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Intraorale röntgenopname en instelapparatuur
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Vrij kort na de ontdekking van de röntgenstraling werd al in 1904 door Price een methode
beschreven om periapicale röntgenopnamen van elementen te maken. Deze methode werd
verder uitgewerkt door Cieszynski (1925) en staat nog steeds bekend als de
bissectriceregeltechniek. Vanaf 1913 werden ook echte tandfilms op de markt gebracht. Deze
films waren extreem ongevoelig in vergelijking tot de huidige films. De benodigde belichting voor
de nu gebruikelijke tandfilms is nog slechts 5% van deze eerste tandfilms. De
bissectriceregeltechniek bleef erg lang populair omdat deze kan worden toegepast met relatief
lichte apparatuur zoals die vaak in de tandartspraktijk wordt gebruikt. Ook zijn er geen
hulpmiddelen nodig. In 1920 werd door McCormack ook de rechthoekregeltechniek beschreven,
maar het duurde nog tot in de jaren vijftig voordat de techniek enige populariteit verkreeg. In de
Verenigde Staten was het vooral Updegrave die zich inzette om deze techniek te verbreiden. Dit
werd onder meer mogelijk door de ontwikkeling van zwaardere röntgenapparaten, gevoeliger
films en betere instelapparaten. In ons land werd de rechthoekregeltechniek onder de toen meest
gebruikte aanduiding ‘long-conetechniek’ door Van Aken in de jaren zestig geïntroduceerd. Met
vele publicaties zorgde hij ook voor de wetenschappelijke onderbouwing van deze techniek.
X-act instelapparatuur voor het vervaardigen van opnamen
volgens de rechthoekregeltechniek.

Een essentieel onderdeel van de toepassing van de rechthoekregeltechniek is het gebruik van
filmhouders. Deze houders hebben zich ontwikkeld van een eenvoudig beetblokje met film en
daaraan een richtstaaf tot houders waarbij de stand van de film kan worden aangepast aan de
lengte van het gebitselement. De instelring voor de juiste plaats van de tubus werd vervangen
door een diafragmaplaat die de bundel net voor de film afschermt om zo tot een optimale
stralenreductie te komen.
In de praktijk zijn bedieningsgemak en comfort belangrijke argumenten voor acceptatie van
een methode. De moderne instelapparaten hebben veelal geen losse onderdelen meer. De
begrenzing van het veld wordt bereikt door een rechthoekig diafragma of tubus, waardoor het
gewicht van de instelapparaten nog gering is. Daarnaast zijn er ook apparaten die specifiek voor
endodontische behandelingen zijn aangepast.
Het besef dat de beeldkwaliteit van opnamen vervaardigd met de rechthoekregeltechniek
superieur is aan die met de bissectricetechniek en minder foto’s dienen te worden overgemaakt,
leidt ertoe dat steeds meer instelapparaten worden toegepast. Foto’s volgens de
rechthoekregeltechniek zullen meer regel dan uitzondering zijn
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De bitewing-opname
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De bitewing-röntgenopname is alom bekend. Van de ongeveer zes miljoen röntgenfoto’s die
tandartsen in 1996 maakten, bestond ten minste twee derde uit bitewing-röntgenopname. Hoewel
in 1909 door McIntosh 27 indicaties werden genoemd voor intraorale röntgenopnamen, ontbrak
cariësdiagnostiek in de eerste dagen als indicatiegebied. In 1925 stelde Raper voor om vijf tot
zeven bitewing-opnamen te maken voor volledige diagnose van de patiënten. Hij lanceerde ook
het idee de opnamen regelmatig te herhalen. Anderson (1934) gebruikte bij een epidemiologisch
onderzoek waarschijnlijk als eerste de bitewing-opname om cariësprogressie vast te leggen.
Pas na de Tweede Wereldoorlog werden bitewings gezien als een essentieel diagnostisch
hulpmiddel in de (kinder)tandheelkunde van alle dag. In 1980 bereikte het maken van bitewings in
de Verenigde Staten een halfjaarlijkse frequentie, ondanks het feit dat de cariësprevalentie onder
de jeugd daalde. In een rapport van 1982 sprak de Gezondheidsraad hierover haar bezorgdheid
uit. Deze bezorgdheid kwam ook tot uiting in internationale publicaties over richtlijnen voor het
indiceren van röntgenfoto’s, gebaseerd op het toepassen van ‘selectiecriteria’, met als
uitgangspunt het te verwachten nut voor de patiënt en voor de cariësdiagnostiek. De bijdrage van
bitewings voor onder andere parodontale aandoeningen werd wel erkend.
Backer-Dirks et al (1961) maakten in het onderzoek naar drinkwaterfluoridering in
Tiel-Culemborg gebruik van instelapparatuur voor het vervaardigen van bitewing-opnamen (afb.
1).
Afb. 1. “Apparaat voor het vervaardigen van Molaar ‘bitewing’
photo’s.”(Backer Dirks et al, 1953).

Hun nauwkeurige methode stond toe dat elk proximaal vlak door de tijd heen kon worden
gevolgd. De conclusies van Backer-Dirks (1966), zoals het lage tempo van voortschrijding van
proximale cariës en het mogelijke bestaan van remineralisatie, verdienden terecht internationale
belangstelling (Haugejorden, 1974).
Vroeger werd het voordeel van het gebruik van bitewings voor de cariësdiagnostiek
procentsgewijs uitgedrukt. Trithart en Donnelly (1950) spoorden bijvoorbeeld 74% tot 204% meer
caviteiten op door bitewings te gebruiken dan met spiegel en sonde. Barr en Gresham (1950)
meldden dat met uitsluitend bitewings 94% van de cariës op te sporen is, terwijl dat met klinisch
onderzoek maar 44% is. Uit recenter onderzoek blijkt bij bepaalde patiënten de opbrengst van
door bitewings opgespoorde cariës acht keer hoger dan die van onderzoek met spiegel en sonde
(Poorterman et al, 1999).
Indelingen voor de mate van voortschrijding van cariës op bitewing-röntgenopnamen zijn
voorgesteld door diverse onderzoekers, zoals Backer-Dirks et al (1953) en Marthaler (1966). Het
laatste hierover is waarschijnlijk nog niet gezegd. Tulloch en Antczak-Bouckoms (1988) hebben
het idee gelanceerd dat in het belang van de patiënt een verschuifbaar restauratief
behandelingscriterium voor cariës op bitewing-röntgenopnamen is aan te bevelen, waarschijnlijk
in het dentine.

Afb. 2. Verticale bitewing-opname, recentelijk gemaakt met
instelapparatuur. Waarneembaar zijn onder andere cariës en
afwijkingen van de parodontale bothoogte en van de anatomie
van de sinus maxillaris.

Net als andere diagnostische tests hebben bitewings tekortkomingen (Arnold, 1983). De kans op
het opsporen van dentinecariës is niet perfect, maar ligt rond de 60%, met een reële kans op een
fout-positieve diagnose (Mileman en Van der Weele, 1990). Dit betekent dat frequent gebruik van
bijvoorbeeld digitale bitewings met hun geringe stralingsdosis ook diagnostische nadelen heeft
voor de patiënt.
De bitewing-opname blijft een belangrijk diagnostisch hulpmiddel. Maar met de opkomst
van digitale röntgenopnamen, de geringe cariësprevalentie, de mogelijkheden van algoritmes die
diagnostiek ondersteunen en mogelijkerwijs de verminderende dosis per diagnostische taak, is er
urgent behoefte om de kosteneffectiviteit van bitewing-opnamen onder de loep te nemen.
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De panoramische opname
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Hoewel al een jaar na de ontdekking van de röntgenstralen de eerste tandfoto werd vervaardigd,
zou het nog tot 1961 duren alvorens de tandarts de beschikking kreeg over een apparaat waarbij
het mogelijk was de kaken zonder overlappingen op één foto af te beelden. De eerste stappen
voor de ontwikkeling vonden plaats in Japan toen in 1933 een techniek werd beschreven door
Numata, waarbij een strook film linguaal in de mond van de patiënt geplaatst werd en het
röntgenapparaat met een smalle bundel daarna rond de patiënt werd gedraaid (Langland et al,
1989). Pas in 1949 kwam Paatero (Suomi, Finland) met een methode waarbij röntgenbuis en film
extraoraal geplaatst werden. Het zou tot 1961 duren voor met de massaproductie werd gestart
(Langland et al, 1989). In 1988 werden door toepassing van micro-elektronica ingrijpende
innovaties toegepast, waardoor verschillende beeldlaagvormen, diktes, locaties en afmetingen
van het veld mogelijk werden. Ook aan de kant van film en versterkingsschermen zijn
verbeteringen bereikt. Door de toepassing van zogenaamde
zeldzame-aarde-versterkingsschermen met bijpassende films werd een grote
rendementsverhoging bereikt, wat ertoe heeft bijgedragen dat de beeldkwaliteit sterk is verbeterd.
De scherpte bereikt echter niet die van tandfilms.
De weergave van een groot gebied kan als een voordeel van de panoramische opname
worden beschouwd. Niet alleen een overzichtelijk beeld van de gebitselementen en hun directe
omgeving, maar de volledige kaken tot en met de kaakkopjes en sinus maxillaris worden
afgebeeld. De panoramische opname neemt naast zijn functie binnen de mondheelkunde en de
orthodontie een steeds belangrijker plaats in binnen de algemene praktijk. Panoramische
opnamen vervangen niet direct tandfilms, maar in combinatie met deze bieden ze de mogelijkheid
om een omvattend röntgenologisch onderzoek te doen. De toepassing binnen de implantologie
speelt een steeds belangrijker rol. Op geen andere foto is een dergelijk overzicht van de
processus en de relatie tot structuren als sinus maxillaris of canalis mandibularis te verkrijgen.
Modern röntgenapparaat voor panorama-opnamen.

In tegenstelling tot tandfoto’s bevindt de film zich bij het maken van de panoramische opname
ook extraoraal. Daarom is het maken van de opname nauwelijks een belasting voor de patiënt en
de totale procedure van instellen en maken van de opname vergt slechts enkele minuten.
Omdat de scherpte van de panoramische opname altijd geringer is dan die van tandfoto’s,
dienen voor de verdere diagnostiek van verdachte elementen alsnog solo’s te worden
vervaardigd. Deze argumenten gelden ook voor de toestand van het parodontium. Ook hier
dienen, in geval er aanleiding toe bestaat, aanvullend bitewings te worden gemaakt. De
panoramische opname heeft een vaste plaats gekregen in het scala aan mogelijkheden binnen
de röntgendiagnostiek. Deze plaats zal door eerdergenoemde voordelen in de toekomst steeds
groter worden.
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Reeds in zijn eerste publicatie over de ontdekking van de ‘X-Strahlen’, beschrijft Röntgen de

gevoeligheid van films en filmplaten voor de nieuwe straling (Röntgen, 1895). Om zijn
waarnemingen aan de nieuwe straling te controleren gebruikte Röntgen fotografische opnamen.
Enkele weken na de ontdekking van de röntgenstraling (1896) werd de eerste tandheelkundige
röntgenopname gemaakt. Tot in de jaren zestig van de vorige eeuw worden de films en de
filmplaten, die voor tandheelkundige doeleinden worden gebruikt, handmatig ontwikkeld. Uit een
onderzoek, dat in 1970 in dit tijdschrift werd gepubliceerd, bleek dat minder dan 5% van de
Nederlandse tandartsen gebruikmaakte van een ontwikkelautomaat (Van de Poel en Kloprogge,
1970). De meeste tandartsen ontwikkelden de röntgenfoto’s met de hand. In 1971 verscheen een
artikel waarin twee ontwikkelautomaten voor tandheelkundige röntgenfilms werden vergeleken.
De auteurs gaven als conclusie: “Indien men niet de beschikking heeft over een donkere kamer,
maar wel over voldoende ruimte in zijn praktijkkamer, het dagelijks te plegen onderhoud geen
bezwaar vindt en regelmatig slechts een beperkt aantal films tegelijk te ontwikkelen heeft, dan
zou de aanschaf van een dergelijke automaat overwogen kunnen worden” (Van de Poel et al,
1971). In 1980 verscheen een artikel over de beeldkwaliteit van door ontwikkelmachines
ontwikkelde röntgenfilms. In het artikel schreven de auteurs: “meer en meer gaat de practicus
ertoe over gebruik te maken van ontwikkelautomaten”. Zij concludeerden: “mits voldoende zorg
geschonken wordt aan het onderhoud van de machine kan een ontwikkelautomaat in de praktijk
voldoen. De practicus beschikt dan snel over een droge foto die de standaard ontwikkelde foto
evenaart” (Van der Linden en Van der Stelt, 1980). Met een ontwikkelautomaat is de tandarts in
staat binnen zes tot acht minuten een foto te ontwikkelen.
Een voorbeeld van een type
ontwikkelautomaat.

De snelheid en het gemak van de ontwikkelautomaten en de toename van het aantal
tandheelkundige röntgenfoto’s zorgden ervoor dat in de jaren tachtig van de twintigste eeuw meer
dan 80% van de tandartsen gebruikmaakte van een ontwikkelautomaat (Velders, 1989; Van
Aken, 1991). Het belang van de ontwikkelautomaat lijkt echter aan het einde van de twintigste
eeuw te verminderen met de opkomst van de digitale röntgenologie. De snelheid en het gemak
van de digitale systemen zijn nog groter dan die van de ontwikkelautomaten. Bovendien wordt de
belasting van het milieu gezien als belangrijk nadeel van de ontwikkelprocedure, automatisch
zowel als handmatig. De ontwikkelautomaat zal in de eenentwintigste eeuw waarschijnlijk een
zachte dood sterven.
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Digitale radiologie
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In januari 1896, twee weken na de ontdekking van de ‘X-Strahlen’ door Wilhelm Conrad Röntgen,
werd de eerste tandheelkundige opname vervaardigd. Er zouden nog vele volgen. Al deze
opnamen werden vastgelegd op een fotografische film, die niet alleen gevoelig was voor
zichtbaar licht maar ook voor röntgenstraling. Pas in de jaren tachtig van de twintigste eeuw

kwam er een elektronische sensor beschikbaar, waarmee tandheelkundige intraorale opnamen
konden worden gemaakt die vervolgens in de computer konden worden opgeslagen (Mouyen et
al, 1989).
De eerste elektronische sensoren berustten op het principe van de Charge-Coupled
Device-technologie. Hierbij wordt gebruikgemaakt van een elektronische chip, waarmee de
intensiteit van de straling wordt vastgelegd nadat deze de af te beelden structuren is gepasseerd.
Enige jaren later kwam ook een andere techniek op de markt: de Storage Phosphor
Plate-technologie (Gröndahl et al, 1996). Hierbij wordt het beeld tijdelijk vastgelegd op een plaat
met een röntgengevoelige laag van kristallen van een speciale fosforverbinding. De
beeldinformatie komt beschikbaar door deze uit te lezen met een laserscanner. Ook hier wordt de
beeldinformatie vervolgens naar de computer doorgestuurd.
De weergave van röntgenopnamen op het computerscherm in
een softwarepakket voor tandheelkundige digitale radiologie
(Emago/Advanced, Oral Diagnostic Systems, Amsterdam).

In beide gevallen wordt het röntgenbeeld niet weergegeven in de vorm van neergeslagen zilver in
de emulsie van de film, maar als getallen in het computergeheugen. De beschikbaarheid van
deze digitale informatie heeft de mogelijkheden van de röntgenopname als diagnostisch
hulpmiddel aanzienlijk uitgebreid. De getallen die het beeld representeren, kunnen door
wiskundige bewerkingen worden veranderd. Op deze wijze is het mogelijk een over- of
onderbelicht beeld toch nog bruikbaar te maken, zonder de patiënt opnieuw aan straling bloot te
stellen. Ook kunnen contouren, contrasten of zelfs specifieke structuren worden geaccentueerd.
Dit zijn bewerkingen die niet of alleen met veel moeite mogelijk waren in het tijdperk van de
conventionele röntgenopnamen.
Een andere toepassing is het verzenden van het röntgenbeeld per modem en telefoon of
via het Internet naar een collega, bijvoorbeeld voor consultatie. Digitale radiologie is niet langer
een experimentele techniek, maar kan routinematig in de praktijk worden toegepast (Van der
Stelt, 2000). Er bestaat software die speciaal ontwikkeld is voor diagnostiek met behulp van
digitale radiologie in de tandheelkundige praktijk.
Een ontwikkeling waaraan op dit moment door een aantal onderzoeksgroepen aandacht
wordt gegeven, betreft de driedimensionale weergave van tandheelkundige structuren. Deze
technieken zijn verwant aan computertomografie, maar vereisen een veel lagere dosis, en
leveren een hogere detailscherpte. Op deze wijze zal het mogelijk zijn zich een beeld te vormen
van bijvoorbeeld de ruimtelijke vorm van een parodontaal defect, of van de onderlinge relatie van
anatomische structuren.
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