
ORALE DIAGNOSTIEK ACTA SPEEKSELONDERZOEK:  
Verwezen door   

Verwezen i.v.m: erosie 

  
Beste, 

  
Hierbij het verslag van het speekselonderzoek 

ANAMNESE 

MEDISCH: vroeger oogontstekingen 
                   stressgevoelig 

                   auto-immunproblemen in beide families 
                   allergie voor metalen en cosmetica(niet getest) 

                   maagzuur en darmklachten 
                    

  medicatie: geen 

  zelfmedicatie: voedingssuppelement 
   psych.soc: 

TANDHEELKUNDIG: 
  cariesgevoeligheid: tijdens puberteit 

  parogevoeligheid: onbekend 

 droogte: XCI score: 44-> zeer veel last van Xerostomie 
 voeding: eet veel zure producten 

                veel tussendoortjes 
                 9 zuurmomenten per dag 

                 6 zoet-, zetmeelmomenten per dag 
                 

ONDERZOEK: 

Extra Oraal: rood oogwit 
Intra Oraal:  

   functie: gb 
    beet: gb 

    parod:  gb 

    elementen: weefselverlies:occlusaal overal 
                                              palatinaal bovenfront 

                                              buccaal onderkaak 
    slijmvl: droog 

    tong: droog met schuimig speeksel 

  
Speekselwaarden: 

                                                      ml/min                pH         sereus/muceus        latentietijd   
 ongestimuleerd:     5min->0.2    0.04  pathol      6.2 pathol        sereus ????niet goed meetbaar 

 kauwgestimuleerd:5min->1.1    0.22   pathol      6.5 pathol        sereus 
 zuurgestimuleerd:  3min->1.1    0.37   pathol    < 5.0 pathol       seromuceus        1 min 48 sec       

  

opmerkingen speeksel: veel te lage flow 
                                  veel te lage buffer 

                                  veel  te late reactie op zuur 
                                  bij zuurstimulatie wordt een beetje muceus speeksel gevormd 

  

ETIOLOGIE / CONCLUSIE: er is sprake van een veel te lage flow en buffer en een zeer late reactie 
op zuur. De klieren werken bijna op geen enkele prikkel. Het beeld is Sjogrenachtig, mogelijk is er ook 

nog sprake van het  fenomeen van Raynaud. Doordat de zuurprikkel nog wat muceus speeksel 
oplevert, is zij langzamerhand op een zuurder voedingspatroon overgegaan. Omdat dit niet snel 

gebufferd wordt, kan dit ook weer erosie veroorzaken. 
Verder lijkt er ook nog sprake te zijn van reflux, vanwege de palatinale erosie. 

De maagdarmklachten zijn mogelijk verklaarbaar, vanuit het feit dat de aangeboden voedselbolus 

onvoldoende bevochtigd is met speeksel en daardoor nog niet zijn eerste bewerking ondergaan heeft. 



  
ADVIES VOOR DE PATIENT: 

 -contact opnemen met huisarts/specialist : onderzoek naar maagzuur / is al gaande 

                                                                      bloedtest op M. Sjogren 
-  voeding: geen aanwijzingen gegeven 

 - mondhygiene:  lijkt in orde 
                           poetsen na zoet-, zetmeelgebruik ? 

                           met water spoelen na zuurgebruik 

- speekselstimulatie: kauwen:suikervrije kauwgom 
- speekselvervanging: Spray: Xialinespray / Biotene [recept meegegeven] 

                                    Gel: Oral Balance / Multi-oral gel / Dry mouth gel 
                                    lippen insmeren met vaseline  

 l 
TANDHEELKUNDIG BEHANDELADVIES 

- bijzondere tandheelkunde aanvragen, zeker als M. Sjogren vastgesteld is 

- modellen maken om het slijtage proces te vervolgen 
 - herstel van functie met  met  composiet 

 
  

Met collegiale groet, 

  
Arend W. van de Beld, tandarts 
 
 
 
 


