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Preventieve tandheelkunde 5. Secundaire cariës
Secundaire cariës wordt gerapporteerd als een van de belangrijkste
redenen om restauraties te vervangen. Bij het ontstaan van secundaire cariës speelt het algehele cariësrisico van de patiënt een grote
rol. De samenhang op patiëntniveau tussen verschillende factoren,
het cariësrisico en restauratiefactoren, zoals de aanwezigheid van
een randspleet en het soort restauratiemateriaal, verdient nog
nader onderzoek. De benodigde drempelwaarde van de randspleet
voor het ontstaan van secundaire cariës ligt waarschijnlijk onder
de 100 μm en zou ook afhankelijk kunnen zijn van het cariësrisico.
Bij patiënten met een hoog cariësrisico lijken composietrestauraties vatbaarder voor secundaire cariës dan amalgaamrestauraties. Er is tot nu toe geen eenduidige verklaring voor dit verschil.
De preventie van secundaire cariës is vergelijkbaar met die van
primaire cariës en dat onderstreept het belang van mondhygiëne,
ﬂuoride en voeding.
Hollanders ACC, Kuper NK, Opdam NJM, Huysmans MCDNJM. Preventieve
tandheelkunde 5. Secundaire cariës
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Inleiding
Het restaureren van cariëslaesies is een van de meest
voorkomende behandelingen in de tandartspraktijk. De
eerste keer dat een restauratie wordt geplaatst, is dat
meestal om een primaire cariëslaesie te behandelen. Een
groot gedeelte van het restauratieve werk dat door tandartsen wordt uitgevoerd, bestaat echter uit het vervangen
van restauraties die om de een of andere reden niet langer
voldoen. Secundaire cariës wordt, samen met fractuur,
gerapporteerd als een van de belangrijkste redenen voor
vervanging van restauraties (Opdam et al, 2014; Astvaldsdottir et al, 2015).
De relevantie van secundaire cariës is een tijdlang onderschat. In gerandomiseerd klinisch onderzoek speelde
het nauwelijks een rol bij het falen van restauraties en er
werd gesuggereerd dat de hoge prevalentie in de algemene
praktijk te wijten was aan overdiagnose door tandartsen
(Raskin et al, 1999; Gordan et al, 2007). Hierbij moet wel
in ogenschouw worden genomen dat het in de gerandomiseerde onderzoeken personen met een laag cariësrisico
betrof (bijvoorbeeld tandheelkundestudenten). Ook het
bestaan van secundaire cariës als een apart ‘type’ cariës
werd door cariologen betwijfeld (Mjör, 2005; Fejerskov en
Kidd, 2015). Zij beschouwden secundaire cariës hetzelfde
als primaire cariës, maar dan gelokaliseerd op de rand van
een restauratie. De tand-restauratie-interface (grensvlak)
was volgens hen alleen van belang als er een grote ruimte
tussen tand en restauratie aanwezig was, vergelijkbaar met
een caviteit (Kidd et al, 1995; Mjör, 2005). In tegenstelling
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Leerdoelen
Na het lezen van dit artikel kent u:
- de argumenten voor en tegen het beschouwen van
secundaire cariës als een ander fenomeen dan primaire
cariës;
- de prevalentie van secundaire cariës en de relatie daarvan
met misdiagnose en overdiagnose;
- de afhankelijkheid van secundaire cariës van het algemene cariësrisico van de patiënt;
- en de relatie tussen de randspleet van de restauratie en
de invloed van materiaaleigenschappen op het ontstaan
van secundaire cariës.

tot deze visie zijn er materiaalkundige wetenschappers die
beweren dat zelfs microlekkage in deze interface al een
grote invloed heeft op het risico op secundaire cariës en
zich zodoende richten op het verbeteren van de adhesieve
verbinding van restauraties (Spencer et al, 2014).
Vanwege deze verschillende inzichten bestaat er behoefte aan kritisch onderzoek naar het fenomeen secundaire cariës. Met dit artikel wordt beoogd het beschikbare
bewijs te evalueren rondom de centrale vragen: wat is secundaire cariës, bestaat het en is de aanpak klinisch anders dan bij de aanpak van primaire cariës? De focus zal
liggen op de mogelijke rol van verschillende factoren in het

Wat weten we?
Secundaire cariës komt frequent voor in de algemene
praktijk. Het is een van de belangrijkste redenen voor het
vervangen of repareren van restauraties.

Wat is nieuw?
Net als bij primaire cariës speelt het cariësrisico van de
patiënt een belangrijke rol in het ontstaan van secundaire
cariës. Daarnaast zijn er nog andere factoren, zoals de
mechanische belasting van restauraties tijdens functionele
of parafunctionele contacten, de eigenschappen van het
restauratiemateriaal en de kwaliteit van de interface die
een rol kunnen spelen. De samenhang van deze risicofactoren op patiëntniveau is nog onduidelijk.

Praktijktoepassing
Gezien de belangrijke rol die het cariësrisico van de patiënt
speelt in het ontstaan van secundaire cariës, zijn de
inzichten vooralsnog dat secundaire cariës het best is te
bestrijden met behulp van klassieke cariëspreventie (mondhygiëne, ﬂuoride en voeding).
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Afb. 1. a. Bitewing-opname van een composietrestauratie in gebitselement 36 met secundaire cariës.
b. Klinische foto van hetzelfde gebitselement met de secundaire cariës zichtbaar op de bodem van de box na verwijdering van de composietrestauratie.

proces: patiëntfactoren, vooral het algehele cariësrisico,
en factoren gerelateerd aan de restauratie, waaronder verschillende materialen en interfaces (randspleten). Aan de
hand van deze factoren zal worden toegelicht waaruit de
preventie van secundaire cariës bestaat.
In dit artikel wordt de volgende deﬁnitie voor het cariesproces gebruikt: “De term tandcariës wordt gebruikt om de
resultaten te beschrijven… van plaatselijke chemische oplossing van het tandoppervlak veroorzaakt door stofwisselingsactiviteiten die in de bioﬁlm optreden…” (Fejerskov en Kidd,
2015). Cariës kan zich op 2 manieren manifesteren:
• primaire cariëslaesie: een laesie die zich ontwikkelt op
een gaaf (niet gerestaureerd) tandoppervlak;
• secundaire cariëslaesie: een laesie die zich grenzend aan
een bestaande restauratie ontwikkelt (afb. 1).
Secundaire cariëslaesies zouden op 2 speciﬁeke locaties voorkomen: op het oppervlak van het gebitselement
grenzend aan restauraties, waar ze secundaire oppervlaktelaesies worden genoemd, of in de interface tussen ge-

bitselement en restauratie, waar ze wandlaesies worden
genoemd (afb. 2) (Hals en Nernaes, 1971).
Carieus weefsel grenzend aan, maar vooral onder een
restauratie, kan ook residuale cariës zijn: gedemineraliseerd weefsel dat is achtergebleven toen de restauratie
werd gelegd (Fejerskov en Kidd, 2015). Residuale cariës
wordt hier niet beschouwd als secundaire cariës, maar kan
diagnostisch gezien een uitdaging vormen, zeker omdat
minimaal invasieve tandheelkundige procedures en onvolledige verwijdering van carieus dentine steeds vaker worden toegepast (Maltz et al, 2002).
Of secundaire cariës moet worden beschouwd als een
daadwerkelijk ander fenomeen dan primaire cariës staat
ter discussie. Gaat het eigenlijk alleen maar om nieuwe
primaire laesies die zich toevallig naast een restauratiemateriaal ontwikkelen? Als wandlaesies echt bestaan, is dat
zeker een duidelijk verschil tussen primaire en secundaire
cariës. Maar ook secundaire oppervlaktelaesies worden
mogelijk beïnvloed door de aanwezigheid van een restauratiemateriaal, en ook in dat geval is
secundaire cariës dus een ander proces dan primaire cariës.

oppervlaktelaesie
glazuur
wandlaesie
restauratie
dentine

zuuraanval

Afb. 2. Vorming van een wand- en een oppervlaktelaesie naast een restauratie.
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De prevalentie van secundaire
cariës: de patiëntfactor
De klinische relevantie van de vraag of
secundaire cariës bestaat, hangt deels
af van de prevalentie van de aandoening. De meeste systematische literatuuronderzoeken die restauraties
in de zijdelingse delen onderzoeken,
laten zien dat secundaire cariës zeer
prevalent is en een van de belangrijkste redenen is voor falen (Rasines
Alcaraz et al, 2014; Astvaldsdottir et
al, 2015). Als echter front- of klasse
V-restauraties worden bekeken, is
secundaire cariës afwezig of niet echt
van belang. Deze ongelijke verdeling
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van secundaire cariës reﬂecteert de cariësgevoeligheid
van de verschillende tandvlakken. Er kan namelijk worden aangenomen dat veel frontale en buccale restauraties
initieel al vanwege andere redenen dan cariës (bijvoorbeeld om esthetische reden en of vanwege slijtage) werden geplaatst. Recent werd vastgesteld dat het cariësrisico
van een patiënt een belangrijke factor is in de overleving
van restauraties in de zijdelingse delen (Van de Sande et
al, 2013). Dit zou deels een verklaring kunnen zijn voor
het ogenschijnlijke verschil in prevalentie van secundaire
cariës tussen vaak retrospectief uitgevoerde onderzoeken in de algemene praktijk en gecontroleerde klinische
onderzoeken. In die laatste onderzoeken wordt namelijk
vaak erg weinig secundaire cariës gevonden (Raskin et al,
1999; Gordan et al, 2007). Er is gespeculeerd dat tandartsen in de algemene praktijk bruine verkleuringen en
marginale defecten onterecht diagnosticeerden als secundaire cariës (Mjör, 2005). Onderzoeken over restauratieve
besluitvorming laten zien dat tandartsen inderdaad vaak
besluiten om restauraties met donker verkleurde randen
of ‘arrested’ laesies langs de rand te vervangen (Heaven
et al, 2013). Een bepaalde hoeveelheid mis- en overdiagnose zal dus optreden in op de praktijk gebaseerde onderzoeken, waarin een tandarts de beslissing neemt tot
het vervangen van de restauraties in plaats van een onafhankelijk onderzoeker. Een andere plausibele verklaring
voor de verschillen in prevalentie van secundaire cariës
ligt echter in de factor cariësrisico van de patiënt. De onderzoekspopulatie van Raskin et al (1999) bijvoorbeeld
bestond uit tandheelkundestudenten, over het algemeen
geclassiﬁceerd als laag-cariësrisicopatiënten, en in een
periode van 10 jaar werden slechts 2 gevallen van secundaire cariës geconstateerd. Twee onderzoeken die waren
bedoeld om de effecten van amalgaam op de algemene
gezondheid vast te stellen, includeerden daarentegen alleen jonge patiënten met primaire cariëslaesies (Bernardo
et al, 2007; Soncini et al, 2007): een populatie met een
hoog cariësrisico. In deze onderzoeken was secundaire cariës de belangrijkste reden voor het falen van restauraties.
In onderzoeken waarin patiënten werden verdeeld in een
groep met een hoog en een groep met een laag cariësrisico
trad secundaire cariës vaker op in de groep met een hoog
cariësrisico (Opdam et al, 2010). Een meta-analyse van de
data van 12 onderzoeken naar composietrestauraties in de
zijdelingse delen liet een hazard ratio zien waaruit bleek
dat restauraties in molaren van patiënten met een hoog
cariësrisico een 3 keer zo hoog faalrisico hadden vergeleken met patiënten met een laag cariësrisico (Opdam et
al, 2014).
Uit het bovenstaande kan worden geconcludeerd dat
secundaire cariës geen artefact uit op de praktijk gebaseerde onderzoeken is, maar een klinisch prevalent fenomeen,
sterk afhankelijk van het algehele cariësrisico van een patiënt. Dit ondersteunt de theorie dat secundaire cariës het
resultaat is van hetzelfde mechanisme als primaire cariës
en dat secundaire cariëslaesies kunnen worden gezien als
primaire laesies die zich toevallig naast een restauratie be-

vinden (Fejerskov en Kidd, 2015). Om het fenomeen secundarie cariës te beschrijven moeten echter meer factoren
in aanmerking worden genomen.

Wandlaesies, laesies die voortschrijden vanuit de interface, kunnen worden beschouwd als een uniek kenmerk
van secundaire cariës. De klinische realiteit/relevantie
van wandlaesies is echter niet 100% bewezen. Er wordt
gesuggereerd dat er een grote randspleet nodig is voordat
secundaire cariës zich kan ontwikkelen vanuit de interface, omdat er alleen dan genoeg ruimte is voor een cariogene bioﬁlm (Mjör, 2005). Bacteriële invasie en daarmee
de vorming van een wandlaesie zou alleen mogelijk zijn in
randspleten groter dan 0,4 mm (Fejerskov en Kidd, 2015).
Bij een dergelijke randspleet is er geen sprake meer van
een eenvoudige interface/randspleet, maar bijna van een
kleine caviteit. Een ander beeld van de invloed van de randspleet wordt geschetst door de theorie van microlekkage.
Volgens deze theorie kan de microscopisch kleine ruimte
tussen gebitselement en restauratie snel worden gevuld
met een pellicle vanuit het speeksel, die bacteriën en bacteriële producten de kans geeft om zich te vestigen. Een
groot aantal artikelen uit de materiaalkunde suggereert dat
microlekkage en inﬁltratie van enzymen en bacteriën in de
interface kunnen leiden tot het ontstaan van secundaire
cariës (Spencer et al, 2014). Als resultaat hiervan wordt de
kwaliteit van de marginale aansluiting, waaronder wordt
verstaan dat deze vrij is van lekkage, beschouwd als een
van de belangrijkste factoren in de overleving van restauraties, en veel in vitro-onderzoeken leggen nog steeds nadruk
op de degradatie van de interface tussen gebitselement en
restauratie.
Er bestaat weinig twijfel over of microlekkage klinisch
werkelijk voorkomt. Irie et al (2002) vonden dat zelfs na
gebruik van een zure etsgel en bonding tijdens het leggen van de restauratie zich direct een randspleet van 6-10
μm vormt tussen gebitselement en restauratie. In oudere
onderzoeken, waarbij coupes van geëxtraheerde gebitselementen werden bekeken, werd bij ongeveer de helft van
de amalgaamrestauraties een oppervlakkige cariëslaesie
in de wand van de caviteit gevonden, onafhankelijk van
de kwaliteit van de randaansluiting (Pimenta et al, 1995).
De klinische relevantie van zulke beperkte wandlaesies en
daarmee van microlekkage als oorzaak van secundaire cariës werd echter betwijfeld.
Aangenomen dat wandlaesies zich in vivo kunnen
ontwikkelen, rijzen er 2 vragen: is er een relatie tussen de
breedte van de randspleet en de ontwikkeling van wandlaesies, en is er een drempelwaarde voor de grootte van
de randspleet waarin zich wandlaesies kunnen ontwikkelen? De drempelwaarde die in verschillende onderzoeken wordt vastgesteld verschilt behoorlijk. Terwijl
het klinische onderzoek door Kidd et al (1995) 0,4 mm
noemt, een grootte die veel werd gehanteerd voor klinische beslissingen, wordt in sommige in vitro-onderzoeken geconcludeerd dat er geen randspleet nodig is (0 μm
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dentine

knarsen, het ontstaan van cariëslaesies ook in zeer kleine
randspleten kan bevorderen (Kuper et al, 2013). Een ander
onderzoek demonstreerde dat cyclische belasting de bacteriële penetratie in de interface bevordert (Khvostenko et al,
2015). Anderzijds is geconstateerd dat zelfs in grote randspleten, bij patiënten met weinig cariësactiviteit (dus laag
risico) geen wandlaesies ontstaan (Thomas et al, 2007).
Er kan worden geconcludeerd dat wandlaesies een klinische realiteit zijn en dat randspleten een rol spelen in
de ontwikkeling van secundaire cariës. Er is wezenlijk bewijs dat grotere randspleten tot meer cariësontwikkeling
leiden, maar de drempelgrootte voor de randspleet is nog
onduidelijk, hoewel het waarschijnlijk minder dan 100 μm
is, en zeker minder dan de drempelgrootte van 0,4 mm die
wordt aanbevolen voor een klinische beslissing tot restauratief ingrijpen. Ook kunnen zowel het cariësrisico van de
patiënt als de belasting van de restauratie een rol spelen in
de ontwikkeling van wandlaesies.

c

biofilm

Restauratiefactoren: het materiaal

diffusie

drempelwaarde) (Totiam et al, 2007). Ook hoeft niet iedere randspleet van 0,4 mm te leiden tot een herbehandeling; dit is uiteraard afhankelijk van het cariësrisico en de
cariësactiviteit van de patiënt. Er kan overigens worden
betwijfeld of een 0 μm randspleet daadwerkelijk bereikt
werd in dit onderzoek, aangezien perfecte bonding nog
altijd resulteert in een randspleet van 6-10 μm (Irie et al,
2002). De laagste gerapporteerde drempelwaarden (de
betwistbare grootte van 0 μm niet in aanmerking genomen) waren 30 μm in vitro (Nassar en Gonzalez-Cabezas,
2011), 68 μm in situ (Kuper et al, 2014), en 50 μm in vivo
(Jørgensen en Wakumoto, 1968).
Risicofactoren op patiëntniveau zullen waarschijnlijk
ook hier bepalen of er carieuze wandlaesies ontstaan in een
randspleet of niet. Een in-vitro-onderzoek liet zien dat mechanische belasting, zoals kan optreden bij klemmen en/of

De aanwezigheid van een vulmateriaal kan het cariësproces op verschillende manieren beïnvloeden. Alleen al de
aanwezigheid van speciﬁek weefsel of materiaal zou de
snelheid van cariësprogressie kunnen bevorderen. Wanneer glazuur en dentine dicht bij elkaar demineraliseren,
levert het dentine, dat gemakkelijker oplost, opgeloste producten aan de omgevingsvloeistof en reduceert hiermee de
demineralisatie van het glazuur door de verzadigingsgraad
te verhogen (Lynch en Ten Cate, 2006). Als een demineraliserend glazuuroppervlak klein is en omgeven is door
materiaal dat niet demineraliseert, wordt de cariësprogressie echter bevorderd (Ruben et al, 1999). Alleen al de aanwezigheid van een materiaal dat niet demineraliseert en
daardoor niet fungeert als buffer, kan de cariësprogressie
dus bevorderen (afb. 3).
Ook speciﬁeke materiaaleigenschappen kunnen het
cariësproces beïnvloeden. Sommige vulmaterialen geven
ionen af die kunnen worden gebruikt in het remineralisatieproces. Zo geeft glasionomeercement ﬂuoride af en
waarschijnlijk zelfs kleine hoeveelheden calcium en fosfor,
die het remineralisatieproces bevorderen (Czarnecka et al,
2007). Cariësontwikkeling kan ook worden verminderd
door remming van de bacteriële groei door bacteriostatische eigenschappen van materialen. Zo geeft amalgaam
antibacteriële en/of cariostatische stoffen af, zoals zilver-,
koper- en zinkionen (Nunez et al, 1976; Orstavik, 1985;
Morrier et al, 1998). Ook kunnen restauratiematerialen
door hun oppervlaktestructuur verschillen in bacteriële retentie geven. Oppervlaktetextuur speelt een belangrijke rol
in vroege kolonisatie van intraorale oppervlakten door bacteriën. Er is gerapporteerd dat composiet en keramische
materialen dikkere bioﬁlms laten zien dan glasionomeercementen (De Fucio et al, 2009). Het materiaal zou ook de
cariogeniteit van de bioﬁlm kunnen beïnvloeden. In vivoplaqueonderzoeken hebben laten zien dat de hoeveelheden cariogene bacteriën signiﬁcant hoger zijn in bioﬁlms
op composietrestauraties dan op amalgaam- of glasiono-
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glazuur

restauratie

Afb. 3. Schematische weergave van demineralisatie van glazuur naast verschillende
materialen. De blauwe stippen geven opgeloste mineraalproducten weer.
a. Glazuur onder een cariogene bioﬁlm zal in oplossing gaan. De oplosproducten in de
bioﬁlm doen de verzadigingsgraad ervan toenemen.
b. Dentine is beter oplosbaar dan glazuur. Als glazuur demineraliseert in de nabijheid
van dentine, zullen daardoor de oplosproducten uit het dentine zich via diffusie verspreiden, de verzadigingsgraad van de bioﬁlm op het glazuur verhogen en de demineralisatie van het glazuur remmen.
c. Een restauratiemateriaal demineraliseert niet. Als glazuur demineraliseert in de
nabijheid van een materiaal dat niet demineraliseert, zullen de oplosproducten uit
het glazuur zich via diffusie verspreiden, de verzadigingsgraad van de bioﬁlm op het
glazuur verlagen, en de demineralisatie van het glazuur doen toenemen.
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Amalgaam

Composiet

Amalgaam

JFP na 5 jaar

Composiet

JFP na 12 jaar

Hoog cariësrisico

2,27%

3,79%

3,85%

4,19%

Laag cariësrisico

0,98%

1,06%

2,05%

0,88%

Tabel 1. Jaarlijks faalpercentage (JFP) voor amalgaam- en composietrestauraties bij patiënten met een hoog en bij patiënten met een laag cariësrisico uit
een retrospectief praktijkonderzoek. Bij patiënten met een hoog cariësrisico heeft composiet een hoger jaarlijks faalpercentage dan amalgaam. Bij patiënten
met een laag cariësrisico ligt het jaarlijks faalpercentage over 12 jaar van composietrestauraties echter een stuk lager dan dat van amalgaamrestauraties
(Opdam et al, 2010).

meercementrestauraties (Hansel et al, 1998). Een recent
onderzoek rapporteerde een mogelijke verklaring hiervoor
door aan te tonen dat, in tegenstelling tot amalgaam en
glasionomeercement, conventionele composieten zuren
in de omgeving niet kunnen bufferen en dat hierdoor een
verschuiving plaatsvindt richting de groei van zuurproducerende bacteriën (Nedeljkovic et al, 2016).
Sinds de introductie van composiet als restauratiemateriaal wordt gerapporteerd dat composiet minder
duurzaam is dan amalgaam. Drie klinische onderzoeken
rapporteerden een betere levensduur van amalgaamrestauraties en uit een recent Cochrane-literatuuronderzoek
bleek dat de klinische levensduur van amalgaam beter is
dan die van composietrestauraties en dat dit verschil te
wijten is aan het feit dat er meer composietrestauraties
verloren gaan door secundaire cariës (Bernardo et al, 2007;
Soncini et al, 2007; Rasines Alcaraz et al, 2014). Deze conclusie is echter slechts gebaseerd op onderzoeken die zijn
uitgevoerd bij kinderen met een hoog cariësrisico, zoals
kan worden geconcludeerd uit het aantal restauraties dat
tijdens de follow-up werd geplaatst vanwege cariës (Maserejian et al, 2008; Maserejian et al, 2009). Daarom is er
sprake van een duidelijke, maar niet benoemde, inclusiebias. Een retrospectief klinisch onderzoek in de algemene
praktijk liet zien dat in een subgroep met een hoog cariësrisico het jaarlijks faalpercentage van grote restauraties 2
keer zo hoog was als in een groep met een laag cariësrisico
(Opdam et al, 2010). De algehele overleving was vergelijkbaar voor composiet- en amalgaamrestauraties, maar
composiet liet meer secundaire cariës zien dan amalgaam
(tab. 1) (Opdam et al, 2010). Dit verschil tussen de materialen werd in een vervolgonderzoek naar de ontwikkeling
van secundaire cariëslaesies op de cervicale outline van
klasse II-restauraties bevestigd (Kuper et al, 2012).
Composietrestauraties lijken dus gevoeliger voor secundaire cariës dan amalgaamrestauraties en dit verschil is
klinisch relevant. Het mechanisme achter dit verschil is tot
nu toe onduidelijk. Verschillen kunnen worden toegeschreven aan het genoemde vrijkomen van cariostatische stoffen
in amalgaam of bevordering van cariës doordat de bioﬁlm
wordt blootgesteld aan monomeren ((Nunez et al, 1976;
Orstavik, 1985; Hansel et al, 1998; Morrier et al, 1998).

spelen in het cariësproces, is secundaire cariës een regelmatig waargenomen fenomeen. Het bewijs voor wandlaesies is beperkt, veelal gebaseerd op onderzoek in situ en in
vitro, maar signiﬁcant. De moeilijkheden met betrekking
tot het klinisch onderscheiden van wandlaesies en residuale cariës verhinderen echter het trekken van conclusies uit
klinische retrospectieve onderzoeken.
Secundaire cariës lijkt, net als primaire cariës, vooral op
te treden bij patiënten met een hoog cariësrisico. Andere
factoren, zoals materiaaleigenschappen, de kwaliteit van de
interface of mechanische belasting treden op als cofactoren.
De rol van microlekkage lijkt beperkt, maar, afhankelijk van
het cariësrisico, hoeft de grootte van de randspleet maar vrij
gering te zijn om een wandlaesies te doen ontstaan.
Concluderend kan worden gesteld dat het cariësrisico
van de patiënt tot nu toe de belangrijkste rol lijkt te spelen
bij het ontstaan van secundaire cariës. In 2 andere, recente overzichtsartikelen over secundaire cariës wordt het cariësrisico van patiënten eveneens beschreven als een van
de belangrijkste factoren bij het ontstaan van secundaire
cariës (Nedeljkovic et al, 2015; Jokstad, 2016). De preventie van secundaire cariës is daarom vooral gebaseerd
op het verlagen van het cariësrisico en dat onderstreept
het belang van mondhygiëne, ﬂuoride en voeding. In dit
licht is de minutieuze inspectie van de randaansluiting
van restauraties waarschijnlijk van minder belang en kan
zelfs ongewenste overbehandeling in de hand werken.
Terughoudendheid in restauratief ingrijpen is, net als bij
primaire cariës, het devies. In bepaalde patiëntgroepen
kunnen risicofactoren op restauratieniveau toch invloed
hebben op de ontwikkeling van secundaire cariës. Nader
onderzoek naar de samenhang van verschillende risicofactoren op patiëntniveau is hard nodig. Wellicht dat dit in
de toekomst aanknopingspunten biedt voor aanvullende,
speciﬁeke preventie van secundaire cariës. Voor klinische
onderzoeken die de overleving van restauraties rapporteren zou een analyse van het cariësrisico van de patiënten
die aan het onderzoek deelnemen de resultaten beter te
interpreteren maken.
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Summary

Preventive dentistry 5. Secondary caries
Secondary caries is reported as one of the most important reasons for
replacing restorations. The patient’s general caries risk plays an important
role in the development of secondary caries. The connection, at the patient
level, between various factors, the risk of caries and restoration factors,
such as the presence of a gap and the kind of restoration material, deserves
additional investigation. The minimum gap width in which secondary
caries can develop is most likely less than 100 μm and could depend on
the patient’s caries risk. Composite restorations seem more susceptible to
secondary caries than amalgam restorations in patients with high caries
risk. So far, there is no unambiguous explanation for this difference. The
prevention of secondary caries is comparable to that of primary caries and
stresses the importance of ﬂuoride, diet and oral hygiene.
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