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1. Inleiding 
Het mag algemeen bekend worden verondersteld, dat de elementen van 
het melkgebit veelvuldiger en in een sneller tempo door tandcariës wor-
den aangetast dan hun permanente opvolgers. Cariës in het melkgebit 
neemt heden eerder toe dan af en nog vele practici in ons land vinden 
hierin een verontschuldiging om het melkgebit min of meer aan zijn lot 
over te laten. Dit „lot" bestaat dan, wat hen betreft, in extractie of een 
symptomatische behandeling als er pijnklachten optreden. Toegegeven 
zij, dat veel afhangt van de leeftijd, waarop de ouders met hun kleuters 
voor het eerst de tandarts bezoeken, want een groot deel van ons volk 
huldigt nog de opvatting, dat het carieuze melkgebit niet al te ernstig 
moet worden genomen daar het immers slechts tijdelijk is en er straks 
nieuwe en sterkere tanden voor in de plaats komen. 

Het gevolg hiervan is, dat een groot aantal kinderen, die op 6-jarige 
leeftijd in de georganiseerde jeugdtandverzorging worden opgenomen 
een dermate verwoest melkgebit hebben, dat aan conserverende behan-
deling niet meer kan worden gedacht en de meest ernstige gevallen naar 
de gezinstandarts worden verwezen met wisselende resultaten. 

In 1955 bepleitte de Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der 
Tandheelkunde de totstandkoming van proefcentra voor kleutertandver-
zorging ten einde enerzijds de mogelijkheden voor een georganiseerde 
verzorging van kleuters te testen en anderzijds een studie te maken van 
de verschillen tussen de sociaal-tandheelkundige verzorging van kleuters 
en die van oudere jeugdgroeperingen. 

Het klinische experiment, dat in onze tandheelkundige afdeling sinds 
1961 met kleuters vanaf de 2i--jarige leeftijd wordt uitgevoerd stelde ons 
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in staat, naast de vaststelling van het effect ener regelmatige tandheel-
kundige verzorging en van de moeilijkheden, die daarbij werden onder-
vonden, de cariës in het melkgebit longitudinaal te bestuderen. 

De beschrijving van het patiëntenmateriaal, bestaande uit proefgroe-
pen en controlegroepen, de toegepaste methodiek bij het onderzoek en 
de registratie van gegevens, alsmede enige eerste resultaten zijn uitvoerig 
beschreven in dit Tijdschrift in 1964.1  

Resultaten met betrekking tot de cariëstoeneming*) op verschillende 
leeftijden en de cariësgevoeligheid*) der onderscheiden melkelementen 
vermeldden wij in het Tijdschrift voor Sociale Geneeskunde in 1966.2  

Laatstgenoemde resultaten worden in deze publikatie in het kort her-
haald en aangevuld. Daarna wordt melding gemaakt van de methodiek 
en de resultaten ener bestudering van de cariësprogressie*) in de appro-
ximale vlakken der meest cariësgevoelige melkelementen en de betekenis 
hiervan voor een conserverende verzorging op systematisch-rationele 
grondslag. 

2. Cariëstoeneming in de melkmolaren 
Bij het eerste onderzoek van kleuters op 21-jarige leeftijd zijn de melk-
molaren in de meeste gevallen nog gaaf. 

Tandcariës begint gewoonlijk in de pits en fissuren. 
Op 32-jarige  leeftijd zijn gemiddeld 2,8 (a) tot 3,1 (y) d.f.-vlakken 

aanwezig. 
De approximale cariës beïnvloedt op deze leeftijd gemiddeld nog 

slechts resp. 0,8 tot 0,6 vlakken, doch neemt na de 42-jarige  leeftijd snel 
toe. In vele gevallen wordt zelfs het distale vlak van de eerste onder-
molaar eerder carieus dan de occlusale fissuur. In afb. 1 is de cariëstoe-
neming in 3 cariëstypen weergegeven bij 3 geboorteklassen à 200 kinde-
ren van onze proefgroep tot res. 72-, 61- en 51-jarige leeftijd per sexe. 

Uit deze grafieken blijkt dat de totale hoeveelheid cariës per jaar aan-
zienlijk groter wordt, doch tevens dat later het approximale cariëstype 
relatief in sterkere mate toeneemt dan pit- en fissuurcariës. Bij de ge-
boorteklassen 1 en 2 snijdt de approximale curve die der pit- en fissuur-
cariës even voor de 6-jarige leeftijd, terwijl ook bij geboorteklasse 3 een 
dergelijk verschijnsel mag worden verwacht. Deze relatieve toeneming 
van de approximale cariës in de melkmolaren t.o.v. die in pits en fissu-
ren na een zekere leeftijd was o.a. reeds geconstateerd door J. Miller3, 

*) Terminologie: „Grondbeginselen voor een internationale normalisering van 
tandcariësstatistieken", Ned. Tijdschr. v. Tandheelk. 70: 723, 1963. 
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die een aantal kinderen tot hun 9e levensjaar observeerde. Hij vond vol-
gende procentuele verhouding: 

Leeftijd pit en fissuurcariës/approx. cariës 
4 jaar 55 / 45 
5 jaar 45 / 55 
6 jaar 38 / 62 
7 jaar 25 / 75 
8 jaar 20 / 80 

Het kritische punt lag in zijn waarnemingen dus nog vóór de 5-jarige 
leeftijd. 

Cariës in de vrije gladde vlakken vertoont in afb. 1 een aanmerkelijk 
lager gemiddelde. Dit soort cariës kan echter in individuele gevallen een 
dermate verwoestend karakter hebben, dat de prognose voor het behoud 
van het gehele aangetaste melkgebit infaust is. 

Parfitt4  zegt hierover: „Temporary teeth have been known to decay to 
the level of the gum-tissue within six months after eruption". Sanering 
kan in deze gevallen dan ook slechts door middel van extractie plaats-
vinden: dit is tevens de verklaring voor een op bepaalde tijdstippen ge-
constateerde vermindering van het gemiddeld aantal d.f.-vlakken in afb. 
1, tot uitdrukking komend in een onregelmatig verloop van de betreffen-
de curve. 

Aan dit zeer wisselende gemiddelde, waarin ook gevallen van solitair 
optredende cervicale cariës zijn opgenomen, moet statistisch geen al te 
grote waarde worden gehecht, daar dit cariëstype bij het merendeel der 
kleuters gelukkig niet voorkomt. 

De oorzaak van deze floride cariës ware toe te schrijven aan een com-
plex van factoren. 

Naast een waarschijnlijke deficiëntie van bouwstoffen bij de matrix-
vorming van de glazuurkap ware te denken aan de samenstelling van het 
speeksel en de mogelijke betekenis van streptococcen in de bacteriële 
plaque, die het vermogen hebben glycogeen te stapelen en dextraan te 
vormen. Daardoor zou de bij uitstek kleverige en zich dus gemakkelijk 
op de vrije gladde vlakken hechtende plaque kwantitatief sterk kunnen 
toenemen met het gevolg, dat de zuur-producerende bacteriën zich vast 
op deze vlakken kunnen vestigen. 

Bepaalde factoren in kauwfunctie en voeding van het jonge kind, 
waarbij sacharose een overheersende rol speelt, zijn hier ook ongetwij-
feld in het geding.5  
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3. Cariësgevoeligheid der melkmolaren en hun vlakken 
P. Adler6  publiceerde in 1965 een samenvattend onderzoek over de ca- 
riësverbreiding en de cariësgevoeligheid van melkmolaren bij kinderen 
uit Denemarken (Pedersen, 1944), Zweden (Roos, 1944), de V.S. (Ful- 
ton, 1952) en Hongarije (Adler, 1965). Hoewel de cariëstoenemingscur-
ven eenzelfde karakteristieke lijn vertoonden als in afb. 1, verschilden 
zij nogal in hoogte. Men moet hierbij in aanmerking nemen, dat de on-
derzoekingen — wat tijd en plaats betreft — ver uit elkaar lagen en de 
criteria voor de diagnose waarschijnlijk niet geheel dezelfde waren. 

Het hoogst bleek de cariësverbreiding in Zweden, het laagst die in 
Hongarije. Wat echter wel opmerkelijk was: een vergelijking tussen het 
vóórkomen van cariës in de onderscheiden melkmolaren binnen dezelfde 
populatie bleek steeds een constante uitkomst op te leveren, n.l. dat de 
tweede ondermolaar het meest cariësgevoelig bleek tot ongeveer de leef- 
tijd van 4 jaar. Dit geldt echter voor de totale cariës, d.w.z. voor de ca-
riës op alle vlakken gezamenlijk. Ook in onze tandheelkundige afdeling 
hebben wij dit verschijnsel duidelijk waargenomen.? 

Volker en Caldwell8  leggen echter de nadruk op een tweede belangrijk 
punt, wanneer zij stellen: „The early detection of caries is facilitated by 
a knowledge of the relative caries-susceptibility of the various tooth-sur-
faces". (cursiv. schr.) 

Het blijkt ook uit ons eigen onderzoek, dat de factoren, die het ont-
staan van cariës in pits en fissuren enerzijds en in de approximale vlak- 
ken anderzijds beinvloeden, min of meer onafhankelijk van elkaar werk- 
zaam zijn, m.a.w. dat afwezigheid van of in geringe mate voorkomende 
pit- en fissuurcariës geen enkele aanwijzing inhoudt, dat zich op een la- 
ter tijdstip geen of weinig approximale cariës zou ontwikkelen. Wel ver-
loopt in deze gevallen de progressie der approximale aantastingen trager. 

Voor wat de cariësgevoeligheid van de onderscheiden vlakken der 
melkmolaren betreft blijkt uit ons onderzoek de volgende gradatie: 

pit- en fissuurcariës: 

approximale cariës: 

1. m, inf. 
2. m1  inf. 
3. m2  sup. 
4. m1  sup. 

1. m1  inf. distaal 
2. m2  inf. mesiaal 
3. m1  sup. distaal 
4. m2  sup. mesiaal 
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Een unieke positie nemen de distale vlakken der tweede melkmolaren in, 
daar zij tot op het moment van de volledige doorbraak der eerste blijven-
de molaren vrije gladde vlakken zijn en dus tijdelijk minder kans op ca-
ries hebben. Is deze doorbraak echter eenmaal tot stand gekomen, dan is 
de cariëstoeneming per tijdseenheid van de tweede ondermolaar groter 
dan die der tweede bovenmolaar. 

Het verschijnsel dat in het algemeen de melkmolaren in de onderkaak 
meer cariësgevoelig zijn dan die in de bovenkaak laat zich nog moeilijk 
verklaren. Een aanknopingspunt zou kunnen zijn, dat b.v. de invloed 
van de drinkwaterfluoridering op de blijvende molaren van de onder-
kaak geringer is dan op hun soortgenoten in de bovenkaak. Ook een ver-
schil in doorbraaktijd kan men moeilijk als een maatstaf beschouwen. 
Weliswaar wordt het distale vlak der eerder doorbrekende eerste onder-
molaar eerder aangetast dan het mesiale vlak der later doorbrekende 
tweede molaar, doch dit geldt weer niet voor de caries in pits en fissuren, 
waar het omgekeerde het geval is. 

4. Cariësdiagnose van de approximale vlakken der melkmolaren. 
De positieve waarde van röntgenonderzoek 

Voor het vroegtijdig opsporen van approximale cariës is de diagnostiek 
met behulp van röntgenfoto's het meest geëigend. Door voor een be-
perkte groep kleuters een vergelijking te maken tussen het aantal bij een 
bepaald onderzoek ontdekte nieuwe caviteiten door middel van een 
nauwgezet klinisch onderzoek (d.w.z., na voorafgaande reiniging, met 
spiegel en sonde, perslucht en adequate verlichting) en het aantal nieuwe 
caviteiten, waarbij op de röntgenfoto duidelijk het tandbeen in het Ca-
riësproces was betrokken (bitewing opnamen) is ons gebleken dat de 
verhouding is als volgt: 

Op 41-jarige leeftijd: klinisch en röntgenologisch: 56 % 
Idem uitsluitend röntgenologisch: 44 % 
Op 51-jarige leeftijd: klinisch en röntgenologisch: 64 % 
Idem uitsluitend röntgenologisch: 36 % 

Tabel I geeft een nadere precisering van bovenstaande verhouding. Bij 
soortgelijke onderzoekingen in het blijvende gebit is gebleken, dat in 
sommige gevallen klinisch approximale caviteiten werden gevonden, die 
op de röntgenfoto niet zichtbaar waren. Het is aannemelijk, dat dit in 
hoofdzaak gevallen betrof waarbij het betreffende approximale vlak vi-
sueel goed toegankelijk was b.v. door extractie van het buurelement. 
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Tabel I. 

Geboorteklasse 

	

Geslacht Leeftijd Aantal Totaal 	Aantal 	Procentueel 

	

kinderen aantal 	cav. 	aandeel 
nieuwe 	alléén 	t.a.v. 
approx. 	ontdekt 	het totaal 
caviteiten door 	alléén 

rö. foto's 	ontdekt 
door 
r6.-foto's 

I. geb. 1959 d 41- 84 83 35 42% 
5# 50 44 16 36% 
61 50 61 28 46% 
7I 50 86 23 27% 

? 41 98 64 30 47% 
51 50 51 16 31% 
61 50 90 25 28% 
74 50 87 16 18% 

II. geb. 1960 4# 89 88 46 53% 
54 50 30 8 27% 

41 96 79 40 51% 
51 50 34 18 53% 

III. geb. 1961 41 50 70 15 21% 
51 50 35 6 17% 

? 41 50 44 26 59% 
51 50 36 19 53% 

I+II +III a 41 223 241 96 40% 
51 150 109 30 27% 

41 244 187 96 51% 
52 150 121 53 44% 

I+ II + III + 41 467 428 192 44% 
51 300 230 83 36% 

N.B. Van de jaargroepen II en III waren de gegevens op 61- en 71-jarige leeftijd nog niet be-
schikbaar. 

Tabel I. Overzicht van het aantal nieuwe approximale caviteiten in de melk-
molaren en van de aantallen en het procentuele aandeel in het totaal, dat uit-
sluitend werd gevonden door middel van het maken van röntgenfoto's en dus 

„gemist" was bij het klinische onderzoek. 
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Daar wij in ons klinische experiment — behoudens in de betrekkelijk zeld-

zame gevallen van floride cariës in de vrije gladde vlakken — zéér weinig 
moesten extraheren, is bovenstaande variant dan ook slechts bij hoge 
uitzondering waargenomen en daarom in onze gegevens niet vermeld. 

Uit tabel I blijkt tevens, dat het procentuele aandeel, dat t.a.v. het to-

taal aantal nieuwe approximale caviteiten uitsluitend op de röntgenfoto's 
werd ontdekt, met het stijgen van de leeftijd afneemt, waaruit zou kun-
nen worden geconcludeerd, dat het klinische onderzoek dus een steeds 
beter resultaat zou opleveren. 

Dit verschijnsel heeft o.i. de volgende oorzaak: 
Vanaf de 4-jarige leeftijd — het, gezien de behandelbaarheid van het 

jonge kind, meest geëigende tijdstip, waarop met serie-röntgenonderzoek 
kan worden begonnen — werden aanvankelijk door ons jaarlijks 2 bite-
wing röntgenopnamen gemaakt van de melkmolaarstreek. De gegevens 
uit dit onderzoek werden geregistreerd met inbegrip van de initiële ca-
riëslesies in de approximale vlakken. Bij een volgend klinisch onderzoek, 
dat 4 maanden later plaats had, werd echter steeds gebruik gemaakt van 
deze gegevens, zodat de onderzoeker beter opmerkzaam was op moge-
lijke approximale caviteiten, dan wanneer hierover niet zou zijn be-
schikt. 

Toegegeven zij, dat theoretisch de zuiverheid der vergelijking tussen 
klinisch- en röntgenonderzoek hierdoor wellicht iets aan waarde heeft 
ingeboet, maar aan de andere kant mag niet uit het oog worden verloren, 
dat wij van de aanvang af in het verzorgingsaspect van ons experiment 
pragmatisch de positieve waarde van een vroegtijdige cariësdiagnose 
hebben willen onderkennen. 

Een frequentieverdeling van het aantal nieuwe approximale caviteiten, 
die per kind in achtereenvolgende onderzoekingen door middel van rönt-
genfoto's méér ontdekt zijn, is opgenomen in tabel II. In twee gevallen 
bedroeg dit aantal zelfs 6 méér, waaruit moge blijken, dat voor een 
vroegtijdige cariësdiagnose een gestandaardiseerd serie-röntgenonder-
zoek in feite onontbeerlijk genoemd mag worden. 

De literatuur bevat ditmaal een groot aantal bevestigingen van deze 
belangrijke conclusie. 

Reeds in 1942 publiceerde Sognnaes9  de resultaten van een onderzoek 
bij 32 kinderen van omstreeks 9 jaar, waarbij hij onderscheid maakte 
tussen een „vluchtig" klinisch onderzoek met spiegel en sonde (I), een 
nauwgezet klinisch onderzoek na voorafgaande reiniging en het drogen 
der elementen met perslucht (II) en een röntgenonderzoek (III). 
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Tabel II. 

Geboorte- Geslacht Leeftijd Aantal 
klasse 	 kinderen 

met 0- 
of een 	Aantal kinderen, waarbij door r&- foto's on- 

gelijk 	derstaande aantallen caviteiten méér gevonden 

aantal 	werden, en dus „gemist" bij het klinische on- 

caviteiten 	derzoek. 

1 cav. 2 cav. 3. cav. 4. cav. 5. cav. 6. cav 

1. geb. 1959 d 41 76 6 18 

54 73 18 6 2 1 

6+ 70 16 4 8 3 

74 72 16 8 2 2 

9 44 80 10 10 

54 71 21 6 1 1 

64 66 22 8 4 

71 80 10 8 2  

II. geb. 1960 a 4 78 6 12 1 1 1 

5+ 90 4 6 

y 4+ 72 14 11 1 1 1 

54 76 16 4 4 

III. geb. 1961 d 41 80 14 2 4 
51 90 8 2 

? 41 70 14 12 2 2 
51 74 16 8 2 2 

N.B. Van de jaargroepen II en III zijn de gegevens op 61- en 71-jarige leeftijd nog niet be-

schikbaar. 

Tabel II. Frequentieverdeling van het aantal nieuwe approximale caviteiten in de 
melkmolaren, dat per kind in achtereenvolgende onderzoekingen méér is ontdekt 
op de röntgenfoto's t.o.v. het aantal, dat per kind door middel van nauwgezet 
klinisch onderzoek en de daarna beoordeelde röntgenfoto's nul of een gelijk aan- 

tal opleverde (elk onderdeel: 100 kinderen). 

Het verschil tussen I en II bleek groter dan tussen II en III. Hij con- 
cludeerde, dat minstens 25 % der approximale caviteiten bij een opper- 
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vlakkige inspectie niet wordt gevonden. Hij acht dan ook geen excuus 
aan te voeren om bij jonge — en wellicht wat moeilijk te onderzoeken — 
kinderen een zo nauwgezet mogelijk onderzoek te veronachtzamen. 

In 1945 nam Shepherd10  proeven met serie bitewing röntgenfoto's, 
omdat hij een klinisch onderzoek van approximale cariës onbetrouwbaar 
achtte. Hij beoordeelde 60 series foto's afkomstig uit 3 praktijken uit de 
jaren 1935-1939, waarbij het onderzoekinterval 12 maanden bedroeg, 
doch waarbij geen pogingen tot standaardisering waren ondernomen. De 
resultaten waren duidelijk niet accuraat genoeg om gerechtvaardigde 
conclusies te trekken. Hij stelde hiervoor opnametechniek, belichtings-
tijd, filmmateriaal en ontwikkeltechniek verantwoordelijk doch vond ook 
tevens tal van beoordelingsfouten. 

De gestandaardiseerde methodiek, in gebruik bij het drinkwaterfluori-
dering-experiment Culemborg/Tiel door de cariëswerkgroep T.N.O. en 
ontworpen door Backer Dirks en Winklerll, is thans algemeen bekend 
en wordt vanwege zijn eenvoudige en doelmatige werkwijze in vele on-
derzoekingen en klinische experimenten — waaronder ook het onze — 
met zeer goed resultaat nagevolgd. 

Van Aken12  komt eveneens op grond van een studie, waarbij 5 onder-
zoekers 55 approximale vlakken van geëxtraheerde blijvende elementen 
nauwkeurig klinisch, röntgenologisch en daarna nog in een slijppreparaat 
onderzochten tot de conclusie: „It is clear, that the probe does not per-
mit the study of the most critical area of the approximal tooth-surfaces". 
Hij bevestigde deze uitspraak nog onlangs op het in november 1968 ge-
houden congres Kindertandheelkunde.13  

En ten slotte zegt Finn14  hierover: „Roentgenograms are essential if 
one is to discover the interproximal lesions, especially those between the 
contacts of the primary molars". (cursiv. schr.) 

5. Cariësprogressie in de approximale vlakken der melkmolaren 

5.1 Motivering van het onderzoek 

Bij ons jaarlijks onderzoek met behulp van bitewing röntgenfoto's bleek 
dat wij in vele gevallen te laat waren voor een vroegtijdige diagnose van 
approximale caviteiten in de melkmolaren. Bij tussentijdse klinische con-
troles, die om de 4 maanden plaats hadden, bleken dan ook vele cavitei-
ten een diepere penetratie in de dentine te vertonen, dan voor een een-
voudige klasse II-preparatie toelaatbaar was. Meermalen werd bij het 
excaveren de pulpa geëxponeerd. Vandaar dat wij besloten een gericht 
onderzoek in te stellen naar de gemiddelde progressie der approximale 
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aantastingen, met als doel een verantwoord interval te vinden voor ons 

serie-röntgenonderzoek. 
Voor het blijvende gebit is de cariësprogressie bestudeerd door o.a. 

Backer Dirks15  en Parfitts. 
Voor het melkgebit hebben wij in de literatuur slechts zeer schaarse 

gegevens ontmoet. Vragen onzerzijds aan een aantal pedodontisten bij 
gelegenheid van het „First International Symposium on Child Dental 
Health" te Londen in 1967 over het bij hen in gebruik zijnde interval 
leverden sterk gedifferentieerde antwoorden op. 

5.2 Opzet van het onderzoek 

Het bleek allereerst noodzakelijk een systeem te ontwerpen, waarbij op 
zuiver experimentele grondslag een voorlopig interval voor röntgenon-
derzoek werd gekozen. Op grond van onze klinische ervaring stelden wij 
deze voor een beperkte groep kleuters op 4 maanden, enerzijds om al-
thans enige zekerheid te hebben niet te laat te zijn, anderzijds omdat alle 

kleuters van onze proefgroep aan dit 4-maandelijks onderzoek al gewend 

waren. Wij baseerden dit interval op een uitspraak van Baume16  luiden-

de: „One of the circumstances in which a shorter interval (than one year) 
can at present be justified, is when an attempt is made to determine the 
rate at which existing caries-lesions increase in size." 

Op de tweede plaats was het nodig een keuze te maken uit de 16 (of-
wel links en rechts gemiddeld 8) approximale vlakken der melkmolaren, 
ten einde het aantal observaties niet te groot en te ingewikkeld te maken. 
Op grond van wat hierboven is aangetoond over de cariësgevoeligheid 
der onderscheiden approximale vlakken kozen wij bewust 3 vlakken uit, 
n.l.: 

het distale vlak van de eerste ondermolaar 	vlak a, 
het mesiale vlak van de tweede ondermolaar 	vlak b, 

als zijnde het eerst en het meest cariësgevoelig en 
het distale vlak van de tweede ondermolaar 	vlak c, 

als zijnde cariësgevoeliger dan hetzelfde vlak in de bovenkaak en boven-
dien van belang wegens een langdurig nabuurschap met het mesiale vlak 
van de eerste blijvende molaar gedurende de wisselperiode. 

Ten slotte kozen wij een codering voor de diagnose en wel: 
gaaf 	 codecijfer 0 
glazuurlesie 	 codecijfer 1 
dentinecariës (caviteit) codecijfer 2 
vulling 	 codecijfer 3 
extractie 	 codecijfer 4 
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5.3 Studiemateriaal en selectie 

Het studiemateriaal bestond uit 3 groepen, n.l.: 
Groep A: 

De onder 5.2 genoemde beperkte groep bestaande uit 50 jongens en 
50 meisjes, die willekeurig uit de 3 geboorteklassen van onze proefgroep 
werden geselecteerd met een röntgenobservatie-frequentie van telkens 4 
maanden. (Volledige gegevens.) 
Groep B: 

Een grotere groep met gelijke aantallen jongens en meisjes die zoals 
gebruikelijk 1 maal per jaar met behulp van röntgenfoto's werden onder-
zocht, doch waarbij het klinische onderzoek om de 4 maanden toch na-
dere observaties mogelijk maakte. (Partieel volledige gegevens.) 
Groep C: 

Een ongeveer even grote groep als B met een röntgenobservatie-fre-
quentie van 1 jaar zonder verdere gegevens uit de tussenliggende klini-
sche controles. (Onvolledige gegevens.) 

Een voorwaarde voor de selectie was natuurlijk, dat de eerste rönt-
genfoto's van het kind voor de betreffende approximale vlakken een gaaf 
stadium vertoonden. 

In afb. 2 zijn 5 röntgenfoto's weergegeven van een geval uit Groep A, 
waarbij dus om de 4 maanden bitewing röntgenfoto's werden gemaakt. 
Resultaat: 1: gaaf; 2: glazuurlesie; 3: idem; 4: dentinecariës*) en 5: dui-
delijke dentinecariës. 

In codecijfers uitgedrukt is de progressiesituatie van het geval in afb. 
2 dus: 0 — 1 — 1 — 2 — 2. 

5.4 Registratie van de gegevens 
De registratie van de uit het röntgenmateriaal verkregen gegevens ge-
schiedde tabellarisch voor elk der 3 geobserveerde vlakken per obser-
vatiegroepen A, B en C volgens onderstaande voorbeelden: 

Groep A, vlak a 
No. onderzoek: 
Leeftijd: 
kind no. 1: 
kind no. 2: 
kind no. 3: 
enz. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 	12 13 
4 5 6 7 8 
0 0 0 0 1 1 1 1 2 3 
0 0 1 1 2 3 
0 0 1 2 3 

*) Uit de afgebeelde serie röntgenfoto's blijkt duidelijk hoe nuttig het kan zijn 
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Afb. 2. Cariësprogressie in het distale vlak van de eerste ondermelkmolaar, aan- 
getoond door 5 achtereenvolgende 4-maandelijkse röntgencontroles vanaf het 

stadium gaaf tot dentinecariës. 

deze kleine foto's met een loep te beoordelen. Eerst bij vergroting bleek op no. 4 
reeds een duidelijke penetratie in het tandbeen. 
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0 1 1 2 3 
0 1 2 3 
0 2 3 

0 1 1 2 
0 1 2 
0 2 

Groep B, vlak a 
kind no. 1: 
kind no. 2: 
kind no. 3: 
enz. 

Groep C, vlak a 
kind no. 1: 
kind no. 2: 
kind no. 3: 
enz. 
en zo vervolgens voor de vlakken b en c van elk der drie groepen. 

5.5 Statistische bewerking 

Het aldus verzamelde materiaal betrof voor de berekening van de ge-
middelde cariësprogressie de gegevens van globaal drie maal 425 vlak-
ken der betreffende ondermolaren. Het werd aan de statisticus van onze 
Medische Dienst ter hand gesteld voor een te maken analyse. In het kort 
weergegeven volgt hier de door hem gevolgde methode. 

Een verticale bewerking der tabellen verschafte ons een inzicht in de 
cariësstatus der 3 onderscheiden vlakken per leeftijdsjaar. In deze telling 
werden ook gevallen, waarbij vóór de leeftijd van 4 jaar reeds cariës 
aanwezig was opgenomen (zie afb. 3). 

De horizontale bewerking werd gebruikt om de gemiddelde cariëspro-
gressie te bepalen. 

Een maat voor de cariësprogressie: CP is het tijdsverschil tussen het 
eerst opgetreden codecijfer 1 en het eerst voorkomende codecijfer 2, uit-
gedrukt in periode-eenheden van 4 maanden. Het stellen van een onder-
zoekinterval van 4 maanden houdt in, dat door dit interval de kleinste te 
constateren progressie bepaald is. 

Op code 2 volgt praktisch steeds code 3 of bij hoge uitzondering code 
4. In enkele gevallen kwam code 4 voor zonder voorafgaande code 1 of 
2 en wel met name bij vlak c, wanneer de tweede melkmolaar door me-
siale cariës te gronde was gegaan. Deze gevallen zijn niet in de statis-
tische bewerking voor het meten van de gemiddelde cariësprogressie op-
genomen. Een progressiesituatie is dus volledig door de progressiemaat 
CP bepaald. Per vlak werd de frequentieverdeling van de grootheden CP 
opgesteld en hieruit het gemiddelde berekend. 

Bij de groepen B en C is er sprake van een „onvolledige" progressie-
situatie. Door interpolatie kan deze „onvolledige" progressiesituatie wor- 
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den omgezet in een aantal mogelijke „volledige" progressiesituaties, 
waaraan aan de hand van de exacte gegevens van groep A de daarbij be-
horende waarschijnlijkheid toebedeeld kan worden. Voor elke onvolle-
dige progressiesituatie is nu de meest waarschijnlijke progressiewaarde 
te berekenen. Voor de gehele groep van situaties is daarna weer een ge-
middelde te berekenen. 

a 1I 
gaaf initiele 

laesie 
dentine 

cariës 
vulling 	 extractie 

sound 	incipient 
lesion 

dentine 	 filling 	 extraction 
caries 

Afb. 3. Cariësprogressie vanaf het stadium gaaf via initiële lesie tot dentinecariës 
(resp. vulling en/of extractie) in het distale vlak van de eerste ondermelkmolaar 
en in het mesiale en distale vlak van de tweede ondermelkmolaar bij 200 kinderen 

op verschillende leeftijden (gemiddelde van links en rechts). 
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5.6 Resultaten 
De verticale berekening per leeftijdsjaar leverde ons gegevens op die in 
hoofdzaak overeenstemmen met de reeds geobserveerde cariëstoene- 

ming. 
Uit afb. 3 moge blijken, dat op de leeftijd van 41 jaar reeds 26 % van 

het meest cariësgevoelige approximale vlak een caviteit of restauratie 
heeft, n.l. 12 % een caviteit en 14 % een restauratie. Dit tendeert naar 

de veronderstelling, dat wanneer op 4-jarige leeftijd met röntgenonder-
zoek wordt begonnen in ongeveer 15 van de 100 gevallen dit vlak reeds 
carieus of gevuld is. Deze cariës werd dus uitsluitend klinisch geconsta-
teerd, doch het element kon niettemin behouden blijven. Tevens blijkt 
uit de afbeelding de unieke positie van het distale vlak van de tweede 
melkmolaar, waarbij op 61-jarige leeftijd nog voor ruim 80 van de 100 
gevallen een gaaf stadium kon worden geobserveerd. 

Horizontaal kon de gemiddelde cariësprogressie worden gemeten, zo-
als vermeld onder 5.5. 

In tabel III zijn de waarden CP, N en W weergegeven voor groep A, 
waarbij dus de volledige gegevens ter beschikking waren. Opmerkelijk 
is, dat de situatie: 0 1 2 3 voor vlak a in 44 %, voor vlak b in 20 % en 
voor vlak c in 30 % van het totaal voorkomt. Dit betekent dat in een 
vrij groot aantal gevallen er slechts 8 maanden behoeven te verlopen om 
van het stadium gaaf tot dentinecariës te geraken. De gemiddelde pro-
gressie verloopt ook weer het snelst in het meest cariësgevoelige vlak, nl. 
het distale vlak van de eerste ondermelkmolaar. 

De traagst verlopende progressie komt voor in vlak a in 4 % (4-maal 
lesie), voor vlak b in 3 % (5-maal lesie) en voor vlak c in 20 % (3-maal 
lesie) t.o.v. het totaal. Zoals boven reeds vermeld hebben wij bij het be-
oordelen der röntgenfoto's in dit soort gevallen opgemerkt, dat er zeer 
weinig pit- en fissuurcariës vooraf was behandeld. 

Een cariësstilstand d.w.z. een spontane of kunstmatige (uitgezonderd 
conserverende behandeling) teweeggebrachte stilstand in de progressie 
van een initiële lesie, zoals o.a. waargenomen door Backer Dirks14  bij 
herhaalde onderzoekingen in het blijvende gebit, hebben wij in de melk-
molaren nimmer geobserveerd. Wanneer meer extracties van b.v. buur-
elementen zouden zijn verricht geweest, was dit verschijnsel wellicht tèch 
waargenomen, doch — zoals reeds meermalen gezegd — hebben wij zéér 
weinig extracties verricht. 

Voor de 3 groepen zijn de resultaten, uitgedrukt in maanden, als volgt: 
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Groep A 	Groep B 	Groep C 

vlak a 
vlak b 
vlak c 

	

6.7 	7.5 	5.6 

	

8.8 	7.9 	7.0 

	

7.6 	7.8 	7.3 

Tabel III. 

Vlak Volledige progressie-situatie 	CP 	N 	W in 

a 	0 1 1 1 1 2 3 	 4 	1 	4 

	

0 1 1 1 2 3 	 3 	3 	11 

	

01123 	 2 9 33 

	

0123 	 1 12 44 

	

0 1 1 3 	 1.5 	1 	4 

	

0 1 3 	 0.5 	1 	4 

b 	0 1 1 1 1 1 2 3 	 5 	1 	3 

	

0 1 1 1 1 2 3 	 4 	3 	9 

	

0 1 1 1 2 3 	 3 	5 	15 

	

01123 	 2 18 53 

	

0123 	 1 7 20 

c 	0 1 1 1 2 3 	 3 	4 	20 

	

01123 	 2 10 50 

	

0123 	 1 6 30 

Verklaring: 
CP = cariësprogressiemaat uitgedrukt in perioden van 4 

maanden. 
N = aantal malen dat eenzelfde CP in het studiemateriaal 

voorkomt. 
W% = het vóórkomen van de situatie, afgerond op hele pro-

centen. 

Gemiddelde progressie 
Op grond van de gemiddelde progressiemaat wordt gevonden: 

voor vlak a: 6.7 maanden, 
voor vlak b: 8.8 maanden, 
voor vlak c: 7.6 maanden. 

Tabel III. Frequentieverdeling der onderscheiden progressiesituaties voor de vlak-
ken a, b en c bij groep A. 
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Tussen jongens en meisjes zijn geen significante verschillen geconsta-
teerd, evenmin als tussen de vlakken rechts en links. De resultaten van 
de groepen B en C kunnen alleen gebruikt worden als een test op groep 
A. De berekeningen voor de groepen B en C leiden tot vergelijkbare re-
sultaten, zodat de resultaten voor groep A beschouwd kunnen worden 
als een aanvaardbare representatie van de feitelijke toestand. 

Deze resultaten tonen aan, dat de gemiddelde cariësprogressie vanaf 
de eerst opgetreden initiële lesie tot het stadium caviteit gemiddeld 7 
maanden bedraagt voor de meest cariësgevoelige approximale vlakken 
der melkmolaren. 

De resultaten voor groep A zijn ter controle getest, door de volledige 
progressiesituaties uit deze groep te transformeren tot onvolledige situa-
ties en hierop dezelfde interpolatietechniek van de groepen B en C toe te 
passen. Het grootste geconstateerde verschil van deze berekening t.o.v. 
de werkelijkheid was minder dan een halve maand. Dit verschil is ver-
waarloosbaar omdat het geheel binnen de grenzen der waarnemings-
nauwkeurigheid valt. 

6. Conclusies met betrekking tot een verantwoord interval voor serie-
röntgenonderzoek van de melkmolaren en de betekenis hiervan voor 
hun regelmatige conserverende verzorging 

Voorop dient te staan, dat de verzorging in ons jeugdcentrum te Eind-
hoven vanaf 1961 tot op heden werd beproefd in een gebied, waar het 
drinkwater helaas nog niet is gefluorideerd. 

Aan andere aspecten der preventie werd zoveel mogelijk aandacht ge-
schonken. 

6.1 Vergelijking  van proef- en controlegroepen 
Uit de bestudering van onze controlegroepen (bestaande uit kinderen 
van personeel, die niet of slechts incidenteel zijn verzorgd in de algemene 
praktijk) is ons gebleken, dat juist het approximale cariëstype de aan-
vankelijk goed bedoelde pogingen van vele algemeen-practici om het 
melkgebit in een gesaneerde toestand te houden, doet stranden. 

Afb. 4 geeft hiervan een beeld. De grootheden d en f zijn voor de bei-
de groepen nagenoeg omgekeerd evenredig. Voor de controlegroep wijst 
het approximale cariëstype op deze leeftijd het grootste aantal onbehan-
delde carieuze vlakken aan. 

Onzes inziens is dit een direct gevolg van een lacune in het schema 
verstrekkingen der algemene ziekenfondsen. Als de algemeen-practicus, 
zoals tot op heden, de mogelijkheid wordt onthouden om een vroeg- 
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cariës in cariës in cariës in totaal 

pits en approximale vrije gladde aantal 

fissuren vlakken vlakken car. vlakken 

caries caries caries caries 

pits and approx. free smooth total 

fissures surfaces surfaces surfaces 

d 	f 
	

d 

Q
d 	 d f 

1.1

d f 	 d f 

Proefgroep 	 Controlegroep 

Testgroup 	 Controlgroup 

Afb. 4. Onbehandelde carieuze vlakken (d) en gevulde vlakken (f) in de melk-
molaren bij 100 jongens en meisjes van proef- en controlegroep op 72-jarige 

leeftijd. 
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tijdige diagnose voor de approximale cariës te stellen door middel van 

een voor alle kinderen beschikbaar gesteld röntgenonderzoek, is het wel 
uitermate moeilijk vanaf deze plaats de eerste steen te werpen! 

6.2 Algemene conclusie 

Wanneer wij de extreme gevallen van floride cariës in de vrije gladde 
vlakken buiten beschouwing laten voor gebitsbehoud wegens een in-
fauste prognose, mag op grond van bovenvermelde resultaten van ons 
onderzoek de volgende algemene conclusie worden getrokken: 

Het moet mogelijk zijn een sociaal-tandheelkundig werkschema op te 
stellen, dat ons in staat stelt tijdig een doeltreffende conserverende ver-
zorging in te stellen met als doel de belangrijkste — en tijdens de wissel-
periode de langst aanwezige — melkelementen zo lang mogelijk te be-
houden. 

Essentiële punten hierbij zijn: 
1. nauwgezet klinisch onderzoek vanaf de leeftijd van 21 jaar tot de leef-

tijd van 4 jaar met een interval van 4 maanden; 
2. halfjaarlijks onderzoek vanaf de leeftijd van 4 jaar, waarbij de moge-

lijkheid moet worden opengesteld de approximale cariës vroegtijdig te 
diagnostiseren met behulp van gestandaardiseerde röntgen-bitewing-
opnamen. 

6.3 Systematisch-rationele behandeling van de melkmolaren 

Vroegtijdige diagnose van de approximale aantastingen voorkomt een te 
diepe penetratie in de dentine, wanneer de diagnose wordt gevolgd door 
een adequate restauratie met zo min mogelijk verlies van harde tand-
substantie. 

De Boer 17  heeft er reeds in 1953 op gewezen, dat de caviteitprepara-
tie in de melkmolaren geenszins identiek behoeft te zijn aan die in de 
permanente. 

A. J. van Amerongen18  gaf op het in november 1968 gehouden con-
gres Kindertandheelkunde een boeiende en uiterst leerzame beschou-
wing over de caviteitpreparatie in het melkgebit. Onze klinische ervarin-
gen stemmen geheel overeen met de door genoemde auteurs onderwezen 
methodiek. 

Bij de melkmolaren is er een wezenlijk verschil t.o.v. de morfologie 
van de blijvende molaren en zijn met name de grote (mesiale!) pulpa-
hoorns en het sterk ingesnoerde cervicale gedeelte bij de melkmolaren 
handicaps bij de preparatie van klasse II-caviteiten. 
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Afb. 5. Schematische voorstelling, illustrerend het gevaar van het exponeren der 
pulpa, als de klasse II-preparatie van caviteiten in de melkmolaren te ver naar 
cervicaal moet worden uitgebreid (naar S. B. Finn (1962): Operative dentistry in 

primary teeth. Clin. Pedodontics). 

Uitbreiding van de caviteit naar cervicaal tot op of even onder de gingiva 
is bij de melkmolaren volmaakt overbodig en bemoeilijkt veeleer het 
aanbrengen van een goed sluitende matrix en daarmede een lege artis 
aan te brengen restauratie. Uitbreiding tot even onder het contactpunt 
(in vele gevallen bij de melkmolaren eer een contactvlak) is voldoende, 
doch meestal ook slechts uitvoerbaar bij een alleen röntgenologisch ge-
constateerde en dus kleine caviteit! Uit het beoordelen van grote aantal-
len röntgenfoto's is ons nl. gebleken, dat, zodra de dentine in het cariës-
proces is betrokken, de penetratie sneller naar cervicaal dan naar occlu-
saal verloopt. 

Af b. 6. Röntgenfoto's, tonend een voldoende uitbreiding van de approximale box 
naar cervicaal bij klasse II-preparaties in de melkmolaren. 
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In onze afdeling is de in af b. 6 gedemonstreerde preparatie stelselmatig 
toegepast en wij hebben praktisch zo goed als geen secundaire cariës als 
gevolg hiervan geconstateerd. Wanneer bovendien de approximale box 
te groot wordt gemaakt bestaat het risico, dat in verhouding de occlusale 
step, die min of meer glooiend in deze box moet eindigen te ondiep 
wordt geprepareerd. Dit is begrijpelijk want men zal altijd trachten het 
exponeren van de pulpa zoveel mogelijk te voorkomen. Doch dit maakt 
de bekende breuk in de amalgaamvulling approximaal/occlusaal bijna 
onvermijdelijk, zeker als men er niet toe overgaat uitgesproken reliëf in 
de knobbels van de antagonist door beslijpen te verminderen. Doet deze 
breuk in de vulling zich voor, dan is het zo goed als zeker dat het appro-
ximale gedeelte uitvalt met alle gevolgen van dien. Bij onze controle-
groep hebben wij dit verschijnsel maar Al te dikwijls geconstateerd. Wan-
neer men bedenkt, dat in sommige gevallen minder dan 2 mm harde 
tandsubstantie tussen pulpahoorn en glazuuroppervlak bij de melkmola-
ren aanwezig is, mag men de algemeen-practicus, die niet over serie bite-
wing röntgenopnamen kan beschikken, deze mislukking nauwelijks als 
een kunstfout aanrekenen. 

Op grond van een door ons nimmer geconstateerde cariësstilstand in 
de approximale vlakken der melkmolaren zal men er meestal verstandig 
aan doen een initiële lesie, grenzend aan een caviteit in het buurelement, 
tegelijk met deze caviteit te behandelen. Heel vaak zal het dan blijken de 
restauratie in omvang te beperken tot het betreffende approximale vlak. 
Natuurlijk speelt bij deze beslissing de leeftijd van het kind mee, want 
men zal dit niet doen als de fysiologische uitstoting van het element 
spoedig te verwachten is. 

Wij hopen met deze publikatie een bijdrage te hebben geleverd tot een 
beter inzicht in het cariësprobleem van de melkmolaren en hun conser-
verende verzorging. Niet alleen voor diegenen, die zich thans reeds met 
kleutertandverzorging in georganiseerd verband bezig houden, doch 
evenzeer voor die algemeen-practici, die de tijd en belangstelling hebben 
om kleuters, die door hun ouders op een juist tijdstip voor een „kennis-
making" en een eerste onderzoek in de praktijkkamer worden meegeno-
men, met minder kans op mislukkingen en zonder al te tijdrovende be-
handelingen conserverend te verzorgen. 

Dat deze bijdrage tevens een pleidooi inhoudt het schema verstrekkin-
gen der algemene ziekenfondsen in ons land met het laten maken van 
serie röntgen-bitewing opnamen uit te breiden is wel vanzelfsprekend. 
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Op de eerste plaats zijn wij het Philipsconcern veel dank verschuldigd voor de 
technische en financiële mogelijkheden dit onderzoek te hebben kunnen doen. 
Een extra woord van dank aan onze statisticus, de heer A. van Beek, voor het 
vele werk in casu door hem verricht. 

Dank ook voor de vele goede raadgevingen, die wij van een aantal vooraan-
staande collegae mochten ontvangen, aan wie wij dit artikel in concept deden 
toekomen, in het bijzonder aan Prof. 0. Backer Dirks, die ons in ons klinische 
experiment van de aanvang af met zijn waardevolle adviezen heeft bijgestaan. 

Summary: 

In the children's dental department of the Philips Health Centre in Eindhoven 
we have been performing a clinical trial with small children from the age of 2} 
years onwards. This gave us the opportunity to observe since 1961 dental caries 
in the primary dentition, especially in the deciduous molars. Proximal caries 
increases after the age of 5 in a greater extent than caries in pits and fissures. 

The caries-susceptibility of the various molars and their proximal surfaces 
could be determined in a certain sequence. Röntgen-examination is indispensable 
for early diagnosis of proximal cavities in the deciduous molars. Clinical examina-
tion alone fails to discover at least 40% of the proximal cavities at an early 
stage, not to mention the initial lesions in the contact surfaces which can only be 
diagnosed by radiographs. Standardised serial röntgen-examination for small 
children is practicable from the age of 4 years. 

To establish an appropriate time interval for such examination a study was 
made of the caries-progression in 3 proximal surfaces of the lower deciduous 
molars in their order of caries-susceptibility. From a group of 50 boys and 50 girls 
(A) we obtained complete histories by means of a röntgen-frequency of 4 months, 
which was chosen as an experimental interval. 

The study material was supplied by 2 groups of children (B and C) examined 
by bite-wing radiographs every year as customary till then. In group B clinical 
examination every 4 months provided us with partial complete histories. From 
group C only the two yearly röntgen-examination data were available (incomplete 
histories). 

In the statistical analysis we used a probability calculation by applying the 
exact probabilities from group A to the series progression situations, which is 
possible in each incomplete situation by means of interpolation (B and C). The 
progression measure CP (the space of time between the first observed initial 
lesion and the first diagnosed cavity) was thus determined for 3 x 425 proximal 
surfaces, affected by caries from the stage of soundness onwards. 

The rate at which the first observed initial lesion increases in volume to a 
cavity, is for the summarised study material of the 3 groups on average 7 months. 

Caries-arrest — as observed in permanent molars — in proximal surfaces of the 
deciduous molars was by us never observed. 

Conclusion: for early diagnosis of proximal cavities in the deciduous molars a 
standardised serial röntgen-examination with bite-wing films is indispensable. A 
time interval for this examination of 6 months is justified for small children 
from the age of 4 years onwards. Before that age clinical examination every 4 
months from the age of 2i years is still required. 
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From regular clinical and röntgenexamination of children from our control 
groups, who were not - or only incidentally - treated by general practitioners, it 
was found that in particular too far advanced proximal caries in the deciduous 
molars is a stumbling block in general dental practice to succesful conservative 
treatment of the primary dentition. 

In this investigation therefore, attention is given to the public dental health 
aspects of dental care for small children by pointing out the positive value of serial 
röntgen-examinations. In fact it is recommended that this is made a condition for 
effective regular conservative treatment with a minimum loss of hard toothsub-
stance. Only in this way it is possible to control dental caries in the deciduous 
molars with perhaps the exception of occasional prevalence of rampant caries in 
the free smooth surfaces, which is a bad prognosis for successful operative dentistry. 
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