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Dit artikel, geschreven door professor Stephen Porter voor de HMSA en EDSUK, 
is bedoeld voor mensen met EDS en voor artsen en therapeuten die hun patiënten 
willen ondersteunen met advies over tandheelkundige zorgen. 
 
Invoering 
 
Ehlers-Danlos-syndroom (EDS) kan een negatieve invloed hebben op de functie van de 
mond en op zijn beurt mogelijk de kwaliteit van leven verminderen. Hoewel veel mensen 
met EDS geen opvallende orale problemen hebben, met name vanwege EDS, kan deze 
bindweefselaandoening zowel de tanden en het tandvlees als het temporo-
mandibulair(kaak-) gewricht aantasten. Bovendien konden de systemische complicaties 
van EDS soms de behandeling van routinematige tandheelkundige zorg in gevaar 
brengen. Dit artikel geeft een overzicht van de impact van EDS op mondgezondheid en 
tandheelkundige zorg. 
 
Mondelinge manifestaties 
 
Niet alle mensen met EDS zullen door hun systemische stoornis aandoeningen van de 
mond hebben, inderdaad is het waarschijnlijk dat de meeste orale problemen van 
patiënten met EDS vergelijkbaar zijn met die van gezonde personen (bijvoorbeeld 
tandbederf (cariës) en tandvleesontsteking (gingivitis). en parodontitis)) die de effecten 
van tandplak weerspiegelen. De precieze frequenties van orale en faciale aandoeningen 
als gevolg van EDS zijn niet goed beschreven, omdat er weinig studies zijn van grote 
aantallen patiënten met goed gekarakteriseerde EDS. De orale en faciale kenmerken 
van EDS variëren van het type EDS en in het algemeen geldt dat hoe groter de 
rekbaarheid  van de huid en het slijmvlies, hoe groter de kans dat patiënten orofaciale 
kenmerken hebben. De hemorragische vormen van EDS zijn waarschijnlijk het meest 
aanleiding tot tandvlees bloedingen. 
 

 

Pijn en rekbaarheid van de bekleding van de mond - Pijn en dislocatie van de kaak 

(temporo-mandibular; TMJ)) gewricht kan ontstaan met klassieke, hypermobiele en 

vasculaire types van EDS. Met het oog op de beweegbaarheid van het gewricht is de 

onderkaak (onderkaak) beweeglijker en kan het uit zijn gewrichtskom in het slaapbeen 

(de basis van de schedel) komen  waardoor de kaak afwijkt van de zijkant van de 

dislocatie en de 



 

 

 

patiënt niet in staat om de mond te sluiten. Soms verplaatst de onderkaak zich spontaan 

terwijl sommige patiënten een methode ontwikkelen waarmee ze de onderkaak 

gemakkelijk in zijn gewrichtskom terug kunnen plaatsen. Helaas is dit soms niet 

mogelijk, daarom moet de terugplaatsing worden uitgevoerd door een clinicus 

(bijvoorbeeld in een kliniek voor ongevallen en spoedeisende hulp). Herhaalde dislocatie 

kan de botten van het gewricht beschadigen en een paradoxaal beperkte beweging 

veroorzaken. Evenzo kan, zelfs als het gewricht niet herhaaldelijk ontwricht raakt, de 

verhoogde beweging van het gewricht bij normale activiteiten pijn van het gewricht (en) 

en de omgeving van het gezicht en het hoofd veroorzaken. Het is echter belangrijk om 

te weten dat pijn in en rondom de TMJ niet altijd een directe weerspiegeling is van EDS, 

aangezien verwacht mag worden dat sommige mensen met EDS symptomen zullen 

hebben van een veel vaker voorkomend probleem dat temporomandibulaire 

gewrichtsaandoening (TMD) wordt genoemd in waarbij er pijn is van de gewrichts- en 

omliggende spieren met mogelijke beperking van de mondopening. Deze aandoening 

komt vaak voor, is geen weerspiegeling van structurele defecten van de gewrichten of 

spieren, maar lijkt een of andere vorm van psychologisch leed te weerspiegelen. 

Temporomandibulaire stoornis komt het meest voor bij jonge volwassenen en mogelijk 

vaker bij vrouwen dan bij mannen. De symptomen kunnen vaak reageren op pijnstillers 

en ze verminderen vaak wanneer het lijden van het getroffen individu vermindert. 

 

 

Er is geen goed gedefinieerd protocol voor het managen van beweeglijke gewrichten bij 

EDS. Voorgestelde methoden om het risico op subluxatie of dislocatie te verminderen 

zijn hoofdzakelijk gebaseerd op het niet wijd openen van de mond, terwijl therapieën 

voor mensen met pijn spalken, lokale echografie, laser met lage intensiteit, oefeningen, 

acupunctuur, transcutane elektrische zenuwstimulatie (TENS), cognitief gedrag therapie 

(CBT) en het gebruik van geneesmiddelen zoals antidepressiva. Interventies voor 

patiënten met radiologisch en / of arthroscopisch bewijs van gewrichtsschade kunnen 

arthrocentese en ballonafleiding van de gewrichten omvatten, injectie van opioïden 

(d.w.z. op morfine gebaseerde middelen) in de gewrichts- en zelden open 

gewrichtschirurgie. (bijvoorbeeld om de gewrichtsvlakken bij te schaven en / of de 



gewrichtsstructuur te veranderen om het risico op gezamenlijke verplaatsing / dislocatie 

te verminderen). Er blijven echter geen consistente gegevens over de effectiviteit van de 

niet-chirurgische of chirurgische methoden om het risico op pijn en beweegbaarheid van 

de TMJ in EDS echt te verminderen. 

 

 
Tandvleesaandoeningen - In het algemeen het tandvlees (gingivae) en parodontale 
weefsels (het deel dat de tanden verbindt botten) worden niet specifiek beïnvloed door 
EDS. Type VIII EDS kan echter een verhoogd risico op gingivitis en parodontitis 
veroorzaken met als resultaat niet-pijnlijk rood bloedend tandvlees, slechte adem 
(halitose) en mobiliteit en vroegtijdig verlies van tanden. Er is ook gesuggereerd dat 
parodontitis voorkomt in klassieke en vasculaire EDS. 
 

 

 

Anomalieën van de tand - Een spectrum van dentale anomalieën is beschreven in 

EDS, met name in de klassieke en hypermobiele types en omvat hoge hoektanden en 

diepe fissuren van premolaren en kiezen, verkorte of abnormaal gevormde wortels met 

stenen in de pulp van kronen, en glazuurhypoplasie ( onderontwikkeling) met 

microscopisch bewijs van verschillende glazuur- en / of dentinedefecten. De 

glazuurdefecten kunnen predisponeren tot gemakkelijk verlies van het weefsel van 

kronen (slijtage) en als deze aanleiding geven tot een verlies van verkalking van het 

glazuur zal het risico op cariës toenemen. 

Kaakbotafwijkingen - Afgezien van de bovengenoemde mogelijke schade aan het 

kaakgewricht, is er geen opvallend bewijs dat EDS defecten aan de kaakbotten 

veroorzaakt. Meerdere odontogene keratocysten (die mogelijk plaatselijk botvernietiging 

van de kaken kunnen veroorzaken) zijn beschreven in vasculaire EDS, maar dit lijkt zeer 

zeldzaam te zijn. 

 
Gevolgen van een slechte mondgezondheid voor het algemene welzijn  
 
Mondziekten, ongeacht eventuele associaties met EDS kunnen de kwaliteit van leven 
verminderen. Tandbederf (cariës) veroorzaakt pijn, beperkt het vermogen om bepaalde 



voedingsmiddelen te eten en kan uiteindelijk met name pijnlijke abcessen veroorzaken. 
Tandvleesaandoening (tandvleesontsteking) kan halitose (slechte adem) veroorzaken 
en het zelfvertrouwen en sociale contacten verminderen, terwijl parodontitis de tanden 
kan doen afwijken, de glimlach kan veranderen en het vermogen tot kauwen kan 
verstoren. In EDS is er de mogelijke toegevoegde impact van de fysieke en 
psychologische impact van de bewegelijkheid van het kaakgewricht. Er zijn 
aanwijzingen dat EDS, om een aantal redenen, de inname van voedingsstoffen kan 
verminderen en het risico op eetstoornissen kan verhogen, waardoor het minimaliseren 
van het risico op een gemeenschappelijke mondziekte belangrijk is, omdat dit de last 
van de problemen van EDS verder kan vergroten. 
 
Preventie van tandbederf en tandvleesontsteking is belangrijk voor alle personen, omdat 
dit pijn en de andere hierboven besproken symptomen vermijdt. Bovendien kan de 
noodzaak voor een complexe tandheelkundige behandeling duur zijn, zowel in geld als 
in tijd (bijvoorbeeld kinderen missen school, volwassenen en zorgen moeten tijd 
vrijmaken van werk of andere activiteiten). Invasieve tandheelkundige procedures zoals 
tandextracties of complexe behandeling van parodontitis kunnen gecompliceerd worden 
door slechte wondgenezing en mogelijk overmatige postoperatieve bloeding. Daarom is 
er voor alle personen met EDS een behoefte aan een dieet dat de ontwikkeling van 
cariës vermijdt en een hoge standaard van mondhygiëne handhaaft die het risico op 
cariës en tandvleesaandoeningen vermindert. 
 
Advies om een goed gebit te behouden 
 
Tandbederf is te wijten aan plaque-opwekkende zuren van suikers die de tanden 
vernietigen. Daarom zijn de 3 belangrijkste principes van cariës verminderen 1. Reinig 
de tanden om tandplak te verwijderen.2 Verminder de inname van suikers waaruit 
tandplak zuren genereert en 3. Bescherm de tandenoppervlakten tegen de gevolgen 
van zuren door fluoride mondspoelingen te gebruiken en / of tandpasta. 
 
Vermijd zoetstoffen  - Dieetsuikers kunnen worden verminderd door te allen tijde 
zoete, kleverige voedingsmiddelen te vermijden, niet tussendoor snoepen op 
tussendoortjes en het beperken van zoet voedsel tot maaltijden. Snoepjes of 
voedingsmiddelen die niet-sucrose zoetstoffen bevatten veroorzaken minder cariës dan 
suiker, maar kunnen bij sommige mensen gastro-intestinale klachten veroorzaken. Dieet 
hoeft niet saai te zijn. Het is niet nodig om suikers volledig te vermijden - aangezien 
geleverde personen verstandig zijn en een hoge standaard van mondhygiëne 
handhaven (zie hieronder), is hun risico op cariës in het algemeen laag. Snacks die 
chips bevatten, noten (als ze niet te hard zijn en geen TMJ-pijn veroorzaken) en veel 
andere smakelijke middelen bevatten weinig suiker en kunnen speeksel stimuleren dat 
de werking van zuren neutraliseert. 
 
Poets tanden goed - De tanden moeten minstens tweemaal per dag worden gereinigd 
met een geschikte tandenborstel en een fluorhoudende tandpasta. De borstel moet een 
kleine kop hebben en relatief zachte borstelharen. Een verscheidenheid aan 
tandenborsteltechnieken kan worden gebruikt (bijvoorbeeld een zacht op en neer rollen 
of acht actie), maar het is belangrijk dat de tanden niet in horizontale richting worden 



geschrobd, omdat dit het risico op beschadiging van het tandvlees en eventuele 
blootgestelde worteloppervlakken. Het poetsen zou een zachte massage van de 
tandvleesmarge moeten omvatten, omdat dit helpt om plaque te verwijderen die zich 
onder het tandvlees bevindt. Er zijn geen specifieke richtlijnen voor het reinigen van 
tanden in relatie tot EDS, maar het lijkt verstandig voor elke patiënt om een methode te 
vinden die bij hen past - dat wil zeggen vermijdt de noodzaak om de mond te wijd te 
openen. Tandenborstels verwijderen alleen de tandplak en het puin van de bovenste en 
blootgestelde (gladde) oppervlakken van de tanden, daarom moeten de gebieden 
tussen de tanden (interdentale plaatsen) afzonderlijk worden gereinigd. Er is een 
verscheidenheid aan interdentale hulpmiddelen verkrijgbaar, met name floss, 
interdentale ragers en interdentale sticks. Floss moet zorgvuldig worden gebruikt om 
trauma van het tandvlees te voorkomen. Floss-houders kunnen helpen bij het bloeden, 
vooral als personen problemen hebben om de achterste tanden te bereiken. Het is 
onwaarschijnlijk dat EDS enige significante implicaties heeft voor interdentale reiniging 
anders dan het vermijden van trauma en het openen van de mond, met name breed. 
 

 

Gebruik fluoriden - Fluoride in tandpasta's en mondwater vermindert de weerstand van 

het verval van alleen de oppervlaktelaag van glazuur. Tweemaal dagelijks gebruik van 

een fluoride houdende tandpasta wordt aanbevolen. Fluoride mondspoelingen kunnen 

ook nuttig zijn, hoewel ze waarschijnlijk niet nodig zijn als een patiënt al een 

gefluorideerde tandpasta gebruikt.  

Antimicrobiële mondspoelingen - Antimicrobiële mondspoelingen kunnen het risico 

op gingivitis en parodontitis verminderen en kunnen de orale onwelriekende adem 

verminderen. Er is een breed scala aan mondspoelingen beschikbaar; deze moeten 

dagelijks worden gebruikt. Er zijn geen sterke aanwijzingen dat alcoholhoudende 

mondwater het risico op mondkanker verhoogt.  

Half jaarlijks tandarts bezoek - Tandartsen behandelen veel voorkomende 

tandheelkundige aandoeningen. Daarnaast zullen ze in staat zijn om doorverwijzing 

naar geschikte specialisten te regelen als een patiënt een complexe ziekte of mogelijke 

orale manifestaties van EDS heeft die verder onderzoek of behandeling rechtvaardigt. 

Advies over de beschikbaarheid van tandartsen is verkrijgbaar bij NHS Direct. 

Tandartsen met een beperkte kennis van EDS en de implicaties hiervan voor 

mondgezondheid en mondzorg moeten de patiënt doorverwijzen naar een geschikte 

specialist voor advies. 

Aandacht voor verschillende gebitsproblemen  

Endocarditis - Wanneer tanden worden getrokken, komen bacteriën uit het tandvlees in 

de bloedbaan terecht. Bij patiënten met hartklepafwijkingen bestaat het risico dat de 

bacteriën zich hechten aan de klep (pen) en ontsteking veroorzaken (endocarditis). 

Geadviseerd dat alle patiënten met valvulaire defecten(hartklepproblemen) antibiotica 

nodig hadden voordat tandextracties bij het National Institute for Clinical Excellence 

(NICE) eerder adviseerden dat het risico op endocarditis na tandextracties laag was en 



dat antibiotica (antibioticaprofylaxe) niet geïndiceerd zijn. Ze hebben onlangs de 

richtlijnen zo gewijzigd dat ze adviseren dat profylaxe van antibiotica misschien niet 

routinematig vereist is. Het is dus waarschijnlijk dat de beslissing over de vraag of 

profylaxe vereist / voorgeschreven is, waarschijnlijk gebaseerd zal zijn op een geval per 

geval na bespreking door de tandarts met de arts van een patiënt of cardioloog.  

Postoperatieve bloeding en genezing - Patiënten met hemorragische vormen van 

EDS kunnen mogelijk een overmatige post-extractiebloeding krijgen. De tandarts plaatst 

meestal een hemostatisch middel in de wond, hecht zorgvuldig het tandvlees en biedt 

mogelijk een mondspoeling die voorkomt dat het stolsel afbreekt (tranexaminezuur). Er 

is weinig bewijs dat extractieplaatsen niet goed genezen in EDS. Als de genezing 

abnormaal lijkt (bijvoorbeeld aanhoudende pijn, zwelling, slechte smaak), moet de 

patiënt worden doorverwezen naar een specialist in mond- en kaakchirurgie die het 

gebied zal schoonmaken en mogelijk lokale of systemische antibiotica zal bieden. 

 

Lokale verdovingseffectiviteit - Er zijn incidentele meldingen dat de werkzaamheid 

van lokale anesthetica mogelijk verminderd is in EDS. Als dit zich voordoet, worden 

patiënten waarschijnlijk doorverwezen naar een specialist in mond- en kaakchirurgie, die 

in staat zal zijn om ervoor te zorgen dat een geschikte techniek of middel wordt gebruikt 

om effectieve anesthesie te waarborgen.  

Tandvleesontsteking (gingivitis en parodontitis) - Goede mondhygiëne vermindert 

het risico op parodontitis. Bovendien moeten personen met parodontitis (ongeacht hun 

medische status) worden behandeld door een specialist in parodontologie die in staat 

zal zijn om professioneel tanden en tandvlees te reinigen en wanneer een operatie 

wordt aangegeven om de toestand van het tandvlees te verbeteren.  

Kunstgebitten - Omdat sommige patiënten met EDS meer risico lopen dan anderen om 

aften te ontwikkelen als gevolg van trauma door een losse prothese, is het van 

essentieel belang dat kunstgebitten goed passen en regelmatig worden beoordeeld door 

een tandarts.  

Wortelkanaalbehandeling - Bij EDS kan wortelkanaalbehandeling (endodontie) worden 

bemoeilijkt door de aanwezigheid van tandsteen en / of de wortel met een ongewone 

vorm. In dergelijke gevallen kan endodontische therapie het best worden uitgevoerd 

door een geschikte specialist (een endodontist).  

Dentale implantaten - Er zijn geen gedetailleerde rapporten over het gebruik van 

tandheelkundige implantaten bij patiënten met EDS, maar er worden maar weinig 

nadelige bijwerkingen verwacht. Aangezien de plaatsing van een implantaat een 

chirurgische ingreep is, moeten dezelfde overwegingen met betrekking tot antibiotische 

profylaxe en postoperatieve bloeding als voor tandheelkundige zorg worden gegeven. 

 



Orthodontie - Orthodontische behandeling voor patiënten met EDS moet mogelijk 
worden aangepast, omdat bij sommige patiënten de tanden sneller migreren dan zou 
worden verwacht. Nadat de tanden correct zijn gepositioneerd, kan het nodig zijn dat 
patiënten maandenlang een apparaat dragen om ervoor te zorgen dat de tanden op hun 
plaats blijven. Sommige patiënten met EDS kunnen mondzweren ontwikkelen als gevolg 
van het trauma van een orthodontisch apparaat. Dit kan worden verminderd door 
gebruik van beschermende was boven de beugel en mogelijk een occlusieve pasta die 
op plaatsen van ulceratie wordt geplaatst. 
 
 
 

 

 

Zweren in de mond - Sommige patiënten met EDS zijn vatbare zweren als gevolg van 
trauma door tanden of gebitten. Deze kunnen worden verminderd door ervoor te zorgen 
dat er geen ruwe / scherpe tanden of dentale restauraties zijn en dat het kunstgebit 
goed aansluit. Als zich ulcera voordoen, kan een beschermende afsluitende pasta over 
het gebied met mogelijk trauma worden geplaatst. Echter, een mondzweer die niet 
langer dan 2 weken geneest en geen waarschijnlijke lokale oorzaak heeft, moet door 
een specialist worden onderzocht. 
 
Samenvatting 
 
Ehlers-Danlos-syndroom kan een nadelige invloed hebben op de gezondheid van de 
mond en de resulterende ziekte vermindert de kwaliteit van leven. Niettemin zal de 
meerderheid van de personen met EDS waarschijnlijk alleen aansprakelijk zijn voor de 
veel voorkomende aandoeningen van de tanden en het tandvlees - die niet gerelateerd 
zijn aan hun bindweefselaandoening. De levering van mondzorg kan af en toe in gevaar 
komen door EDS, maar de risico's van aanzienlijke complicaties zijn laag - op 
voorwaarde dat er een goede communicatie is tussen de patiënt en de aanwezige 
tandarts en dat de tandarts advies inwint van geschikte specialisten wanneer dat nodig 
is. 
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