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Voorwoord
Dit onderzoek is uitgevoerd als zijnde een masterscriptie voor het vijfde jaar
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bedanken voor hun ideeën en informatie.
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Samenvatting
Inleiding
Gebitsslijtage geeft, op een chemische, dan wel mechanische manier, verlies van
tandweefsel. De gevolgen van pathologische gebitsslijtage zijn groot en omvatten; (1) verlies
van tandanatomie en (2) blootliggend dentine. Met behulp van het gebitsslijtagebeoordelings-systeem (GBS) en het gebitsslijtagestroomschema (GSS) kan het
behandelmoment van gebitsslijtage worden bepaald. Binnen het Centrum voor
Tandheelkunde en Mondzorgkunde (CTM) lijkt onduidelijkheid te bestaan over de uit te
voeren behandeling. Aan de hand van de vraagstelling ‘wat is, volgens recent gepubliceerde
literatuur, de meest aangewezen behandelmethode voor algehele gebitsslijtage wanneer met
behulp van het GSS is vastgesteld dat behandeling nodig is?’ en de doelstelling met
primaire criteria, die gelden als inclusiecriteria, (1) volledige beschrijving, (2) slijtage net tot in
het dentine, (3) acceptabele vijfjaarsoverleving, (4) esthetisch bevredigend, (5) niet
uitneembaar en (6) minimale schade aan element en antagonist, werd het onderzoek
uitgevoerd.
Materiaal & methode
Voor dit literatuuronderzoek werd een zoekopdracht uitgevoerd in MEDLINE PubMed (“Tooth
Wear/rehabilitation”[MeSH] OR “Tooth Wear/therapy”[MeSH]) en een handmatige zoektocht
gedaan met totaal 493 hits. Na analyse en toepassing van de inclusiecriteria werden acht
expert-opinions geïncludeerd, die samen vijf behandelmethoden presenteren. Een eigen
kwaliteitsbeoordelingssysteem (h-index, SJR en citaties) werd opgezet.
Resultaten
Van de vijf studies scoort er geen één sterk, vier gemiddeld en één zwak in de kwaliteitsbeoordeling. Voor het uittesten van de VDO maken twee studies gebruik van een occlusale
opbeetplaat (OO), één van een interim composiet opbeet met een OO posterior en één van
alleen een interim composiet opbeet. Eén studie test de VDO niet uit. Twee
behandelmethoden kiezen voor het verhogen van de VDO in maximale occlusie (MO) en
twee voor centrale relatie (CR). Drie methoden maken gebruik van een opwas en het
herstellen van VDO, front- en hoektandgeleiding (FHG) en horizontale vlak van occlusie
(HVO) lijkt het belangrijkste na te streven doel van alle behandelmethodes. De procedure
begint bij twee studies posterior en bij drie anterior. Door alle methoden wordt direct
composiet gebuikt, waarvan drie studies ook indirect composiet en keramiek gebruiken. Door
twee studies wordt tevens goud toegepast. Drie behandelmethoden gebruiken in de nazorg
een occlusale beschermplaat (OB), waarvan twee regelmatige controle aanbevelen.
Discussie
De resultaten geven geen eenduidig antwoord op de vraagstelling. Met behulp van
secundaire criteria voor de behandelmethode; (1) eenvoudig uitvoerbaar, (2) uitgebreid
faseerbaar, (3) eenvoudig aanpasbaar en reparabel en (4) kosteneffectief, de resultaten en
aanvullende literatuur worden richtlijnen opgesteld.
Conclusie
De meest aangewezen behandelmethode voor algehele gebitsslijtage, wanneer met behulp
van het GSS is vastgesteld dat behandeling nodig is, luidt; (1) vooronderzoek naar
temporomandibulaire dysfunctie (TMD) en (2) de freeway space (FWS), (3) maken van een
diagnostische opwas, (4) uittesten van de nieuwe VDO, bij voorkeur met interim composiet
opbeet, (5) bovenfront restaureren met indirecte palatoincisale composiet onlays, (6)
onderfront restaureren met direct composiet, (7) posterior restaureren met composiet (direct
of indirect), goud of lithium disilicaat, (8) anterior aanvullend restaureren, (9) vervaardigen
van een OB en (10) regelmatige controle.
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1.

Inleiding

1.1. Gebitsslijtage
Gebitsslijtage ontstaat door verschillende processen die verlies van tandweefsel tot
gevolg hebben, waaronder glazuur en dentine1. Grippo et al.1 beschrijven attritie,
abrasie, corrosie/erosie en abfractie als de vier vormen van gebitsslijtage 1. Slijtage
van de gebitselementen lijkt van alle tijden te zijn en in veel culturen voor te komen2.
Voor een groot deel lijkt de slijtage bepaald te worden door factoren verbonden aan
het dieet2. Gebitsslijtage is een fenomeen waar ieder dentaat individu mee te maken
heeft, in een fysiologische dan wel pathologische vorm, waarbij alleen de laatste
vraagt om actie3. De fysiologische slijtage van glazuur bedraagt ongeveer 20-38µm
per jaar. Bij meer wordt gesproken van pathologische slijtage108. Er zijn aanwijzingen
dat de mate van pathologische gebitsslijtage het laatste decennium toeneemt. Vooral
bij kinderen en adolescenten, met als voornaamste oorzaak chemische slijtage 4,5.
Lussi et al. concluderen zelfs dat 11 tot 100 procent van de 9 tot 17 jarigen en 4 tot
82 procent van de 18 tot 88 jarigen erosie hebben105,114. Uit onderzoek van El Aidi
bleek zelfs dat het aantal kinderen van 11 jaar met erosie in ander half jaar tijd was
toegenomen met 36,8 procent117. De gevolgen van gebitsslijtage op de
patiënttevredenheid voor het gebit kunnen groot zijn en beïnvloeden de kwaliteit van
leven6.

1.2. Etiologie
Hoe gebitsslijtage tot stand komt is moeilijk vast te leggen, omdat het een
multifactorieel proces is7,8. De vier eerder genoemde vormen kunnen ondergebracht
worden in drie groepen, namelijk; mechanische slijtage, chemische slijtage en stress
in het gebitselement1. Grippo et al.1 maakt deze indeling in mechanismen om
duidelijkheid te verschaffen in de multifactoriële etiologie van gebitsslijtage (zie tabel
1 en figuur 1). Om goede diagnostiek te kunnen drijven is het belangrijk te weten
welke verschillende vormen van gebitsslijtage zich voordoen. Helaas blijkt er nogal
wat verwarring te zijn tussen verschillende definities en wordt er ingewikkeld
geformuleerd1,7. Over het bestaan van mechanische en chemische slijtage lijkt meer
eensgezindheid te bestaan8.
Etiologie van gebitsslijtage
Mechanisme
Mechanische slijtage
Attritie
(endogeen)
Abrasie
(exogeen)
Chemische slijtage
Endogeen
(erosie/corrosie)
Exogeen
Stress (abfractie)
Endogeen
Exogeen

Etiologie
Functie, parafunctie
Mondhygiëne, gewoonten, beroepsmatig
gedrag, uitneembare voorzieningen
Maagzuur, speeksel
Voeding, alcohol, drugs
Functie, parafunctie
Gewoonten, beroepsmatig gedrag,
uitneembare voorzieningen
1

Tabel 1 Etiologie van gebitsslijtage (gemodificeerd uit Grippo et al. )
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1.2.1. Mechanische slijtage
1.2.1.1.
Attritie
Tand op tand wrijving zorgt voor
mechanische slijtage en wordt attritie
genoemd. Het vindt plaats tijdens
normale functie, zoals slikken en
kauwen, maar voornamelijk tijdens
parafunctie, zoals bruxisme1,3,7. Volgens
de woordenlijst van prosthodontische
termen is de mechanische slijtage als
gevolg van attritie beperkt tot de
occlusale contactvlakken9. Volgens de
Figuur 1 Multifactoriële proces van gebitsslijtage
1
volgens Grippo et al. (gemodificeerd)
wiskundige vergelijking van slijtage is de
slijtage in verhouding met de kracht keer
de afstand. Zowel de bewegingen als de krachten bij bruxisme zijn dus belangrijke
factoren voor de mate van attritie. Dit geldt overigens ook voor abrasie10.
1.2.1.2.
Abrasie
Wrijving tussen een tand en een exogene factor zorgen voor mechanische slijtage
die abrasie wordt genoemd1,3,9. Wetselaar et al.7 spreekt over abrasie als
mechanische slijtage die het gevolg is van andere factoren dan functie en/of
parafunctie7. Deze exogene factor kan bestaan uit verschillende gewoonten, zoals
overmoedig tandenpoetsen, bijten op harde objecten, beroepsmatig gebruik van de
dentitie, zoals het klemmen van instrumenten tussen de tanden, of het dragen van
een partiële prothese1. Wiegand et al.104 tonen in vitro aan dat een elektrische
tandenborstel meer abrasief is dan een handtandenborstel en dus mogelijk meer
mechanische slijtage kan veroorzaken. De kracht blijft gelijk, maar de hoeveelheid
beweging neemt toe waardoor de slijtage ook toeneemt10.

1.2.2. Chemische slijtage
1.2.2.1.
Erosie
In de literatuur bestaat onduidelijkheid over de term die gebruikt wordt om chemische
slijtage aan te duiden. Grippo et al.1 zijn van mening dat de term corrosie de
chemische oplossing van de tand weergeeft en dat er in de mond geen sprake is van
erosie. Volgens Grippo1 is erosie een proces van weefselverlies door mechanische
interactie tussen het tandoppervlak en een vloeistof. Echter een dergelijk sterke
stroming om slijtage van tandweefsel te kunnen krijgen bestaat niet in de mond 1.
Vrijwel alle publicaties spreken echter van erosie in plaats van corrosie3,7,9,11 en
daarom geeft de auteur voorkeur aan de term erosie. Erosie betreft chemische
gebitsslijtage door exogene of endogene factoren 1,3,7. De woordenlijst met
prosthodontische termen spreekt over erosie als het progressieve verlies van
tandweefsel door een chemisch proces veroorzaakt wordt waarbij geen bacteriën
betrokken zijn9.
De belangrijkste endogene factor voor chemische gebitsslijtage is maagzuur.
Maagzuur heeft een gemiddelde pH van 3.8 en is daarmee goed in staat om glazuur
Rijksuniversiteit Groningen – Centrum voor Tandheelkunde en Mondzorgkunde
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en dentine op te lossen, wetende dat met een pH van 5.5 of kleiner glazuur merkbaar
gaat oplossen12,13. Boulimia nervosa, anorexia nervosa, gastro-oesofageale
refluxziekte (GORD) en alcoholmisbruik zijn medische afwijkingen waarbij het
tandweefsel regelmatig in contact komt met maagzuur en in oplossing gaat1,14,15.
Ongeveer 10 procent van de volwassen bevolking lijdt aan GORD en ongeveer 80
procent van de patiënten met GORD vertonen tekenen van erosie 15,105.

Naast maagzuur speelt ook speeksel een
belangrijke rol als endogene factor13. Een
verlaagde buffercapaciteit en secretiesnelheid, aanwezig bij 20 tot 25 procent van
de patiënten met tanderosie, verminderen
het neutraliserend vermogen van het
speeksel en zorgen ervoor dat glazuur
eerder in oplossing gaat13. Speeksel heeft
een beschermende werking tegen erosie
door (1) verdunning, (2) spoeleffecten, (3)
buffercapaciteit, (4) pelliclevorming en (5) remineralisatie106. Een verminderde speekselTabel 2 Medicatie die de speekselvloed kan
vloed (hyposialie) zorgt voor een afname van
15
beïnvloeden (van Nieuw Amerongen et al. )
de beschermende werking van het
speeksel en kan veroorzaakt worden door;
(1) medicatie, (2) bestraling in het hoofd-halsgebied, (3) aandoening van het
zenuwstelsel, (4) verminderd welzijn of een (5) aandoening van de speekselklieren
zoals het syndroom van Sjögren15.
Medicijngroepen die van invloed
kunnen zijn op de speekselvloed15
Anticholinergica
Sedativa
Antipsychotica
Anxiolytica
Antihistaminica
Antidepressiva
Antihypertensiva
Anti-epileptica
Antispasmolytica

Voornamelijk astmapatiënten lopen extra risico; medicatie reduceert afgifte van
rustspeeksel, medicatie is vaak zuur (pH <5.5) en 60 procent van de astma patiënten
vertoont in enige mate maagreflux107. Geneesmiddelen met anticholinergische
werking, die het parasympatische zenuwstelsel blokkeren, hebben vaak een
remmend effect op de speekselsecretie in rust15 (zie tabel 2).
Voedingsmiddelen, lichaamsvloeistoffen en hun pH
Voedingsmiddel
pH
Coca Cola, Sprite
2.5
Bier
4.8
Wijn
3.5
Jus d’Orange
3.8
Isostar
3.8
Melk
6.7
Koffie
5.8
Thee
6.6
Lichaamsvloeistof
pH
Maagzuur
3.8
Speeksel
6.2-7.6
Tabel 3 pH-waarden van voedingsmiddelen en lichaamsvloeistoffen
15
(van Nieuw Amerongen et al. )

Exogene factoren voor
chemische slijtage zitten
vooral in voeding met een
lage
pH
en
lage
buffercapaciteit.
Levensmiddelen en dranken die
erosie kunnen veroorzaken
zijn onder andere; citrusvruchten, zuur snoepgoed,
wijn, frisdrank, sportdrank,
vruchtensappen
en
vitamine C tabletten15.
Daarnaast vormen ook
drugs als XTC en cocaïne
een risico1.
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1.2.3. Stress
1.2.3.1.
Abfractie
Abfractie is het verlies van tandweefsel in de regio waar de stress van occlusale
belasting zich concentreert1,3. Dit is meestal in het cervicale deel van het element,
waar buiging leidt tot het wegspatten van dunne stukjes glazuur ter hoogte van de
cementglazuurgrens door microbreukjes16. De stressoren verantwoordelijk voor
abfractie zijn onder andere premature contacten en bruxisme 16. Bartlett et al.17
concludeert echter dat er, naast in-vitro studies en hypothetische onderbouwingen,
weinig bewijs voor abfractie bestaat17. Gezien het feit dat deze vorm van
gebitsslijtage vaak voorkomt in combinatie met mechanische slijtage, zoals attritie en
abrasie, en dat abfractie qua etiologie en behandeling hiermee overeenstemt, is het
de vraag hoeveel meerwaarde het heeft om abfractie apart te diagnosticeren. Naast
het gegeven dat er onzekerheid bestaat over het bestaan ervan 1,7,8,18,17.

1.3

Gevolgen

De meeste patiënten met een pathologische vorm van gebitsslijtage hebben een
multifactoriële etiologie1,7,8,21,23. Deze multifactoriële etiologie maakt het stellen van
een correcte diagnose moeilijk20. Men spreekt van pathologische slijtage wanneer de
mate van fysiologische slijtage (glazuur 20-38µm per jaar) wordt overschreden108.
Onder andere Davies et al.3, Jaeggi et al.19 en Dietschi et al.20 bespreken de
gevolgen van pathologische gebitsslijtage voor de dentitie die bestaan uit;
1. Verlies van tandanatomie (vorm en lengte);
a. Verhoogde kans op pulpa-exponatie bij (indirect) restaureren19
b. Verlies van verticale dimensie van occlusie (VDO)3
i. Dento-alveolaire compensatie of vergrootte freeway space3
c. Verminderde functie
i. Verlies front- en hoektandgeleiding (FHG)20
ii. Verlies en breuk van restauraties20
iii. Instabiele occlusie, minder kauwvermogen3,19,59
iv. Lip-, wang-, tongbijten59
d. Verminderde esthetiek19,20,21,22
i. Verandering lachlijn en horizontale vlak van occlusie (HVO)20,22
ii. Verandering incisiefpunt; minder tandweefsel zichtbaar in rust22
2. Verlies van glazuur met blootliggend dentine;
a. Verhoogde gevoeligheid3,19,22
b. Verkleuringen20
Bovenstaande gevolgen zijn ook in te delen naar functionele, esthetische en
gevoeligheidsproblemen22. De bijbehorende klachten van patiënten zijn ook hierin
onder te verdelen waarbij de voornaamste klachten voortkomen uit de eerder
genoemde functie, esthetiek en/of gevoeligheid59. Door de multifactoriële etiologie
van gebitsslijtage is het lastig om de oorzaak voor slijtage te achterhalen. Middels
uitgebreid onderzoek, zowel mondeling als klinisch, is het mogelijk om goede
diagnostiek te plegen7,20.

Rijksuniversiteit Groningen – Centrum voor Tandheelkunde en Mondzorgkunde

9

De behandeling van algehele gebitsslijtage; een systematische review.

1.4

Diagnostiek

Het plegen van goede diagnostiek begint bij het vaststellen van het probleem. Om de
mate van gebitsslijtage te kunnen indexeren zijn verschillenden meetsystemen
ontworpen. Het belang van een goed functionerende index, met hoge sensitiviteit en
specificiteit, is groot, omdat men hiermee de mate van gebitsslijtage kan bepalen en
het moment van ingrijpen kan vaststellen. Te laat ingrijpen kan ernstige gevolgen
hebben voor de prognose van de dentitie3,8,20. Er zijn verschillende indices
ontworpen59, waaronder de Tooth Wear Index (TWI) door Smith en Knight109, de
Basic Erosive Wear Examination (BEWE) door Bartlett110 en het gebitsslijtagebeoordelings-systeem (GBS) door Wetselaar et al.7. Het GBS lijkt de best bruikbare
index, want de TWI geeft geen inzicht in de etiologie en de BEWE richt zich alleen op
chemische slijtage7,23,59,109.
Het GBS is tot stand gekomen door Lobbezoo et al.24 die een screeningsmodule en
een module voor occlusale gebitsslijtage hebben geschreven om de diagnostiek te
vereenvoudigen24. Deze modules en een opgestelde module voor het kwantificeren
van niet occlusale slijtage zijn goed bruikbaar bevonden door Wetselaar et al.26 en
worden samengevoegd tot het GBS7,25,26. De eerste stap van de diagnostiek is het
vaststellen van de gebitsslijtage middels de screeningsmodule 24. In de screeningsmodule worden van elk sextant de occlusale vlakken beoordeeld met behulp van een
5-puntenschaal, zie tabel 4.
Screeningsmodule (GBS) - Stap I
0 Geen (zichtbare) slijtage
1 Zichtbare slijtage alleen in het glazuur
2 Geëxposeerd dentine en verlies van klinische kroonhoogte <1/3
3 Verlies van klinische kroonhoogte (KK) >1/3, maar <2/3
4 Verlies van KK >2/3
Tabel 4 GBS Screeningsmodule volgens Wetselaar et al.

7

Deze screeningsmodule zou jaarlijks toegepast moeten worden tijdens de periodieke
controle, gelijk aan de wijze waarop de Dutch Periodontal Screening Index (DPSI)
wordt afgenomen. Wanneer er sprake is van slijtage in één van de sextanten is
aanvullende diagnostiek vereist op mondeling en klinisch niveau7,19,20. Allereerst
dient geïnformeerd te worden naar de samenstelling van de voeding (in het bijzonder
consumptie van erosieve producten zoals frisdrank, vruchtensap en sportdrank),
mogelijk medische complicaties (zoals gastro-oesofageale problemen, bepaalde
medicatie of astma) en lokale risicofactoren (zoals xerostomie, bruxisme of het
uitvoeren van bepaalde gewoonten met de tanden)1,7,13,19,20,27 (zie tabel 5).
Aanvullende anamnese - Stap II
Voeding
Frisdrank, wijn, (citrus)vruchten, sportdrank
Gezondheid
GORD, boulimia, anorexia, medicatie, astma
Lokale risicofactoren Gewoonten, bruxisme, speekselvloed/buffercapaciteit
Tabel 5 Punten voor de aanvullende anamnese.

De bevindingen uit de mondelinge anamnese kunnen aangevuld en bevestigd
worden door klinisch onderzoek7. Om de oorzaak van pathologische slijtage gericht
aan te kunnen pakken moet de etiologie bekend zijn. Deze moet niet alleen via
mondelinge anamnese maar ook via klinische inspectie vastgesteld worden7,19. De
Rijksuniversiteit Groningen – Centrum voor Tandheelkunde en Mondzorgkunde

10

De behandeling van algehele gebitsslijtage; een systematische review.

klinische tekenen van de verschillende slijtageprocessen zijn in een module van het
GBS verwerkt door Wetselaar et al.7,29 naar een onderzoek van Gandara et al.32. Met
deze module, zie tabel 6, kunnen de klinische tekenen van gebitsslijtage eenvoudiger
herkend worden, wat leidt tot een meer gerichte aanpak van de oorzaak7.
Module klinische tekenen van gebitsslijtage (GBS) - Stap II
Klinische tekenen van erosie
Klinische tekenen van attritie
1 Occlusale ‘cupping’, incisale ‘grooving’ 1 Glimmende facetten
en ‘cratering’
2 Slijtage op niet-occluderende
2 Glazuur en dentine slijten in
oppervlakken
dezelfde mate
3 ‘Hoogstaande’ restauraties
3 Bruxopositie anterieur, rechts- en/of
links-lateraal
4 Brede concaviteiten in glad glazuur
4 Impressies in wang, tong en/of lip
5 Toegenomen incisale translucentie
Klinische tekenen van abrasie
6 Schoon, mat uiterlijk van
1 Meestal aanwezig in de cervicale
amalgaamrestauraties
delen van de gebitselementen
7 Behoud van de glazuurrand ter hoogte 2 Laesies zijn eerder breed dan diep
van de sulcus gingivalis
en/of zijn V-vormig
8 Geen plaque, aanslag of tandsteen
3 Meestal zijn premolaren en
cuspidaten aangedaan
7
9 Hypergevoeligheid
Tabel 6 Volgens Wetselaar et al.
Na inventarisatie van risicofactoren en symptomen kunnen de oorzaken aangepakt
worden door; voeding aan te passen, huisarts en/of gastro-enteroloog te consulteren,
gewoonten te veranderen en ’s nachts een occlusale beschermplaat (OB) te dragen
tegen de gevolgen van bruxisme7,19,20,27. Hiervoor is medewerking van patiënt nodig,
echter patiënten kunnen afwijzend staan tegenover het aanpassen van gewoonten
op aanraden van hun tandarts betreffende zaken die naar hun mening weinig
betrekking hebben op het vakgebied van de tandarts7. Medewerking is vereist
voordat men aan behandeling kan beginnen7,20.

1.5. Behandelmoment
Na constatering van gebitsslijtage kan het voor de tandarts praktisch zijn om het
juiste startmoment van behandelen te bepalen. Hiervoor is aanvullende (klinische)
diagnostiek nodig7,19,20. Wetselaar et al.29 noemen primaire en secundaire criteria om
tot besluitvorming over restauratief herstel van gebitsslijtage te komen. De primaire
criteria bestaan uit;
1. Slijtagegraad
2. Aangedane vlakken
3. Aangedane elementen
Deze primaire criteria worden samen met de secundaire criteria meegenomen in het
gebitsslijtagestroomschema (GSS) waarmee bepaald wordt of behandeling nodig
is29,30.
Allereerst moet de slijtage per element vastgelegd worden met behulp van drie
‘slijtage’ modules van het GBS om de slijtagegraad van de dentitie te kunnen
vaststellen. Het vastleggen van slijtage per element gebeurd in drie stappen; (A) het
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meten van de klinische kroonhoogte/lengte van het boven- en onderfront (in mm), (B)
het scoren van alle occlusale/incisale vlakken aan de hand van een 8-punten schaal
en (C) het scoren van de niet-occlusale/incisale vlakken aan de hand van een 3punten schaal7,29.
Met het vastleggen van de frontkroonlengtes wordt een indruk verkregen van de
opgetreden slijtage en voor het monitoren kunnen reeds genoteerde waarden
vergeleken worden7,29. De gemiddelde lengte van frontelementen wordt door Magne
beschreven31 (zie tabel 7) en kan later in het behandeltraject tevens gebruikt worden
als richtlijn voor de diagnostische opwas.
Incisale gebitsslijtagemodule (GBS) - Stap III A
Element
13 12 11 21 22 23
Lengte (mm)
11 10 12 12 10 11
Element
43 42 41 31 32 33
Lengte (mm)
11 10 10 10 10 11
Tabel 7Lengte van de frontelementen volgens Magne et al.

31

Vervolgens wordt de mate van occlusale slijtage vastgesteld van alle elementen met
behulp van de occlusale gebitsslijtagemodule van het GBS, zoals beschreven in
tabel 87,29. Wetselaar et al.26 hebben deze schaal betrouwbaar bevonden26.
Occlusale gebitsslijtagemodule (GBS) - Stap III B
0 Geen (zichtbare) slijtage
1a Minimale slijtage in glazuur van knobbels of incisale uiteinden
1b Facetten in glazuur parallel aan normale contourvlakken
1c Duidelijke afvlakking in glazuur van knobbels of incisale hoeken
2 Geëxposeerd dentine en verlies van klinische kroonhoogte (KK) <1/3
3a Verlies van KK 1/3 - ½
3b Verlies van KK 1/2 - 2/3
4 Verlies van KK >2/3
7

Tabel 8 Occlusale gebitsslijtagemodule volgens Wetselaar et al.

En als laatste wordt de niet-occlusale slijtage genoteerd voor stap drie. Dit gebeurd
middels een 3-punten schaal zoals beschreven in tabel 97. Ook deze schaal lijkt
betrouwbaar bij klinisch gebruik26.
Niet-occlusale gebitsslijtagemodule (GBS) - Stap III C
0
Geen (zichtbare) slijtage
1
Zichtbare slijtage alleen in glazuur
2
Geëxposeerd dentine
7

Tabel 9 Niet-occlusale gebitsslijtagemodule volgens Wetselaar et al.

Nu de slijtage per element is vastgelegd, zowel occlusaal als niet-occlusaal, heeft
men een indruk van de mate van gebitsslijtage. De primaire criteria voor het GSS,
slijtagegraad, aantal aangedane elementen en vlakken, zijn geïnventariseerd. Nu
dienen alleen nog de secundaire criteria meegenomen te worden in het GSS29,30,33
waaruit blijkt of restauratief ingrijpen noodzakelijk is, deze bestaan uit (zie tabel 10);
1. Snelheid van het slijtageproces
2. Leeftijd van de patiënt
3. Etiologie van de slijtage
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Gebitsslijtagestroomschema (GSS)
Primaire criteria
Monitoren
1. Slijtagegraad
<1c
2. Vlakken
Niet-occlusaal
3. Aantal elementen
<4 / geen verlies
hoektandgeleiding

Restaureren
>1c
Occlusaal
>4 / verlies
hoektandgeleiding

Secundaire criteria
1. Snelheid
2. Leeftijd patiënt
3. Etiologische
factoren

29

Tabel 10 GSS volgens Wetselaar et al. (gemodificeerd)

De secundaire criteria spelen geen kwantitatieve rol, maar kunnen er wel voor zorgen
dat de beslissing om restauratief in te grijpen eerder wordt genomen. Kortweg komt
het erop neer dat eerder restauratief ingrijpen aan te bevelen is wanneer de snelheid
van het slijtageproces hoog lijkt, de patiënt jong is en de etiologische factoren niet
goed te beïnvloeden zijn29,30.
Het starten van de behandeling wordt in eerste instantie bepaald door de
slijtagegraad. Het verschil in hardheid tussen glazuur en dentine speelt een
belangrijke rol. Ervanuit gaande dat het zachtere, geëxposeerde dentine het
slijtageproces zal versnellen is restauratief ingrijpen geboden wanneer het dentine
begint door te schemeren29. Vanaf slijtagegraad twee lijkt het verstandig restauratief
in te grijpen. Wanneer deze nog niet is bereikt spelen de andere primaire criteria een
belangrijke rol29. Wanneer de vlakken, betrokken bij de occlusie en articulatie,
getroffen worden door slijtage zal er een verlies van verticale dimensie optreden, wat
bij voortgang van de slijtage steeds lastiger te restaureren is29. Het derde criterium
betreft het aantal elementen dat nog net niet slijtage graad twee heeft bereikt. Deze
laatste twee secundaire criteria kunnen doorslaggevend zijn om wel in te grijpen als
slijtage graad twee nog (net) niet is bereikt29.

1.6. Behandeling?
Na uitvoering van de tweede stap van het GBS, bestaande uit een mondelinge
anamnese en klinisch onderzoek, is de oorzaak van de slijtage vast komen te
liggen7,20. Deze oorzaken dienen behandeld te worden om verdere afbraak van de
dentitie zoveel mogelijk te beperken3,19,20. Naast aanpak van de oorzaken dienen
ook, op indicatie van het GSS, de gevolgen behandeld te worden3,7,19,20. Wanneer
aan de hand van het GSS is besloten om restauratief in te grijpen volgt, afhankelijk
van de slijtagegraad, een complexe behandeling, met name wanneer er sprake is
van algehele gebitsslijtage waarbij de slijtage voorkomt in de gehele dentitie.
Daarnaast bestaat er een enorme keus uit restauratie materialen, die de keuze voor
een behandelmethode nog complexer maken34.

1.6.1. Probleemstelling
Het probleem waar de auteur tegen aan loopt is de heersende onduidelijkheid binnen
het Centrum voor Tandheelkunde en Mondzorgkunde (CTM) van het Universitair
Medisch Centrum Groningen (UMCG) over de behandeling van algehele
gebitsslijtage. Na vaststelling van het moment om te gaan behandelen, met behulp
van het GBS en het GSS, lijkt vervolgens het te volgen behandeltraject onduidelijk.
Welke stappen moeten genomen worden en welk materiaal is het meest geschikt om
mee te restaureren?
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Een systematische review van Hurst34 gaat opzoek naar evidence-based richtlijnen,
systematic reviews en randomised controlled trials (RCT) om antwoord te krijgen op
de vraag ‘welke restauratieve techniek de langste levensduur heeft en het best kan
worden toegepast voor de behandeling van gebitsslijtage’. Hurst34 concludeert dat er
momenteel alleen ‘low level evidence’ beschikbaar is in de vorm van expert-opinions
en observaties om richtlijnen te geven en er geen bewijs aanwezig is voor het succes
van welke behandeling dan ook34.
Naar mening van de auteur is evidence-based dentistry op zichzelf niet zaligmakend.
Resultaten uit studies kan men integreren met kennis die er al is, daar horen ook de
expert-opinions bij die behoren tot de ‘low level evidence’. Een anekdote ter
illustratie: Een onderzoeker zit met de volgende vraag: “Als ik een baksteen van 500
kilo op mijn voet laat vallen, is mijn voet dan gebroken?” Volgens strikte navolging
van de evidence-based medicine moet het antwoord zijn: “Op deze vraag kan geen
antwoord gegeven worden, want RCT’s ontbreken.” Echter een expert-opinion op
deze vraag zou zijn: “Ik zou het niet doen, ik denk dat de voet breekt.”115 Ondanks de
conclusie van Hurst34 hoopt de auteur toch relevante informatie te kunnen halen uit
de ‘low level evidence’. Het best beschikbare ‘bewijs’ moet gebruikt worden om
richting te geven, ook wanneer deze van een laag niveau is zoals in dit geval.

1.6.2. Vraagstelling
Zoals beschreven is het uitsluitend aanwezig zijn van ‘low level evidence’34 naar
mening van de auteur geen reden om geen verheldering te kunnen geven in het
beschreven probleem. Daarom wil de auteur, middels een systematische review van
de recent gepubliceerde literatuur, richtlijnen opstellen voor de behandeling van
algehele gebitsslijtage. Deze richtlijnen moeten geschikt zijn voor het CTM en
duidelijkheid geven in het traject van behandelen. De vraagstelling luidt:
Wat is, volgens de recent gepubliceerde literatuur, de meest aangewezen
behandelmethode voor algehele gebitsslijtage wanneer met behulp van het
gebitsslijtagestroomschema (GSS) is vastgesteld dat behandeling nodig is?
Onder recent gepubliceerde literatuur wordt verstaan literatuur die maximaal 10 jaar
geleden is gepubliceerd. Als meest aangewezen behandelmethode wordt een
methode bedoeld waarvan aangenomen kan worden dat een minimale overleving
van 5 jaar mogelijk is voor driekwart van de behandelingen. Het resultaat van
behandelen moet esthetisch bevredigend zijn, mag niet uitneembaar zijn en moet
minimale schade toebrengen aan het te restaureren element en zijn antagonist. De
overige criteria waaraan de behandeling moet voldoen worden besproken in de
doelstelling (zie 1.5.3. Doelstelling). Met algehele gebitsslijtage wordt aangegeven
dat de slijtage niet solitair, maar gecombineerd posterieur en anterieur aanwezig
moet zijn. In het onderdeel ‘diagnostiek’ en ‘behandelmoment’ (zie 1.4. Diagnostiek
en 1.5. Behandelmoment) wordt uitgebreid ingegaan op het GSS. Volgens het GSS
wordt behandeling gestart wanneer de slijtage is voortgeschreden tot net in het
dentine of dat de slijtage zich uitbreidt over meer dan vier elementen in combinatie
met verlies van hoektandgeleiding (occlusale slijtage)29.
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1.6.3. Doelstelling
Het doel van dit onderzoek is om middels een uitgebreide systematische review van
de recent (maximaal 10 jaar oud) gepubliceerde literatuur richtlijnen op te stellen
voor behandeling van algehele gebitsslijtage. In het bijzonder voor gebruik door
studenten in het CTM en om heersende onduidelijkheid weg te nemen. Door de
aanwezigheid van uitsluitend ‘low level evidence’ kan Hurst in zijn systematische
review geen uitspraak doen over de meest aangewezen behandeling voor
gebitsslijtage34. Ondanks de bevindingen van Hurst34 wil de auteur met op ‘low level
evidence’-gebaseerde richtlijnen proberen de vraagstelling te beantwoorden omdat
verwacht wordt dat de toepasbaarheid en relevantie van deze richtlijnen groot zullenl
zijn.
De richtlijnen moeten een behandeling beschrijven die voldoet aan primaire en
secundaire criteria. De primaire criteria omvatten; (1) zo volledig mogelijke
beschrijving van de behandeling, (2) behandeling van slijtage voortgeschreden tot
net in het dentine of meer dan vier elementen in combinatie met verlies van
hoektandgeleiding (behandelmoment volgens het GSS), (3) de aanname dat de
behandeling een minimale overleving heeft van 5 jaar voor driekwart van de
behandelingen (een acceptabele vijfjaarsoverleving), (4) een esthetisch bevredigend
resultaat, (5) niet uitneembaar en (6) minimale schade aan het te restaureren
element en zijn antagonist. Dit betekent een minimaal invasieve behandelmethode,
waarbij zoveel mogelijk van het gezonde tandmateriaal intact wordt gelaten en de
kans op complicaties wat betreft de vitaliteit van het element zo klein mogelijk blijft.
Er wordt expliciet gesproken van een ‘aanname’ dat de behandeling een minimale
overleving heeft van 5 jaar, want evidence lijkt hiervoor niet te bestaan34. De primaire
criteria gelden ook als inclusiecriteria.
De secundaire criteria benaderen grotendeels ‘dynamisch behandelconcept’ zoals
besproken door Creugers et al.35. Allereerst moet (1) het behandeltraject eenvoudig
uitvoerbaar zijn, zodat tandartsen in opleiding, met relatief weinig praktijkervaring, de
behandeling ook zonder complicaties uit kunnen voeren. Omdat de student
tandheelkunde gemiddeld genomen over minder vaardigheden beschikt en meer tijd
nodig heeft voor een behandeling36, moet (2) het traject uitgebreid faseerbaar zijn,
waarbij er sprake is van een relatief stabiele mondsituatie in de tussenpozen. Dit kan
voor de patiënt een extra financieel voordeel hebben, omdat niet alles in één keer
betaald hoeft te worden37. De methode moet (3) het toe laten om eenvoudig
aanpassingen en reparaties te doen en als laatste moeten (4) de kosten in
verhouding met de kwaliteit zo laag mogelijk blijven om een brede groep van
patiënten te kunnen bereiken. De primaire en secundaire criteria zullen de auteur
leiden bij het opstellen van richtlijnen voor de behandeling van algehele
gebitsslijtage. De secundaire criteria zullen geen rol spelen bij de inclusiecriteria
gezien het beperkt aantal publicaties dat beschikbaar is34. Wel zullen de secundaire
criteria een rol spelen bij het vormen van uiteindelijke richtlijnen. De auteur verwacht
vanuit de expert-opinions geen eensgezindheid in behandelmethoden; de secundaire
criteria zullen in de discussie het vormen van eenstemmige richtlijnen begeleiden.
Het is geenszins de bedoeling van dit onderzoek om een strikt behandelprotocol op
te stellen, maar juist ‘grove’ richtlijnen aan de hand waarvan de behandelaar
(student) zijn eigen behandelmethode en voorkeur kan ontwikkelen en de
onduidelijkheid binnen het CTM wordt weggenomen.
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2.

Materiaal & methoden

2.1. Zoekstrategie
Gezien de vele behandelmogelijkheden voor gebitsslijtage en het beperkt aantal
publicaties34, is gekozen om alleen te zoeken met de algemene term voor
gebitsslijtage (“Tooth Wear”) gekoppeld aan een subheading voor behandeling ervan
(“therapy” of “rehabilitation”). Hierdoor wordt een zo groot mogelijke begingroep
verkregen (hoge sensitiviteit), waardoor er zo min mogelijk publicaties gemist
worden. De zoekopdracht werd uitgevoerd in februari 2012 in MEDLINE PubMed (US
National Library of Medicine) met de met behulp van MeSH opgestelde zoektermen
"Tooth Wear/rehabilitation"[MeSH] OR "Tooth Wear/therapy"[MeSH] voor Engelse of
Nederlandse humane artikelen in de afgelopen 10 jaar gepubliceerd in dentale
tijdschriften. Er werden totaal 491 hits gevonden. Tabel 11 geeft de opbouw van de
zoekopdracht weer.
Zoekopdracht – MEDLINE PubMed (10-02-2012)
Zoektermen
1 "Tooth Wear/rehabilitation"[MeSH]
2 "Tooth Wear/therapy"[MeSH]
3 #1 OR #2
#3 Limits: Humans, English, Dutch, Dental journals, published in the last
4
10 years

Hits
95
1273
1273
491

Tabel 11 Zoekopdracht

Naast de elektronische zoekopdracht is er ook handmatig gezocht in de database
van het Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde (NTvT). Op deze manier werden
nog 2 extra artikelen toegevoegd aan het zoekresultaat.

2.2. Studieselectie
In de zoekopdracht werd een selectie toegepast door alleen te zoeken naar Engelse
of Nederlandse humane artikelen gepubliceerd in de afgelopen 10 jaar in dentale
tijdschriften. Vervolgens zijn alle artikelen, inclusief de handmatig gevonden artikelen,
gescand op titel, waarbij de titel van het gepubliceerde artikel (gedeeltelijk)
betrekking moest hebben op de vraagstelling van dit onderzoek. Van de
overgebleven selectie werden daarna de abstracts gelezen. Vervolgens werden de
daaruit geselecteerde artikelen opgevraagd, gelezen en getoetst aan de in- en
exclusiecriteria. Uiteindelijk werden acht studies geselecteerd voor inclusie in dit
onderzoek. Tabel 12 beschrijft het proces in de studieselectie.
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Studieselectie
# Stap
1 Elektronische zoekopdracht (PubMed)
2 Handmatige zoekactie
3 Scannen van titel
4 Lezen van abstract
5 Lezen volledig artikel
6 Uiteindelijk geïncludeerde publicaties

Aantal artikelen
491
2
493
102
19
8

Tabel 12 Studieselectie

2.2.1. In- en exclusiecriteria
Van de 493 gevonden artikelen werden er 485 geëxcludeerd van uiteindelijke
deelname. De eerste reden van exclusie was dat na het scannen van de titel het
artikel geen (gedeeltelijke) overeenkomst had met de vraagstelling. Van de 493
gescande titels werden 107 abstracts gelezen. Behandelingen van minimale slijtage
(geen (net) geëxposeerd dentine) en onvolledige beschrijvingen of deelbeschrijvingen van de behandeling werden geëxcludeerd. De overige primaire
criteria, opgesteld om aan te geven waar de richtlijnen voor de behandeling aan
moeten voldoen, werden tevens toegepast (zie tabel 13 en 1.6.3. Doelstelling). Zo
werden rehabilitaties met uitneembare voorzieningen en conventionele behandelmethoden uitgesloten van deelname. De conventionele behandelmethode,
bestaande uit volledige rehabilitatie met uitgebreid kroon- en brugwerk, staat lijnrecht
tegenover minimaal invasief werken21,37,38.
Primaire criteria
1 Volledige beschrijving van de behandeling
2 Slijtage net in het dentine (behandelmoment volgens het GSS)
3 Acceptabele vijfjaarsoverleving
4 Esthetisch bevredigend resultaat
5 Geen uitneembare voorzieningen
6 Minimale schade aan element en antagonist
Tabel 13 De primaire criteria

Vervolgens werden 22 artikelen geselecteerd voor volledige analyse. Van drie
artikelen kon de auteur geen full-text exemplaar bemachtigen, daarom werden deze
artikelen uitgesloten van deelname. Van de negentien overige artikelen werden vier
conventionele behandelmethodes, zes onvolledige beschrijvingen en één
behandeling van minimale gebitsslijtage (niet ‘net in het dentine’) geëxcludeerd. De
overgebleven studies beschreven een esthetisch bevredigend resultaat en de
behandelmethodes hadden een acceptabele vijfjaarsoverlevingskans. Uiteindelijk zijn
deze artikelen geïncludeerd voor deelname aan dit onderzoek, zie figuur 2. De acht
artikelen beschrijven vijf verschillende behandelmethoden. Dietschi et al.20,45
gebruiken twee publicaties en Vailati et al.49-51 gebruiken drie publicaties om hun
behandelmethode te presenteren.
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Elektronische zoekopdracht
491 Titels

Handmatige zoekactie
2 Titels

Totaal
493 Titels

Na scannen titel
107 Abstracts gelezen

Na lezen abstract
22 Full-texts opgevraagd

3 Geen full-text
beschikbaar
4 Conventionele
rehabilitaties
6 Onvolledige
beschrijvingen
1 Behandeling
minimale gebitsslijtage

Uiteindelijk geïncludeerd
8 publicaties
Figuur 2 Schema ter verduidelijking van de studieselectie.

2.3. Kwaliteitsbeoordeling
De acht geïncludeerde publicaties zijn expert-opinions die vijf behandelmethoden
beschrijven. Beoordeling van de expert-opinions vindt plaats door beoordeling per
behandelmethode. De beschrijving van een tweetal behandelmethoden bestaat
namelijk uit meer dan één publicatie. Dat betekent dat er vijf beoordelingen gedaan
worden waarbij gemiddelden van de verschillende publicaties gebruikt zullen worden.
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De kwaliteitsbeoordeling komt tot stand door de auteur van het artikel, het
publicerende tijdschrift en het artikel zelf te beoordelen met behulp van een voor dit
onderzoek opgezet score-systeem op basis van de acht geïncludeerde artikelen, zie
tabel 14. Met behulp van dit systeem worden een drietal kwaliteitsindicatoren; hindex, SCImago Journal Rank (SJR) en aantal citaties van de publicatie39,40, in kaart
gebracht en krijgt de publicatie op basis daarvan per onderdeel één of geen punten
toegekend. Op basis van het totaal aantal punten wordt een score gegeven die, in
vergelijking met de andere geïncludeerde onderzoeken, een indruk geeft van de
kwaliteit van het artikel aan de hand van de drie eerder gekozen kwaliteitsindicatoren. Er is gekozen om hiervoor SciVerse Scopus te gebruiken (en dus SJR
en geen Journal Impact Factor) omdat Web of Science (ISI Web of Knowledge) een
aantal tijdschriften waaruit publicaties gebruikt worden niet indexeert41.
De h-index (Hirsh-index) geeft een indruk van het aantal publicaties van de eerste
auteur en de impact van het gepubliceerde werk42. Een auteur met een h-index van h
heeft gemiddeld een h aantal publicaties die een h aantal keer zijn geciteerd. De hindex zegt zowel wat over het aantal publicaties van de auteur als het aantal keer dat
iedere publicatie is geciteerd42.
SCImago Journal Rank (SJR) is een maat waarmee de invloed van het wetenschappelijke tijdschrift, aan de hand van het aantal citaties en de prestige van de
citerende tijdschriften, weergegeven kan worden 43. Omdat de tijdschriften binnen het
vakgebied van de tandheelkunde vallen is het niet nodig rekening te houden met het
verschil in citatie-gedrag tussen verschillende onderzoeksvelden; een Source
Normalized Impact per Paper (SNIP) is overbodig44. De SJR wordt per jaar
vastgelegd, het jaar van publicatie wordt gebruikt om de bijpassende SJR op te
zoeken.
Het aantal citaties geeft aan hoe vaak het artikel geciteerd is na publicatie en geeft
een indruk hoe het artikel in het vakgebied wordt opgenomen. Voor beschrijvingen
die uit meerdere publicaties bestaan, zoals Vailati et al.49-51, zal het gemiddelde van
het aantal citaties en de andere hierboven waarden genomen worden.
Voor
de
drie
kwaliteitsindicatoren is door de auteur,
op geleide van inzicht in de
scores van de geïncludeerde
publicaties, een grens vastgelegd. Scoort de publicatie
boven of gelijk aan deze grens
dan scoort het hier één punt.
Anderzijds nul punten, waardoor een maximum van drie en
een minimum van nul punten
gehaald kan worden. Nul
Tabel 14 Score-systeem voor kwaliteitsbeoordeling
punten betekent een ‘zwakke’,
één tot twee punten een
‘gemiddelde’ en drie punten een ‘sterke’ score ten opzichte van de andere
geïncludeerde artikelen. De kwaliteitsbeoordeling zal een rol spelen in de verwerking
van de resultaten.
Score-systeem t.b.v. de kwaliteitsbeoordeling
Maat
h-index
SJR
Citaties
Score Punten Score Punten Aantal Punten
<7
0
<0.030 0
<2
0
≥7
1
≥0.030 1
≥2
1
Beoordeling
Totaal aantal punten
Score
0
Zwak
1-2
Gemiddeld
3
Sterk
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2.4

Verwerking resultaten

De acht geïncludeerde expert-opinions vormen vijf behandelmethoden. Een drietal
publicaties zijn het vervolg op eerdere publicaties die samen één behandeling
beschrijven. Deze vijf behandelmethoden worden beoordeeld op kwaliteit, middels de
reeds beschreven kwaliteitsbeoordeling, en vervolgens samengevat. De samenvattingen worden ondersteund met behulp van tabellen. In deze tabellen moet
duidelijk naar voren komen welke stappen er genomen worden en wat daarvoor (1)
de procedure, (2) het gebruikte materiaal en (3) het doel is. Deze samenvattingen
vormen samen met de kwaliteitsbeoordeling de resultaten van dit onderzoek. Een
overzichtstabel met de resultaten moet inzicht geven in een aantal belangrijke
stappen van de behandeling van algehele gebitsslijtage; (1) wordt de verticale
dimensie van occlusie (VDO) uitgetest (en zo ja, hoe?), (2) wordt gebruik gemaakt
van een diagnostische opwas, (3) welke positie wordt gebruikt als uitgangspunt voor
de beetverhoging, (4) wat wordt precies hersteld, (5) welke procedure wordt gevolgd,
(6) welke materialen worden gebruikt en (7) waaruit bestaat de nazorg? Tevens moet
de kwaliteitsbeoordeling verwerkt worden in het overzicht.
In de discussie zal aandacht besteed worden aan de mogelijkheid om richtlijnen op
te stellen aan de hand van de resultaten. De kwaliteitsbeoordeling zal hierin een rol
spelen door hoog scorende expert-opinions meer mee te laten wegen in de op te
stellen richtlijnen dan laag scorende expert-opinions (zie 4.3. Verwerking resultaten).
De overzichtstabel en de daarin besproken stappen zullen de basis vormen voor de
discussie en de opbouw van de richtlijnen (zie 3.3. Overzicht resultaten).
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3.

Resultaten

3.1

Kwaliteitsbeoordeling

De h-index van Dietschi en Roeters zijn duidelijk hoger dan van de overige auteurs.
De SJR van de publicerende tijdschriften lijkt redelijk gelijk en Vailati et al.49-51 heeft
met vijf citaties ruim de meeste van alle geïncludeerde publicaties. De resultaten
staan in de onderstaande tabel (tabel 15).
Kwaliteitsbeoordeling
h-index SJR
Artikel
Dietschi et al. 2011

20,45

Citaties

13

0.032 1

Vailati et al. 200849-51

3

0.027 5

Mizrahi et al. 200852

4

0.027 1

Roeters et al. 200321

12

0.038 0

van Pelt et al. 200337

2

0.038 0

Tabel 15 Waarden uit SciVerse Scopus

Na toepassing van het score-systeem (zie 2.3. Kwaliteitsbeoordeling, tabel 14) scoort
geen van de expert-opinions maximaal of ‘sterk’. Dietschi et al.20,45, Vailati et al.49-51,
Roeters et al.21 en van Pelt et al.19 scoren ‘gemiddeld’ en Mizrahi52 scoort het laagst
met ‘zwak’ als kwaliteitsbeoordeling. Zie tabel 16 voor de resultaten.

Kwaliteitsbeoordeling (na toepassing score-systeem)
Punten per onderdeel
h-index SJR Citaties Totaal
Artikel
Dietschi et al. 2011

20,45

Score

1

1

0

2

Gemiddeld

Vailati et al. 200849-51

0

0

1

1

Gemiddeld

Mizrahi et al. 200852

0

0

0

0

Zwak

Roeters et al. 200321

1

1

0

2

Gemiddeld

van Pelt et al. 200337

0

1

0

1

Gemiddeld

Tabel 16 Beoordeling van de kwaliteit aan de hand van de drie kwaliteitsindicatoren

Rijksuniversiteit Groningen – Centrum voor Tandheelkunde en Mondzorgkunde

21

De behandeling van algehele gebitsslijtage; een systematische review.

3.2

Samenvattingen

3.2.1. Dietschi et al.20,45
Dietschi et al.20,45 beschrijft in zijn review een integraal behandelmodel dat bestaat uit
drie alomvattende stappen. Het doel van de verschillende stappen is om het gebit te
beschermen van verdere slijtage en zoveel mogelijk weefsel besparend te werk te
gaan. In de eerste stap wordt een etiologisch klinisch onderzoek gestart. De tweede
stap bestaat uit de behandelplanning en uitvoering en de laatste stap bestaat uit
nazorg en vervolgbehandeling, zoals; vervaardiging van een occlusale beschermplaat (OB), regelmatige revisies, reparatie of vervanging van restauraties en
eventueel aanvullende restauratieve ingrepen20,45.
Om inzicht te krijgen in hoeveel de verticale dimensie van occlusie (VDO) opgehoogd
moet worden, wordt een opwas gemaakt op in maximale occlusie (MO) ingegipste
modellen. Het doel van de opwas is tevens de anterieure verticale en horizontale
overbeet (VOB en SOB), de front- en hoektandgeleiding (FHG) en het horizontale
vlak van occlusale (HVO) samen met de lachlijn te herstellen20.
Het restaureren met een hybride composiet op een directe manier heeft de voorkeur,
eventueel met hulp van siliconen indices gemaakt aan de hand van de opwas,
waarmee de hoogte en locatie van de buccale en linguale knobbels bepaald kan
worden20. Er wordt pas in tweede instantie voor een indirecte methode gekozen,
omdat preparatie van de elementen en tussenkomst van de tandtechnicus nodig is,
wat meer weefselverlies en hogere kosten met zich mee brengt. Echter bij veel
weefselverlies is indirect werken wel aan te bevelen, aangezien het meer controle
geeft over herstel van occlusie, articulatie en anatomie van de betrokken
elementen20,45.
Hybride posterior composiet, bestaande uit zowel grote als kleine vulstofdeeltjes, is
het materiaal van eerste keus voor direct restaureren vanwege de materiaaleigenschappen. Het kan eenvoudig gerepareerd of aangepast worden 85. Slijtage en
chipping komen voor, maar zijn doorgaans zonder complicaties te herstellen.
Volledige mislukkingen komen weinig voor; in het ergste geval moet men de
restauratie vervangen85. Ook voor indirect gebruik is hybride composiet een geschikt
materiaal20. Een ander geschikt materiaal om indirect mee te restaureren is lithium
disilicaat (LD), zoals IPS e.max Press®, Ivoclar. De veerkracht hiervan is hoger dan
van andere keramische materialen, zoals IPS Empress®, Ivoclar, en heeft een
hogere vermoeidheids-weerstand dan met porselein opgebakken zirconia
restauraties57,58. Het succes van keramiek of composiet voor de vervaardiging van
indirecte restauraties lijkt niet veel van elkaar te verschillen111.
Wanneer indirecte naast directe restauraties deel uit maken van de restauratieve
behandeling dienen eerst de indirecte restauraties geplaatst te worden, zo is de
nieuwe VDO aanwezig en wordt direct restaureren eenvoudiger20,45. Dietschi begint
met het restaureren van de molaren en premolaren waarna begonnen kan worden
met het herstellen van de voortanden. Voor restauratie van het bovenfront geeft
Dietschi verschillende opties, namelijk; volledig direct, de sandwich-methode van
Vailati et al.48 en, in gevallen van extreme slijtage, volledig indirect 20. De gekozen
methode is afhankelijk van de wens van de patiënt, voornamelijk op esthetisch en
financieel gebied20.
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Na het restaureren dienen front- en hoektandgeleiding (FHG) en het horizontale vlak
van occlusie (HVO) hersteld te zijn en dient de patiënt ‘s nachts een occlusale
beschermplaat (OB) te dragen. Patiënten met TMD klachten krijgen een
therapeutische opbeetplaat en de rest een met warmte gevormde mal als OB die
over algemeen beter geaccepteerd wordt20. De nazorg bestaat uit regelmatige
controle en het herstellen of vervangen van restauraties20.
Dietschi et al. 2011 - A Comprehensive Treatment Approach20,45
Stap 1
Stap 2
Stap 3
Procedure Opwas (MO)
(In)direct
(In)direct front
posterior
(>1mm verlies
VDO = indirect)
Materiaal
Hybride
Hybride
composiet,
composiet, LD*
LD*
Doel
Diagnostisch
Herstel VDO Herstel HVO,
herstel VDO,
FHG
HVO, FHG
Tabel 17 Schematisch overzicht van het behandelconcept van Dietschi et al. 2011
20
* Dietschi et al. geven lithium disilicaat (LD) aan als keramiek van eerste keus.

Stap 4
OB, controle,
reparatie

Bescherming,
monitoren

20,45

Dietschi D, Argente A A Comprehensive and Conservative Approach for the Restoration of Abrasion
20
and Erosion Part I & II Eur J Esthet Dent 2011;6(1):20-33
Dietschi D, Argente A A Comprehensive and Conservative Approach for the Restoration of Abrasion
45
and Erosion Part II: Clinical Procedures and Case Report Eur J Esthet Dent 2011;6(2):142-59

3.2.2. Vailati et al.49-51
Vailati et al.49-51 beschrijft in 3 opeenvolgende artikelen een 3-staps methode om
volledige gebitsslijtage te restaureren. Zij streeft naar een minimaal invasieve
behandelmethode waarbij men de vitaliteit van elementen waarborgt en zoveel
mogelijk tandweefsel behoudt. Vailati et al.49 beschrijven een volledig conventionele
rehabilitatie, bestaande uit kroon- en brugwerk, als te agressief en ingrijpend en
prijzen een meer behoudende behandelmethode aan; de 3-staps methode49-51.
De eerste stap bestaat uit het maken van een vestibulaire opwas van de bovenkaak,
maximaal tot en met de eerste molaar. Met behulp van deze opwas kan in de mond
een mock-up gemaakt worden van een tijdelijk composiet, een hulpmiddel om de
verwachtingen van de behandelaar en patiënt op elkaar af te stemmen en de patiënt
inzicht te geven in wat de mogelijkheden zijn. De incisale randen (incisaallijn) moeten
tevens in harmonie zijn met het horizontale vlak van occlusie (HVO) om een
esthetisch fraai resultaat te krijgen. Afhankelijk van hoeveel de incisale rand
opgebouwd moet worden bepaalt de technieker de positie van het occlusale vlak en
dus de verdeling van de extra interocclusale ruimte als gevolg van de nieuwe VDO.
Een naar cervicaal verlengde mock-up kan gebruikt worden om een indruk te krijgen
van het resultaat na chirurgische kroonverlenging49.
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Vailati et al.50 beschrijft dat het beste de maximale occlusie (MO) als uitgangspunt
voor het herstel van de dentitie genomen kan worden. De centrale relatie (CR) is
alleen nodig wanneer gewerkt wordt via een conventionele full-mouth reconstructie,
waarbij mogelijk alle intermaxillaire referentiepunten verdwijnen en centrale relatie
(CR) de enige reproduceerbare positie is van de onderkaak. Werken in CR in
combinatie met een klasse-II molaarrelatie, kan leiden tot een vergroting van de
sagittale overbeet (SOB) wat kan leiden tot verlies van fronttandgeleiding,
onnatuurlijk groot gevormde cinguli in het bovenfront en verminderde esthetiek50.
Volgens Vailati et al.50 zijn er voor zover bekend geen bijwerkingen van het verhogen
van de VDO in MO50.
De toename van VDO wordt bepaald door de ruimte die nodig is voor het restauratiemateriaal en voor het herstellen van de esthetiek. De toename dient zo minimaal
mogelijk te zijn om ervoor te zorgen dat de patiënt de nieuwe VDO accepteert 49-51.
Vailati maakt gebruik van een directe composietmethode om de door de technieker
gecreëerde VDO over te zetten in de mond en de nieuwe beethoogte uit te testen. Er
wordt geen gebruik gemaakt van de traditionele methode met behulp van een
occlusale opbeetplaat (OO)21. Dit leidt tot een besparing van tijd en kosten 50. Met
behulp van doorzichtige siliconenmallen worden premolaren en eerste molaren
opgebouwd met composiet, waarbij tweede molaren als distale en hoektanden als
mesiale stops dienen. De restauraties zijn en bloc, maar de interdentale ruimtes
moeten open blijven waardoor reiniging (Superfloss) mogelijk is50. Met interim
composietrestauraties is medewerking van de patiënt 100 procent en preparatie van
de elementen overbodig waardoor de behandeling volledig reversibel is50. De nieuwe
VDO dient één maand uitgetest te worden alvorens vervolgbehandeling plaats kan
vinden50.
Omdat de anatomie van frontelementen, onder andere door de sterke mesiale en
distale insnoering ter hoogte van de glazuurcementgrens, een weefselbesparende
omslijping onmogelijk maakt en omdat men streeft naar behoud van vitaliteit56, kiest
Vialati et al.51 voor de sandwich-techniek48. Hiervoor wordt eerst het palatinale aspect
van het bovenfront gerestaureerd met direct of indirect composiet, afhankelijk van de
mate van slijtage. Vervolgens kunnen labiaal, afhankelijk van de esthetische wensen,
indirecte labiale veneers gemaakt worden. Het doel van de palatinale onlays is om
front- en hoektandgeleiding (FHG) te herstellen en zo weefselbesparend mogelijk te
werken51. Het blijkt eenvoudiger om in het laboratorium de front- en
hoektandgeleiding te herstellen, waardoor indirect werken de voorkeur heeft51.
Na adhesieve cementatie van de palatinale onlays maakt men wederom een mockup voor het front en kan men aan de hand hiervan het element zo minimaal invasief
mogelijk prepareren voor het vervaardigen van indirecte labiale (keramische)
veneers, waarbij men de lengte, die in eerste instantie werd hersteld door palatinale
onlays, weer verwijderd51. Men kan ook besluiten hier mee te wachten, aangezien na
plaatsen van palatinale onlays een stabiele situatie ontstaat waarin VDO is
toegenomen en functie is hersteld in de vorm van front- en hoektandgeleiding (FHG).
Vanuit deze situatie kan men gefaseerd aan de slag met restaureren van het
labiale/incisale aspect van het bovenfront of het posterieure gedeelte, waar zich nog
interim composiet restauraties bevinden49-51.
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Vailati et al. 2008 - The Three-Step Technique49-51
Stap 1
Stap 2
Stap 3
Procedure 1.Opwas
1.Opwas 4,5,6 Palatoincisale
front BK (5-5) BK&OK (MO)
onlays BK (1-3)
2.Mock-up
2. Interim
restauraties
Materiaal Tijdelijk
Direct
(In)direct
composiet
composiet
composiet
Doel

Bepalen HVO Herstel +
en esthetiek
uittesten VDO

Stap 4
1.Labioincisale
veneers BK (1-3)
2.Posterior
restaureren
(In)direct
composiet of
keramiek
Duurzaam herstel
volledige dentitie

Herstel FHG

Tabel 18 Schematisch overzicht van de 3-staps techniek door Vailati et al. 2008

49-51

Vailati F, Belser UC Full-mouth adhesive rehabilitation of a severely eroded dentition: the three-step
49
technique part 1 Eur J Esthet Dent 2008;3(1):30-44
Vailati F, Belser UC Full-mouth adhesive rehabilitation of a severely eroded dentition: the three-step
50
technique part 2 Eur J Esthet Dent 2008;3(2):128-46
Vailati F, Belser UC Full-mouth adhesive rehabilitation of a severely eroded dentition: the three-step
51
technique part 3 Eur J Esthet Dent 2008;3(3):236-57

3.2.3. Mizrahi52
In de behandelmethode van Mizrahi wordt conventioneel gecombineerd met adhesief
werken. De voordelen van adhesieve tandheelkunde zijn; (1) minimaal invasieve
benadering en (2) hoog esthetische resultaat52. Nadelen zijn de complexe techniek
en de gevoeligheid van die techniek voor fouten 52. Voor de behandeling van algehele
gebitsslijtage moet een zo optimaal mogelijke combinatie gemaakt worden van de
twee technieken waarbij minimaal invasief prepareren niet ten koste gaat van de
duurzaamheid52. Het doel van de behandeling is het creëren van een wederzijds
beschermde occlusie (mutual protected occlusion) waarbij de zijdelingse delen de
frontelementen ontlasten in maximale occlusie en de frontelementen de zijdelingse
delen ontlasten bij excentrische bewegingen middels front- en hoektandgeleiding
(FHG)9,52.
Bij patiënten met algehele gebitsslijtage is meestal ruimtegebrek (in verticale zin) en
is verhoging van de beet nodig voor het restaureren van de elementen. De eerste
stap is het verhogen van de verticale dimensie van occlusie (VDO) in was op de
studiemodellen ingegipst in centrale relatie52. Alleen incisaal en palatinaal van het
bovenfront en incisaal van het onderfront wordt opgewassen, waarna het overgezet
wordt met siliconen mallen naar de mond en, in combinatie met een occlusale
opbeetplaat (OO) alleen voor de zijdelingse delen, wordt de nieuwe VDO voor twee
maanden getest52.
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Als derde stap worden de frontelementen in de bovenkaak volledig omslepen.
Mizrahi kiest voor conventionele volledige preparaties omdat de frontelementen bij
algehele gebitsslijtage zowel incisaal als palatinaal, en bij gebruik van palatoincisale
onlays ook labiaal, vanwege de meestal onbevredigende esthetiek die de labiale
overgang tussen tand en restauratie met zich mee brengt, gerestaureerd dienen te
worden52.
Vervolgens wordt een volledige opwas gemaakt aan de hand van de nieuw
ingestelde VDO. De noodkronen in het front worden vervangen door tijdelijke
composiet kronen, deze zijn duurzamer, maar nog steeds aan te passen. Siliconen
mallen, gemaakt aan de hand van de volledige opwas, begeleiden de preparatie van
zijdelingse delen en onderfront, waarbij tot en met de eerste molaren wordt gekozen
voor volledig lithium disilicaat (LD) en bij de tweede molaren voor goud. Beide
restauratiematerialen worden adhesief gecementeerd en het dentine wordt direct na
preparatie geseald volgens Magne52,53 (IDS-techniek).
In het onderfront wordt gekozen voor labio-incisale veneers die tegelijk met de
zijdelingse delen van de bovenkaak en de tweede molaren van de onderkaak
adhesief worden gecementeerd. Dit wordt gedaan om eventueel verlies in VDO,
vanwege slijtage van de tijdelijke composietkronen in het bovenfront, tegen te
gaan52. Als laatste stap worden de composietkronen in het front vervangen door
definitieve kronen en wordt een occlusale beschermplaat (OB) voor ’s nachts
gemaakt52.
Mizrahi et al. 2008 - Combining Traditional and Adhesive Dentistry52
Stap 1
Stap 2
Stap 3
Stap 4
Nazorg
Procedure 1.Opwas front
Tijdelijke
Opbouw
Definitieve 1.OB
1eBK+2eOK (CR) kronen front
posterior +
kronen
2.Controle
2.Overzetten
BK (1-3)
veneers
front BK
3.OO posterior
onderfront
(1-3)
Materiaal

Direct composiet

Indirect
composiet

LD* + goud

Doel

Herstel +
uittesten VDO,
HVO en FHG

1.Duurzamer Herstel
2.Aanpasbaar VDO, HVO,
FHG

LD*
Front BK
definitief

Tabel 18 Schematisch overzicht van de techniek gebruikt door Mizrahi et al. 2008
*LD staat voor lithium disilicaat

Monitoren +
bescherming

52

Mizrahi B Combining Traditional and Adhesive Dentistry to Reconstruct the Excessively Worn
52
Dentition Eur J Esthet Dent 2008;3(3):270-89
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3.2.4. Roeters et al.21
Roeters et al.21 werken voornamelijk met direct composiet, omdat het minimale
preparatie behoeft, goed adapteert aan de antagonist en relatief lage kosten met zich
mee brengt21. Indirecte restauraties vergen een grotere opoffering aan tandweefsel
en de kosten zijn aanzienlijk hoger. Een voordeel is dat de duurzaamheid van
indirecte restauraties hoger ligt21. Waarbij de voorkeur uitgaat naar goud, omdat
goud minder abrasief is voor de antagonist dan keramiek en zij minder dikte nodig
heeft om een goede sterkte te kunnen bereiken21,54.
Er wordt begonnen met het verhogen van de beethoogte (VDO), waarbij men kan
kiezen dit direct te doen of eerst uit te testen met een occlusale opbeetplaat (OO). De
restauratieve fase begint in het bovenfront, aan de hand daarvan wordt bepaald
hoeveel de zijdelingse delen onder en boven verhoogd dienen te worden. Wordt er
met een opbeetplaat gewerkt dan kan het front uitgeslepen worden en anders
kunnen occlusale stops in de zijdelingse delen gecreëerd worden met composiet om
uitgroei te voorkomen21.
Door eerst de premolaren boven op te bouwen en vervolgens de premolaren onder
via een directe dichtbijt-techniek aan te passen aan boven kunnen de elementen
relatief snel opgebouwd worden. Afhankelijk van de oorzaak van slijtage (zoals
klemmen en knarsen) kan er gecombineerd worden met indirecte restauraties. Zo
wordt in veel gevallen gekozen om de eerste of tweede molaren van gouden
restauraties te voorzien die adhesief gecementeerd worden, aangezien de preparatie
veelal minimaal is21.
Als nazorgfase adviseren Roeters et al.21 om de oorzaken van slijtage aan te pakken
en bij bruxisme een occlusale beschermplaat (OB) voor ’s nachts te plaatsen. Zie
onderstaande tabel (tabel 20) voor een overzicht van alle stappen.
Roeters et al. 2003 – Directe Occlusieopbouw21
Stap 1
Stap 2
Stap 3
Procedure OO
1.Opbouw
Opbouwen
anterior (1eBK) 1.Premolaren BK
2.Inslijpen OO 2.Premolaren OK
Materiaal
Direct
Direct composiet
composiet
Doel

Uittesten Herstel VDO,
nieuwe
FHG, HVO
VDO

Stap 4
Restaureren
molaren

Nazorg
OB

Direct
composiet,
indirect goud

Herstel VDO, HVO

Tabel 20 Schematisch overzicht van de behandelrichtlijnen van Roeters et al. 2003

Bescherming
21

Roeters FJM, Opdam NMJ, Stel M Occlusieopbouw met directe restauraties Ned Tijdschr
21
Tandheelkd 2003;110:229-233
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3.2.5. van Pelt et al.37
Minimaal invasief, mogelijkheid tot aanpassingen in vorm en tot uitstellen en/of
spreiden van meer invasieve behandelingen, waarmee tevens de kosten voor de
patiënt, en de fraaie esthetiek zijn reden voor van Pelt et al.37 om composiet te
gebruiken als materiaal van eerste keus om weefselverlies ten gevolge van
gebitsslijtage te herstellen. Het ‘dynamisch behandelconcept’ 35, waarbij gebruik
maakt wordt van ‘adhesief parkeren in composiet’ brengt de hierboven genoemde
voordelen met zich mee37.
Als eerste stap kijken van Pelt et al.37 naar occlusie en articulatie. Zolang er geen
functionele klachten en/of functieafhankelijke pathologieën in het kauworgaan zijn
wordt er gesproken van een fysiologische occlusie. Anders betreft het een nietfysiologische occlusie. Dit laatste dient middels een (tijdelijke) therapeutische
occlusie behandeld te worden, gericht op herstel van de beschadigde structuren 37.
Bij een fysiologische occlusie is het adaptatievermogen aan occlusale veranderingen
groot; spierlengte, freeway-space (FWS) en rustpositie passen zich geleidelijk aan.
Toch wordt aanbevolen de nieuwe beethoogte primair uit te testen met een occlusale
opbeetplaat (OO)37.
In het geval van algehele gebitsslijtage worden bestaande verhoudingen tussen
boven- en onderkaak gewijzigd; er wordt gesproken van een reorganiserende
benadering37. Bij opbouw van de occlusie wordt begonnen in het front waarbij fronten hoektandgeleiding (FHG) de voorkeur heeft, omdat dit eenvoudiger te realiseren
is en pathologische slijtage in de zijdelingse delen kan verminderen 37. Na opbouw
van de zijdelingse delen moeten minimaal twee stabiele occlusale stops in beide
delen aanwezig zijn om mandibulaire stabiliteit te waarborgen. Het is de bedoeling in
maximale occlusie geen contact tussen het boven- en onderfront te creëren en de
zijdelingse delen te ontlasten bij excentrische bewegingen volgens de ‘mutual
protected occlusion’37.
Na diagnose wordt begonnen met preventie middels voorlichting, actieve preventie
en actieve behandeling. Afhankelijk van de mate en de etiologie van de slijtage wordt
gekozen voor een indirecte of directe behandelmethode; wanneer mogelijk wordt
gekozen voor direct werken met composiet. Van Pelt37 bespreekt drie verschillende
directe restauratieve mogelijkheden37.
De eerste techniek bestaat uit het direct opbouwen (uit de hand) van het front met
composiet. Met de tweede techniek wordt de opbeetplaat stap voor stap ingekort en
worden zijdelingse delen aansluitend opgebouwd. De laatste techniek geeft een
methode waarbij gebruik gemaakt wordt van dieptrekmallen gemaakt met behulp van
de (diagnostische) opwas zoals in 1987 al beschreven door Wabeke et al.124. Dit kan
eventueel ook met een occlusale opbeetplaat (OO) waar van te voren al rekening is
gehouden met ruimte voor het aanbrengen van composiet37.
Het resultaat moet uiteindelijk leiden tot een eenduidige maximale occlusie (MO), met
enige vrijheid rond de occlusale stops (freedom-in-centric) en soepele front- en
hoektandgeleiding (FHG) bij excentrische bewegingen. Naast een directe methode
kan eventueel ook gebruik gemaakt worden van indirecte composietuplays, waarmee
morfologisch een beter resultaat behaald kan worden, maar die aanzienlijk duurder
zijn en meer invasief. Weefselbesparing staat te alle tijde voorop37.
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van Pelt et al. 2003 - Directe Occlusieopbouw37
Stap 1
Stap 2
Stap 3
Procedure OO
Opbouwen front
Posterior
(1eBK) in CR
opbouwen
Materiaal
Doel

Direct composiet
Herstel VDO,
HVO, FHG

Uittesten
nieuwe VDO

Direct composiet
Herstel occlusie

Tabel 21 Schematisch overzicht van de stappen door van Pelt et al. 2003

29

Stap 4
Dynamisch
vervangen van
restauraties
Indirect
Duurzaamheid
verhogen

37

Pelt AWJ van, Derksen HB, Jong HP de Occlusieopbouw met Directe Tandkleurige Materialen Ned
37
Tijdschr Tandheelkd 2003;110:223-228

3.3. Overzicht resultaten
Onderstaande tabel geeft een overzicht van alle resultaten, zowel de
kwaliteitsbeoordelingen als de samenvattingen, van de geïncludeerde expertopinions (zie tabel 22).
Samenvatting resultaten
A* Behandelmethode
#
Testen VDO Positie
20 Nee
MO
45

KB**
Opwas
Ja

Procedure
1.Posterior
2.Anterior
1.Mock-up
2.(Interim)
posterior
3.Palatoincisaal BK
1.Direct
anterior
2.Indirect
posterior
3.Indirect
anterior
1.Anterior
2.Posterior
3.Posterior
indirect
1.Anterior
2.Posterior

49
50
51

Ja, interim
composiet
(anterior)

MO

Ja

52

Ja, interim
composiet
(posterior)
i.c.m. OO
(anterior)

CR

Ja

21

Ja, OO

?

Nee

37

Ja, OO

CR

Soms

Herstel
VDO
HVO
FHG
VDO
HVO
FHG

Materiaal
(In)direct
composiet,
LD
(In)direct
composiet,
keramiek

Nazorg
OB,
controle

Sterk

?

Sterk

VDO
HVO
FHG

(In)direct
composiet,
LD, goud

OB,
controle

Zwak

VDO
HVO
FHG

Direct
composiet,
goud

OB

Sterk

VDO
HVO
FHG

Direct
composiet,
indirect

?

Sterk

Tabel 22 Overzichtstabel van de resultaten. A*=Artikel KB**=Kwaliteitsbeoordeling
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Dietschi et al.20,45 test de nieuwe VDO niet uit, de overige auteurs wel, waarbij Vailati
et al.49-51 en Mizrahi52 gebruik maken van een interim composiet opbeet. Mizrahi52
gebruikt een combinatie door posterior een occlusale opbeetplaat (OO) toe te
passen. Roeters et al.21 en van Pelt et al.37 kiezen voor de OO. Als positie om de
beetverhoging in uit te voeren gebruiken Dietschi et al.20,45 en Vailati et al.49-51
maximale occlusie (MO), Mizrahi52 en van Pelt et al.37 kiezen voor centrale relatie
(CR). Drie auteurs, waaronder Dietschi et al.20,45, Vailati et al.49-51 en Mizrahi52,
gebruiken een diagnostische opwas voorafgaand aan de restauratieve ingreep. Van
Pelt et al.37 en Roeters et al.21 doen dit niet, aangezien zij voornamelijk gebruik
maken van direct composiet. Wanneer door van Pelt37 gebruik gemaakt wordt van de
maltechniek wordt wel een opwas gemaakt. Voor alle methoden is het herstel van
verticale dimensie van occlusie (VDO), front- en hoektandgeleiding (FHG) en
horizontale vlak van occlusie (HVO) het belangrijkste na te streven doel van de
behandeling. Bij Dietschi et al.20,45 en Vailati et al.49-51 begint de behandeling
posterior, de overige auteurs geven de voorkeur om anterior te beginnen met
restaureren.
Alle behandelmethoden maken gebruik van direct composiet, waarbij Dietschi et
al.20,45, Vailati et al.49-51 en Mizrahi52 ook gebruik maken van indirect composiet en
keramiek. Mizrahi52 en Roeters et al.21 maken ook gebruik van goud. Als nazorg
bevelen alle studies, behalve Vailati et al.49-51 en van Pelt et al.37, een occlusale
beschermplaat (OB) aan. Dietschi et al.20,45 en Mizrahi52 doen tevens een
regelmatige controle. Bij Vailati et al.49-51, Roeters et al.21 van Pelt et al.37 is sprake
van een ‘dynamisch behandelconcept’35. Alleen de kwaliteitsbeoordeling van
Mizrahi52 is ‘zwak’, de overige 4 studies scoren ‘sterk’.
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4.

Discussie

4.1.

Resultaten

Deze systematische review van de literatuur is uitgevoerd om te achterhalen wat de
meest aangewezen behandelmethode is voor het behandelen van algehele
gebitsslijtage. Ondanks eerdere bevindingen van Hurst34 was het de bedoeling om
aan de hand van expert-opinions (zogenaamde ‘low level evidence’) behandelrichtlijnen te vinden die voldoen aan de primaire criteria (zie 1.6.3. Doelstelling).
Vanuit de resultaten van dit onderzoek kan geen eenduidig antwoord gegeven
worden op de vraagstelling. Hiervoor verschillen de vijf behandelmethodes te veel
van elkaar (zie 3.3. Overzicht resultaten). De doelstelling van dit onderzoek kan
waarschijnlijk wel met aanvullend onderzoek gehaald worden. Met behulp van de
secundaire criteria (zie 1.6.3. Doelstelling), de kwaliteitsbeoordeling (zie 3.1.
Kwaliteitsbeoordeling) en aanvullende literatuur zal in de verwerking van de
resultaten (zie 4.3. Verwerking Resultaten) geprobeerd worden om eenstemmige
richtlijnen op te stellen waarmee de vraagstelling beantwoord kan worden.

4.2. Terugkoppeling studie-opzet
Door in de zoekopdracht met een hele brede MeSH-term te zoeken (‘Tooth Wear’)
hoopte de auteur zo min mogelijk artikelen met relevante informatie te missen, omdat
de beschikbare literatuur beperkt is34. Door de zoekterm wel te koppelen aan
subheadings (/therapy en /rehabilitation), is het zoekresultaat misschien onbedoeld
verkleind en is de sensitiviteit niet zo hoog als gedacht. Dit is afhankelijk van de
manier waarop de artikelen geïndexeerd zijn. Mogelijk zijn door het gebruik van
(extra) subheadings relevante artikelen niet meegenomen in de studieselectie.
Tijdens de studieselectie bleken 3 artikelen niet full-text beschikbaar. De (volledige)
inhoud van de artikelen is niet bekend, maar mogelijk hadden deze invloed gehad op
de resultaten. In de tijd tussen het uitvoeren van de studieselectie en het schrijven
van de discussie zijn nieuwe, goed bruikbare artikelen (Metha et al.59-62) gepubliceerd
die behandelmethoden bespreken conform de primaire criteria van dit onderzoek.
Deze studies zijn meegenomen in de discussie (als aanvullende literatuur), maar niet
in de resultaten.
De studieselectie is uitgevoerd door één onderzoeker, de auteur zelf. Tijdens het
selecteren zijn strikte criteria nagevolgd, maar mogelijk heeft er toch een studieselectiebias plaatsgevonden. Dit zou gebeurd kunnen zijn door meer selectief
artikelen te includeren dan aangegeven in de studieselectie (zie 2. Materiaal &
methode). Door twee onafhankelijke onderzoekers de zoekopdracht uit te laten
voeren en de resultaten onderling te vergelijken kan de studie-selectiebias wellicht
verminderd worden.
Een grote beperking van dit onderzoek is aangegeven in de probleemstelling (zie
1.6.1. Probleemstelling). Door het ontbreken van ‘high level evidence’, zoals RCT’s
en systematische reviews, kunnen geen aanbevelingen gedaan worden voor een
behandelmethode, zoals Hurst concludeert34. Door de doelstelling hier op aan te
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passen en het onderzoek uit te voeren met de best beschikbare ‘evidence’ zijn wel
resultaten beschikbaar gekomen (zie 3. Resultaten) waaruit mogelijk in de discussie
richtlijnen voor behandeling opgesteld kunnen worden. Deze richtlijnen zullen dan
dus gebaseerd zijn op expert-opinions. Het best beschikbare bewijs om de resultaten
te onderbouwen is van een laag niveau en daarom moeten de resultaten met enige
terughoudendheid toegepast worden, want tot op heden bestaan er nog geen
evidence-based richtlijnen voor het behandelen van gebitsslijtage 34.
De toegepaste kwaliteitsbeoordeling in deze studie is gebaseerd op auteur,
tijdschrift en publicatie (zie 2.4. Kwaliteitsbeoordeling). Het beoordelen van de
kwaliteit van expert-opinions is lastig. Daarbij is het onduidelijk hoeveel waarde er
gehecht mag worden aan de gebruikte parameters. De h-index wordt beïnvloed door
het moment van publiceren, evenals het aantal citaties42. Hoe recenter het artikel is
gepubliceerd, hoe minder citaties deze heeft ontvangen en hoe lager de h-index
uitvalt. Twee van de geïncludeerde artikelen (Roeters et al.21 en van Pelt et al.37) zijn
gepubliceerd in 2003, maar in het Nederlands en hierdoor niet goed bruikbaar voor
buitenlandse onderzoekers. Dit is mogelijk een verklaring voor het feit dat deze
studies nog geen citaties hebben ontvangen en de artikelen uit 2008 en later wel.
Szklo40 is van mening dat de SJR helemaal niet gebruikt zou moeten worden voor
het geven van een kwaliteitsbeoordeling, omdat lang niet alle tijdschriften en hun
citaties geïndexeerd zijn, reviews meer geciteerd worden, wat in het voordeel is van
tijdschriften die veel reviews publiceren. Tevens wordt er geen rekening gehouden
met het aantal zelf-citaties en het verband tussen de kwaliteit van het tijdschrift/artikel
en het aantal citaties is (nog) niet aangetoond 40. De kwaliteitsbeoordeling lijkt dus
geen volledig beeld te geven. Mogelijk moet de kwaliteit ook op andere punten, zoals
de wetenschappelijke waarden van de geciteerde artikelen, beoordeeld worden. Het
lijkt dus niet gerechtvaardigd om veel waarde te hechten aan de kwaliteitsbeoordeling.
De samenvattingen geven in de resultaten een beknopt beeld van de geïncludeerde
studies. Het maken van de samenvatting kan gevoelig zijn voor invloed van de
auteur; een ‘samenvattingsbias’. De auteur kan (onbewust) doorslaggevende en/of
essentiële informatie niet verwerkt hebben in de samenvatting. Een manier om
dergelijke problemen te omzeilen is mogelijk door een vragenlijst te maken, waarin
alle essentiële punten voor het opstellen van behandelrichtlijnen opgenomen zijn,
met vragen die eenvoudig(er) te beantwoorden zijn. Dit is getracht te bereiken met
behulp van tabellen en een overzichtstabel (zie 3.3. Overzicht resultaten), maar niet
alle essentiële punten zijn hierin verwerkt.

4.3. Verwerking resultaten
Het niet kunnen beantwoorden van de vraagstelling is een gevolg van de opzet van
dit onderzoek. De behandelmethodes uit de expert-opinions verschillen te veel van
elkaar. Aan de hand van eerder opgestelde secundaire criteria (zie tabel 22 en 1.6.3.
Doelstelling) en aanvullende literatuur wordt geprobeerd eenstemmige richtlijnen op
te stellen voor behandeling van algehele gebitsslijtage. Deze richtlijnen vormen een
advies. Het is niet de bedoeling een strak protocol aan te bieden, maar eerder een
richting van de manier waarop behandeld zou kunnen worden.

Rijksuniversiteit Groningen – Centrum voor Tandheelkunde en Mondzorgkunde

32

De behandeling van algehele gebitsslijtage; een systematische review.

Tijdens het bespreken van de resultaten
worden, volgens de auteur, essentiële
beslismomenten achtereenvolgens besproken; (1) start van de behandeling en
temporomandibulaire dysfunctie (TMD), (2)
freeway space (FWS), (3) diagnostische
Tabel 23 De secundaire criteria.
opwas, (4) uittesten van de nieuwe VDO,
(5) behandeling van het front, (6) behandeling van de zijdelingse delen, (7) wanneer indirect of direct restaureren en (8)
de vervolgbehandeling.
Secundaire criteria
1 Eenvoudig uitvoerbaar
2 Uitgebreid faseerbaar
3 Eenvoudig aanpasbaar en reparabel
4 Kosteneffectief

Bij het bespreken van de resultaten wordt ook rekening gehouden met de
kwaliteitsbeoordeling. Dit betekent dat Mizrahi52 minder inspraak heeft op de op te
stellen richtlijnen. Toevallig voldoet de behandelmethode van Mizrahi 52 ook het minst
aan de secundaire criteria (zie 3.2.3. Mizrahi52).

4.3.1. Temporomandibulaire dysfunctie (TMD)
Voorafgaande aan de behandeling van algehele gebitsslijtage is optimaal
patiëntonderzoek en –anaylse belangrijk59. Nadat besloten is, met behulp van het
GSS, dat behandeling van de slijtage gewenst is, moet vastgesteld worden, zoals
van Pelt et al.37 beschrijft, of er sprake is van een fysiologische of niet-fysiologische
occlusie, waarbij deze laatste eerst een therapeutische behandeling behoeft alvorens
gestart kan worden met de beetverhoging37. Ook Johansson et al.8 geven aan dat
patiënten met TMD hier eerst voor behandeld dienen te worden 8. Wanneer er sprake
is TMD kan het verhogen van de beet leiden tot toename van de klachten 67. Daar
tegenover staat dat wanneer TMD afwezig is deze niet solitair veroorzaakt kan
worden door aanpassing van de occlusie67,80. Pullinger et al.68 en Gesch et al.69
geven aan dat occlusale factoren slechts een rol spelen als cofactor. Het vaststellen
of uitsluiten van TMD is dus een cruciale stap om het verhogen van de beet
succesvol te laten verlopen. Zowel Dietschi als Vailati, Mizrahi en Roeters lijken deze
stap echter achter wegen te laten20,21,45,49-52. Enkele van de belangrijkste symptomen
van TMD zijn67,80:
1. Pijn
a. Myalgie
b. Artralgie
2. Dysfunctie
a. Beperking in beweging
b. Luxaties
3. Kaakgewrichtsgeluiden
a. Knappen/poppen
b. Crepitatie
Een check, voorafgaande aan de behandeling, op aanwezigheid van TMD lijkt
gepast om de acceptatie van de beetverhoging zo goed mogelijk te waarborgen. Hier
brengen van Pelt et al.37 een belangrijk behandelmoment in.

Rijksuniversiteit Groningen – Centrum voor Tandheelkunde en Mondzorgkunde

33

De behandeling van algehele gebitsslijtage; een systematische review.

4.3.2. Freeway space (FWS)
Na uitsluiting van TMD moet geanalyseerd worden of er wel of geen dento-alveolaire
compensatie heeft plaatsgevonden, dit heeft gevolgen voor verdere behandeling3. In
geen van de geïncludeerde artikelen komt dit duidelijk aan bod20,21,37,45,49-52. Wanneer
er geen sprake is van dento-alveolaire compensatie zal de freeway space (FWS)
toegenomen zijn en is er meer ‘makkelijk’ beschikbare ruimte om te restaureren 3.
Door de rusthoogte te bepalen en deze te verminderen met de beethoogte komt men
tot de rustafstand of freeway space (FWS)63. De FWS moet tussen de 2-3mm liggen
om ervoor te zorgen dat de patiënt zonder problemen kan functioneren3,63. De FWS
wordt ook wel uitgelegd als de ruimte tussen de boven- en onderkaak wanneer de
onderkaak zich in de rustpositie bevindt en is meestal 2-4mm64,65. Wanneer de
benodigde beetverhoging binnen het bereik van de FWS ligt is het niet nodig de
beethoogte uit te testen, zolang de FWS maar minimaal 2mm blijft61,66,90. Komt door
de beetverhoging de FWS in het geding, dan is uittesten van de beetverhoging
gedurende 24 uur per dag minimaal één maand lang de aangewezen methode
volgens Davies3, Vailati 49-51 en Metha61. Echter, verhogen van de beethoogte voorbij
de FWS lijkt geen problemen te geven zolang men in een ‘comfort-zone’ blijft van
maximaal 5mm zeggen Abduo89 en Turner90. Binnen deze ‘comfort-zone’ lijken zich
weinig acceptatieproblemen voor te doen89,90. Verhoging van de VDO van meer dan
5mm lijkt vanuit restauratief oogpunt vaak niet gewenst89.
Dit gegeven wordt niet of nauwelijks behandeld in één van de geïncludeerde studies,
wat overbehandeling tot gevolg heeft; het onnodig vervaardigen van een occlusale
opbeetplaat (OO). Over hoe lang de beetverhoging uitgetest moet worden bestaat
geen consensus binnen de geïncludeerde artikelen; Vailati49-51 schrijft één maand en
Mizrahi52 twee maanden. Over het algemeen lijkt één maand acceptabel3,61, waarbij
het discomfort voor de patiënt gedurende het dragen van de opbeet plaat niet uit het
oog moet worden verloren. De voorkeur gaat uit naar interim composiet opbeet om
de nieuwe VDO uit te testen (zie 4.3.4. Uittesten nieuwe VDO). Uit onderzoek van
Abduo et al.89 blijkt dat uitneembare voorzieningen, zoals de OO te veel bijeffecten
met zich mee brengen en niet geschikt zijn. De klachten die ontstaan door het
dragen van de OO worden vaak veroorzaakt door de opbeetplaat zelf en niet door
het verhogen van de VDO89.
Tevens wordt in de geïncludeerde literatuur geen aandacht besteed aan de uit te
voeren behandeling wanneer verhoging van de beet niet wordt geaccepteerd.
Wanneer de patiënt geen of slechts een minimale beetverhoging accepteert is het
verhogen van de beet geen optie3,61. Behandelmogelijkheden om toch ruimte te
creëren voor restauratief ingrijpen omvatten3,61:
1. Chirurgische kroonverlenging
2. Orthodontische intrusie
3. Endodontische behandeling
Na uitvoering van deze behandelingen kan, afhankelijk van de uitgevoerde
behandeling, gestart worden met de beetverhoging of in de huidige beethoogte
gerestaureerd worden.

Rijksuniversiteit Groningen – Centrum voor Tandheelkunde en Mondzorgkunde

34

De behandeling van algehele gebitsslijtage; een systematische review.

4.5.3. Diagnostische opwas
Voorafgaande aan de behandeling laten Dietschi20,45, Vailati49-51 en Mizrahi52 een
opwas maken om inzicht te krijgen in hoeveel de verticale dimensie van occlusie
(VDO) opgehoogd moet worden. Een optimale opwas wordt gemaakt met een
afwijkende kleur was op studiemodellen van die-stone gips, vacuüm gemengd, en
ingegipst in de articulator met behulp van een facebow beetregistratie in de best
passende beet, eventueel cross mount met originele modellen20,59,61. Met de opwas
moet het horizontale vlak van occlusie (HVO) van de bovenkaak en de daarmee
gepaard gaande esthetiek hersteld worden. Esthetiek is uitermate belangrijk bij het
herstellen van de beethoogte, gezien het één van de voornaamste klachten is van
patiënten met gebitsslijtage22,59. De esthetiek kan negatief beïnvloed worden door
verandering van de lachlijn en het incisiefpunt wat volgens Al-Omiri et al.6 vergaande
gevolgen kan hebben voor de kwaliteit van leven. Met name Vailati et al.49-51 besteed
veel aandacht aan het herstellen van de esthetiek 49-51. Om tot een esthetisch fraai
resultaat te komen dienen voorafgaande aan de opwas de volgende punten door de
tandarts geanalyseerd en besproken te worden met de tandtechnicus49,73,75;
1. Lachlijn/gingivalijn
2. Incisiefpunt
3. Mediaanlijn
4. Oorspronkelijke lengte van de bovenfrontelementen en incisaallijn
5. Sagittale en verticale overbeet
Allereerst kan een analyse van de lachlijn plaats vinden. Deze bepaalt of er nog
uitgebreidere behandeling nodig is, zoals kroonverlenging of orthodontie, om een
esthetisch fraai resultaat te krijgen49,75. Tjan et al.73 en van der Geld et al.74
beschrijven drie verschillende lachlijnen;73
1. Hoge lachlijn; volledige lengte van de voortanden met een aangrenzende
band gingiva is zichtbaar.
2. Gemiddelde lachlijn; 100% tot 75% van de voortanden en interproximale
gingiva is zichtbaar. Hierbij volgt de lachlijn de gingivalijn bestaande uit de
interproximale gingiva ‘driekhoekjes’.
3. Lage lachlijn; minder dan 75% van de voortanden is zichtbaar.

74

Figuur 2 Indeling van lachlijn volgens van der Geld et al.

Voor het werken naar een gemiddelde lachlijn kan men gebruik maken van een ‘lipgenerated’ ontwerp. Hierbij volgt de bovenlip de interproximale gingiva ‘driekhoekjes’,
ook wel de gingivalijn37,120. Zoals Vailati beschrijft moet de behandelaar rekening
houden met patiënten met een hoge lachlijn49. Kroonverlenging of orthodontie
kunnen geïndiceerd worden om een esthetisch fraai resultaat te krijgen en dienen
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besproken te worden met de patiënt75. Juist bij patiënten met slijtage komt een hoge
lachlijn vaker voor door dento-alveolaire compensatie76. Het eindresultaat van
kroonverlenging of orthodontie (ook behandeling volgens Dahl83) kan enigszins
zichtbaar gemaakt worden door een naar cervicaal verlengde mock-up te maken aan
de hand van de opwas, zoals beschreven door Vailati49.
Ten tweede moet er gekeken worden hoeveel tandmateriaal van de bovenkaak
zichtbaar is in rust of ‘M’-positie; het incisiefpunt120. Het incisiefpunt ligt volgens Kalk
in de ideale situatie 1mm onder de bovenlip63. Misch et al.72 concluderen dat het
incisiefpunt bij vrouwen gemiddeld 3.8mm onder de bovenliplijn ligt en voor mannen
2.5mm. Vig en Brundo geven voor vrouwen een gemiddelde van 3.40mm en voor
mannen 1.91mm72. Gemiddeld lijkt het incisiefpunt voor 2mm tot 4mm onder de
bovenlip te liggen72,120. Naarmate de patiënt ouder wordt laat deze in rust minder van
zijn voortanden zien70,72. Door analyse van het incisiefpunt, middels een directe
mock-up vastgelegd met een alginaatafdruk, kan vastgelegd worden hoeveel de
frontelementen verlengd moeten worden om in de rustpositie een esthetisch
bevredigend resultaat te krijgen75.
De mediaanlijn is volgens Spear121 het belangrijkste uitganspunt voor een esthetisch
fraaie glimlach121. Het bepalen van de mediaanlijn volgens Morley et al.120 gebeurd
door nasion en filtrum met elkaar te verbinden. Deze lijn zou idealiter overeen
moeten komen met de mediaanlijn tussen de centrale incisieven 120. Is dit niet
haalbaar dan moet hij op z’n minst parallel lopen 120. Lichtfoto’s met een getekende
mediaanlijn kunnen de tandtechnicus extra informatie geven.
De gemiddelde lengte van de frontelementen wordt beschreven door Magne et al.31
en wordt ook gebruikt in het gebitsslijtagebeoordelingssysteem (GBS) om de reeds
opgetreden slijtage in te schatten en te monitoren7,29. Deze lengtes kunnen de
tandtechnicus begeleiden in het maken van een esthetisch fraaie opwas en de
oorspronkelijke lengte van de frontelementen te herstellen (zie tabel 24). Aanvullend
hierbij kunnen zowel huidige als oude lichtfoto’s van de patiënt de tandtechnicus
helpen in het maken van een opwas. De American Academy of Cosmetic Dentistry
(AACD)122, Pulliam118 en het CTM119 geven richtlijnen voor een standaard foto-set,
die voor toepassing zijn aangepast; (1) portret foto frontaal en lateraal (in rust), (2)
portret foto (lachend), (3) frontale close-up bovenfront (in rust), (4) frontale close-up
bovenfront (lachend), (5) tweemaal laterale close-up bovenfront (lachend), (6) foto’s
(4) en (5) met retractors en in MO en (7) occlusaal boven- en onderkaak118,119,122.
Lengte van de bovenfrontelementen
Element
13 12 11 21 22 23
Lengte (mm) 11 10 12 12 10 11

Tabel 24 Lengte van de bovenfrontelementen
31
volgens Magne et al.

Voor de lengte van het bovenfront wordt ook gebruik gemaakt van de onderlip via
een ‘lip-generated’ ontwerp. Dat wil zeggen dat de incisaallijn van de bovenkaak
tijdens het lachen de onderlip volgt120.
Door de sagittale overbeet (SOB) vast te leggen bij de patiënt kan een inschatting
gemaakt worden vanuit welke uitgangspositie de beet verhoogd moet worden.
Dietschi et al.20,45 en Vailati et al.49-51 geven de voorkeur om te werken vanuit de
maximale occlusie (MO). Het bepalen van de centrale relatie (CR) is niet eenvoudig
en in combinatie met een klasse II molaarrelatie kan dit leiden tot vergroting van de
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sagittale overbeet (SOB) wat een negatieve invloed heeft op de esthetiek 49-51.
Mizrahi et al.52 en van Pelt et al.37 geven echter de voorkeur aan de CR als
uitgangspunt. Uit onderzoek van Hamata et al.77 blijkt dat er geen verschil is in het
succes van behandeling wanneer men MO of CR als uitgangspositie neemt voor het
behandelen van patiënten met TMD. Tevens blijkt dat wanneer TMD afwezig is deze
niet solitair veroorzaakt kan worden door aanpassing van de occlusie 67,68. Volgens
Abduo et al.112 zijn er voor zover bekend geen bijwerkingen van het verhogen van de
beet in MO. Zolang men dus niet werkt volgens een conventionele full-mouth
reconstructie en de daarbij benodigde CR als reproduceerbare uitgangspositie niet
nodig heeft, lijkt het erop dat de bestaande SOB kan bepalen of men de
beetverhoging uitvoert in CR of MO. Dit kan een positief effect hebben op de
esthetiek78. Een normale SOB ligt tussen de 1mm en 4mm 79,82. Is de SOB bij de
patiënt groter dan 4mm dan lijkt het verstandig om MO als uitgangspositie te nemen
voor het verhogen van de beet. Is de SOB kleiner of gelijk aan 1mm dan lijkt CR de
voorkeur te hebben om voldoende ruimte te kunnen creëren voor restauratief herstel.
Als laatste noteren Metha et al. ook de VOB59. Een normale VOB ligt tussen de 1mm
en 4mm82. Wanneer uit de opwas blijkt dat na verhogen van de VDO nog steeds een
diepe (>4mm) of open (<1mm) beet aanwezig zal zijn, is wellicht aanvullende
behandeling nodig. Deze kan bestaand uit orthodontie, zoals behandeling volgens
Dahl, of uit chirurgie83.
Een complete analyse van deze vijf punten samen met (1) licht foto’s, (2)
kleurbepaling, (3) alginaat afdrukken, (4) beetregistratie (MO of CR), (5) facebow
registratie (reorganiserende benadering), (6) wensen en verwachtingen van de
patiënt en (7) uiteindelijk behandeldoel geven de tandtechnicus de mogelijkheid om
een esthetisch passende opwas te kunnen maken en voorkomt wellicht problemen in
de communicatie tussen behandelaar en tandtechnicus. De tandtechnicus dient
tijdens het opwassen ook rekening te houden met andere vormen die de esthetiek
bepalen, zoals contactpunten, axiale inclinaties en incisale crenelles120.
Opvallend is dat de auteurs van de besproken artikelen, behalve Vailati49-50,
belangrijke gegevens zoals lachlijn, mediaanlijn en incisiefpunt niet of nauwelijks
aanbod laten komen, immers een hoge lachlijn bepaald mogelijk of er een nog meer
uitgebreide behandeling uitgevoerd dient te worden alvorens te starten met de
restauratieve behandeling71,75. Wel spreken Mizrahi52 en Dietschi20,45 over het
herstellen van het horizontale vlak van occlusie (HVO) door de tandtechnicus, maar
om dit succesvol te kunnen doen is vooraf een uitgebreide analyse nodig van de
beginsituatie. Om de opwas te optimaliseren laat Vailati et al.49 eerst een
zogenaamde vestibulaire opwas van de bovenkaak maken, lopend van tweede
premolaar tot tweede premolaar, die overgezet wordt in de mond met een tijdelijk
composiet. Dit geeft de behandelaar de mogelijkheid in de mond de opwas bij te
werken en met behulp van een alginaatafdruk en/of lichtfoto’s terug te koppelen aan
de tandtechnicus die daarmee de opwas kan verbeteren 49. Tevens krijgt de patiënt
een indruk van het te behalen eindresultaat49. De overige auteurs die met een opwas
werken, Dietschi20,45 en Mizrahi52, laten ook deze stap buiten beschouwing, waardoor
terugkoppeling naar de tandtechnicus in deze eerste, voor de esthetiek belangrijkste,
fase van de opwas niet mogelijk is. Een dergelijke terugkoppeling naar de
tandtechnicus lijkt gewenst wanneer deze niet voldoende houvast heeft aan de reeds
verschafte informatie. Een andere reden kan zijn om de patiënt snel een idee te
kunnen geven van de mogelijkheden49.
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Wanneer de volledige opwas klaar is dient deze te voldoen aan een aantal richtlijnen,
zoals genoemd door van Pelt et al.37, Vailati et al49-51., Dietschi et al.20,45 en Mizrahi52,
die ook gelden voor het eindresultaat van de beetverhoging in de mond, te
weten20,37,49,52,59,61,67,80,81;
1. Herstel van horizontale vlak van occlusie (HVO)20,49,52
2. Herstel van verticale dimensie van occlusie (VDO)20,49,52,61,90
a. Ruimte voor beoogd restauratiemateriaal
b. Gelijk verdeling in boven- en onderkaak
3. Herstel van mutual protected occlusion (MPO)37,61,67,81
a. Front- en hoektandgeleiding (FHG)
b. Stabiele occlusie (bilateraal simultaan)
c. Front maakt licht contact in MO
d. Freedom-in-centric
4. Herstel esthetiek20,49,59,90
a. Optimale lachlijn
b. Herstel incisiefpunt
c. Optimale mediaanlijn
d. Herstel lengte van de frontelementen en incisaallijn
e. Optimale SOB en VOB
Omdat Vailati49-51, Dietschi20,45 en Mizrahi52 de opwas nauwkeurig, geheel of
gedeeltelijk, overzetten in de mond is het belangrijk dat de opwas voldoet aan deze
richtlijnen, gezien deze ook in de mond worden nagestreefd61,67,80,81. Daarbij moet
het belang van front- en hoektandgeleiding als bescherming voor de restdentitie
nogmaals onderstreept worden; er wordt ook wel gesproken van ‘canine protection’
om de sleutelrol van de hoektand in de articulatie aan te duiden 67. Zoals Vailati49-51
omschrijft in haar artikel moet de toename in VDO zo minimaal mogelijk gehouden
worden om acceptatie door de patiënt te optimaliseren, zonder inbreuk te doen op
bovenstaande richtlijnen49-51.
Het werken met een opwas, zoals Dietschi20,45, Vailati49-51 en Mizrahi52 beschrijven,
lijkt verstandig aangezien dit een aantal voordelen met zich meebrengt;
1. Inzicht in benodigde toename van VDO voor boven- en onderkaak20,49
a. Communicatie met patiënt49
2. Mogelijkheid tot het vervaardigen van siliconen- en/of dieptrekmallen49,50,52
a. Snelle ‘mock-up’-methode49
b. Snelle interim composiet opbeet50
c. Indices die vormgeving begeleiden51,52
3. Herstel van esthetiek, occlusie en articulatie buiten de mond20,49,62;
a. Kwaliteit behandelaar minder belangrijk
i. Tijdwinst62
ii. Hogere nauwkeurigheid en meer controle49
b. Overzicht
4. Direct vervaardigen van indirecte restauraties in nieuwe beethoogte20
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Het maken van een diagnostische opwas heeft ook nadelen62;
1. Hogere kosten62
2. Behandeltraject duurt langer
Roeters21 maakt geen gebruik van een opwas, aangezien een directe
behandelmethode met composiet wordt toegepast. Van Pelt37 past ook de directe
behandelmethode toe, maar maakt soms ook gebruik van de maltechniek waarvoor
ook een opwas nodig is. De behandeling wordt met behulp van een opwas
makkelijker uitvoerbaar en samen met de bovengenoemde voordelen wordt in het
kader van dit onderzoek aanbevolen een diagnostische opwas te maken.

4.5.4. Uittesten nieuwe VDO
Zoals eerder besproken moet voorafgaande aan de behandeling in de mond
vastgesteld worden of de FWS nog voldoende groot is wanneer de VDO verhoogd
wordt. Is de FWS na ophoging van de VDO minimaal 2mm dan kan direct gestart
worden met de behandeling. Is de FWS kleiner dan 2mm dan lijkt het verstandig
eerst de nieuwe beethoogte uit te testen gedurende 24 uur per dag minimaal één
maand lang3,50,61. Echter wanneer men binnen een ‘comfort-zone’ blijft van maximaal
5mm lijken zich over het algemeen weinig problemen voor te doen qua acceptatie
van de beethoogte89.90.
Wanneer wordt besloten bij een patiënt met TMD-klachten toch de VDO te verhogen,
dan kan deze beetverhoging het beste getest worden met behulp van een
uitneembare (therapeutische) voorziening zoals een therapeutische opbeetplaat89.
Deze dient hard en van kunsthars te zijn en te voldoen aan de richtlijnen voor een
‘mutual protected occlusion’61. Omdat de klachten die optreden tijdens het gebruik
van een occlusale opbeetplaat (OO) grotendeels veroorzaakt worden door de
opbeetplaat zelf en niet door de nieuwe VDO89 en omdat men bij een OO afhankelijk
is van de medewerking van de patiënt gaat, bij het behandelen van een patiënt
zonder TMD-klachten, de voorkeur uit naar een interim composiet opbeet49-51,89.
Vailati49-51 maakt de opbeet met behulp van siliconenmallen en composiet op de
premolaren en eerste molaren (en bloc). Preparatie van de elementen is hiervoor niet
nodig, waardoor de behandeling geheel reversibel is50.
Uit een review van Poyser et al.83 blijkt dat in één maand al uitgroei van de
elementen plaats kan vinden83. Het lijkt dus misschien niet verstandig om de
frontelementen gedurende één maand uit occlusie te laten, zoals Vailati et al.50 doen,
aangezien nog (meer) uitgroei plaats zou kunnen vinden83. Ter voorkoming van
uitgroei kunnen eventueel composiet ‘stopjes’ aangebracht worden of kan de interim
composiet opbeet uitgebreid worden naar het front. Met behulp van siliconenmallen
kan men de opwas overzetten in de mond met (tijdelijk) composiet. Belangrijk is dat
er mesiale en distale stops zijn en dat er alleen occlusaal ruimte is voor composiet,
zodanig dat de mallen buccaal en linguaal goed aansluiten tegen de elementen50. De
interdentale ruimtes dienen uitgeblokt te worden met het oog op interdentale
reiniging (superfloss)50. Door het tandoppervlak voor te bewerken middels het driestaps ets-primer-bond-systeem wordt voldoende hechting verkregen voor het
aanbrengen van (tijdelijk) composiet gedurende 1 maand. Preparatie is niet nodig,
waardoor deze behandeling maximaal reversibel is wanneer de nieuwe VDO niet
wordt geaccepteerd50.
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Maakt men geen gebruik van een diagnostische opwas, dan is een OO de andere
mogelijkheid met een aantal nadelen; (1) kosten voor fabricage, (2) afhankelijk van
de medewerking van de patiënt, (3) veel bijeffecten die geen reëel beeld geven van
mate van acceptatie van de nieuwe VDO en (4) geen beoordeling van de esthetiek in
(tijdelijk) composiet en (5) aanpassen esthetiek is minder eenvoudig49-51,89.
Daarnaast biedt de interim composiet opbeet een relatief stabiele situatie om
gefaseerd verder te kunnen met de behandeling51, wat erg belangrijk is voor de
uitvoerbaarheid van de behandeling in lijn met de opgestelde secundaire criteria
waaraan de behandelrichtlijn moet voldoen.

4.5.5. Anterior
De diagnostische opwas geeft inzicht in de gewenste toename van VDO, zo gelijk
mogelijk verdeeld over de boven- en onderkaak, en hoeveel restauratiemateriaal
hiervoor nodig is61. Wanneer men de opwas overzet in de mond, lijkt het niet uit te
maken waar men begint. De meeste auteurs, o.a. Vailati49-51, Mizrahi52 en Roeters21,
beginnen anterior, maar Dietschi20,45 begint posterior. Bij gebruik van een interim
composiet opbeet (volledig) bestaat reeds een relatief stabiele situatie in de nieuwe
beethoogte; dit geeft meer vrijheid. Toch lijkt het bovenfront (palatinaal en incisaal)
de voorkeur te hebben, gezien het waarborgen van een goede front- en
hoektandgeleiding bij alle auteurs een sleutelrol speelt20,21,37,45, 49-51,52,67.
Het restauratiemateriaal van eerste keus lijkt composiet te zijn, dat zowel op een
directe als indirect manier gebruikt kan worden. Alle auteurs maken gebruik van
direct composiet tijdens de behandeling20,21,37,45,49-51,52. Het voordeel van direct
composiet is groot en betreft de volgende punten8,19,20,21,37,38,55,62,123;
1. Acceptabele vijfjaarsoverleving
2. Minimaal invasief, maximaal reversibel
3. Relatief lage kosten
4. Eenvoudig aanpasbaar en reparabel
5. Minimaal abrasief tegenover antagonist
6. Acceptabele esthetiek
7. Goede acceptatie door omliggende weefsels
Het gebruik van direct composiet heeft ook nadelen20,21,45,51,62;
1. Polymerisatiekrimp
2. Relatief snelle slijtage
3. Lastig uitvoerbaar
Dat composiet geschikt is om de VDO mee te verhogen laat Hemmings et al.85 zien
in zijn studie waarin 90% van de in het bovenfront geplaatste directe composietrestauraties na 30 maanden nog succesvol zijn. Tevens zijn hybride composieten
beter bestand tegen breuk dan micro gevulde composieten, mogelijk door de hogere
stevigheid die de variatie in grootte tussen de deeltjes met zich mee brengt,
concluderen ook Bartlett et al.85,87. Schmidlin et al.86 komen na een 3-jarige evaluatie
van beetverhogingen in composiet tot de conclusie dat een hybride composiet een
geschikt materiaal is om algehele gebitsslijtage mee te behandelen voor de
middellange termijn. Direct composiet is dus een geschikt materiaal om de beet mee
te verhogen85-87. Het gebruik van een 3-staps ets-primer-bond-systeem lijkt de beste
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keus93. Het gebruik van direct composiet lijkt over het algemeen zeer goed te passen
binnen de secundaire criteria (zie 4.3. Verwerking resultaten).
Jaeggi et al.19 geeft aan dat verlies van 0.5mm tot 2mm in VDO hersteld moet
worden met behulp van direct composiet. Het tegenstrijdige hiervan is dat Poyser et
al.84 aangeven dat de dikte van de composiet in de zijdelingse delen (zgn. ‘high
loading areas’) het beste 1.5mm tot 2.0mm kan zijn om voldoende weerstand te
bieden tegen breuk, crack en chipping. Dit staat gelijk aan een beet-verhoging van
minimaal 3.0 tot 4.0mm en juist bij dergelijk grote beetverhogingen kiezen Vailati51 en
Dietschi20,45 voor indirecte restauraties vanwege het lastig herstel van occlusie,
articulatie en anatomie met direct composiet, waarbij hoge eisen worden gesteld aan
de handvaardigheid van de behandelaar. Overigens geven Roeters21 en van Pelt37
aan bij een grote verhoging ook goed met direct composiet te kunnen werken.
Wanneer er meer dan 2mm weefselverlies is opgetreden is het lastig om occlusie,
articulatie en anatomie van de betrokken elementen met direct composiet te
herstellen19,20,45. Vooral het restaureren van het bovenfront, met name palatinaal, is
erg lastig51. In dergelijke gevallen kan indirect composiet een uitkomst bieden49-51,62,
echter, de kosten en het aantal afspraken nemen toe door tussenkomst van de
tandtechnicus. Omdat enige mate van preparatie nodig is vervalt het minimaal
invasief werken met maximale reversibiliteit62. Daar tegenover staat dat indirect
composiet niet gevoelig is voor polymerisatiekrimp, meer slijtvast en sterker is dan
direct composiet62,88.
Vailati49-51 beschrijft het gebruik van palatoincisale onlays van indirect composiet om
het bovenfront zowel esthetisch als funtioneel te herstellen en een stabiele FHG te
realiseren. Het onderfront kan direct, met behulp van één of meerdere siliconen
mallen gerestaureerd worden61,62. Het grote voordeel van indirect composiet is dat
het na plaatsing eenvoudig aangepast, gerepareerd en zelf geprepareerd kan
worden met het oog op eventueel labiale keramische veneers volgens de sandwichtechniek van Vailati48,51 om de esthetiek te optimaliseren. In verband met het lastig
aanbrengen, verwerken en bijwerken van direct composiet palatoincisaal van het
bovenfront is het gebruik van indirect composiet in de meeste gevallen aan te
bevelen omdat anders de moeilijkheidsgraad van de behandeling in het geding komt
met de secundaire criteria (zie 4.3. Verwerking resultaten).
De palatoincisale onlays dienen adhesief gecementeerd te worden en wanneer er
geprepareerd wordt in het dentine kan de immediate dentine sealing (IDS) techniek
volgens het protocol van Magne92,113 toegepast worden om een zo groot mogelijke
hechtsterkte te krijgen92. Met toepassing van IDS kan de hechting aan dentine
verbeterd worden ten opzichte van de traditionele hechttechnieken92. Een bijkomend
voordeel van de IDS-techniek is dat ondersnijdingen opgevuld kunnen worden met
composiet, waardoor minimale preparatie mogelijk blijft99.
Nadat de interim composiet opbeet in het boven- en onderfront vervangen zijn, bij
voorkeur indirect in het bovenfront en direct in het onderfront, kan begonnen worden
met restaureren van de zijdelingse delen. Bij het gebruikt van een uitneembare
opbeetplaat kunnen de reeds gerestaureerde elementen in het front vrij geslepen
worden om uitgroei van de zijdelingse delen te voorkomen en stabiliteit te
waarborgen21,37,52. Een andere mogelijkheid om de behandeling te faseren is door
composiet ‘stopjes’ aan te brengen in de zijdelingse delen.
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4.5.6. Posterior
Na anterieure restauratie kan posterieur begonnen worden. Hiervoor zijn
verschillende materialen en methoden beschikbaar. Er wordt gekozen voor een
directe of indirecte techniek, waarbij voor de directe techniek gebruik gemaakt wordt
van composiet20,21,37,45,51,52. Wanneer gekozen wordt voor indirect restaureren gaat
de voorkeur uit naar composiet, lithium disilicaat of goud en niet naar opbakporselein
(zie 3.3. Overzicht) 20,21,37,38,45,49-51,52. Smales et al.38 concluderen uit hun onderzoek
dat de conventionele kroon met opbakporselein weliswaar een betere overleving
heeft dan de composietrestauratie, maar dat complicaties vaak leiden tot
endodontische behandeling of extractie, terwijl composietrestauraties vaak
eenvoudig te vervangen of te repareren zijn38. Tevens behoeft een kroon met
opgebakken porselein (met een zirconia danwel metalen onderstructuur) een meer
invasieve preparatie en bestaat de mogelijkheid tot chippen van het
porselein20,38,57,58.
Door gebruik van adhesieve cementen is het mogelijk goede hechting aan het
tandmateriaal te krijgen en is een minimaal invasieve preparatie mogelijk waarbij
zoveel mogelijk van het eigen tandmateriaal intact wordt gelaten 51. Zo blijft het
element sterker, aangezien verlies van randlijst het gerestaureerde element
aanzienlijk verzwakt91. Tevens is de kans op beschadiging van pulpaweefsel groter
naarmate er meer weefsel opgeofferd moet worden 51. Inmiddels is gebleken dat met
partiële indirecte restauraties, gecombineerd met minimale preparatie en adhesieve
cementatie, voorspelbaar gewerkt kan worden94,95,96. Anderzijds geven Johansson et
al.8 aan terughoudend te zijn met toepassing van adhesief geplaatste (partiële)
indirecte restauraties, omdat wetenschappelijk bewijs voor het succes ervan in de
behandeling van algehele gebitsslijtage nog ontbreekt8.
Indirect composiet is een geschikt materiaal en wordt meer slijtvast en sterker dan
direct composiet door het te verwarmen tot 125ºC voor 5 minuten62,88,97. Studies met
betrekking tot de duurzaamheid laten verder weinig verschil zien tussen indirect of
direct composiet98. Ook voor indirect composiet wordt de voorkeur gegeven aan een
hybride composiet100. Het grote voordeel van indirect composiet is dat het makkelijk
aangepast en gerepareerd kan worden in de mond 88. De dikte die nodig is voor
indirect composiet kan het beste minimaal 1.5mm tot 2.0mm zijn met op de outline
(champfer) 1.0mm84.
Een tweede optie voor indirect gebruik is goud. De indirecte gouden onlay kan dun
uitgewerkt worden (1.0mm tot 1.5mm occlusaal en 0.5mm op de outline), wat een
zeer minimale preparatie mogelijk maakt52,8,101. Het heeft een goede randaansluiting
en is minimaal abrasief voor de antagonist62,102. Roeters et al.21 en Mizrahi52 geven
de voorkeur aan goud wanneer de esthetiek niet in het geding komt21,52.
Dietschi20,45 en Mizrahi52 kiezen lithium disilicaat (LD) als indirect restauratiemateriaal
van eerste keus. Vailati49-51 kiest ook voor keramiek, maar geeft geen specificatie. LD
lijkt zich zeer goed te gedragen, ook op lange termijn57,58,103. Het heeft een goede
weerstand tegen slijtage, maar is meer abrasief dan goud en composiet54,62. Jaeggi
et al.19 kiezen voor keramiek wanneer de VDO met meer dan 2mm toe neemt, gezien
het lastig herstel van occlusie, articulatie en anatomie met direct composiet19,51. Voor
de preparatie van lithium disilicaat moet de dikte minimaal 1.5mm tot 2.0mm zijn en
op de outline (champfer) 1.0mm62,103.
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Bij behandeling van de posterieure dentitie lijkt, bij een verlies van VDO minder dan
2mm, direct composiet een goed keuze19. Zodra de VDO meer toe dient te nemen
zijn indirect composiet, goud en/of lithium disilicaat de aangewezen materialen 19,21,62.
Het is mogelijk ook hier direct composiet toe te passen21,37.

4.5.7. Indirect of direct?
Voor het restaureren van de zijdelingse delen zijn veel verschillende materialen
beschikbaar en geschikt. Kiest de behandelaar voor het direct combineren van
indirecte en directe , dan moet er begonnen worden met het plaatsen van de indirecte restauraties, zodat het direct restaureren eenvoudiger wordt door de
aanwezigheid van referentie- en steunpunten20. De keuze voor indirect of direct
restaureren lijkt af te hangen van de volgende punten19,20,21,37,45,62;
1. Financiële mogelijkheden van de patiënt
2. Mate van toename van de VDO
3. Vaardigheid van de behandelaar
4. Esthetische wensen
Omdat indirecte restauraties gemaakt worden met tussenkomst van de tandtechnicus
zijn deze een stuk kostbaarder21, hierdoor speelt de financiële situatie van de patiënt
in deze keus een doorslaggevende rol. De duurzaamheid van indirecte restauraties
ligt hoger dan die van directe restauraties21,38. Jaeggi et al.19 gebruikt indirecte
restauraties wanneer de VDO met meer dan 2mm toe dient te nemen, omdat het
verkrijgen van een mooi resultaat dan lastig wordt met direct composiet.
Daarentegen gebruiken van Pelt et al.37 en Roeters et al.21 vrijwel altijd direct
composiet. Vailati49-51, Dietschi20,45 en Mizrahi52 gebruiken indirecte keramische
restauraties om een esthetisch fraai(er) resultaat te krijgen.
Zoals van Pelt37, Creugers35 en Vailati49-51 beschrijven is een ‘dynamisch
behandelconcept’ een na te streven manier van behandelen 35. Door elementen direct
te restaureren met composiet, op een manier die van Pelt et al.37 beschrijven als
‘adhesief parkeren in composiet’, kan men later nog kiezen voor een meer duurzame
behandeling met indirecte materialen37. Een dergelijke fasering lijkt goed te passen
binnen de secundaire criteria van dit onderzoek en het is kostentechnisch gezien ook
voordeliger voor de patiënt37. Door de interim composiet opbeet in de zijdelingse
delen te vervaardigen met een hybride composiet (volgens Vailati et al.49-51), kan het
vervangen van het composiet in de zijdelingse delen langer op zich laten wachten,
waardoor in een later stadium indirecte restauraties gemaakt kunnen worden. Zo
streeft men naar een stabiele situatie waarin gefaseerd gewerkt kan worden 49-51.
Door Mizrahi52 en Roeters21 wordt de gouden onlay op de molaren toegepast met als
gedachten hierdoor een ‘stabiliteitsfactor’ (uit het zicht) toe te passen gezien goud
volgens Roeters21, op de esthetiek na, het meest geschikte restauratiemateriaal zou
zijn voor de behandeling van slijtage8,21,62. Met deze ‘stabiliteitsfactor’ zou de
beethoogte beter gewaarborgd blijven21,62. Kortom, indirect of direct werken hangt
grotendeels samen met (1) de mate van toename van de VDO, (2) de financiële
mogelijkheden van de patiënt, (3) de vaardigheden van de behandelaar en (4) de
esthetische wensen van de patiënt.
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4.5.8. Vervolgbehandeling
Na initiële behandeling, waarin de VDO wordt verhoogd, ontstaat een stabiele
situatie. Vanuit deze situatie kan vervolgbehandeling plaatsvinden, zoals beschreven
door Vailati et al.51. Deze manier van behandelen is volgens het eerder besproken
‘dynamisch behandelconcept’, zoals beschreven door Creugers et al.35. De
vervolgbehandeling kan bestaan uit het vervangen van directe composiet door
indirecte restauraties, het maken van labiale facings en het vervaardigen van een
occlusale beschermplaat (OB)20,51,62. Dit kan gefaseerd gebeuren en past binnen de
secundaire criteria.
Door indirecte palatoincisale onlays toe te passen in het bovenfront, kan vanaf
buccaal een overgang zichtbaar worden van glazuur naar composiet, wat esthetisch
een onbevredigend resultaat kan geven51. Met het vervaardigen van labiale facings
wordt dit probleem opgelost. Vailati et al.48 beschrijft dit als de ‘sandwich-techniek’
waarbij zoveel mogelijk eigen tandweefsel in tact wordt gelaten (minimaal invasief)
en daarmee de stevigheid en vitaliteit van het element zoveel mogelijk wordt veilig
gesteld51,56. Ook Dietschi20 geeft de voorkeur aan deze techniek, een voorwaarde is
wel dat er nog voldoende tandweefsel aanwezig is20. Bij extreme slijtage kiezen
Dietschi20,45 en Mizrahi52 niet eerst voor palatoinsicale onlays maar direct voor
volledige omslijping.
Zowel Dietschi20, Mizrahi52, Roeters21 als van Pelt37 maken na initiële behandeling
een OB om effecten van parafunctie, zoals chipping, (partiële) breuk en slijtage,
zoveel mogelijk tegen te gaan. Ook in gevallen van chemische slijtage lijkt parafunctie een bijrol te spelen waardoor het vervaardigen van een OB gewenst is20.
Alleen in gevallen van TMD-klachten is het gebruik van een therapeutische
opbeetplaat aan te raden20. In andere gevallen kan gekozen worden voor een
vacuüm gevormde dieptrekmal die beter geaccepteerd wordt door zijn geringe dikte
en een stuk goedkoper is20,59. Er moet extra aandacht besteed worden aan instructie
bij patiënten die chemische slijtage vertonen met mogelijk maagzuur als etiologie. De
OB kan tijdens de reflux de elementen beschermen, maar moet daarna goed
gereinigd worden, anders kan de beschermplaat een reservoir vormen voor het
maagzuur en de slijtage sterk bevorderen59.
Normaliter wordt de OB vervaardigd in de kaak waar zich de meest kwetsbare
(delicate) restauraties bevinden45. Wanneer wordt besloten om een therapeutische
opbeetplaat te vervaardigen moet deze voldoen aan de richtlijnen voor ‘ideale
occlusie’; minimaal één centric stop per occlusale eenheid, front- en
hoektandgeleiding en gemaakt van hard kunsthars59,61. Naast het vervaardigen van
een OB, moet de vervolgbehandeling ook bestaan uit regelmatige controle met
eventueel het herstellen of vervangen van restauraties20. Tevens dient er blijvende
aandacht besteed te worden aan de etiologie van de slijtage 7,19,20. Het belangrijkste
is verandering van het voedingspatroon en gewoonten die leiden tot verlies van
tandweefsel7,20. Een consultatie bij de huisarts en/of gastro-enteroloog, het
analyseren van de speekselvloed of het bijhouden van een voedingsdagboek kan
aan te bevelen zijn20. Het belang van deze aanpak mag niet onderschat worden;
behandeling van gevolgen zonder behandeling van de oorzaak leidt tot het opnieuw
ontstaan van problemen20. Regelmatige controle is dus ook belangrijk voor het
monitoren van de mondgezondheid en de daaraan gekoppelde gedragsverandering
van de patiënt.
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4.4. Toepassing
Door de resultaten van dit onderzoek te combineren met de secundaire criteria (zie
4.3. Verwerking resultaten) en onduidelijkheden nader te onderzoeken in de
beschikbare literatuur is het gelukt in de verwerking van de resultaten
behandelrichtlijnen op te stellen voor het behandelen van algehele gebitsslijtage die
gebruikt kunnen worden in het Centrum voor Tandheelkunde en Mondzorgkunde
(CTM). De richtlijnen (zie 4.3. Verwerking resultaten en Bijlagen) voldoen aan de
primaire en secundaire criteria en kunnen hierdoor goed gebruikt worden door
studenten. Aan de hand van verschillende tabellen en schema’s (zie Bijlagen)
probeert de auteur overzicht te creëren en de richtlijnen makkelijker toepasbaar te
maken.
De richtlijnen vormen geen strak behandelprotocol, maar door de richting van
behandelen aan te geven is de waarde voor de praktijk groot. Gebruik van de
richtlijnen kan de behandelaar helpen in het uitvoeren van de behandeling en inzicht
of verduidelijking geven in problemen waar men tegenaan loopt. Na het vaststellen
van het behandelmoment zijn er nu ook handvatten voor het uitvoeren van de
behandeling (zie Bijlagen).
Gezien de beschikbare literatuur bestaat uit expert-opinions zou vervolgonderzoek
kunnen bestaan uit het uitvoeren van randomized controlled trails (RCT’s) van
verschillende behandelmethoden. Deze behandelmethoden zouden kunnen bestaan
uit het behandelen met of zonder composiet opbeet, met of zonder opwas, met een
direct (met behulp van een mal of uit de hand) of indirect restauratiemateriaal
(composiet, goud en lithium disilicaat) en
nazorg met of zonder occlusale
beschermplaat. Verschil in acceptatie, esthetiek, duurzaamheid, gemak, kosten en
patiënttevredenheid zouden onderzocht moeten worden. Met behulp van dergelijke
RCT’s kan er in de toekomst een evidence-based antwoord gegeven worden op de
vraagstelling. De vraagstelling van Hurst34 (‘What is the best way to restore the worn
dentition?’) kan dan wellicht wel beantwoord worden en dan zal blijken of de
opgestelde richtlijnen uit de ‘low level evidence’ in deze systematische review
overeenkomen met de dan beschikbare ‘high level evidence’.
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5. Conclusie
De vraagstelling van deze schematische review, ‘wat is, volgens recent
gepubliceerde literatuur, de meest aangewezen behandelmethode voor algehele
gebitsslijtage wanneer met behulp van het GSS is vastgesteld dat behandeling nodig
is?’, kan aan de hand van de resultaten niet direct beantwoord worden. Hiervoor
verschillende de vijf geïncludeerde behandelmethoden teveel van elkaar. Door
verwerking van de resultaten en het gebruik van aanvullende literatuur zijn toch
richtlijnen opgesteld. De meest aangewezen richtlijn voor behandeling van algehele
gebitsslijtage luidt; (1) vooronderzoek naar temporomandibulaire dysfunctie (TMD) en
(2) de freeway space (FWS), (3) het maken van een diagnostische opwas, (4) het
uittesten van de nieuwe VDO, bij voorkeur met een interim composiet opbeet, (5)
bovenfront restaureren met indirecte palatoincisale composiet onlays, (6) onderfront
restaureren met direct composiet, (7) posterior restaureren met composiet (direct of
indirect), goud of lithium disilicaat, (8) anterior aanvullend restaureren (9)
vervaardigen van een occlusale beschermplaat (OB) en (10) regelmatige controle.
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1. Van GBS naar GSS en restaureren

Bijlage 1 Schematische weergave van de te volgen procedure om van het GBS bij het punt van
restaureren uit te komen.
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2. GBS

Bijlage 2 Schematische weergave van het GBS
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3. GSS

Bijlage 3 Het GSS

4. Invullen

Bijlage 4 Invulschema’s voor het noteren van de GBS-scores
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5. Beetverhogen?

Bijlage 5 Schematische weergave van een aantal belangrijk te nemen stappen voorafgaande aan het
restaureren van algehele gebitsslijtage en tijdens overleg met de tandtechnicus.
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6. Richtlijnen

Bijlage 6 Richtlijnen voor het maken van belangrijke stappen die ‘check-points’ bevatten voor de
communicatie tussen de tandarts, de tandtechnicus en de patiënt.
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7. Beetverhogen!

Bijlage 7 Schematische weergave van de restauratieve procedure voor het behandelen van algehele
gebitsslijtage
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Summary
Introduction
Dental wear causes tooth surface loss in a chemical or mechanical way. The consequences
of pathological wear are; (1) exposed dentin and (2) loss of vertical dimension of occlusion
(VDO). Using the dental wear evaluation-system (GBS) and the dental wear flowchart (GSS)
the moment of intervention can be determined. Within the centre of dentistry and oral
hygiene in Groningen (CTM) there seems to be no generally accepted guideline for the
treatment of full-mouth tooth wear. Along with the research question ‘what is, according to
recently published literature the most appropriate treatment for full-mouth tooth wear in case
the GSS determined that treatment is necessary?’ and the research objective, with the
primary criteria, counting as inclusion criteria, including; (1) complete description, (2) wear
just into the dentin, (3) an acceptable five-year survival rate, (4) aesthetically satisfying, (5)
no removable dentures and (6) minimal damage to both tooth and antagonist, research was
performed.
Materials and methods
For this literature review, a MEDLINE PubMed (“Tooth Wear/rehabilitation”[MeSH] OR “Tooth
Wear/therapy”[MeSH]) search and a manual search were executed, having a total of 493
hits. Eventually, after selection, eight expert-opinions, presenting five treatment methods,
were included for processing. A special made quality-assessment-system was made to
evaluate the articles.
Results
From a total of five studies, four score average and one scores weak in the qualityassessment. Two studies used an occlusal bite plane, one a composite bite plane with a
posterior occlusal bite plane and one a full composite bite plane to test the vertical dimension
of occlusion (VDO). One study did not test the VDO. Two treatment methods applied
maximal occlusion (MO) to increase the VDO and two applied central relation (CR). Three
methods used a diagnostic wax-up. Restoration of VDO, front and canine guidance (FHG)
and horizontal plane of occlusion (HVO), seem to be the most important treatment
objectives. In three studies the procedure starts in the anterior and in two studies in the
posterior dentition. All treatment methods use direct composite, of which three studies use
indirect composites and ceramics as well. Two studies use gold also. Three treatment
methods recommend an occlusal guard after treatment, of which two advise regular
checkups.
Discussion
The results do not provide a clear answer to the research question. With the use of
secondary criteria for the treatment method; (1) easily feasible, (2) extensively phased, (3)
easily adjustable and repairable and (4) cost-effective, the results and additional literature,
guidelines can be composed.
Conclusion
The most appropriate treatment for full-mouth tooth wear, in case the GSS established that
treatment is necessary, states: (1) pre-treatment research on temporomandibular dysfunction
(TMD) and (2) the freeway space (FWS), (3) a diagnostic wax-up, (4) testing the new VDO
(with a composite bite plane) (5) restorative treatment of maxillary incisors with indirect
palatal composite veneers, (6) restorative treatment of lower incisors with direct composite,
(7) posterior restoration with composite (direct or indirect), gold or lithium disilicate, (8),
additional anterior restoration, (9) fabrication of an occlusale bite plane (protectional) and
(10) regular checkups.
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