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Aantal nieuwe patiënten met de 
diagnose “kanker” in 2017



Veranderd spectrum

• Vergrijzing

•Meer mensen blijven langer in leven (genezen of leven 
gedurende langere tijd met kanker)

•Minimale opnametijd; waar mogelijk poliklinisch behandeld

•Meer dentale pathologie

• Kortom: taak voor mondzorgprofessional buiten het ziekenhuis 



Kankerlokalisaties



Wat ik ga bespreken

•Waarvoor wordt een stamceltransplantatie gegeven; 
hoe gaat dat in zijn werk en welke mondproblemen 
kunnen zich daarbij voordoen?

•Wat kan de mondzorgprofessional bijdragen aan het 
voorkomen/verminderen van deze complicaties?



Belangrijkste indicaties voor een 
stamceltransplantatie:

• Leukemieën

• Lymfomen

•Multipele myeloom (ziekte van Kahler)

• Zeer beperkt aantal solide tumoren

• Ernstige autoimmuunziekten of immunodeficiencies



Behandeling met chemotherapiekuren 
+/-stamceltransplantatie 

• Waarom daarbij orale complicaties?

• Chemotherapie vaak ook toxisch voor 
sneldelende cellen zoals in het beenmerg en de 
orale mucosa

• Verstoring evenwicht in de mond
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Verschillende soorten chemotherapie

• Palliatief (weinig toxisch)

• Curatief (toxiciteit verschillend)

- Monotherapie

- Combinatietherapie (verschillende soorten
chemotherapie en/of in combinatie met 
chirurgie, bestraling of nieuwe moleculaire
therapieën)

- Voorbereiding op een stamceltransplantatie



Meer dan 1 miljoen hematopoïetische 
stamceltransplantaties (HSCT/SCT) wereldwijd

Gratwohl et al, 2014
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Wat is een bloedvormende stamcel?

hematologienederland.nl
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Definitie mucositis

• mucositis is defined as inflammatory lesions of 
the oral and/or gastrointestinal tract caused by 
cancer therapies*

• Can be worsened by infection or trauma

Mouth

Esophagus

Stomach

Small
Intestine

Colon
Rectum

Anus

*Medical Subject Headings (MeSH®)



Problemen samenhangend met 
ulceratieve orale mucositis

• Ernstige mond- en keelpijn

• Niet kunnen eten, drinken, praten, slapen

• Porte entrée voor infecties

• Langere ziekenhuisopname/hoge kosten

• Verlies van kwaliteit van leven
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Risicofactoren orale mucositis

BEHANDELING
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Relationship oral hygiene and mucositis
Oral hygiene Number of 

patients
N=30

Mucositis 
severity (0-4 
scale)

Mucositis 
duration
(days)

Poor 8 3.13 11.0

Fair 12 2.62 10.7

Good 7 2.43 6.3*

Excellent 3 1.67 5.7*

* p< 0.05         Seto et al 1985 Oral Surg, Oral Med, Oral Pathol 60:493-497 
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Infecties in- of vanuit de mond 
Gerelateerd aan de orale mucosa of parodontium/ 
dentitie/speekselklieren:

• Schimmels/gisten  

• Viraal

• Bacterieel

•Menginfecties



Casus 
• Patiënt met AML ontwikkelt 

hoge koorts tijdens 
neutropene fase HSCT

• Empirische antibiotica matig 
effectief

• Ondanks intensief 
onderzoek kon geen oorzaak 
van de koorts worden 
vastgesteld

• Er bleek geen 
mondonderzoek voor de 
transplantatie te hebben 
plaatsgevonden (arts vond 
dit niet nodig)



Orale evaluatie tijdens opname

• Aanwijzingen 
ernstige 
parodontitis

• Metronidazol 
toegevoegd aan 
antibiotica

• Koorts verdween 
binnen een dag 



Verdere  evaluatie

• Gegeneraliseerde 
ernstige 
onbehandelde 
parodontitis

• Dit was de meest 
waarschijnlijke 
oorzaak voor de 
(levensbedreigende)
koorts



Periodontal status and bacteremia with oral viridans 
streptococci and coagulase negative staphylococci in 
allogeneic HSCT recipients
Judith E. Raber-Durlacher1*, Alexa M.G.A. Laheij1, Joel B. Epstein2, Matthew Epstein3, Gerard M. Geerligs4, 
Gordon N. Wolffe 5, J. Peter Donnelly6, Nicole M.A. Blijlevens6

Supportive Care Cancer, 2013 Jun;21(6):1621-7
13/18 had gingivitis/periodontitis (at 
least one pocket of ≥4 mm and
BOP>10%). Those with periodontal 
disease more often developed 
bacteremia with viridans streptococci 
(OVS) and/or coagulase negative 
staphylococci (CONS), particularly 
S.epidermidis (P=0.047). 

Conclusion: Periodontal infections may contribute to 
bacteremia, pointing to the importance of management of 
these infections

Support Care Cancer. 2013 Jun;21(6):1621-7



Andere acute orale problemen na  
stamceltransplantatie  

• Monddroogte
• Slikklachten
• Smaakverlies
• Hypergevoelige dentitie
• Bloedingen
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Late orale complicaties



Na behandeling kinderkanker

Sonis et al, 1979,
Hölttä et al, 2005, Kaste et al, 2009
Van der Pas-Voskuilen et al, 2010
Gawade et al, 2014,Tanaka et al, 2017
Busenhart et al, 2018

• Groeistoornissen schedel/mandibula
• Agenesieën, microdontie, glazuurdefecten, korte/ 

niet afgevormde tandwortels



Graft versus Hostziekte (GVHD)



Juist de mond is vaak aangedaan!

Flowers et al. 2002, Blood; 100: 415



Orale Graft versus Hostziekte

• Symptomen:
Gevoelige/pijnlijke slijmvliezen
Droge mond
Smaakveranderingen

• Mucosale veranderingen:
Hyperkeratotische, lichenoïde striae
Atrofie
Roodheid
Ulceraties

• Speekselklierdysfunctie:
Minder en veranderd speeksel
Verhoogd cariësrisico
Mucoceles

• Sclerose (trismus)

• Verhoogd risico plaveiselcelcarcinoom



Casus

• Vrouw, 48 jaar bezoekt afdeling Oral Medicine (Boston, USA)

• Voorgeschiedenis: behandeld met Gleevec gevolgd door allogene
HSCT voor leukemie, ongeveer 15 maanden geleden

• Nu: lage dosering prednison

• Klachten: gevoelige orale mucosa, kan tandpasta en veel
voedingsmiddelen niet verdragen, soms ‘s nachts droge mond, 
tanden breken af.

N.S. Treister, Brigham and Women’s Hospital, Boston 



Situatie bij focusonderzoek voor de 
transplantatie 



Diagnose: GVHD van orale slijmvliezen en speekselklieren; ernstige cariës

Zo ziet haar mond er nu uit…



Algemene principes mondzorg bij 
patiënten die een 
stamceltransplantatie ondergaan



Mondgezondheid doe je samen!



Doelstellingen mondzorg
• Preventie/vroege diagnostiek orale infecties tijdens fasen van sterk 

verminderde afweer

• Verlichten van pijn en ongemak   

• Vóórkomen van invasieve tandheelkundige/mondhygiënische 
behandelingen wanneer de patiënt medisch gecompromitteerd is

• Vóórkomen/beperken van blijvende schade aan het gebit

• Vroege herkenning oraal plaveiselcelcarcinoom
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Mondzorg bij een stamceltransplantatie:
41
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Myelosuppression

Tijdens
neutropene fase:

• Mondzorgprotocol
centrum

Eerste 6-12 maanden algemeen: 
Terughoudend met invasieve ingrepen

Bij orale GVHD:
Terughoudend met invasieve ingrepen 
en aerosolen

• Behandeling orale GVHD
• Pijnbestrijding
• Preventie/behandeling mucosale    
infecties 
• (Supragingivaal) tandreinigen
• Palliatie droge mond, cariëspreventie
• Dieetaanpassing 
• Trismuspreventie

Punten van aandacht (ook op zeer 
lange termijn):

• Droge mond
• Risico kaakbotnecrose?
• Plaveiselceltumor

• Kinderen: Groei/ontwikkelstoornissen   
kauwstel

Vóór 
conditionering:

• geneesmiddelgebruik 
en bloedbeeld?

• Diagnose en 
behandeling “foci” 
(gingivitis, parodontitis, 
cariës, wortelresten, 
geïmpacteerde 
elementen, mucosale 
infecties)

• Reduceer de “oral 
microbial load” en 
trauma

•Educatie patiënt

•Preventie mucositis: 
(cryotherapie, PBM 
therapie, KGF)
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Richtlijnen
• Mondzorg bij kankerpatiënten: National Cancer Institute

www.cancer.gov Elad et al, Position Paper Support Care Cancer, 2015
• Kinderen: Sung et al, 2014 www.spcare.bmj.com

• Mucositis: MASCC/ISOO Mucositis Study Group Evidence-based
clinical practice guidelines (www.MASCC.org)
ESMO, Cochrane
Richtlijn Orale mucositis bij kanker (www.oncoline.nl)

• Richtlijn (orale) GVHD NIH Consensus Development Project

• Medication-Related Osteonecrosis of the Jaw (MRONJ) (NVMKA)

• Adviezen droge mond en cariëspreventie (Ivoren Kruis, 2017)

http://www.cancer.gov/
http://www.mascc.org)/
http://www.oncoline.nl)/


31-01-19 38

Meer onderzoek nodig…….



Orastem/H-OME studie

Brennan et al, JMIR Res Protoc. 2018

Day 0 

Bedside examinations  
from day 0 (or +1/2/3),  
Mon, Wed, Fri until  
resolution of 
neutropenia or, if  
patient continues  
to have mucositis, until  
discharge  

 assessment 
at 100 days 

Allogeneic 

Autologous 

Assessment 
at 6 and 9 months  

Assessment 
at 12 and 18 
months 

PHASE 5                                PHASE 6 PHASE 3 

PHASE 4 

 
PHASE 1/2 a

+b 

Assessment 
before HSCT 

Questionnaire 

at 12 months 

 Assessment 
at 100 days 



Tot slot: 
• De mondzorgprofessional kan een belangrijke bijdrage leveren

aan het voorkomen en het behandelen van complicaties bij
patiënten die een stamceltransplantatie ondergaan

• Multiprofessionele samenwerking is daarbij essentiëel

• Leidt tot toename overlevingskans en kwaliteit van leven

• Meer onderzoek nodig om effectieve, op de individuele patient 
afgestemde zorg te kunnen leveren



Hartelijk dank voor uw aandacht!

j.raber.durlacher@acta.nl



Margot…….


