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C A SUÏs t iek

Gebitsprothesen bij dementerenden
het zorgbehandelplan van de kwetsbare oudere. De evidence

Casus
Een demente patiënte van 95 jaar, die nog alleen thuis woont, is
haar ondergebit kwijt. Zij vertelt dat het stukgevallen is en dat ze
het weggegooid heeft. De tandarts is bereid een volledig gebit aan
te meten, hoewel haar onderkaak weinig houvast biedt. Er is geen
garantie dat de patiënte aan een nieuwe gebitsprothese zal wennen. In overleg met de mantelzorger wordt besloten geen nieuwe
prothese te maken.
Het eten lijkt aanvankelijk redelijk te gaan, maar na enkele
weken blijkt dat zij afvalt en minder goed eet. Haar conditie gaat
achteruit. Na een opname in het ziekenhuis in verband met een
longontsteking kan zij niet meer naar huis. Ze wordt opgenomen
op de PG-afdeling van een verpleeghuis. Het eten van vast voedsel
gaat steeds moeilijker. Zij krijgt aangepaste voeding met aanvullende drinkvoeding. Zij heeft nu regelmatig ook het bovengebit niet
in. Niet duidelijk is of dit komt doordat de verzorging het vergeet of
omdat zij weigert het in te doen. Als de mantelzorger het bovengebit in doet, protesteert zij nooit. Zelf lukt het haar echter niet om
het bovengebit in te doen.

B

is echter zwak. Niet het gebrek aan tijd van de verzorgende,
maar het ontbreken van deskundigheid en vaardigheden bij
de verpleegkundigen en verzorgenden blijkt een probleem te
zijn bij goede mondverzorging.
De ervaring van tandartsen is dat als een patiënt de gebitsprothese een dag niet in heeft, hij weer een paar dagen aan
de prothese moet wennen. Daarom wordt wel geadviseerd de
prothese dag en nacht in te houden. Bij dementerende ouderen is dit echter niet aan te bevelen.
De keuze om geen nieuwe gebitsprothese aan te laten meten past bij de terughoudendheid die in de literatuur geadviseerd wordt.6 Het aanpassen van de oude prothese heeft de
voorkeur. Het is belangrijk de mond en de gebitsprothese op de
juiste manier te verzorgen.
Om problemen bij het dragen te voorkomen is het noodzakelijk dat de kwetsbare oudere de gebitsprothese elke dag
draagt en daarbij door de verzorging geholpen wordt. Aan-
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gebitsprothese.1 Er is geen plaats voor een standaardbehandeling. Tijdens een behandeling moeten de technische mogelijkheden van de gebitsprothese volledig benut worden voor
zover de belastbaarheid van de patiënt dit toelaat. Belangrijk
is uit te vinden wie een probleem heeft: de omgeving of de patiënt. Het aanpassingsvermogen van ouderen wordt negatief
beïnvloed door verminderde somatische, psychische en sociale conditie.2,3
Het is aangetoond dat de mondverzorging van ouderen in
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