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De afgelopen jaren is het aantal onderzoeken naar aspecten van de Atraumatic Restorative Treatment (ART) sterk toegenomen. Deze weefselbesparende behandelmethode blijkt minder pijnlijk en
daardoor patiëntvriendelijker te zijn dan conventionele behandelingen. Uit deze onderzoeken blijkt
dat de ART-aanpak tot nu toe geïndiceerd is voor behandeling van eenvlakscaviteiten in de tijdelijke
en de blijvende dentitie. Na drie jaar lijkt er geen verschil te zijn in de overleving van éénvlaks ART- en
amalgaamrestauraties in de blijvende dentitie. ART-verzegelingen van hoogviskeuze glasionomeren
lijken na drie jaar een hogere mate van retentie te hebben dan verzegelingen van laagviskeuze glasionomeren. De mate van oppervlakteslijtage van hoogviskeuze ART-restauraties na twee jaar is
gering. Concluderend kan worden gezegd dat de ART-aanpak een positieve bijdrage levert aan de
verbetering van de mondgezondheid van velen op mondiaal niveau en dat de grenzen van deze
behandelwijze nog niet bekend zijn.
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Inleiding
Binnen de groep van weefselbesparende behandelmethoden voor tand- en wortelcariës neemt de ART-aanpak een bijzondere plaats in (Tyas et al, 2000). Door
alleen gebruik te maken van handinstrumenten is het
mogelijk dentinecaviteiten na behandeling zo klein
mogelijk te houden (Rahimtoola en Van Amerongen,
2002). Alleen het geïnfecteerde glazuur en dentine
worden verwijderd en de gereinigde caviteit en de aangrenzende putten en fissuren worden met een adhesief
materiaal gevuld (Frencken et al, 1996). De zo ontstane
verzegelingsrestauratie is zowel restauratief als preventief van aard. De meeste onderzoeken naar aspecten van ART hebben een glasionomeer als vulmateriaal
gebruikt. In de oudste onderzoeken was dit een laagviskeus glasionomeer. Sinds 1995 zijn echter hoogviskeuze glasionomeren op de markt verschenen. Dit materiaal is dan ook in de meest recente onderzoeken
gebruikt. Er is ook onderzoek gaande naar het gebruik
van composiet en compomeer als vulmateriaal binnen
de ART-aanpak.
Door de adhesieve werking en verbeterde fysische
eigenschappen van hoogviskeus glasionomeer wordt
dit materiaal binnen de ART ook gebruikt om diepe
putten en fissuren te verzegelen. In de uitvoering van
deze cariëspreventieve methode worden de putten en
de fissuren alleen gereinigd en het glasionomeer daarin onder vingerdruk aangebracht. De ART-aanpak
bestaat dus uit twee componenten: een verzegelingsrestauratie en een preventieve verzegeling.
Uit onderzoek blijkt dat de patiënt de ART-aanpak
als minder pijnlijk ervaart dan de conventionele
behandeling (Rahimtoola et al, 2000; Schriks en Van
Amerongen, 2003). Het geluid van de boor en van de
afzuigapparatuur is afwezig en meestal kan de behan-

deling zonder lokale anesthesie worden uitgevoerd.
Voor meer informatie over deze aanpak wordt verwezen naar het leerboek over ART (Frencken en Holmgren, 1999).
Zo’n tien jaar geleden werden de eerste onderzoeken naar aspecten van de ART-aanpak gepubliceerd. De
laatste jaren is het aantal publicaties gestadig gestegen. In dit artikel wordt beoogd een summier overzicht
te geven van resultaten van onderzoek naar een aantal
facetten van de ART-aanpak.

Overleving van ART-restauraties in tijdelijke
dentitie
Tot nu toe zijn drie onderzoeken gepubliceerd over de
overleving van eenvlaks ART-restauraties in de tijdelijke dentitie na twee en drie jaar (tab. 1) (Lo en Holmgren, 2001; Lo et al, 2001; Taifour, 2002). Slechts één
onderzoek had een looptijd van drie jaar. Het meest
recente onderzoek werd door acht tandartsen bij 7,5
jaar oude kinderen in Syrië uitgevoerd (Taifour, 2002).
Het overlevingspercentage na drie jaar was 86. Secundaire cariës werd slechts in 1% van de gevallen waargenomen. In China werd een onderzoek bij 3- tot 6-jarige
kinderen uitgevoerd en dit resulteerde in een overlevingspercentage na 30 maanden van 79. Dit onderzoek
laat zien dat ART bij zeer jonge kinderen goed kan worden uitgevoerd. Gezien de absolute korte levenstijd
van restauraties in het tijdelijk gebit kan voorzichtig
geconcludeerd worden dat bij 6- tot 9-jarigen rekening
moet worden gehouden met 5-7% technisch mislukte
eenvlaks ART-restauraties per jaar gedurende de eerste
drie jaar na plaatsing.
In totaal zijn maar vijf onderzoeken gepubliceerd
over de overleving van meervlaksrestauraties volgens
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Tabel 1. Overlevingsspercentages van eenvlaks ART-restauraties in de tijdelijke dentitie na 2 en 3 jaar.
Land

Periode

Operateur Materiaal

China
Syrië
China

1996-1998
1997-2000
1997-1999

Thk stud
Ta
Ta

KetacMolar®
Fuji IX®-KetacMolar®
ChemFlex®-Fuji IX GP®

Leeftijd

Aantal laatste % overleving in jaren
evaluatie
1
2
3

3-6
6-8
6-14

65
320
53

91
95
94

79*
91
92

86
-

Ta = Tandarts
Thk stud = laatste jaar tandheelkundestudenten
* overlevingsresultaten na 30 maanden

Tabel 2. Overlevingspercentages van meervlaks ART-restauraties in de tijdelijke dentitie in 5 verschillende
onderzoeken.
Land

Periode

Operateur Materiaal

Thailand
China
Syrië
China
China

1991-1994
1996-1998
1997-2000
1997-1999
onbekend

Ta, TaTh
Thk stud
Ta
Ta
Ta

ChemFil®
KetacMolar®
Fuji IX®-KetacMolar®
ChemFlex®-Fuji IX GP®
Fuji IX GP®-KetacMolar®

Leeftijd

Aantal laatste % overleving in jaren
evaluatie
1
2
3

6-8
3-6
6-8
6-14
7-9

138
28
324
26
35

55
75
72
54
65

51*
60
43

49

Ta = Tandarts
TaTh = Tandheelkundige therapeut
Thk stud = laatste jaar tandheelkundestudenten
* overlevingsresultaten na 30 maanden

de ART-aanpak in de tijdelijke dentitie. Hiervan had
slechts één een driejarige looptijd (tab. 2) (Frencken et
al, 1994; Lo en Holmgren, 2001; Lo et al, 2001 Taifour,
2002; Yip et al, 2002). Het bleek dat ongeveer 50% van
de meervlaks ART-restauraties na drie jaar technisch
mislukte (Taifour, 2002). Er zijn dus nog te weinig
onderzoeken gepubliceerd om over de overleving van
meervlaks ART-restauraties een gefundeerde uitspraak
te kunnen doen.

gend zijn. Het blijkt dat, in de eerste drie jaar na plaatsing, jaarlijks 4-5% van de eenvlaks ART-restauraties
technisch mislukt. Het aandeel van secundaire cariës
in het mislukken van de ART-restauraties is met 1,52,5% erg laag (Frencken et al, 1998b; Holmgren et al,
2000).

Overleving van ART-restauraties in de blijvende
dentitie

De tijdelijke dentitie

In de literatuur is sporadisch verwezen naar meervlaks
ART-restauraties in de blijvende dentitie. Vaak was het
aantal restauraties zo klein dat analyse onmogelijk
was. Er is dus voornamelijk over eenvlaks ART-restauraties in de blijvende dentitie gepubliceerd (afb. 1) (Phantumvanit et al, 1996; Frencken et al, 1998a en 1998b;
Ho et al, 1999; Holmgren et al, 2000; Mandari et al,
2001; Lo et al, 2001; Rahimtoola en Van Amerongen,
2002; Taifour, 2002).
De techniek om ART-restauraties te vervaardigen
wordt continue verbeterd. In de oudste publicaties
werden laagviskeuze glasionomeren gebruikt en werd
de techniek om de caviteit adequaat te reinigen onderzocht (Phantumvanit et al, 1996; Frencken et al,
1998a). Deze twee redenen liggen ten grondslag aan de
lagere overlevingspercentages in de oudste vergeleken
met de meer recente ART-onderzoeken. Gezien het feit
dat de resultaten uit de gepubliceerde onderzoeken
per evaluatiejaar onderling weinig verschillen, moet
worden geconcludeerd dat deze resultaten overtuiNed Tijdschr Tandheelkd 110 (2003) juni

De ART-aanpak versus conventionele behandelmethoden

ART-restauraties in de tijdelijke dentitie zijn vergeleken met amalgaamrestauraties (tab. 3) (Yip et al, 2001;
Taifour, 2002). Het aantal onderzoeken is echter
gering. Taifour (2002) toonde aan dat er na drie jaar

100

Afb. 1. Overlevingspercentages van eenvlaks
ART-restauraties in de
blijvende dentitie in 9
verschillende onderzoeken na 3 jaar.

China (1996 - 1999)
China (1997 - 1999)

90

Hong Kong (1995 - 1997)
Pakistan (1995 - 1997)

80

Syrië (1998 - 2001)

%

Tanzania (1992 - 1994)
70

Thailand (1991 - 1994)
Zimbabwe (1993 - 1996)

60
Zimbabwe (1994 - 1997)
0
1

2

3

Jaar
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meer eenvlaks ART-restauraties nog in functie waren
dan eenvlaks amalgaamrestauraties. Een vergelijking
van ART- met compomeerrestauraties is nog van korte
duur. Na één jaar kon geen verschil tussen beide
methoden worden aangetoond (Louw et al, 2002). Het
is duidelijk dat er meer onderzoeken nodig zijn om tot
een gefundeerde conclusie te kunnen komen over de
overleving van ART-restauraties in de tijdelijke dentitie ten opzichte van vergelijkbare restauraties die vervaardigd zijn op de conventionele manier.

De blijvende dentitie
Ook in de blijvende dentitie zijn ART-restauraties vergeleken met amalgaamrestauraties. Er zijn hierover in
totaal vijf onderzoeken gepubliceerd met een maximale looptijd van drie jaar (tab. 4) (Phantumvanit et al,
1996; Mandari et al, 2001; Rahimtoola en Van AmeronTabel 3. Verschil in overlevingspercentage van eenvlaksrestauraties in de
tijdelijke dentitie vervaardigd volgens de ART-aanpak met glasionomeer
(A/G) en volgens de conventionele methode met amalgaam (C/A).

Land Onderzoek

Aantal
laatste evaluatie
A/G
C/A

China Yip et al, 2002
Syrië Taifour, 2002

37
320

32
285

% overleving in jaren
A/G
C/A
1
2
3
1
2
3
93
95

91

86

100
93

87

- n.s
80 s.s

n.s = niet statistisch significant
s.s = statistisch significant na 3 jaar

Tabel 4. Verschil in overlevingsspercentage van eenvlaksrestauraties in de
blijvende dentitie vervaardigd volgens de ART-aanpak met glasionomeer
(A/G) en volgens de conventionele methode met amalgaam (C/A).

Land

Onderzoek

Thailand
Malawi
Tanzania
Pakistan

Phantumvanit et al, 1996
Kalf-Scholte et al, 2003
Mandari et al, 2001
Rahimtoola en
Van Amerongen, 2002
Taifour, 2002

Syrië

% overleving in jaren
A/G
C/A
1
2
3
1
2
3

Verschil

93
96
-

83
93

71
81
-

98
99
-

94
94

85
90
-

s.s
n.s
n.s

98
93

94
87

82

97
89

88
81

77

n.s
n.s

n.s = niet statistisch significant
s.s = statistisch significant na 3 jaar

Tabel 5. Gemiddelde cumulatieve oppervlakteslijtage van eenvlaks ARTrestauraties met glasionomeer in de tijdelijke en de blijvende dentitie, in
2 onderzoeken.
Onderzoek
Tijdelijke dentitie
China
Lo et al, 2001
Blijvende dentitie
Hongkong
Ho et al, 1999
China
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Lo et al, 2001

Materiaal

Oppervlakteslijtage

ChemFlex®
Fuji IX GP®
ChemFil Superior®
Fuji IX®
ChemFlex®
Fuji IX GP®

87 µm
85 µm
104 µm
83 µm
75 µm
79 µm

gen, 2002; Taifour, 2002; Kalf-Scholte et al, 2003). Alle
onderzoeken hadden betrekking op eenvlaksrestauraties. Bij vier van de vijf onderzoeken was er geen statistisch significant verschil aanwezig tussen beide behandelmethoden. Alleen het onderzoek in Thailand liet na
drie jaar een statistisch significant verschil zien:
amalgaamrestauraties waren beter. In dit onderzoek
werd een laagviskeus glasionomeer gebruikt en werd
de ART-methode nog niet volledig beheerst. Het is prematuur om een conclusie te trekken, maar het lijkt
erop dat er na drie jaar geen verschil is in de overleving
tussen eenvlaks ART-restauraties vervaardigd met glasionomeer en conventionele amalgaamrestauraties.

Slijtage van ART-restauraties
Er zijn twee onderzoeken naar de oppervlakteslijtage
van eenvlaks ART-restauraties van glasionomeer gepubliceerd (tab. 5) (Ho et al, 1999; Lo et al, 2001). Het is
algemeen bekend dat glasionomeer zijn volledige
hardheid pas na maanden verkrijgt. Tijdens deze periode, en vooral tijdens de eerste paar dagen, is glasionomeer gevoelig voor materiaalverlies. Gebruikmakend
van een driedimensie-slijtagemachine bleek er met betrekking tot het gebruik van tandpasta geen statistisch
significant verschil te zijn tussen de mate van slijtage
van geteste amalgaam-, composiet- en glasionomeermaterialen (McCabe et al, 2002). De slijtagewaarden van de
twee in vivo-onderzoeken uit tabel 5 komen overeen
met resultaten die vermeld zijn voor occlusale slijtage
van een groot aantal composieten (Söderholm et al,
2001). Omdat verschillende meetmethoden werden
gebruikt, kunnen de resultaten van beide onderzoeken
niet direct met elkaar worden vergeleken. Wel is duidelijk dat hoogviskeuze glasionomeren minder snel slijten dan laagviskeuze (Yip et al, 2001). Er wordt zelfs
geopperd dat onder bepaalde omstandigheden aangebrachte glasionomeren een zelfde mate van slijtage
zouden kunnen vertonen als composieten. Onderzoek
hiernaar is gaande (Feilzer, 2002).

Glasionomeer ART-verzegelingen
Verzegelingen worden aangebracht om cariës in putten en fissuren te voorkomen. Om de effectiviteit van
verzegelingen te bepalen, moet de mate van retentie
gezien worden als een surrogaat eindpunt. Uit vergelijkend onderzoek blijkt dat, ofschoon composietverzegelingen een significant hogere mate van retentie hebben dan (laagviskeuze) glasionomeerverzegelingen, er
geen duidelijkheid bestaat of composietverzegelingen
op de lange termijn ook een betere cariëspreventieve
werking hebben dan glasionomeerverzegelingen
(Simonson, 1996).
De in het verleden gebruikte laagviskeuze glasionomeerverzegelingen werden analoog aan composiet verzegelingen aangebracht. Deze manier van appliceren
leidde tot lage retentiewaarden. De retentie van hoogviskeuze glasionomeerverzegelingen blijkt beter te
Ned Tijdschr Tandheelkd 110 (2003) juni
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Tabel 6. Overlevingspercentages van volledig en gedeeltelijk aanwezige ART-verzegelingen in blijvende dentities in 5 onderzoeken.
Land

Periode

Operateur Materiaal

Thailand*
Zimbabwe*
Zimbabwe**
Hong Kong
China**

1991-1994
1993-1996
1994-1997
1995-1997
1996-2001

Ta, TaTh
Ta, TaTh
Ta, TaTh
Ta
TaTh

Leeftijd Aantal laatste % overleving in jaren
evaluatie
1
2
3

ChemFil®
ChemFil Superior®
Fuji IX®
ChemFil Superior-Fuji IX®
KetacMolar®

7-58
13-16
13-16
12
12

107
314
66
87
178

78
75
90
82
90

64
63
86
66
79

50
50
71
72

Ta = Tandarts
TaTh = Tandheelkundige therapeut
* Verzegelingen werden aangebracht in putten en fissuren met glazuurlaesies.
** Verzegelingen werden alleen aangebracht in diepe putten en fissuren met glazuurlaesies (hoge-cariësrisicogroep).

zijn dan die van laagviskeuze (tab. 6) (Phantumvanit et
al, 1998; Frencken et al, 1998a en 1998b; Ho et al, 1999;
Holmgren et al, 2000). Na drie jaar bleek dat ongeveer
70% van de hoogviskeuze glasionomeer ART-verzegelingen nog volledig of gedeeltelijk aanwezig waren in
cariësrisicovolle putten en fissuren (Frencken et al,
1998b; Holmgren et al, 2000). Uit deze twee onderzoeken bleek verder dat cariës slechts bij 2-4% van de
behandelde gebitselementen met ART-verzegelingen
van hoogviskeus glasionomeer na drie jaar voorkwam.
Vergelijkend onderzoek tussen hoogviskeuze glasionomeer- en composietverzegelingen is nog niet gepubliceerd. Wel is onlangs een proefschrift verschenen
waarin de cariëspreventieve waarde van ART-verzegelingen van hoogviskeus glasionomeer in putten en fissuren van net doorgebroken eerste molaren werd
onderzocht (Taifour, 2002). Vergeleken met de niet verzegelde eerste molaren (controle) bleek dat de putten
en de fissuren in de verzegelde molaren na vijf jaar 50%
minder kans hadden om carieus te worden.
Ofschoon niet met onderzoek aangetoond, is het
niet onwaarschijnlijk dat ART-verzegelingen van hoogviskeus glasionomeer een betrouwbare cariëspreventieve werking hebben.

Tot slot
Door onderzoeken in diverse landen zijn de laatste
jaren de mogelijkheden en de beperkingen van de ARTaanpak in beeld gebracht. Aanvullend onderzoek is
echter nodig om de grenzen van de ART-aanpak te kunnen vastleggen. Met zekerheid kan worden geconcludeerd dat de ART-aanpak een weefselbesparende en
patiëntvriendelijke aanpak is, die kwalitatief goede
kortetermijnresultaten voortbrengt met betrekking
tot de behandeling van eenvlakscaviteiten in zowel de
tijdelijke als de blijvende dentitie.
Ofschoon wetenschappelijk onderzoek nog ontbreekt, blijkt uit de praktijk dat vooral kinderen baat
hebben bij de toepassing van deze behandelaanpak.
Dit geldt dan niet alleen voor kinderen in de ontwikkelingslanden, maar ook voor kinderen in de meer ontwikkelde landen. Onlangs verscheen er een artikel over
het gebruik van de ART-aanpak bij ouderen (Honkala
en Honkala, 2002). Uit dit kortlopende Finse onderzoek
Ned Tijdschr Tandheelkd 110 (2003) juni

concludeerden de auteurs dat de ART-aanpak een
geschikte manier is voor de mondzorgverlening aan
ouderen.
Geconcludeerd kan worden dat de ART-aanpak een
positieve bijdrage levert aan de verbetering van de
mondgezondheid van velen op mondiaal niveau en dat
de grenzen van deze behandelaanpak nog niet bekend
zijn.
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The ART-approach. A special tissue preservative and patient-friendly approach
The number of studies investigating aspects of the ART-approach has increased in recent years. This
tissue preservative treatment concept appears to be less painful and is, therefore, more patientfriendly than conventional treatments. The investigations so far have shown that the ART-approach is
indicated for treating single-surface cavities in both primary and permanent dentitions. There appears
to be no difference in survival results between single-surface ART restorations and comparable
amalgam restorations in the permanent dentition after 3 years. ART sealants using high-viscosity
glass-ionomers seem to be retained longer than ART sealants using low-viscosity glass-ionomers after
3 years. The surface wear of ART restorations using high-viscosity glass-ionomers after two years is
low. It can be concluded that the ART approach is beneficial in improving the oral health of many
people, not only in developing but also in more advanced countries. The full benefit of the ARTapproach is not yet known.
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