouden deelnemen. Alle 

deelnemers konden de vragenlijst anoniem online invullen. 

Voor de patiënten en hun verzorgers werden verschillende 

vragen lijsten gebruikt, welke om privacyredenen niet aan elkaar 

werden gekoppeld. Alvorens de vragenlijst in te vullen werd aan 

de deelnemers gevraagd om aan te geven of men de toelichting 

van het onderzoek had gelezen en akkoord ging met deelname 

aan het onderzoek. Op deze manier gaven de deelnemers 

een zogeheten informed consent. Na 1,5 maand werd aan 

alle patiënten uit de database een herinneringsmail gestuurd. 

De ethische toetsingscommissie (ETC) van het ACTA heeft het 

protocol van dit onderzoek goedgekeurd en vastgesteld dat de 

wet medisch-wetenschappelijk onderzoek (WMO) met mensen 

niet van toepassing is op dit onderzoek (referentienummer 

201916).

De vragenlijsten omvatten vragen over achtergrondgegevens 

als leeftijd en geslacht, vragen over de diagnose (ALS, PLS, 

PSMA en/of PBP; jaar van diagnosestelling), mate van zelf-

redzaamheid (woonsituatie, gebruik van thuiszorg), gebits-

situatie, mondverzorging en tandartsbezoek. Daarnaast 

bevatte de vragenlijst gericht aan patiënten vijf vragen over het 

subjectieve welzijn (ALSAQ-5) (13). De ALSAQ-5 (amyotrophic 

lateral sclerosis assessment questionnaire) wordt gebruikt 

voor het beoordelen van vijf gebieden die van belang zijn voor 

patiënten met ALS, te weten: de fysieke mobiliteit, activiteiten 

van het dagelijks leven en onafhankelijkheid, eten en drinken, 

communicatie, en emotioneel functioneren. Aangezien iedere 

vraag antwoordmogelijkheden heeft variërend van 0 (nooit) tot 

4 (altijd, of ik kan de activiteit niet uitvoeren), ligt de totaalscore 

tussen 0 en 20. Tevens werd geïnformeerd naar de arm-/ 

handfunctie. 

RESULTATEN 
De vragenlijst is door het ALS Centrum Nederland 

naar 706 patiënten gestuurd. Van de 274 patiënten die 

reageerden (responspercentage 38,9%) gaven 259 patiënten 

toestemming tot gebruik van hun gegevens voor dit onder-

zoek en 16 patiënten gaven geen toestemming. Van alle 

259 patiënten was 61,8% gediagnosticeerd met ALS (n = 160), 

21,2% met PLS (n = 55) en 15,1% met PSMA (n = 39); bij 

5 patiënten was er sprake van een gecombineerde diagnose 

(ALS/PSMA of ALS/PLS); zie afbeelding 1. De gemiddelde 

leeftijd van de 259 patiënten was 64,1 jaar (SD = 10,6; bereik 

26-86 jaar) en 64,1% was man. 

Gezien het feit dat bekend is dat patiënten met een aandoening 

van het motorische neuron sterk van elkaar kunnen verschillen 

wat betreft fysieke capaciteiten, moest eerst statistisch worden 

getoetst of hier ook binnen deze onderzoeks groep sprake 

van was. Met behulp van ANOVA werd daarom bekeken 

of er een significant verschil bestond ten aanzien van het 

subjectieve welzijn (ALSAQ-5) tussen de drie voornaamste 

patiëntengroepen (ALS, PLS, PSMA). Middels de Bonferroni 

post-hoctest werden vervolgens de drie groepen onderling met 

elkaar vergeleken. Aangezien de arm-/handfunctie van invloed 

is op het zelfstandig kunnen uitvoeren van de mondverzorging, 

werd ook getoetst of de patiëntengroepen van elkaar 

verschilden op de vraag ‘Hoe is uw arm-/handfunctie?’. 

Hiervoor werd de Kruskal-Wallis test gebruikt.

Volgens de ANOVA-analyse bestonden er statistisch 

significante verschillen tussen de drie patiëntengroepen wat 

betreft de totaalscore op de ALSAQ-5 vragenlijst (tabel 1). 

Groep N Gemiddelde s.d.
ALS 160 10,2 4,85

PLS 55 8,2 4,25

PSMA 39 8,8 4,09

(ANOVA F (2) = 4,36; P = 0,014)

Tabel 1 Gemiddelde waarde en standaarddeviatie (s.d.) van de uitkomsten 
op de ALSAQ-5 vragenlijst, weergegeven voor de drie patiëntengroepen.

Afbeelding 1 Verdeling van de 259 patiënten op basis van de verschillende 
diagnoses.

ALS
PLS
PSMA
ALS/PLS of
ALS/PSMA
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De Bonferroni post-hoctest toonde vervolgens aan dat, 

vergeleken met PLS-patiënten, de ALS-patiënten de grootste 

moeite hebben met staan, gebruik van armen en handen, 

eten, verstaanbaarheid en/of voelen zich het meest hopeloos 

over de toekomst (P=0,020). ALS-patiënten en PSMA-

patiënten verschilden daarentegen niet significant van elkaar 

(P=0,265). Ook verschilden de drie groepen van elkaar ten 

aanzien van de gerapporteerde arm-/handfunctie (Kruskal–

Wallis test, P<0.001). Uit afbeelding 2 valt op te maken dat 

de arm-/handfunctie bij PLS-patiënten in het algemeen beter 

is dan bij patiënten met ALS of PSMA. PSMA-patiënten 

ervaren procentueel gezien weer iets meer beperkingen dan 

ALS-patiënten. Op basis van deze verschillen en gezien het 

feit dat ALS, PSMA, PLS en PBP kunnen worden beschouwd 

als vier verschillende ziektes (12), werd besloten om enkel de 

uitkomsten van de ALS-patiënten te analyseren. 

Van alle 160 ALS-patiënten was de jongste respondent 26 jaar 

oud en de oudste 86 jaar (gemiddelde leeftijd 63,2 jaar; 

standaarddeviatie 11,0). Indien de deelnemers werden 

ingedeeld in leeftijdscohorten, dan bleek de meerderheid 

ouder te zijn dan 60 jaar (zie tabel 2). Verder was 61,9% man. 

Bij 30,6% was de diagnose ALS korter dan een jaar geleden 

gesteld, terwijl dit bij 29,4% langer dan 3 jaar geleden plaats 

had gevonden. Het merendeel van de groep ALS-patiënten 

maakte geen gebruik van beademing (75,6%) of sondevoeding 

(74,7%). Wat betreft de mondgezondheidskenmerken bleek 

dat het overgrote deel (76,3%) zich nog in staat achtte om 

zelfstandig het gebit te verzorgen. Wat betreft het tanden-

poetsen vond dit bij circa een derde van de respondenten 

maximaal 1x per dag plaats. Bij ruim de helft werden de 

tanden interdentaal gereinigd (58,7%). Het overgrote deel 

van de ALS-patiënten (circa 80%) gaf aan dat hun laatste 

tandartsbezoek maximaal een jaar geleden had plaats-

gevonden; bij circa 15% was dit langer dan twee jaar geleden. 

Driekwart van de patiënten was overigens tevreden over de 

manier waarop hun gebit wordt verzorgd.

In totaal hebben 46 zorgverleners een reactie gegeven op 

hun vragenlijst. Hiervan gaven 3 personen geen toestemming 

tot gebruik van hun gegevens voor dit onderzoek. Van de 

resterende 43 zorgverleners was het merendeel vrouw (86,0%) 

en de gemiddelde leeftijd was 58,1 jaar (standaard deviatie 

13,6). De meeste respondenten van de vragenlijst waren 

partner (65,1%), gevolgd door professioneel zorgverlener 

(34,9%; zie tabel 3); geen van de zorgverleners die de 

vragenlijst hadden ingevuld was familielid, vriend of kennis. 

Ruim 70% gaf aan de tanden te poetsen van degene die zij 

verzorgen. In iets meer dan de helft van de gevallen bemerkte 

de zorgverlener weleens een onfrisse adem of geur. Ook vond 

bijna 40% van de zorgverleners dat degene die zij verzorgen 

last heeft van een beperkte mondopening. Wat verder opvalt 

aan tabel 3 is dat circa een derde (34,9%) van de zorgverleners 

moeite heeft met het uitvoeren van de verzorging van het 

gebit. Vijfentwintig procent gaf aan het verzorgen van het 

gebit vervelend of ongemakkelijk te vinden. Ruim de helft 

van de zorgverleners kwalificeerde de eigen vaardigheden 

met betrekking tot de mondverzorging als goed tot zeer 

goed (en 18,7% als onvoldoende). Bijna de helft van de 

zorg verleners gaf aan prijs te stellen op hulp of tips van een 

mond hygiënist of tandarts met betrekking tot het uitvoeren 

van de mondverzorging bij degene die zij helpen. Bij voorkeur 

ontvangen zij informatie hierover middels een folder of brief 

(72,1%), terwijl een training gericht op het uitvoeren van 

mondverzorging bij een ander (39,5%) minder voorkeur geniet.

Afbeelding 2 Grafische representatie van de vraag ‘Hoe is uw arm-/handfunctie?’, uitgesplitst naar patiëntengroep. Getoond worden de prevalenties (%) 
van de antwoorden op de 5 antwoordopties.
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Achtergrondkenmerken Mondgezondheidskenmerken 
Geslacht % Mondverzorging %

Man 61,9 Ik verzorg mijn gebit zelfstandig 76,3

Vrouw 38,1 Ik verzorg mijn gebit gedeeltelijk zelfstandig en krijg daarnaast hulp 9,4

Leeftijd % Mijn gebit wordt helemaal door anderen verzorgd 14,4

Jonger dan 40 3,1 Hoe vaak poetst u of uw verzorger uw tanden? %

40 tot 50 8,8 Twee keer per dag 66,9

50 tot 60 21,3 Een keer per dag 28,1

60 tot 70 31,9 Enkele keren per week 3,8

70 tot 80 32,5 Minder dan één keer per week 1,3

Ouder dan 80 2,5 Heeft u wel eens last van bloedend tandvlees? %

Wanneer is de diagnose gesteld? % Nee 79,4

Korter dan 6 maanden geleden 8,1 Ja 20,6

Tussen 6 maanden en 1 jaar 22,5
Bent u tevreden over de manier waarop uw gebit verzorgd wordt 
door uzelf of degene die u helpt?

%

Tussen 1 jaar en 1,5 jaar 8,1 Nee, ik ben niet tevreden 24,4

Tussen 1,5 jaar en 2 jaar 18,8 Ja, ik ben tevreden 75,6

Tussen 2 jaar en 2,5 jaar 8,1 Worden uw tanden schoongemaakt met floss, stokers of ragers? %

Tussen 2,5 jaar en 3 jaar 5,0 Nee, er wordt niet tussen de tanden schoongemaakt 41,3

Langer dan 3 jaar geleden 29,4 Ja, ik doe dit volledig zelfstandig 50,0

Heeft u beademing? % Ja, ik krijg hiervoor hulp van anderen 8,7

Nee 75,6 Heeft u last van overmatig speeksel? %

Ja, non-invasieve beademing tijdens de nacht 13,8 Nee 55,6

Ja, non-invasieve beademing in de nacht en overdag 8,1 Ja 44,4

Ja, invasieve beademing 2,5 Heeft u last van een droge mond? %

Heeft u sondevoeding? % Nee 65,6

Nee 74,7 Ja 34,4

Ja, ik eet en drink en neem ook sondevoeding 12,7 Wanneer was uw laatste tandartsbezoek? %

Ja, ik eet en drink niet meer en heb alleen sondevoeding 12,7 Minder dan 6 maanden geleden 62,5

Gebruikt u een rolstoel? % 6 maanden – 1 jaar geleden 18,1

Nee 41,3 1 jaar – 2 jaar geleden 3,8

Incidenteel 25,6 2 jaar tot 5 jaar geleden 12,5

Dagelijks 33,1 Meer dan 5 jaar geleden 3,1

Tabel 2 Achtergrond- en mondgezondheidskenmerken van de ALS-patiënten (n=160).

DISCUSSIE
Dat ALS niet één ziekte is, maar dat er meerdere 

varianten van bestaan, blijkt ook uit de resultaten van dit 

vragenlijstonderzoek. Van de 160 ALS-patiënten die de 

vragenlijst hebben ingevuld, was bij circa 30% de diagnose 

langer dan 3 jaar geleden vastgesteld; hieronder vallen 

de zogenaamde ‘long survivors’ (5 tot 10 procent van de 

patiënten leeft langer dan tien jaar (14)). Aan de andere kant 

mag worden aangenomen dat de ziekte zeer progressief 

verloopt bij een deel van de patiënten die hadden aangegeven 

pas kort geleden de diagnose ALS te hebben gekregen. Ook 

in diverse andere aspecten was de patiëntengroep divers. 

Zo maakte circa een kwart van de deelnemende patiënten 

gebruik van sondevoeding en/of beademing, had 44% last 

van overmatig speeksel, terwijl juist 34% weer last had van 

een droge mond. Ondanks deze variëteit in ziektebeelden 

week de ALS-patiëntengroep significant af van twee andere 

patiëntengroepen die ook lijden aan een ziekte van de 

motorische zenuwcellen, namelijk PLS-patiënten en PSMA-

patiënten. Ten opzichte van PLS-patiënten bleken ALS-

patiënten de grootste moeite te hebben met staan, gebruik 

van armen en handen, eten, verstaanbaarheid en/of voelden 

zich het meest hopeloos over de toekomst (uitkomst van de 

ALSAQ-5). Dit komt overeen met het gegeven dat de prognose 

van PLS gunstiger is dan die van ALS (van meer dan 10 jaar 

tot een normale levensduur) (2). Daarnaast verschilden ALS-

patiënten, PLS-patiënten en PSMA-patiënten significant van 

elkaar ten aanzien van de gerapporteerde arm-/handfunctie. 

De uitkomsten van het vragenlijstonderzoek naar mond-

gezondheid onder ALS-patiënten zijn in hoofdlijnen niet zeer 

verontrustend. Het overgrote deel vindt zichzelf, ongeacht 

een eventuele achteruitgang in arm-/handfunctie, nog steeds 

in staat om zelfstandig het gebit te verzorgen. Bij twee 

derde van de respondenten worden de tanden twee keer per 

dag gepoetst en bij 80,6% had het laatste tandartsbezoek 

maximaal een jaar geleden plaatsgevonden. Dat laatste komt 

vrijwel exact overeen met de 80,4% van de Nederlanders die 

minstens 1 keer per jaar bij de tandarts komt (15). Wat wel 
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zorgen baart is dat een kwart van de patiënten ontevreden is 

over de manier waarop hun gebit wordt verzorgd. Ook wat de 

zorgverleners betreft bleek dat circa een derde van hen moeite 

heeft met het uitvoeren van de verzorging van het gebit bij 

een ander en gaf vijfentwintig procent aan deze verzorging 

zelfs vervelend of ongemakkelijk te vinden. Ook kwalificeerde 

bijna 20% van de zorgverleners de eigen vaardigheden 

met betrekking tot de mondverzorging bij een ander als 

onvoldoende. 

Uit dit onderzoek blijkt dat ALS-patiënten en hun 

zorgverleners beter geïnformeerd wensen te worden over de 

aspecten die belangrijk zijn bij het optimaal uitvoeren van de 

mondverzorging. Hiervoor bestaan meerdere mogelijkheden. 

Men kan denken aan een folder met instructiemateriaal 

over tandenpoetsen en interdentaal reinigen. Deze folder 

kan vervolgens worden uitgereikt door de diverse ALS-

behandelteams en op de websites worden geplaatst van 

het ALS Centrum en de patiëntenverenigingen. Eigenlijk 

zou mondverzorging een vast onderwerp moeten vormen 

waarnaar wordt geïnformeerd door de revalidatiearts en/

of ergotherapeut. Daarnaast kunnen instructiefilmpjes op 

internet veel hulp bieden. Op die manier kan eenvoudig 

duidelijk worden gemaakt welke handelingen nodig zijn 

voor een optimale mondverzorging bij ALS-patiënten die 

onvoldoende gebruik kunnen maken van hun handen, of 

te zwak zijn om hun hoofd rechtop te houden en/of hun 

mond voldoende te openen. Maar ook voor tandartsen, 

preventieassistenten en mondhygiënisten ligt een mooie 

taak weggelegd in het informeren van ALS-patiënten en hun 

verzorgers. Neem hiervoor de tijd en laat bijvoorbeeld zien 

(en voelen) hoe een elektrische tandenborstel het meest 

effectief zijn werk doet. Denk na over welke positie de patiënt 

hierbij dient in te nemen opdat enerzijds de zorgverlener 

het beste zicht heeft op het werkveld, maar anderzijds het 

hoofd van de patiënt zo min mogelijk achterover helt. Probeer 

samen te bepalen op welke manier het beste interdentaal kan 

worden gereinigd. 

Een belangrijke boodschap aan tandartsen en andere 

mondzorgkundigen is dat er extra veel aandacht moet 

worden besteed aan het vochtvrij houden van de mond- en 

keelholte bij ALS-patiënten. Een groot gevaar is namelijk dat 

er strottenhoofdkramp optreedt zodra er sproeivloeistof of 

Achtergrondkenmerken
Geslacht % Wat is uw relatie tot de patiënt? %

Man 14,0 Partner 65,1

Vrouw 86,0 Professioneel zorgverlener 34,9

Mondzorggerelateerde kenmerken

Poetst u de tanden van de persoon die u helpt? %
Heeft degene die u helpt last van een beperkte 
mondopening?

%

Nee 27,9 Nee 60,5

Ja 72,1 Ja 39,5

Heeft u moeite met de verzorging van het gebit van degene 
die u helpt?

%
Zou u hulp of tips willen krijgen van een mondhygiënist 
of tandarts met betrekking tot het uitvoeren van de 
mondverzorging bij degene die u helpt?

%

Nee 65,1 Nee 51,2

Ja 34,9 Ja 48,8

Bemerkt u weleens een onfrisse adem of geur bij degene 
die u helpt bij de mondverzorging?

%
Welk cijfer geeft u aan de kennis die u heeft over het 
uitvoeren van mondverzorging bij een ander?

%

Nooit 48,8 Onvoldoende 16,3

Soms 34,9 Neutraal 34,9

Regelmatig 14,0 Goed 46,5

Altijd 2,3 Zeer goed 2,3

Welk gevoel krijgt u bij het verzorgen van het gebit van 
degene die u helpt?

%
Zou u een training willen ontvangen over het uitvoeren van 
de mondverzorging bij een ander?

%

Vervelend 7,0 Nee 60,5

Ongemakkelijk 18,6 Ja 39,5

Neutraal 23,3
Welk cijfer geeft u aan uw vaardigheden met betrekking tot 
de mondverzorging bij degene die u helpt?

%

Geen probleem 46,5 Zeer onvoldoende 4,7

Prettig 4,7 Onvoldoende 14,0

Zou u meer informatie willen ontvangen over 
mondverzorging middels een folder of brief?

% Neutraal 25,5

Nee 27,9 Goed 51,2

Ja 72,1 Zeer goed 4,7

Tabel 3 Achtergrond- en mondzorggerelateerde kenmerken van de zorgverleners (n=43).
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nevel terechtkomt ter hoogte van de larynx. Dit is een bekend 

symptoom van ALS (16). Door deze kramp wordt de trachea 

afgesloten waardoor het onmogelijk wordt om nog te kunnen 

ademen. Ofschoon dit een normale reactie is van het lichaam 

ter bescherming tegen verdrinking, kan een dergelijke aanval 

bij een ALS-patiënt levensbedreigend zijn. Na korte tijd begint 

de luchtweg zich weer langzaam te openen, wat vaak gepaard 

gaat met een luid piepend geluid (stridor) zodra de persoon 

in kwestie krampachtig naar adem probeert te happen. 

Overigens dient het vochtvrij houden van de keelholte ook 

een ander doel, namelijk het voorkomen van longontsteking. 

ALS-patiënten kunnen minder krachtig hoesten door zwakte 

van de ademhalingsspieren, buikspieren en het diafragma. 

Dit, in combinatie met slikproblemen, levert een verhoogd 

risico op zodra er toch vocht in de longen terechtkomt. Het 

voorkomen dat er vloeistof in de keelholte terechtkomt kan, 

naast een goede afzuiging, ook worden ondervangen door de 

behandelstoel zo rechtop mogelijk te houden. Hoesten gaat 

bij ALS-patiënten overigens ook beter in een zittende houding 

dan in een liggende. Een derde oplossing is het gebruik van 

de rubberdam. Niet met de bedoeling om de gebitselementen 

droog te houden van speeksel, maar juist om de keelholte te 

vrijwaren van sproeivloeistof.

Voor veel ALS-patiënten wordt het telkens moeilijker om 

naar hun eigen, vertrouwde tandartspraktijk te gaan. Dit 

heeft te maken met diverse factoren, zoals vervoer naar de 

praktijk (inclusief de mogelijkheid om in de directe nabijheid 

te kunnen parkeren), toegang tot de praktijk en bijvoorbeeld 

de aanwezigheid van een invalidetoilet. Met name de voor 

individueel gebruik aangepaste elektrische rolstoelen kunnen 

te groot en zwaar zijn voor menig praktijkruimte. In dergelijke 

gevallen dient de ALS-patiënt erop te worden gewezen 

Uit dit onderzoek blijkt 
dat ALS-patiënten en 
hun zorgverleners beter 
geïnformeerd wensen 
te worden over de 
aspecten die belangrijk 
zijn bij het optimaal 
uitvoeren van de 
mondverzorging.
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dat mondzorgkundige hulp kan worden gezocht bij een 

tandarts met de specialisatie tandarts-gehandicaptenzorg, 

of bij een Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde. Deze 

centra zijn doorgaans voorzien van een tillift om patiënten 

in en uit de behandelstoel te helpen. Daarnaast wordt voor 

een behandeling extra veel tijd uitgetrokken. Ook zijn de 

medewerkers goed op de hoogte van alles wat komt kijken 

bij de behandeling van iemand die lijdt aan ALS. Bijvoorbeeld 

hoe om te gaan met een buitenproportioneel sensitieve 

kokhalsreflex die verband houdt met hyperreflexie. Ook kan 

het zijn dat ALS-patiënten hun mond niet (langdurig) open 

kunnen houden. In dat geval kunnen bijthoutjes en -blokjes 

uitkomst bieden. 

Dit artikel vormt hopelijk een eerste aanzet om de diverse 

problemen in kaart te brengen die patiënten met ALS en 

hun zorgverleners ondervinden bij het op peil houden van 

de mondverzorging. Eventueel vervolgonderzoek kan zich 

richten op fysieke aspecten die mogelijk van invloed zijn 

op de mondgezondheid bij ALS-patiënten (een afgenomen 

spierkracht in de handen en armen), alsmede op de effecten 

op het gebit bij (langdurige) bulbaire verschijnselen. Hierbij 

valt niet alleen te denken aan de invloed van beademing of 

sondevoeding op bijvoorbeeld de speekselsamenstelling, 

maar ook aan het effect van een afgenomen spierkracht 

binnen het orofaciale systeem (met name de tong) op de 

tandstand. Daarnaast dient in acht te worden genomen dat tal 

van cognitieve en gedragsveranderingen kunnen voorkomen 

bij mensen met ALS (2). Wat hiervan de invloed is op de 

mondzorg is niet bekend. Ook zou binnen de verzorgende 

en verpleegkundige opleidingen en mondzorggerelateerde 

beroepsgroepen mondverzorging bij patiënten met een 

ziekte van de motorische zenuwcellen zoals ALS een vast 

kennis- en vaardighedengebied moeten zijn. Tenslotte, een 

betere informatievoorziening over mondverzorging bij ALS 

zou patiënten, hun naasten en thuiszorgmedewerkers helpen 

om hen meer bewust te maken van de waarde van goede 

mondverzorging en hoe dat valt te realiseren. 
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