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Tandcaries (II) 
DOOR O. BACKER DIRKS, TANDARTS* 

H et voork6men van tandcaries. In de voorgaande 
publikatie ** werd voomamelijk het ontstaansme
chanisme van de tandcaries besproken en werden de 
belangrijkste factoren genoemd, die tot het ontstaan 
van caries aanleiding geven. Op basis van deze ge
gevens zullen nu de methoden bespreking vinden 
die tot voorkorning of afremming van het caries
proces kunnen bijdragen. 

Mondhygiene. Hel!: achterblijven van voedselresten 
speelt een belangrijke rol bij het ontstaan van tand
caries. De fysiologische reiniging van de mondholte 
komt toe aan het speeksel en aan de kauwfunctie, 
waartoe wij ook de lip-, wang- en tongfunctie wil
len rekenen. De reiniging door het speeksel is voor
namelijk mechanisch, hoewel de enzymen van het 
speeksel ook een rol hierbij spelen. De mate waar
in het speeksel een spoelende werking uitoefent, zal 
voor een groot deel afhankelijk zijn van de tong- en 
wangfunctie. Het kauwen zal, indien de fysische 
consistentie van het voedsel gunstig is, een zeer 
goode reiniging betekenen (Turesky, Bibby). Helaas 
is de consistentie van het voedsel door zijn toebe
reiding in het algemeen van dien aard, dat er van 
een reiniging meest niet veel sprake is. 
Het stimuleren van de fysiologische reiniging van 
het gebit is hier de opgave. Zo men dit tot stand 
wil brengen, zal men reeds het jonge kind moeten 
leren om te kauwen. In het algemeen is het dieet 
van de kleuter weinig ingesteld op het gebruik van 
zijn gebit, en als hij in deze leeftijdsfase niet leert 
kauwen, leert hij het nooit! Voor een dieet, dat meer 
kauwfunctie vraagt, is te denken aan: brood van 
meer uitgemalen meel, dus niet altijd wittebrood, 
vers fruit en rauwe groente. De maaltijd besluiten 
met pap, pudding of vIa is in dit verband onjuist. 
Hard fruit zou veel geschikter zijn. De onhygieni
sche staat van een groot gedeeIte van de kinder
monden wijst op de weI zeer geringe kauwfunctie 
van de meesten. 
Ter compensatie van de onvoIdoende natuurlijke 
reiniging is het nodig op kunstmatige wijze de mond 
te reinigen door tandenpoetsen en spoelen. V oor de 
meesten blijkt goed tandenpoetsen een zeer moei
lijke opgave. Ook het percentage volwassenen, dat 
met succes zijn tanden poetst, dat wil zeggen zijn 
mond reinigt, is relatief klein. Bij tandenpoetsen 
hoort ook tandvlees borstelen. Dit laatste is mede 
van groot gewicht bij het voork6men van tandvlees
ontstekingen (gingivitis en paradontitis). De tanden-
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borstel die men gebruikt, moet klein zijn met stugge 
haren (ongebleekt varkenshaar of nylon *), die voor
al niet te dicht op elkaar moeten staan, opdat de 
borstel goed te reinigen is. De mondreiniging moet 
vanzelfsprekend na de maaltijd plaats vinden. 
Met de tandenborstel is men helaas niet in staat aI
le plaatsen te bereiken. Zo zullen de contactvlakken 
van de elementen slechts zeer ten dele worden ge
reinigd. Door borstelen vanaf de buccale en de lin
guale zijde bereikt men echter weI dat de "effec
tieve plaque-dikte" (dat wil zeggen de afstand 
waarover het zuur moet wegdiffunderen) kleiner 
wordt, waardoor de zuurdiffusie sneller zal gaan 
(figuur 5). 

) 
Figuur 5. Verkorting van de "eftectieve plaque-dikte" door 

mondreiniging (vgl. fig. 2). 

Beperken van de koolhydraatretentie. Logischer 
nog dan het verwijderen van de schadelijke vood
selresten is het voorkomen van de retentie zeIf. Het 
gaat hierbij dus niet om de hoeveelheid koolhydraat 
die genuttigd wordt, maar uitsluitend om de tijd 
dat gemakkelijk fermenteerbare koolhydraten in de 
mond achterblijven. De tijd gedurende welke sui
kers en dergelijke op het tandoppervIak, dat wi! 
zeggen in de tandplaque, aanwezig zijn, moet zo 
kort mogelijk worden gemaakt. Enerzijds kunnen 
wij de koolhydraatretentie na de maaltijd beperken 
door voedsel te gebruiken dat reinigt en niet te ge
makkelijk achterblijft en bovendien door de rnaal
tijd te beeindigen met een voedsel, dat een reinigen
de functie heeft (fruit, enzovoort). Voorts de mond 
reinigen na elke maaltijd. 
Het maakt de indruk uit vele onderzoekingen, waar
van enkele reeds geciteerd werden, dat speciaal het 
veelvuldig gebruik van voedsel tussen de maaltijden 
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(1961) huisam en wetenschap 4, 203 



bijzonder schadelijk is. Indien men bedenkt, dat de 
Ned.erlander gemiddeld per dag 20 g suiker eet, 
verwerkt in koekjes, snoepjes en dergelijke, is het 
niet overdreven indien men aanneemt dat het kind 
gemiddeld 40 fl 50 g snoepjes en dergelijke per dag 
eet! In vergelijking hiermee zijn de Vipeholm tof
fee rantsoenen niet eens overdreven hoog. Met deze 
hoeveelheid versnaperingen is men vrij aardig in 
staat de suikerconcentratie iIi de mond de gehele 
dag op een gevaarlijke hoogte te houden. McGregor 
stelde in zijn proeven vast, dat bij zuurtjes, toffees 
enzovoort met zeer lange verblijfstijden, soms meer 
dan een uur, moet worden gerekend. Caries-preven
tie zal steeds moeten aanvangen met een beperking 
van het snoepverbruik! Wij moeten ons hierbij reali
serendat het snoepverbruik nog steeds jaarlijks 
stijgt. Indien zou kunnen worden bereikt, dat deze 
jaarlijkse stijging achterwege bleef, zou reeds veel 
zijn gewonnen. 
Bij het snoepen is ook het moment van de dag, 
waarop dit gebeurt, van belang. Hoe korter het 
snoepen voor de maaltijd plaats vindt, des te ge
ringer zal de tijd van hoge suikerconcentratie in de 
mond zijn. Nfl de maaltijd is het veel erger en juist 
dit schijnt een vrij ingeburgerde gewoonte te zijn. 
Het kind gaat na ontbijt en lunch met snoepje(s) 
naar school. Beperking van het snoepgebruik zal een 
uiterst moeilijke zaak zijn. Een goede voorlichting 
is hier in de eerste plaats noodzakelijk. Indien men 
met een dergelijke voorlichting iets zou willen be
reiken, zal men zijn voorlichting vroeg moeten be
ginnen. Deze hoort thuis op zuigelingen- en kleuter
consultatiebureaus. Ais het kind zes of zeven jaar is, 
zijn de eet- en smaakgewoonten reeds te vast gewor
teld om nog veel te kunnen bereiken. Op school be
hoort deze voorlichting te worden voortgezet. Op 
het ogenblik speelt de school hier dikwijls juist een 
zeer negatieve rol. Bij het uitdelen met verjaardagen 
trachten de kinderen elkaar te overbieden, terwijl 
in enkele gevallen de onderwijskrachten soms zelf 
het slechte voorbeeld geven. Natuurlijk is het fees
telijke snoepje niet weg te denken noch gemakkelijk 
vervangbaar, maar zij, die hier de verantwoordelijk
heid dragen, ook de schoolarts en schooltandarts, 
moeten bedenken, dat de school een belangrijke rol 
in de opvoeding vervult. 

Fluoride. Fluoride heeft voorde caries-preventie 
geheel nieuwe mogelijkheden geopend. Kort gele
den hooft de Gezondheidsraad over dit onderwerp 
een uitvoerig rapport gepubliceerd. 
De praktische mogelijkheid om fluoride als caries
profylacticum te gebruiken, is voor het eerst ge
toond in de grote epidemiologische onderzoekin
gen, welke Dean in de Ver. Staten verrichtte. Uit 
dit onderzoek, dat zich uitstrekte over 21 steden 
met verschillend fluoridegehalte in het water, bleek 
dat een fluorideconcentratie van ongeveer 1 mg per 
liter aanleiding gaf tot een caries-vermindering van 
ongeveer 50 procent. Reeds eerder was vastgesteld 
dat fluoride in het water caries voorkwam; dit was 
evenwel bij oon veel hogere concentratie, die te-

yens "mottled enamel", gevlekt glazuur, deed. ont
staan. 
"Mottled enamel" is door McKay voor het eerst be
schreven en doet zich voor als witte of bruine vlek
ken en, in emstiger gevallen, als putjes in het tand
glazuur. De emstige vorm van "mottled enamel", 
die ontsierend is, treedt op bij fluoride-concentraties 
van meer dan 2,5 mg per liter. Bij lagere concen
traties treden bij een percentage van de kinderen 
witte vlekken op in het glazuur, die slechts bij 
nauwkeurig onderzoek zijn te vinden. Ook deze 
heeft men later "mottled enamel" genoemd, omdat 
zij ook door fluoride zouden zijn veroorzaakt. Het is 
wellicht goed hierbij te vermelden dat het optreden 
van witte vlekken in het glazuur velerlei oorzaken 
kan hebben. Ook 10 tot 20 procent van de Neder
landers vertoont dergelijke vlekken, die niet door 
fluoride zijn veroorzaakt. 
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Figuur 6. Relatie tussen de fluorideconcentratie van het 
water (logarit misch uitgezet), het optreden van "mottled 
enamel" en het v66rkomen van tandcariiis. Naar Hoge en 

Smith 1954. 

In figuur 6 zijn de drie belangrijkste gegevens van 
het onderzoek van Dean samengebracht. De corre
latie tussen het fluoridegehalte van het water en het 
optreden van "mottled enamel", zowel als de nega
tieve correlatie tussen fluoridegehalte en tandcaries 
kan men daaruit aflezen. Uit deze gegevens is het 
duidelijk, dat voor het gebruik van fluoride als 
caries-profylacticum 1 mg per liter de meest gun
stige concentratie zou zijn. Het spreekt vanzelf dat 
men, eer men deze kennis praktisch zou mogen ge
bruiken, voldoende zekerheid moest hebben dat het 
fluoride in de genoemde concentratie niet schadelijk 
was. 
Onze kennis omtrent de mogelijke toxische werking 
van fluoride is op dit moment zeer uitgebreid. De 
chronische fluorose bij mens en dier (bijvoorbeeld 
in en bij aluminium- en superfosfaatfabrieken) heb
ben in het verleden veel aandacht gekregen. Hieruit 
heeft men geleerd welke de meest gevoelige orga
nen zijn, hetgeen later gerichte onderzoekingen 
heeft mogelijk gemaakt. De tweede groep van on
derzoekingen betrof de personen die hun gehele 
leven water gebruikten met 1 mg of meer fluoride 
per liter. Deze onderzoekingen zijn vooral in de Ver. 
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Staten verricht waar miljoenen personen in streken 
wonen waar het water tussen 1 en 8 mg fluoride 
bevat. Aan de hand van de epiderniologische gege
yens kon men in de eerste plaats vaststeilen, dat er 
in vergelijking met controlegebieden, geen verschil 
in doodsoorzaken was. In de klein ere gerichte on
derzoekingen werd bij 8 mg fluoride per liter bij 
10 tot 15 procent van de personen een asymptoma
tische osteosclerose vastgesteld. Bij concentraties 
lager dan 8 mg per liter werden geen significante 
verschillen in de gezondheidstoestand gevonden; 
een uitzondering vormde vanzelfsprekend de em
stige "mottling" van de tan den. De laatste groep 
van onderzoekingen werd verricht in de Amerikaan
se steden waar vijftien jaar geleden het water kunst
matig werd gefluorideerd. 
Hoewel men nimmer in staat is de onschadelijkheid 
van enige stof te bewijzen, zijn aantal en importan
tie van de gegevens uit deze onderzoekingen der
mate overtuigend, dat met grote zekerheid kan wor
den gezegd dat een fluoride-concentratie van 1-1,5 
mg per liter onschadelijk is voor de gezondheid. 
Voor een uitvoerig verslag van deze waamemingen 
zij verwezen naar het rapport van de Gezondheids
raad. 

W erkingsmechanisme. Verschillende onderzoekers 
hebben vastgesteld, dat het fluoridegehalte van gla
zuur en dentine in "fluoride-streken" verhoogd is, 
terwijl voorts blijkt dat de oplosbaarheid van gla
zuur bij stijgend fluoridegehalte van het water af
neemt. De anorganische fractie van glazuur en den
tine bestaat, evenals bij beenweefsel, voomamelijk 
uit hydroxylapatiet. Het blijkt dat in dit crystalroos
ter de hydroxylgroep kan worden vervangen onder 
andere door fluoor. Daar het F-ion kleiner is dan het 
OH-ion zou een krimping van het crystalrooster kun
nen intreden met als gevolg een sterker en rninder 
oplosbaar glazuur. Er zijn ook zeer goede theoreti
sche overwegingen over de veronderstelling, dat het 
F-ion een waterstofbrug vormt tussen organische 
en anorganische substantie en hierdoor nog sterker 
bijdraagt tot de stabiliteit van het glazuur (Perdok). 
Het fluoride-ion kan bij de bescherming van het 
glazuur tegen zuur een vee! grotere rol spelen dan 
uit de fluorideconcentratie van het gehele glazuur 
zou blijken, daar de fluorideconcentratie in de bui
tenste glazuurlaag ongeveer tienmaal hager is dan 
in de diepere lagen. Andere, minder goed bekende 
werkingsmachanismen, zijn een remming van de 
zuurvorming door bacterien en een stimulerende 
invloed op de speekselsecretie. 
Uit de waamemingen bij de waterfluoridering is 
gebleken, dat het gebruik van fluoride-houdend 
water tijdens de tandvorming een belangrijk ca
ries-remmend effect heeft. In deze periode kan het 
fluoride direct over de gehele dikte van het glazuur 
worden ingebouwd. Na de calcificatie duurt het nog 
enkele jaren voor het element doorbreekt; ook in 
deze periode neemt het glazuur fluoride op, maar 
nu vooral in de buitenste lagen. Nadat het element 
is doorgebroken, kunnen eveneens nog fluoride-

ionen worden opgenomen in de buitenste lagen van 
het glazuur. Hoewel dit proces direct na de door
braak zijn hoogste intensiteit heeft, gaat deze fluo
ride-absorptie het gehele leven door. Het blijkt dat 
het caries-remmende effect het grootst is, indien 
het fluoride in aile drie perioden in voldoende hoe
veelheid aanwezig is geweest. 

Het metabolisme van fluoride. Met de normale 
voeding neemt men, indien het water geen fluoride 
bevat, ongeveer 0,5 mg fluoride per d:ag op. Voor 
een niet onbelangrijk deel is dit fluoride van de thee 
afkomstig. Indien het water 1 mg F per liter bevat, 
stijgt de fluorideopname tot 1,5 a 2 mg per dag. 
Fluoride wordt zeer snel in de darm opgenomen. 
De fluorideconcentratie in het bloed die bij fluoride
vrij water 0,1-0,2 mg per liter bedraagt, stijgt door 
het gebruik van fluoride-bevattend water nauwe
lijks. De snelle adsorptie van fluoride aan het been 
tezamen met de snelle uitscheiding voorkomen deze 
stijging in belangrijke mate. Afhankelijk van de leef
tijd wordt 20 tot 50 procent van het fluoride aan 
het apatiet van het been gebonden en ingebouwd 
in het zich vormende beenweefsel. Het blijkt, dat 
het fluoorapatiet, dat een klein percentage van het 
hydroxylapatiet vervangt, een even goede bouw
steen is voor het beenweefsel. Indien na een periode 
van hoge fluoride-opname, dus hoge retentie in het 
been, weinig fluoride wordt opgenomen, wordt het 
fluoride weer gemobiliseerd en uitgescheiden. Een 
gering gedeelte van het fluoride wordt aangetoond 
in de haren. Geen der weke delen blijkt fluoride te 
retineren. 
Behalve via de nieren wordt een klein percentage 
van het fluoride via de zweetklieren uitgescheiden 
evenals in de melk en het speeksel. De placenta 
blijkt een gedeeltelijke barriere te vormen voor het 
fluoride: in de kalkneerslagen wordt hier een ver
hoogd fluoridegehalte gevonden. De foetus en de 
zuigeling krijgen bij waterfluoridering relatief wei
nig extra fluoride, hetgeen en de afwezigheid van 
"mottling" in het melkgebit bij hoge fluoridecon
centraties zou verklaren en het gering ere effect van 
de waterfluoridering op de caries van het melkgebit. 

De praktische toepassing van het fluoride. Niette
genstaande de duidelijke negatieve correIa tie, wel
ke in de epidemiologische onderzoeken werd gevon
den tussen het fluoridegehalte van het water en het 
optreden van tandcaries, is hierin nog niet het be
wijs gelegen, dat fluoride caries voorkomt. Het van 
nature fluoride bevattende water is namelijk afkom
stig uit bepaalde gesteenten en is dus een bepaald 
type water. Het leek daarom niet onmogelijk, dat 
andere sporenelementen - die steeds gelijktijdig 
met fluoride zouden voorkomen - de rol of een bij
komende rol speelden. Hoewel dedierproef niet 
strijdig was met de hypothese, dat het fluoride de 
voornaamste rol speelde in bovengenoemde onder
zoekingen, was het toch vanzelfsprekend noodzake
lijk het bewijs te leveren. In 1945 is in twee plaat
sen in de Ver. Staten, Grand Rapids en Newburgh 
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Figuur 7. Aantal carieuze elementen per kind v66r en negen 
jaar na de fluoridering van het drinkwater. Arnold, Dean and 

Knutson, 1956. 

en een in Canada, Brantford, het water gefluori
deerd. Zoals reeds eerder gezegd, dient het fluori
de reeds tijdens de vorming van de elementen aan
wezig te zijn om een maximaal effect .op het opt~?
den van caries te hebben. Hierdoor IS de loophJd 
van de onderzoekingen met waterfluoridering lang, 
indien men het effect op het blijvend gebit wil be
oordelen. Immers, de vorming van de blijvende ele
menten vangt reeds aan tijdens de zwangerschap en 
de eerste molaar breekt pas door met vijf tot zes 
jaar. 
Na vijf jaar waren de aanwijzingen ree~s zeer st~rk, 
dat de toevoeging van fluoride, als namumfluonde, 
aan het water de tandcaries belangrijk Icon remmen. 
Na tien jaar kon men met zckerheid zep;gen dat het 
effect. dat door Dean in zijn epidemiologische on
derzo~kingen was gevonden, kon worden gedupli
ceerd door de fluorideconcentratie van het water te 
brengen op 1 mg per liter (zie figuur 7). Bij kin:de
ren van elf jaar en jonp;er yond men 50 tot 60 pro
cent minder caries dan bij even oude kinderen v66r 
de waterfluoridering. Ook bij de kinderen van 
twaalf tot zestien jaar werd een effect gevonden, 
dat evenwel, doordat zij eerst tussen het tweede en 
vijfde jaar voor het eerst extra fluoride kregen, klei
ner was. 
Ais gevolg van de gunstige resultaten van deze on
derzoekingen is men in Amerika op grote schaal tot 
waterfluoridering overgegaan. Momenteel is in bij
na 2.000 gemeenten in de Ver. Staten, met 36 mil
joen inwoners, het water gefluorideerd. 

De toepassing van fluoride in Nederland. In 1953 
werd te Tiel het drinkwater gefluorideerd ten einde 
ook voor Nederland het bewijs te leveren dat fluori
de een belangrijk caries-remmend effect heeft; Cu
lemborg diende hierbij als controle. Hoewel dit van 
den beginne af waarschijnlijk leek, diende men, 
voordat tot toepassing op grote schaal mocht wor
den overgegaan, toch weI een grote zekerheid te 
hebben omtrent het effect. Er bestond een zekere 
twijfel omtrent het effect in Nederland door de ver
schillen tussen Amerika en Nederland in voedings-

gewoonten, die het ontstaan van caries bepalen, en 
drinkgewoonten, die de fluoride-opname bepalen. 
Men moet hierbij bedenken, dat tandcaries niet kan 
worden gezien als een fluoride-deficientie: fluoride 
voorkomt tandcaries slechts ten dele. 
Dit onderzoek, dat door de Gezondheidsorganisatie 
T.N.O. werd uitgevoerd, heeft inmiddels tot zeer 
gunstige resultaten geleid (zie rapport Gezondheids
raad en figuur 8). Deze blijken, na gelijke perioden, 
geheel in overeenstemming met die van de Ameri
kaanse proeven. 
Bij de bepaling van opname en uitscheiding van 
fluoride te Tiel en Culemborg bleek dat de fluoride
opname uit het voedsel wat groter is dan de in Ame
rika gevonden waarden, terwijl anderzijds de fluori
de-opname via het gefluorideerde water wat lager 
lag. Dit heeft tot resultaat dat de totale fluoride
opname door personen in de Ver. Staten en Neder
land praktisch gelijk is. "Mottled enamel" - het 
eerste symptoom van de overdosering - kon ook in 
lichte vorm bij geen der kinderen in Tiel met enige 
zekerheid worden vastgesteld. 
Mede op grond van deze proeven meende de Ge
zondheidsraad de fluoridering van het drinkwater 
tot een concentratie van 1,0-1,2 mg per liter te kun
nen aanbevelen. De kosten van de waterfluoridering 
werden geschat op 30 cent per inwoner per jaar. 

Alternatieven van de waterfluoridering. Waterfluo
ridering is stellig niet de enige weg om fluoride aan 
de bevolking te verstrekken. De methode moet even
weI een massale verstrekking mogelijk maken en een 
kans op overdosering uitsluiten. Men kan onder 
meer den ken aan: tabletten, fluoride toevoegen aan 
brood- of tafelzout, melk, meel, enzovoort. Tablet
ten lijken voor een massale profylaxe niet erg gun
stig. De distributie aan aile kinderen vanaf de ge
boorte lijkt moeilijk uitvoerbaar, terwijl een contro-
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Figuur 8. Aantal approximale caviteiten (contactvlak-caries) 
per kind, na 6~ jaar waterfluoridering te Tiel (I.I mg F/l) 

en in de fluoridevrije controlestad Culemborg (1959). 
"De verticale lijntjes zijn tweemaal de standaardafwijkin~ 
(IT m), die een keer naar boven en een keer naar beneden IS 

uitgezet." 
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Ie op de juiste dosering vrijwel uitgesloten is. De 
fluoridering van melk is niet eenvoudiger dan de 
waterfluoridering. Men zou aIleen belangrijk bespa
ren op de hoeveelheid fluoorzout (immers slechts 
een fractie van het water wordt voor consumptie 
gebruikt), hetgeen evenwel nauwelijks een rol speelt 
daar het fluoorzout zeer goedkoop is. De controle 
op de dosering zal evenwel veel moeilijker zijn dan 
voor water. De fluoridering van tafel- of broodzout 
zou zeer goedkoop zijn en automatisch zou ieder, 
die dit wenst, fluoride krijgen. 
Hoe aanlokkelijk deze methoden wellicht ook zijn, 
er kleven twee belangrijke problemen aan: de dose
ring en het effect. In feite kennen wij niet de gun
stigste dosis fluoride voor iedere leeftijdsgroep: we 
weten aIleen dat 1 mg fluoride per liter water niet 
tot overdosering aanleiding geeft en de tandcaries 
remt. Hoe groot de dagelijkse fluoride-opname uit 
water met 1 mg fluoride per liter is, weten wij niet 
voor elke leeftijdsklasse. Indien het fluoride langs 
een andere weg wordt gegeven, is het nog moei
lijker, want we weten zelfs niet of dan de behoefte 
even groot zal zijn, daar de fluoride-resorptie onder 
meer afhankelijk is van de vorm waarin het wordt 
gegeven. 
Het emstigste probleem is evenwel dat wij niet we
ten of het helpt. AIleen voor de waterfluoridering 
is het bewezen, verder niet. Elke andere doserings
wijze dan via water vraagt dan ook van tevoren 
proeven op zeer grote schaal, die om een voldoende 
effect op de caries te kunnen vertonen een looptijd 
van tien tot vijftien jaar moeten hebben. Ook dan 
zal men zelfs nog niet bij benadering beschikken 
over de hoeveeIheid gegevens die over de water
fluoridering bekend zijn. 
Indien niet de epidemiologisehe gegevens hadden 
bestaan over fluoride in water, en het effect van 
fluoride aIleen uit de dierproef bekend was, zou 
waarschijnlijk niemand op het idee zijn gekomen 
fluoride aan het water toe te voegen. Een brood
zoutfluoridering zou in Nederland veeleer voor de 
hand hebben gelegen. Het is echter zeer de vraag 
of dit ooit mogelijk zou zijn geweest; de basisge
gevens, die men hiervoor nodig zou hebben, zou
den hebben ontbroken. 

De keuze van de waterfluoridering is geen vrije 
keuze, maar ons opgelegd door de aard van onze 
kennis. AIleen van de waterfluoridering weten wij 
op dit moment dat zij niet tot overdosering leidt en 
een zeer gunstig effect heeft; dit is de enige, maar 
dan ook zeer gegronde reden de fluoridering van het 
water te mogen aanbevelen. 
De invoering van de waterfluoridering zal vee I voor
liehting van het publiek vragen. Van de wijze, waar
op deze voorlichting wordt gegeven, zal het afhan
gen of de waterfluoridering op weerstanden zal 
stuiten of niet. Een te snelle invoering van de fluo
ridering zonder voldoende voorlichting zal de weer
stand nodeloos vergroten. Het geven van deze voor
liehting zal, behalve van de tandarts, ook een taak 
van de arts zijn. 

De lokale applicatie van fluoriden. De lokale fluo
ride-applicatie, waarbij op het goed schoon en 
drooggemaakte element een fluoride-oplossing 
wordt gebracht, is een geheel andere toepassing van 
het fluoride. In principe lijkt dit een imitatie van 
het lokale effect van het fluoride bevattende water. 
De grote verschillen in de gebruikte concentraties 
(water 0,0001 pro cent F, lokale applicaties 2 pro
cent F) maken, dat de processen, die zich aan de 
glazuuroppervlakte afspelen, niet vergelijkbaar zijn. 
Terwijl bij de waterfluoridering waarschijnlijk di
rect fluoorapatiet wordt gevormd, zal bij de lokale 
applicatie het oplosbaarheidsproduct van calcium
fluoride worden overschreden. Hierdoor vormt zich 
een dun huidje calciumfluoride op de tandopper
vlakte. De veronderstelling is, dat vervolgens het 
fluoride-ion langzaam in het crystalrooster van het 
glazuur wordt opgenomen en fluoorapatiet doet ont
staan. Men vormt als het ware een fluoride depot 
op het element. Deze behandeling wordt meestal 
drie keer herhaald met tussenpozen van een week, 
teneinde het fluoride-depot weer op te bouwen. 
Daar gebleken is, dat het jonge glazuur, dus kort 
na de doorbraak, het gemakkelijkst ionen opneemt, 
past men de lokale applicatie toe met zes tot zeven 
jaar (doorbraak eerste molaar en incisieven) met ne
gen tot tien jaar (doorbraak premolaren) en met 
twaalf tot dertien jaar (doorbraak tweede molaar). 
Vooral in Amerika is en wordt deze methode op 
grote schaal toegepast. In Nederland vindt de 10-
kale applicatie toepassing in de schooltandverzor
ging te Amsterdam. 
De proeven die hiermede in Amerika en Europa zijn 
genom en, hebben in het algemeen een zeer duide
lijk effect vertoond, ongeveer 40 procent minder 
nieuwe caries. Helaas is de looptijd van deze proe
yen te kort geweest om zich een juist oordeel te 
kunnen vormen omtrent de waarde van het effect. 
Vooral bij een arbeidsintensieve methode zoals de 
lokale applicatie, zal het aantal jaren dat er een 
vermindering van de caries optreedt van doorslag
gevende betekenis zijn. Enkele langerdurende expe
rimenten hebben laten zien dat reeds na twee of 
drie jaar de caries-remming vrijwel is verdwenen. 
De praktische waarde van de lokale applicatie is 
daardoor aan twijfel onderhevig en kan reeds als 
zodanig niet worden gezien als alternatief voor de 
waterfluoridering. 

Tandpasta's. Tandpasta's kunnen in versehillende 
zin een rol spelen. Zij kunnen de reiniging bevorde
ren, het tandenpoetsen veraangenamen en tenslotte 
door de aanwezigheid van bepaalde stoffen de tand
caries remmen. De eerste twee eigenschappen spre
ken voor zich. De emulgator, die tegenwoordig 
slechts zelden zeep is, en het slijpmiddel zullen de 
reiniging ondersteunen en de smaakstoffen moeten 
het poetsen veraangenamen. De tandenborstel, die, 
zoals gezegd, vooral klein moet zijn, blijft echter het 
belangrijkste. Regelmatig komen er nieuwe tand
pasta's op de markt, waarvan wordt beweerd, dat 
zij een stof bevatten, die tandbederf remt (onder 
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andere chlorophyl, ureum, natrium fluoride, Iauroyl
sarcosinaat, enzovoort). Voor geen dezer tandpasta's 
is ooit in een experiment het bewijs geleverd, dat 
zij caries voorkomen. Er moet een uitzondering wor
den gemaakt voor tin fluoride, dat in enkele kortdu
rende experimenten inderdaad een cariesremming 
heeft vertoond. Langer durende experimenten zuBen 
even wei de waarde van deze toevoeging nog moeten 
bewijzen. 
Van verschillende stoffen, die aan tandpasta als ca
ries-remmers zijn toegevoegd, zou men op grond 
van in-vitro-proeven meer effect verwachten. Ret 
probleem bij deze stoffen is evenwel de te korte 
verblijfstijd in de mond. Wil een stof een effect 
kunnen hebben, dan zal zij een lange nawerking 
moeten bezitten door bijvoorbeeld selectieve ad
sorptie aan plaque of tandglazuur (zoals fluoride). 
De toevoeging van desinfectantia en antiseptica, 
geeft hetzelfde probleem, waarbij bovendien de ei
witconcentratie, het grote aantal bacterien, hun 
groeisnelheid en de aanwezigheid van het slijmvlies, 
dat niet beschadigd mag worden, het gebruik reeds 
theoretisch vrijwel onmogelijk doet schijnen. Men 
zou hier een stof nodig hebben met een selectieve 
werking, die bovendien het normale evenwicht in de 
mondflora niet te zeer zou mogen verstoren. De ont
wikkeling van een gram negatieve flora of over
groeiing door Candida albicans bij penicilline zuig
tabletten is hiervan een bekend voorbeeld. Ret ge
bruik van chemotherapeutica in een normale tand
pasta is vanzelfsprekend niet toelaatbaar. WeI zou 
men kunnen denken aan het gebruik van therapeu
tisch onbruikbare antibiotica en dan nog liefst een 
stof die in de maag onwerkzaam wordt gemaakt. 

Besluit. Roewel het mogelijk is door het volgen 
van bepaalde voorschriften tandcaries in belang
rijke mate te voorkomen, stuit men op de grote 
moeilijkheid, dat de patient hier actief aan mee 
moet werken. En wat nog moeilijker is, hij en weI 
zeer in het bijzonder het kind, moet zich beperken 
in het gebruik van iets waaraan hij is gehecht. Toch 
heeft men de verplichting de patient - en meer 

nog de ouders en onderwijskrachten - hierover 
voor te lichten. Elke vermindering van het snoep
gebruik is in deze belangrijk. Zelfs indien dit ver
bruik niet meer jaarlijks zou stijgen ware reeds veel 
gewonnen; er ligt hier een duidelijke taak ook voor 
consultatiebureaus, arts, huisarts en schoolarts. 
Ret gebruik van voedsel, dat meer kauwfunctie 
vraagt en afsluiting van de maaltijd met een rein i
gend voedsel, bijvoorbeeld appel, is een tweede ge
wichtig punt. Hierop sluit direct de mondreiniging 
aan, waarbij men bedenke dat niet tandenpoetsen, 
maar een schone mond het doel is. 
Als laatste methode voor de caries-profylaxe is er 
de waterfluoridering. Voor de invoering hiervan is 
een goede voorlichting - niet propaganda - no
dig. Rierbij kan de arts een zeer belangrijke rol 
spelen. 
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Enige opmerkingen over het kleuterbureau 

DOOR F. TH. VAN DER WIND-PEEREBOOM VOLLER, ARTS TE AARLANDERVEEN 

Op dinsdag 15 september 1953 hield ik, op aandrang 
van enige moeders, het eerste kleuterbureau te Aar
landerveen, nadat ik er al jarenlang zuigelingen
bureau had gehouden. Mijn enige voorbereiding be
stond uit het eenmaal bijwonen van een kleuter
bureau te Woubrugge door collega Niessing-Polak 
Daniels. Op 12 oktober 1953 woonde ik in de kin
derkliniek te Leiden een bijeenkomst bij van colle
gae, die, evenals ik, met het houden van kleuter
bureaus waren begonnen. 
De meest geschikte plaats voor een kleuterbureau 

is 6f een Kruisgebouw Of de wacht- en spreekkamer 
van een huisarts. De meest geschikte tijd is die, wel
ke voor de moeders het gunstigst is. Interessanter 
is de vraag om de hoeveel tijd de kleuters zullen 
worden gecontroleerd. De eerste keer op de leeftijd 
van 18 maanden, blijkt aan het verlangen van de 
moeders te voldoen. Ret streven in Aarlanderveen 
is om daama elk halfjaar de kleuters te controleren 
(wat niet helemaallukt en vaak ook niet nodig lijkt), 
totdat ze onder de schoolartsendienst vallen. Waar
schijnlijk zal na te gaan zijn op welke tijdstippen in 
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