
Een	  mond	  is	  meer	  dan	  een	  bak	  met	  tanden	  	  
Prof.	  dr.	  E.C.J.	  Hakman:	  	  

De	  mond	  is	  het	  meest	  multifunctionele	  orgaan	  van	  ons	  lichaam.	  We	  moeten	  er	  mee	  eten,	  
ademhalen,	  praten,	  vrijen,	  en	  het	  is	  een	  poort	  tussen	  binnen	  en	  buiten.	  Afwijkingen	  in	  deze	  functies	  
kunnen	  tot	  klachten	  in	  de	  mond	  leiden,	  bijvoorbeeld	  mondbranden,	  maar	  ook	  vele	  andere.	  
Dergelijke	  zogenaamde	  functionele	  klachten	  zijn	  vaak	  moeilijk	  te	  doorgronden.	  Ook	  kunnen	  diverse	  
klachten	  ontstaan	  door	  te	  veel	  activiteit	  van	  de	  kauwspieren.	  De	  reden	  van	  deze	  (over)activiteit	  kan	  
in	  talloze	  -‐	  voor	  de	  tandarts	  onzichtbare	  -‐	  oorzaken	  liggen.	  Daarnaast	  zijn	  er	  voor	  de	  huisarts	  
'onzichtbare'	  tandheelkundige	  oorzaken	  die	  tot	  een	  diffuus	  neurologisch	  of	  psychisch	  beeld	  leiden.	  
	  
Waarom	  een	  uitgebreid	  onderzoek(anamnese)	  en	  het	  invullen	  van	  vragenlijsten	  nodig	  is.	  
	  
Om	  tot	  een	  goede	  diagnose	  te	  komen	  moeten	  we	  weten	  hoe	  de	  huidige	  situatie	  in	  de	  mond	  ontstaan	  
is.	  Dat	  kunnen	  we	  niet	  afleiden	  uit	  een	  röntgenfoto.	  
	  
Een	  mond/gezicht	  bestaat	  niet	  alleen	  uit	  botten	  en	  tanden,	  maar	  ook	  uit	  spieren	  en	  zenuwbanen,	  en	  
deze	  staan	  in	  directe	  verbinding	  met	  ons	  dagelijkse	  gedragingen	  en	  met	  onze	  emoties.	  
	  
De	  vragenlijsten	  gaan	  daarom	  niet	  over	  kaken,	  maar	  over	  mensen	  en	  hun	  gedrag.	  
In	  de	  laatste	  jaren	  hebben	  we	  geleerd	  dat	  angsten,	  agressie,	  niet	  loslaten	  e.d.	  grote	  invloed	  hebben	  
op	  de	  speekselsamenstelling,	  op	  de	  kauwmusculatuur,	  op	  de	  tandvleessituatie,	  etc.	  
We	  hebben	  geleerd	  dat	  er	  bij	  kaakgewrichtsklachten,	  implantaten	  en	  gezichtscorrecties	  specifieke	  
risicogroepen	  bestaan,	  die	  we	  met	  behulp	  van	  deze	  testen	  beter	  in	  beeld	  kunnen	  krijgen.	  
In	  de	  anamnese	  betrekken	  we	  alle	  functies	  van	  de	  mond,	  zoals	  voeden,	  ademhalen,	  praten,	  de	  
affectieve	  functies	  en	  verder	  het	  gehele	  medisch	  dossier,	  alsmede	  de	  gebruikte	  medicatie.	  
	  
Er	  is	  geen	  prognose	  zonder	  diagnose,	  en	  geen	  diagnose	  zonder	  anamnese,	  waarbij	  de	  gegevens	  uit	  
de	  vragenlijsten	  aanvullend	  zijn	  voor	  de	  anamnese.	  
	  
Wij	  vertrouwen	  erop	  dat	  we	  met	  betere	  diagnostiek	  de	  patiënt	  beter	  van	  dienst	  kunnen	  zijn.	  
Patiënten	  kunnen	  door	  u	  verwezen	  worden	  naar	  professor	  Hakman.	  Ook	  kan	  het	  zijn	  dat	  een	  
tandarts	  graag	  wil	  dat	  zijn	  patiënt	  in	  het	  VUmedisch	  centrum	  of	  in	  de	  Oisterwijkkliniek	  gezien	  wordt	  
door	  de	  heer	  Hakman.	  Aangezien	  een	  tandarts	  niet	  direct	  kan	  verwijzen	  zal	  de	  patiënt	  bij	  u	  komen	  

met	  het	  verzoek	  hem	  of	  haar	  te	  verwijzen.	  

Op	  de	  verwijzing	  dient	  vermeld	  te	  staan:	  specialistische	  Ggz,	  2e	  lijn,	  i.v.m.	  diagnostiek.	  	  

Wij	  hopen	  u	  hiermee	  voldoende	  te	  hebben	  ingelicht.	  
Tevens	  zijn	  wij	  altijd	  bereid	  om	  uw	  u	  vragen	  te	  beantwoorden.	  

Met	  vriendelijke	  groet,	  
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