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Thema: Multidisciplinaire aanpak
in de orthodontie

Gingivarecessies en orthodontie
Gingivarecessies vormen de meest zichtbare parodontale aandoening. De prevalentie van gingivarecessies is hoog. Het worteloppervlak wordt letterlijk blootgesteld aan negatieve invloeden, zoals
erosie, slijtage, verkleuring en cariës. Bovendien kunnen gingivarecessies de kwaliteit van leven beïnvloeden door een verhoogde
sensibiliteit voor warm en koud en een verminderde dentogingivale esthetiek. De etiologie van gingivarecessies is complex en wordt
beschouwd als multifactorieel. Teneinde de ontwikkeling van
gingivarecessies tijdens en na een orthodontische behandeling te
voorkomen dient rekening gehouden te worden met verschillende
factoren waarbij het handhaven van een optimale mondhygiëne en
het respecteren van de ‘biologische envelop’ cruciaal zijn. Wanneer eenmaal recessies zijn ontstaan, kan orthodontie zelfs een
positieve rol spelen bij de behandeling ervan.

Afb. 1. Intraorale klinische opname van het onderfront van een 10,2-jarige
patiënt. De crowding en de ectopische positie van gebitselementen 41 en
42 vormen een ongunstige uitgangspositie voor een gezond parodontium
op korte en lange termijn.

Renkema AM, Padmos JADQuincey G de. Gingivarecessies en orthodontie
Ned Tijdschr Tandheelkd 2015; 122: 611-616
doi: 10.5177/ntvt.2015.11.15161

Inleiding
Een gingivarecessie wordt gedeﬁnieerd als de verplaatsing
van de marginale gingiva apicaal van de glazuur-cementgrens waarbij het worteloppervlak bloot komt te liggen
(Wennström et al, 2015). Miller (1985) heeft de verschillende verschijningsvormen van gingivarecessie ingedeeld
in 4 klassen naar ernst en prognose bij behandeling
(tab. 1). De prognose bij behandeling van een Miller-klasse
I en Miller-klasse II gingivarecessie is, mede omdat er geen
sprake is van interdentaal weefselverlies, goed. Bij de Miller-klasse III en -klasse IV gingivarecessie is er altijd in
mindere dan wel meerdere mate sprake van interdentaal
botverlies, hetgeen de kans op een volledig herstel negatief
beïnvloedt. Bij behandeling van een Miller-klasse IV gingivarecessie is de kans op volledig herstel gelijk aan 0%.
Bij de pathogenese van een gingivarecessie zou het biotype van de gingiva een belangrijke rol spelen. Wanneer bij

een lokale gingivitis sprake is van een dun biotype zal zich
een gingivarecessie ontwikkelen, terwijl bij een dik biotype
een verdiepte pocket zal ontstaan (Baker en Seymour,
1976). Alhoewel de etiologie niet volledig duidelijk is,
wordt uitgegaan van een multifactoriële causaliteit. Als
predisponerende factoren worden anatomische en morfologische kenmerken zoals een alveolaire botdehiscentie,
een dun gingivabiotype, crowding, een afwijkend aangehecht frenulum en ectopisch geërupteerde gebitselementen genoemd (afb. 1). Precipiterende factoren, zoals trauma
ten gevolge van een agressieve poetsmethode of piercings,
een slechte mondhygiëne en roken kunnen het ontstaan
van gingivarecessies bevorderen (afb. 2) (Johal et al, 2013).
Uit verschillende onderzoeken in westerse en nietwesterse landen is gebleken dat de prevalentie van gingivarecessies toeneemt met de leeftijd (Albandar et al, 1999;
Kassab en Cohen, 2003; Susin et al, 2004). Zo werden in
de leeftijdsgroepen 14-19, 20-29, en 30-39 jaar gingivarecessies van meer dan 3 mm gemeten bij respectievelijk
6%, 24% en 54% van de individuen. Met andere woor-

Miller klasse

Klinische kenmerken

Prognose bij behandeling

I

Recessie niet voorbij mucogingivale grens

Volledige bedekking mogelijk

Geen verlies van interdentaal bot of zachte weefsels
II

Recessie voorbij mucogingivale grens

Volledige bedekking mogelijk

Geen verlies van interdentaal bot of zachte weefsels
III

IV

Recessie voorbij mucogingivale grens

Verbetering biotype mogelijk

Verlies van weke delen of interdentaal bot

Recessiereductie goed mogelijk

Recessie voorbij mucogingivale grens

Verbetering biotype mogelijk

Verlies van weke delen en interdentaal bot

Beperkte recessiereductie mogelijk

Interdentale weefsels op gelijke hoogte recessie
Tabel 1. Miller-classiﬁcatie ingedeeld naar ernst en prognose.
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Afb. 2. Intraorale klinische opname onderfront van een 35-jarige patiënt.
De combinatie van een inadequate mondhygiëne, ongezonde levensstijl en
mucogingivale deﬁciëntie heeft de nodige sporen nagelaten.

den, in een tijdsbestek van 15-20 jaar was de prevalentie
van gingivarecessies bijna het 10-voudige (Susin et al,
2004). In de westerse landen wordt deze toename hoofdzakelijk toegeschreven aan poetstrauma, terwijl in de nietwesterse landen het ontstaan wordt geweten aan het
ontbreken van welke vorm van mondhygiëne dan ook.
Een gingivarecessie kan door de patiënt als onesthetisch worden ervaren en blootliggend cement is extra gevoelig voor erosie, slijtage, tandwortelcariës en warm/
koud (Lawrence et al, 1995; Smith, 1997; Al-Wahadni en
Linden, 2002; Cunha-Cruz et al, 2013). Daarnaast kan een
gingivarecessie een retentieplaats voor tandplaque vormen. Wanneer in dit gebied de gekeratiniseerde gingiva
ontbreekt is het tandenpoetsen erg gevoelig – zeker bij gebruik van een elektrische tandenborstel. Hierdoor wordt
onvoldoende gepoetst, waarmee het ontstekingsproces in
stand wordt gehouden en zelfs kan verergeren (Lang en
Löe, 1993).

Relatie gingivarecessies en orthodontie
Het op juiste wijze toepassen van orthodontische krachten veroorzaakt geen permanente schade aan het parodontium (Kim en Neiva, 2015). Labiale gingivarecessies
komen evenwel vaker voor bij orthodontisch behandelde
patiënten dan bij niet-orthodontisch behandelde individuen (Slutzkey en Levin, 2008; Renkema et al, 2013a).
Bij orthodontisch behandelde patiënten lijken de onderincisieven het meest gevoelig te zijn voor het ontwikkelen
van gingivarecessies. Er is echter geen duidelijk oorzakelijk
verband aangetoond tussen de prevalentie van gingivarecessies en orthodontische behandelingen. Orthodontische
patiënten krijgen het advies een optimale mondhygiëne
te handhaven en plaque-accumulatie rond de orthodontische apparatuur en retentiespalk te voorkomen. Ondanks
poetsinstructies, is de mondhygiëne tijdens de orthodontische behandeling bij veel patiënten onder de maat, met
gingivitis en eventueel het ontstaan van gingivarecessies
tot gevolg. Deze gingivarecessies zijn niet veroorzaakt door
de orthodontische tandverplaatsing, maar een gevolg van
het achterwege blijven van een optimale mondhygiëne die
bemoeilijkt wordt door de aanwezigheid van de orthodon-
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tische apparatuur. Intensief tandenpoetsen kan echter ook
bijdragen aan mechanische beschadiging van de gingiva
en het ontstaan van gingivarecessies, zeker als er sprake
is van een agressieve poetsmethode (Khocht et al, 1993).
Alhoewel in dierexperimenteel onderzoek proclinatie
van onderincisieven resulteerde in alveolair botverlies,
fenestratie, deshiscentie en gingivarecessie, kon in klinisch onderzoek geen eenduidig verband worden gelegd
tussen een verandering van de inclinatie van de onderincisieven ten gevolge van een orthodontische behandeling en
het ontstaan van gingivarecessies (Batenhorst et al, 1974;
Steiner et al, 1981). Sommigen vonden een zwak - klinisch
niet relevant - verband (Allais en Melsen, 2003; Yared et
al, 2006), terwijl anderen geen relatie konden aantonen
(Renkema et al, 2013b; Renkema et al, 2015). In geen van
deze onderzoeken werd echter de dikte van de gingiva of de
buccolinguale afmeting van het alveolaire bot meegewogen. Wanneer de buccolinguale afmeting van de symfyse
gering is, waarvan sprake is bij een verticale gelaatsopbouw, is bij proclinatie van de incisieven de kans op het
ontstaan van dehiscenties groter (Wehrbein et al, 1996),
waardoor zich een gingivarecessie kan ontwikkelen.

Gingivarecessie ten gevolge van een actieve
retentiespalk
Na een orthodontische behandeling worden in de regel retentiespalken achter het boven- en onderfront geplaatst met
als doel het resultaat van de orthodontische behandeling te
behouden (Wennström, 1996). Door mechanische deﬂectie
(kauwkrachten) of elastische deﬂectie (tijdens het plaatsen
of bij reparatie van de retentiespalk) van het draadmateriaal
kan activiteit worden geïncorporeerd, met tandverplaatsing
als gevolg. De incidentie van actieve spalken is met 3-5%
laag (Katsaros et al, 2007). Wanneer een actieve retentiespalk wordt gedetecteerd zullen bij tijdig ingrijpen de nadelige gevolgen beperkt blijven (afb. 3). De spalk moet geheel
of gedeeltelijk worden verwijderd. Het is verstandig de situatie na een paar maanden opnieuw te beoordelen. Soms is
het wenselijk een front opnieuw op te lijnen met gedeeltelijk vaste apparatuur of met behulp van een – op een ideale
set-up vervaardigde – dieptrekplaat. Vervolgens kan na 3-6
maanden een nieuwe retentiespalk worden geplaatst. Wanneer niets wordt ondernomen kunnen de gevolgen aanzienlijk zijn en ook gingivarecessies ontstaan (afb. 4) (Pazera
et al, 2012). Hiermee wordt ontegenzeggelijk duidelijk dat
orthodontische tandverplaatsing, meer expliciet een verandering van inclinatie, wel degelijk kan bijdragen aan het ontstaan van gingivarecessies.
De noodzaak na een orthodontische behandeling follow-upcontroles uit te voeren – die uiteindelijk gelijktijdig
met het periodiek mondonderzoek kunnen plaatsvinden –
is evident. Het is niet alleen zinvol te controleren of de retentiespalken nog goed aan alle gebitselementen bevestigd
zijn, maar het is ook belangrijk te beoordelen of er sprake
is van ongewenste neveneffecten ten gevolge van een actief
geworden retentiespalk.
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a

b

c

d

Afb. 3. a en b. Intraorale opnamen van een 16,9-jarige patiënt, 2 jaar na afsluiting van de orthodontische behandeling. De labiolinguale inclinatie van
gebitselementen 31 en 41 is ten gevolge van de actief geworden retentiespalk (vervaardigd uit 0,195 inch twistﬂexdraad) in elkaars tegenovergestelde
richting veranderd.
c en d. Intraorale opnamen van een 18,11 jarige patiënt, 3 jaar na afsluiting van de orthodontische behandeling. De buccolinguale inclinatie van gebitselement 33 is ten gevolge van de actief geworden retentiespalk (vervaardigd uit 0,195 inch twistﬂexdraad) duidelijk gewijzigd.

Preventieve maatregelen
Ondanks de controverse over de rol van een orthodontische behandeling bij de ontwikkeling van gingivarecessies
is het zinvol bij een orthodontische behandeling rekening
te houden met de ‘biologische envelop’, waarmee de architectuur van het alveolaire bot en de gingiva wordt bedoeld.
Potentiële risicofactoren, zoals een slechte mondhygiëne,
een agressieve poetsmethode, roken en de aanwezigheid
van piercings, moeten voorafgaande aan de behandeling
worden geëlimineerd. Een dun biotype en prominente
radices – het zogenoemde ‘wasbordeffect’ – vormen een
contra-indicatie voor excessieve proclinatie van de incisieven en dentale expansie. Het handhaven van een optimale
a

mondhygiëne tijdens én na de orthodontische behandeling
is bij patiënten met een dun biotype van extra groot belang. Bij deze risicopatiënten is het in geval van crowding
noodzakelijk te kiezen voor extractie(s) of interproximale
reductie. Het langdurig dragen van Klasse II-elastieken,
die kunnen bijdragen aan proclinatie/propositie van de
onderincisieven, wordt afgeraden.
Het kan zinvol zijn een melkelement te extraheren
wanneer een blijvend gebitselement ectopisch dreigt te
erupteren. Bij een ectopische eruptie breekt het gebitselement namelijk dicht bij de mucogingivale grens, of zelfs
binnen de alveolaire mucosa door. De afwezigheid van
(voldoende) aangehechte gingiva kan de parodontale conb

Afb. 4. a en b. Intraorale opname van een 34-jarige patiënt, 15 jaar na afsluiting van de orthodontische behandeling. De inclinatie van gebitselementen
41/42 en 43 is ten gevolge van de actief geworden retentiespalk in elkaars tegenovergestelde richting veranderd. De labiale gingivarecessie bij gebitselement 41 is evident.
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b

Afb. 5. Intraorale opnamen van een patiënt op respectievelijk de leeftijd van 15,0 en 15,6 jaar.
a. Lichte gingivarecessie van gebitselement 31 met ongunstige aanhechting frenulum labii inferior in de regio van gebitselement 31.
b. Situatie na frenulumplastiek en aanbrenging een vrij gingivatransplantaat (VGT).

a

b

Afb. 6. Intraorale opnamen van een patiënt op respectievelijk de leeftijd van 28,4 en 28,11 jaar.
a. Gingivarecessie van gebitselement 31 met een afwijkende inclinatie van de radix ten gevolge van een actief geworden retentiespalk.
b. Situatie na orthodontisch oprichten van gebitselement 31; de prognose van parodontale plastische chirurgie is hiermee aanmerkelijk verbeterd.

dities van het gebitselement compromitteren. Door de extractie van het melkelement wordt het voor het blijvend
gebitselement alsnog mogelijk binnen de tandboog en
daarmee binnen de wenselijke begrenzing te erupteren.
Ook een kortdurende interceptieve orthodontische behandeling kan ertoe bijdragen dat een ectopisch gebitselement
binnen de biologische envelop wordt geleid, hetgeen de
parodontale condities positief kan beïnvloeden.
Bij patiënten met een verhoogd risico op het ontstaan
van gingivarecessies is het uitvoeren van een mucogingivale bedekking voorafgaand aan de orthodontische behandeling misschien gunstig. Daar deze behandelingsoptie
niet evidencebased is, blijft het een open vraag of deze optie beschouwd moet worden als ‘over-treatment’ (Kloukos
et al, 2014). Het lijkt erop dat de meest aangewezen aanpak bij deze risicopatiënten bestaat uit het handhaven van
een optimale mondhygiëne, het oplijnen van de radices
binnen de biologische envelop, proclinatie te vermijden en
na de orthodontische behandeling opnieuw te beoordelen
of het uitvoeren van een mucogingivale bedekking wenselijk is.
Bij het bepalen van de biologische envelop lijkt het
voor de hand te liggen een conebeamcomputertomogram
(CBCT) te maken. Echter, zelfs bij een voxel size van 0,125
mm3 is de nauwkeurigheid beperkt en bestaat het risico
op overschatting van fenestraties en dehiscenties (Patcas

et al, 2012). Wel is duidelijk dat het labiale alveolaire bot
van de incisieven in de onderkaak aanmerkelijk dunner
is dan van de incisieven in de bovenkaak (Han en Yung,
2011). Het vervaardigen van een CBCT voor het bepalen
van de biologische envelop is volgens de grondbeginselen
van de European Academy of Dento Maxillo Facial Radiology (EADMFR) daarom ook niet geoorloofd (http://www.
sedentexct.eu/content/basic-principles-use-dental-conebeam-ct).
De ontwikkeling van gingivarecessies tijdens of na een
orthodontische behandeling is een signiﬁcant klinisch probleem. Het is niet alleen noodzakelijk vóór de orthodontische behandeling een risico-inventarisatie uit te voeren,
maar ook tijdens de behandeling alert te zijn op tekenen
van recessievorming.
Wanneer in het kader van een orthodontische behandeling gekozen wordt voor extractie van 1 incisief in de
onderkaak, zal de aanhechting van het frenulum labii inferior zich in de regel op een ongunstige positie ten opzichte
van de middelste incisief bevinden. Bij de patiënt uit afbeelding 5 werd vanwege crowding gekozen voor extractie
van gebitselement 42 (de incisief die het meest was aangedaan door amelogenesis imperfecta). Alhoewel er niet was
geproclineerd en geen gebruikgemaakt was Klasse II-elastieken, was een geringe gingivarecessie ontstaan bij gebitselement 31. Er werd een frenulumplastiek uitgevoerd en
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een vrij gingivatransplantaat aangebracht. Het resultaat is
- ondanks de afwijkende kleur van het transplantaat ten
opzichte van het weefsel in het receptorgebied – goed.
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