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Bruxisme en overbelasting van
gebitselementen en implantaten
Bruxisme veroorzaakt tandslijtage maar kan gingivitis of parodontitis noch induceren, noch verergeren. Bij bruxisme treden heen en weer gaande (wiggelende) krachten op ter hoogte van het parodontium. Klinisch ontstaat hierdoor een permanente hypermobiliteit van gebitselementen, hetgeen op
röntgenfoto’s is waar te nemen als een verbreding van de parodontale spleet. Hoewel er geen rechtstreeks verband bestaat tussen bruxisme en falen van implantaten, kan overbelasting van implantaten (door bijv. tandenknarsen) leiden tot componentfracturen en botafbraak.
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Inleiding
Bij een normale functie van het kauwstelsel werkt een
groot aantal krachten in op de aanwezige gebitselementen. Tijdens het grootste deel van de dag bevindt
de onderkaak zich in een soort evenwicht, de fysiologische rustpositie. Op dat ogenblik zijn vooral periorale
en tongspieren verantwoordelijk voor de krachtopbouw. Hoewel de krachten vrij klein zijn, zijn ze door
hun duur en frequentie niet te verwaarlozen. Daarnaast zijn er krachten die ontstaan bij occlusaal
contact tussen de gebitselementen in onder- en bovenkaak. Normaal treden er dergelijke contacten op gedurende 38 sec/uur. In slaaptoestand is dat slechts 4-12
sec/uur, voornamelijk door het slikken. Bij bruxisme
kan dit echter oplopen tot 40 sec/min (Van Steenberghe, 1982).
De krachten die inwerken op de gebitselementen
zijn niet strikt verticaal gericht, maar kunnen ontbonden worden in laterale componenten, ontstaan door
de schuine asrichting van de antagonistische molaren
alsook door de inclinatie van de occlusievlakken. Hierbij spelen amplitude, richting, duur en frequentie van
de krachten een belangrijke rol. In principe kan
gesteld worden dat krachten via de gebitselementen
worden overgedragen op het parodontium, tenzij het
gaat om abnormaal grote krachten waardoor het
dentine vervormd wordt.
Een fundamenteel fysiologisch verschil tussen
gebitselementen en implantaten is de afwezigheid
van een parodontaal ligament rond implantaten. Nu
bevinden zich juist in dit parodontaal ligament talrijke mechanoreceptoren die kleine veranderingen in
verplaatsing of kracht kunnen detecteren. Zij waarborgen ook de negatieve terugkoppeling voor de
protectieve reflexfunctie. Wanneer deze stimulatie
onvoldoende of afwezig is, kan de protectieve reflexfunctie zodanig gereduceerd zijn dat er beschadigingen optreden ter hoogte van de gebitselementen
(Jacobs en Van Steenberghe, 1995). Een dergelijke situatie kan zich voordoen bij tandeloze patiënten met
een vaste prothese op implantaten in onder- en bovenkaak. Wanneer deze patiënten bruxeren, stijgt de kans
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op trauma van de prothetische componenten (of zelfs
van de implantaten). Bruxisme veroorzaakt immers
zeer ongunstige, overmatige krachten op de vaste
prothese in onder- en bovenkaak, omdat de protectieve reflex afwezig is.
In deze bijdrage wordt nader ingegaan op de gevolgen van krachten op het parodontium en op implantaten en implantaatgedragen voorzieningen.
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Ter hoogte van het parodontium worden de krachten
voornamelijk opgevangen door de gingiva en het
parodontaal ligament. Een illustratie hiervan is de
toegenomen tandmobiliteit na parodontale chirurgie,
omdat hierbij de gingivale aanhechting is losgemaakt.
De veranderingen in het parodontium als gevolg van
belasting van het gebitselement zijn gerelateerd aan
de grootte van de kracht. Enkele milligrammen (mg)
tandbelasting veroorzaken een vloeistofverplaatsing
in het parodontaal ligament. Krachten van een paar
gram worden opgevangen door de collageenvezels van
het parodontale ligament. Krachten van 100 gram en
meer veroorzaken botvervorming, terwijl krachten
van een paar kilogram zelfs het dentine kunnen
vervormen. Door de visco-elastische eigenschappen
van het parodontale ligament worden gebitselementen gedurende de dag door de erop inwerkende krachten geïntrudeerd. Hierdoor zal de mobiliteit op het
einde van de dag afnemen. In het geval van bruxisme
is dit opvallend.
Wanneer krachten in één richting werken is er een
toegenomen mobiliteit, die verdwijnt zodra de tand
migreert en aldus aan de onfysiologische belasting
ontsnapt. Nadien treedt er een herstelfase op waardoor de mobiliteit afneemt en tot zijn normale
toestand weerkeert. Een illustratie van dit fenomeen is
de orthodontische tandverplaatsing (Maltha en Van
Leeuwen, 2000). Wel dient opgemerkt te worden dat
orthodontische tandverplaatsingen kunnen leiden tot
gingivale recessie en verlies van aanhechting, zeker in
geval van aanwezige gingivitis (Wennström et al,
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Afb. 1. Röntgenologisch
beeld van een door overbelasting veroorzaakt
hypermobiel gebitselement . Dit uit zich in een
verbreding van de parodontale spleet alsook in
de vorm van de botkrater (circulair defect).
Inslijpen van deze tand is
aangewezen om het
kauwcomfort te verbeteren en eventuele luxatie te vermijden.

1987). Occlusale krachten die in één richting werken,
kunnen het ontstaan van gingivitis bij gebitselementen met een gezond parodontium noch beïnvloeden,
noch een apicaalwaartse migratie van de vezelige
aanhechting bij gingivitis veroorzaken.
Bij heen en weer gaande (wiggelende) krachten
ontstaat klinisch een permanente hypermobiliteit,
omdat migratie om aan het trauma te ontsnappen bij
wiggelende krachten vrijwel onmogelijk is. De parodontale spleet heeft dan de vorm van een zandloper
met een verbreding naar coronaal en naar apicaal.
Deze verbreding kan op een bepaald punt stagneren,
waardoor het parodontaal ligament opnieuw een
normaal doch verbreed beeld toont (Lindhe en Svanberg, 1974). Een dergelijk beeld ziet men ook bij
bruxisme.
Uit wetenschappelijk en epidemiologisch onderzoek blijkt dat wiggelende krachten gingivitis noch
parodontitis kunnen veroorzaken (Hanamura et al,
1987; Lindhe et al, 1997). Ook bevordert occlusaal
trauma in aanwezigheid van parodontitis de afbraak
en/of ontstekingsprocessen niet. Hoewel Lindhe en
Svanberg (1974) in dierexperimenteel onderzoek in
een split mouth design meer botafbraak vonden in de
kaakhelft die onderhevig was aan traumatogene
occlusie, bleek later dat traumatogene occlusie het
genezingsproces na chirurgische pocketeliminatie
noch vertraagt noch verdere botafbraak induceert
(Ericsson en Lindhe, 1977). Deze theorieën werden
later ook bevestigd in klinisch onderzoek. Zo vonden
Hanamura et al (1987) dat bij patiënten met parodontitis meer botafbraak en aanhechtingsverlies optraden, terwijl bij patiënten met bruxisme vaker tandslijtage voorkwam. Hieruit concludeerden de onderzoekers dat beide fenomenen weinig met elkaar te maken
hadden.

Bruxisme en het gezonde parodontium
Bij bruxisme heeft men dus te maken met wiggelende
krachten op het parodontium, die een hypermobiliteit van de gebitselementen en een verbeding van het
parodontale ligament veroorzaken. Daarnaast kan
tandslijtage optreden en door extreme belasting van
de gebitselementen kunnen er zelfs wigvormige
laesies ter hoogte van de tandhalzen ontstaan (Meyer
et al, 1991). Andere effecten van bruxisme op het
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parodontium zijn gerelateerd aan de visco-elastische
eigenschappen van het parodontale ligament. Daardoor zullen de gebitselementen bij bruxisme dieper in
het parodontale ligament verplaatst worden. De
permanente intrusie van een tand in zijn parodontale
ligament zal een verminderde stimulatie van de
aanwezige mechanoreceptoren veroorzaken. Bij
stimulatie geven deze receptoren een bericht door aan
de hersencentra om de krachten bij te sturen via negatieve terugkoppeling op onder andere de kaaksluitspieren tijdens het klemmen. Wanneer deze stimulatie onvoldoende of afwezig is, kan de protectieve
reflexfunctie zodanig gereduceerd zijn dat er beschadigingen optreden ter hoogte van de gebitselementen
(Van Steenberghe en De Vries, 1978). Bij bruxisme
wordt ook een verhoogde gevoelsdrempel vastgesteld
voor mechanische stimulatie. Hypothetisch zou deze
verminderde stimulatie van parodontale mechanoreceptoren ook kunnen leiden tot een vermindering van
de protectieve reflex bij bruxisme, hoewel dat niet
wetenschappelijk bewezen is.

Bruxisme en parodontitis
Algemeen wordt gesteld dat er geen verband bestaat
tussen traumatogene occlusale krachten en de inductie en/of progressie van gingivitis of parodontitis
(Hanamura et al, 1987; Lindhe et al, 1997). Daaruit kan
worden afgeleid dat occlusale therapie geen plaats
vindt in de parodontologische behandeling. Wel kan
overwogen worden om hypermobiele gebitselementen in te slijpen om het kauwcomfort van de patiënt te
verbeteren. Inslijpen dient zeker uitgevoerd te worden
bij risico op luxatie, zoals door extreme overbelasting
van een gebitselement met sterk gereduceerd parodontium. Bruxisme of overbelasting van het parodontium bij parodontitis wordt röntgenologisch gekenmerkt door een verbrede parodontale spleet, eventueel gecombineerd met een circulair defect ter hoogte
van een hypermobiel element (afb. 1).

Belasting en mobiliteit van implantaten
Bij belasting van een implantaat dat in het bot verankerd is volgens het principe van osseo-integratie kan,
in tegenstelling tot het visco-elastisch model van
mobiliteit van een gebitselement, een elastisch model
worden gehanteerd (Sekine et al, 1986). Dit houdt in
dat er een lineair verband is tussen de belasting en de
verplaatsing van het implantaat in het bot. Afhankelijk van de dimensies en het ontwerp van een implantaat en van de omliggende botstructuur zal de uitgeoefende belasting doorgegeven worden naar het omliggende bot en op bepaalde plaatsen voor concentratie
van stress zorgen.
Het nadelig effect van bruxisme op de implantaten
schuilt in de grootte, de duur en de frequentie van de
uitgeoefende krachten alsook in de variabiliteit van
het belastingspatroon. Uit wetenschappelijk onderNed Tijdschr Tandheelkd 107 (2000) juli
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zoek en klinische praktijkervaring is gebleken dat
parafuncties zoals bruxisme en klemmen een eerder
beperkte associatie hebben met een toegenomen
aantal verloren gegane implantaten op latere leeftijd
(Balshi et al, 1997). Toch wordt een aantal fracturen
van implantaten en/of prothetische componenten
toegeschreven aan bruxisme (Ekfeldt et al, 1997). Er
mag ook niet uit het oog verloren worden dat er een
duidelijke consensus bestaat dat overbelasting kan
leiden tot botverlies. Aldus kan bruxisme indirect
bijdragen tot botafbraak rond of verloren gaan van
implantaten (World Workshop in Periodontics, 1996)
(afb. 2).

Parafuncties en de edentate kaak
Wanneer edentate patiënten een craniomandibulaire dysfunctie (CMD) ontwikkelen, blijkt de therapie
voor deze patiënten minder eenvoudig, omdat de
uitneembare prothese vaak onvoldoende stabilisatie
biedt aan de gewrichten. Daarom wordt geopperd dat
juist bij deze patiënten een rehabilitatie met een
implantaatgedragen overkappingsprothese een oplossing kan bieden. Een onderzoek van Engel en
Weber (1995) bevestigt deze stelling voor een groep
patiënten met een artrogene CMD, maar niet voor
patiënten met een myogene dysfunctie. Bij de reevaluatie na 3 jaar bleken de symptomen (pijn en
spiergevoeligheid) onveranderd bij de patiënten met
een myogene dysfunctie (Engel en Weber, 1995).
Verder dient men rekening te houden met het feit
dat bij edentate patiënten met een implantaatgedragen prothese in onder– en bovenkaak geen parodontale ligamentreceptoren meer aanwezig zijn. Nu is
het juist dit type mechanoreceptoren dat instaat
voor de negatieve terugkoppeling naar de motorische cortex wanneer de spierbelasting te hoog wordt.
Naert et al (1992) hebben vastgesteld dat een aantal
van deze patiënten een verhoogde botafbraak rondom de implantaten vertoont. Aangezien met implantaatgedragen prothetische rehabilitaties de krachten
op de implantaten even groot of zelfs groter zijn dan
die op de natuurlijke gebitselementen, kan er misschien een link gelegd worden tussen de overbelasting – zoals bij bruxisme - en afwezigheid van adequate terugkoppeling vanuit het parodontale ligament.
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Afb. 2. Overbelasting
van een partiële prothese op implantaten bij
een patiënt met bruxisme. Er is duidelijk botafbraak waarneembaar in
de periode tussen 1 (a)
en 7 jaar (b) na plaatsing
van de implantaten
(pijl).

Preventie en/of therapie
In verband met de hierboven besproken negatieve
effecten op de gebitselementen, het parodontium en
de implantaten lijkt het noodzakelijk om overmatige
krachten te verminderen. Zoals elders in dit themanummer uitvoerig is beschreven, kan dit geschieden
met behulp van een opbeetplaat, door een farmacologische benadering (zie het artikel van Van der Zaag et
al), door fysiotherapie (zie het artikel van Visscher et
al) of gedragstherapie (zie het artikel van Van der
Meulen et al). Voor de behandeling van tandslijtage en
de verdere mogelijkheden voor prothetisch herstel
wordt verwezen naar de artikelen van respectievelijk
Roeters en Stel, en Derksen et al, elders in dit themanummer.
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Summary

Bruxism and overloading of periodontium and implants

Key words:

Bruxism is responsible for occlusal tooth wear but can not induce nor aggravate gingivitis or
periodontitis. Bruxism induces jiggling forces, which cause a clinical tooth hypermobility,
radiologically seen as a widened periodontal space. Although there is no direct causal relation
between bruxism and implant failure, implant overload may lead to fractures of the components and
bone loss.
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• Periodontium
• Dental implant
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