Lisette van der Harst is mondhygiënist voor kinderen
in Den Haag. Haar praktijk richt zich uitsluitend op kinderen en jongeren tot en met 18 jaar. Ze werkt sinds
begin 20146met
de Gewoon Gaaf-methode. Tijdens het
Nederlands Tijdschrift voor Mondhygiëne
NVM-najaarscongres vertelt ze over haar ervaringen
als mondhygiënist in een kinderpraktijk.

ACHTERGROND

Gewoon Gaaf maakt
kindergebitten gezonder
In 2014 startte het Ivoren Kruis met het
cariëspreventieprogramma Gewoon Gaaf. Inmiddels hebben 135
verschillende mondzorgpraktijken deelgenomen aan de Gewoon
Gaaf-themadag bij de Preventie Academie. Dat is ongeveer 2%
van het totaal aantal tandartsen en mondhygiënistenpraktijken.
En dat terwijl de onderzoeksresultaten veelbelovend zijn.
Tekst Annemiek de Gier

I

n het stadje Nexø op het Deense eiland Bornholm was het in de jaren tachtig slecht gesteld
met de mondgezondheid. Tot een tandartsenechtpaar besloot het roer om te gooien en
in samenwerking met de Universiteit van Kopenhagen een nieuwe methode ontwikkelde,
gericht op cariëspreventie en op de individuele patiënt. Inmiddels horen de inwoners van Nexø
tot de Denen met de gezondste gebitten. De Nexømethode, in Nederland ook wel de NOCTP-methode (Non-Operative Caries Treatment and Prevention) genoemd, waaide al snel over naar onder andere
Groenland en Moskou, waar eveneens opvallend
goede resultaten worden geboekt. “Ik wilde weten of
dat in Nederland ook zou kunnen”, zegt Erik Vermaire van TNO Life Style. In mei 2013 promoveerde hij
bij het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA) op het proefschrift met de titel Optimizing oral health; towards a tailored, effective and
cost-effective dental care. In zijn proefschrift onderzoekt Vermaire de effectiviteit en kosteneffectiviteit
van de Nexø-methode bij kinderen van zes tot negen
jaar. Daaruit blijkt dat deze nieuwe aanpak leidt tot
minder gaatjes in kindergebitten. “Bij de standaardmethode voor cariëspreventie – twee keer per jaar
controle, vaak met fluoridebehandeling en preventief sealen – ontwikkelt één op de twee kinderen binnen drie jaar een gaatje in het blijvende gebit”, vertelt

Vermaire. “Vullen we dit aan met twee extra fluoridebehandelingen per jaar, dan krijgt één op de drie
kinderen een gaatje. Maar passen we de Nexø-methode toe, dan is dat nog maar één op de zes kinderen.”

Poets- en voedingsadviezen
Wat houdt de Nexø-methode nu precies in? “De
werkwijze – door het Ivoren Kruis in Nederland overgenomen en geïntroduceerd onder de naam Gewoon
Gaaf – gaat uit van een stappenplan dat de mondgezondheid van kinderen individueel in kaart brengt”,
vertelt Vermaire. “Belangrijke punten waar op wordt
gelet zijn de aanwezigheid en ontwikkeling van cariës
en plaque, de ontwikkeling van cariës in de M1, de
doorbraakfase van de blijvende elementen en het begrip en de motivatie bij de ouders om te investeren in
de gebitsgezondheid van hun kind. Afhankelijk van
de uitkomst wordt een terugkomperiode afgesproken, die bij het goed schoonhouden van het gebit
steeds langer kan zijn, tot maximaal twaalf maanden.”
Soms kan dat betekenen dat een kind in het begin
elke maand moet terugkomen, net zo lang tot het op
de genoemde vier punten goed scoort. Vermaire:
“Hierbij fungeer je als mondhygiënist of tandarts als
een soort coach. Je moet echt op het niveau van de
ouders gaan zitten en hen bewust maken van het belang van een goede mondhygiëne. Het is daarbij be-
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langrijk om geen standaard verhaal te vertellen, maar
ze te vragen waar ze tegenaan lopen. En hen wijzen
op de cruciale momenten, bijvoorbeeld als het kind
gaat wisselen of als er kiezen doorkomen. Zo krijgen
ze gerichte adviezen waar ze iets aan hebben.”

‘Mensen denken dat
cariës iets is wat je
overkomt, maar niets
is minder waar’
Volgens prof. dr. Cor van Loveren, hoogleraar preventieve tandheelkunde en voorzitter van het Adviescollege Preventie Mond- en Tandziekten van het
Ivoren Kruis, is de Gewoon Gaaf-methode eigenlijk
niets nieuws, maar was het alleen nogal op de achtergrond geraakt. “Het is heel simpel, de basis is
goed poetsen met fluoridetandpasta en zo weinig
mogelijk suiker eten en drinken. Het belangrijke
verschil met de standaardmethode is dat het accent
verschuift van een invasieve naar een non-invasieve
aanpak. En natuurlijk dat de nadruk ligt op de eigen
verantwoordelijkheid van de patiënt en/of de ouders. Je zou kunnen zeggen dat een groot deel van de
huidige generatie ouders een beetje gemakzuchtig is
als het op het gebit van hun kinderen aankomt. Zij
hebben – dankzij een groot verantwoordelijkheidsgevoel van hun eigen ouders – zelf vaak een goed
gebit, en denken dat het vanzelfsprekend is dat hun
kind dat ook heeft. Men laat de zorg daarvoor graag
aan een professional over.” Vermaire: “In mijn onderzoek heb ik gekeken naar de bereidheid van ouders om te investeren in een gezond gebit van hun
kind. Ondanks dat ouders daar in het algemeen zeker toe bereid bleken, gaf bijna 12% van de onderzochte ouders aan er nauwelijks geld, tijd en moeite
in te willen steken. Mensen denken ook met grote
regelmaat dat een slecht gebit erfelijk is. Ze menen
dat cariës iets is wat je overkomt, maar niets is minder waar: de eigen invloed op het ontstaan en voortschrijden ervan is groot.”

Werkbaar protocol
Dankzij een campagne van het Ivoren Kruis hebben
inmiddels verschillende Nederlandse mondhygiënis-
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ten en tandartsen de Gewoon Gaaf-methode omarmd. Praktijken die willen meedoen, volgen eerst
een speciale introductietraining in de Preventie Academie van het Ivoren Kruis. Lisette van der Harst,
zelfstandig mondhygiënist voor kinderen in het
Haagse Statenkwartier, werkt met de methode sinds
begin 2014. “Het werkt gewoon goed als je het kind en
de ouders betrekt bij het proces, ieder individu is tenslotte anders”, vertelt ze. “Toen ik de resultaten van het
onderzoek van Erik Vermaire las, ben ik vrijwel direct
overgestapt naar Gewoon Gaaf.” Die overstap was
voor Van der Harst nog best wel even ingewikkeld:
“Mijn software is namelijk vooral gericht op parodontale behandelingen en restauraties, preventieve behandelingen vastleggen is moeilijk. Het zou goed zijn
als er in de toekomst een meer projectmatig systeem
komt, zodat documenteren en meetbaar maken van
de Gewoon Gaaf-methode makkelijker wordt. Ook
een duidelijk en werkbaar protocol zou handig zijn:
hoe pas je de methode nu op de juiste manier toe? Er
is al wel een aantal basisadviezen, zoals liggend tandenpoetsen tot de leeftijd van zes jaar, napoetsen tot
de leeftijd van tien jaar en bij doorbrekende kiezen de
borstel dwars op de kies zetten. Maar er zijn natuurlijk
veel meer zaken die met de methode samenhangen
– bijvoorbeeld de recall-frequentie – en de adviezen
daarover verschillen per behandelaar. Dat kan voor
ouders heel verwarrend zijn.” Van der Harst deed mee
aan een praktijkdag bij het Ivoren Kruis, georganiseerd voor de praktische implementatie van Gewoon
Gaaf. “We brachten alle zaken waar we tegenaan lopen in kaart en adviseerden over oplossingen, zodat
niet iedereen steeds opnieuw het wiel hoeft uit te vinden. Aan het eind van het jaar komt het Ivoren Kruis
met een werkbaar protocol.”

Omslag nodig
Niet alle praktijken staan te trappelen om volgens de
Gewoon Gaaf-methode te gaan werken. Volgens
Vermaire heeft dat onder andere te maken met het
feit dat vooral tandartsen bang zijn omzet mis te lopen als ze niet meer elke kies preventief sealen en
standaard fluoridebehandelingen geven. “Je moet
het zo zien: je verlegt de aard van je werkzaamheden”, zegt Vermaire. “Ik weet zeker dat elke tandarts
uiteindelijk liever een gezond gebit ziet dan een gerestaureerd gebit.” Om dit te bereiken is ook bij de
zorgverzekeraars een omslag nodig: de Nexø-methode brengt namelijk in eerste instantie hogere
kosten met zich mee dan een reguliere behandeling.
Daarom kunnen ze nog weleens vragen stellen als ze

GigaGaaf!
Op dit moment loopt er een onderzoek naar de
effectiviteit van de Nexø-methode bij de allerkleinsten: kinderen van nul tot vijf jaar. Het onderzoek, getiteld GigaGaaf!, is een samenwerking
tussen het Centrum Tandheelkunde en Mondzorgkunde van het Universitair Medisch Centrum
Groningen (CTM-UMCG), TNO en de Erasmus
Universiteit Rotterdam. Het idee is dat ouders
van kinderen van zes maanden door de consultatiebureaus worden doorgestuurd naar mondzorgpraktijken, waar de tandartsen, mondhygiënisten
en preventieassistenten werken volgens de Nexømethode. In geselecteerde wijken in Den Haag en
Oost-Groningen zijn interventie- en controlegroepen samengesteld en werken consultatiebureaus
dus samen met mondhygiënisten- en tandartsenpraktijken. Onderzoeker Ashley Verlinden van
het CTM-UMCG vertelt: “Gewoonlijk gaan mensen pas met hun kind naar de tandarts als het
twee jaar of drie jaar oud is. Uit onderzoek blijkt
echter dat bijna de helft van de vijfjarigen in Nederland één of meer gaatjes in het melkgebit
heeft. Dat doet vermoeden dat we eerder met
een interventie zouden moeten beginnen, dus
misschien al wel bij het doorbreken van het eerste tandje. Zeker bij heel jonge kinderen merken
we dat ouders behoefte hebben aan adviezen
over de verzorging van het kindergebit. Ze beseffen soms niet hoeveel invloed ze hebben op het
gebit van hun kind. Dankzij de samenwerking met
de consultatiebureaus is het bereik groot. Resultaten van het project zijn er nog niet; de eerste
kinderen van zes maanden oud zijn pas net doorgestuurd van het consultatiebureau naar de
mondzorgpraktijken. De eindmeting vindt plaats
in 2020 als de deelnemende kinderen vijf jaar
oud zijn, en tussentijds vindt nog een vragenlijstonderzoek plaats op kennis en gedrag van de ouders. Maar ik verwacht er veel van; de resultaten
in andere leeftijdscategorieën zijn in elk geval
veelbelovend.”
In Suriname is in augustus een vergelijkbaar onderzoeksproject gestart voor jonge kinderen, getiteld Suri Smile. Deze Surinaamse versie van
GigaGaaf! is een samenwerking van Stichting
Jeugdtandverzorging Suriname, Jeugdtandzorg
West, TNO en het UMCG.
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constateren dat een tandarts te veel preventief bezig
is. “Maar,” zegt Vermaire, “ik heb berekend dat vaker
naar de mondhygiënist of tandarts gaan en een intensieve begeleiding van de ouders op de lange termijn besparingen op kan leveren. Na drie jaar kost
het per kind dertig euro extra om één gaatje te voorkomen. Ter vergelijking: een gaatje vullen kost al
snel vijftig euro, en dan heb ik het nog niet over de
verwachte levenslange kosten die een gevulde kies
met zich meebrengt. Bovendien hoeven alleen risicokinderen vaker op controle, andere kinderen kunnen volstaan met twee of zelfs één keer per jaar.”

‘Het werkt goed als je
het kind en de ouders
betrekt bij het proces,
ieder individu is
anders’
Volgens Van Loveren moet mondgezondheid per direct terug op de politieke agenda. “Vreemd genoeg is
er weinig interesse voor, terwijl uit onderzoekt blijkt
dat mondgezondheid, kwaliteit van leven en algemene gezondheid nauw met elkaar verbonden kunnen
zijn”, zegt hij. “Zorgverzekeraars willen pas veranderen
als ze ervan overtuigd zijn dat de deze vorm van
mondzorg aantoonbaar goedkoper en doelmatiger is.
Om die reden is het een van de speerpunten van het
Ivoren Kruis om de Gewoon Gaaf-methode bekend te
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maken en draagvlak te creëren bij professionals, patiënten, zorgverzekeraars en overheid. Dit kost tijd,
want je kunt praktijken natuurlijk niet een werkwijze
van bovenaf opleggen. Ook zal de vraag naar de methode vanuit patiënten pas echt toenemen als je aan
de hand van ervaringen kunt laten zien wat het oplevert. Pas dan trek je ze over de streep.” Lisette van der
Harst beaamt dit: “Het is na ruim een jaar werken
met de methode nog moeilijk te meten wat het verschil is in resultaat met de reguliere methode. Wel
merk ik dat ouders heel positief reageren. Ik heb nu
bijvoorbeeld in mijn praktijk een meisje met cariës in het melkgebit, dat door de Gewoon Gaafmethode elke drie maanden langskomt. Haar
moeder is bijna nog gemotiveerder dan zij zelf.
Uiteindelijk is een prachtig gaaf en gezond gebit
de beloning van alle moeite die je erin steekt, samen met het kind en de ouder.” n

Themadag Gewoon Gaaf
Op 11 maart 2016 organiseert de Preventie Academie
van het I voren Kruis weer een praktische themadag Gewoon Gaaf Met motivational interviewing. Aan de orde
komt onder andere:
•
Wat is de (wetenschappelijke) achtergrond van
Gewoon Gaaf?
•
Hoe kun je Gewoon Gaaf toepassen in jouw eigen
praktijk?
•
Hoe kun je motiverende gesprekken voeren met
patiënten? (theoretisch en praktisch)
Aanmelden kan via info@ivorenkruis.nl

