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optreedt. 
Samenvattend kan worden gesteld dat 

de gevoeligheid van het tandwortelopper-
vlak afhangt van het min of meer open zijn 
van de dentinetubuli. Door mineralisatie is 
afdichting mogelijk en daarmee verminde-
ring van gevoeligheid. Erosie daarentegen 
lost de afdichting op en vermeerdert daar-
mee de kans op gevoeligheid. 
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OVER HET BELANG VAN HET NATUURLIJKE 
GEBIT VOOR DE ALGEMENE GEZONDHEID*)  
SAMENVATTING 
In deze bijdrage tracht de auteur op grond van zijn klinische ervaring en een onderzoek van medische 
literatuur in te schatten hoe belangrijk het gebit is voor het fysieke aspect van de algemene 
gezondheid. 

In veel geraadpleegde medische handboeken is over het belang van het gebit weinig te vinden. Het 
niet goed kunnen kauwen moge een bron van ellende zijn, het leidt echter zelden tot ziekte of 
lichamelijke zwakte. Ernstige levensbedreigende ontstekingen met het gebit als porte d'entrée zijn 
zeldzaam geworden. 

Het grootste risico loopt de patiënt met aangeboren of verworven afwijkingen van zijn 
hartkleppen, als er via zijn gebit infectiekiemen in de bloedbaan komen. Exacte cijfers over de 
frequentie van de odontogene endocarditis zijn zeldzaam. 

Er worden tegenwoordig nogal eens diverse moeilijk exact te omschrijven ziekteverschijnselen 
aan het gebit toegeschreven. Men komt hierbij op het terrein van de focale infectie. Objectief 
onderzoek is ook hier zeldzaam. 

Ten slotte wordt een schatting gemaakt van de betekenis van het verlies van het gebit ende invloed 
van het tandheelkundig handelen op het menselijk functioneren. Door een effectieve 
praktijkorganisatie en kwaliteitsverbetering van preventie en behandeling zullen veel tijdverlies en 
complicaties kunnen worden voorkomen. 

BOERING G. Over het belang van het natuurlijke gebit voor de algemene gezondheid. Ned Tijdschr 
Tandheelkd 1987; 94: 267-70. 
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1. INLEIDING 

Als tandartsen zijn wij voortdurend bezig 
de gebitten van de bevolking in een zo goed 
mogelijke conditie te houden. Hoe belang-
rijk is dat eigenlijk voor de gezondheid van 
de bevolking, c.q. het individu? Het is een 
vraag waar niet eenvoudig een antwoord 
op kan worden gegeven. Op de afdeling 
Mondziekten en Kaakchirurgie van het 
Academisch Ziekenhuis te Groningen 
worden relatief zelden ernstig zieke pa-
tiënten gepresenteerd, bij wie de oorzaak 
van de ziekte primair in het gebit is gele-
gen. Dit kan natuurlijk een gevolg zijn van 
de goede preventieve gebitsverzorging van 
onze professie, preventief in die zin, dat 
ernstige stoornissen worden voorkomen of 
eigenlijk zijn uitgebannen. 

*1  Naar een voordracht gehouden tijdens de Na-
jaarsvergadering van het Nederlandsch Tand-
heelkundig Genootschap d.d. 24 oktober 1986 te 
Amsterdam. 

Alvorens voornoemde problematiek na-
der te analyseren is het goed allereerst te 
definiëren, wat onder een goede algemene 
gezondheid wordt verstaan. De meest ge-
hanteerde definitie is die van de WHO: 
'Health is a state of complete physical, 
mental and social well-being and not mere-
ly the absence of disease or infirmity.' 

In deze bijdrage zal uitsluitend worden 
ingegaan op het `fysieke' aspect van de 
algemene gezondheid. Het psychische en 
sociale aandeel zullen hier dus buiten be-
schouwing blijven. Bovendien worden in 
de verdere bespreking alleen het gebit en 
parodontium betrokken en niet het mond-
slijmvlies, het kaakbot, het kaakgewricht 
en de speekselklieren. 

2. INVLOEDEN VAN HET GEBIT OP DE 
ALGEMENE GEZONDHEID 

Wat zijn de belangrijkste functies van het 
gebit en wat gebeurt er met de algemene 
gezondheid als deze gestoord raken? In het 
Nederlands Leerboek der Interne Genees- 

kunde wordt daarover het volgende ver-
meld: `Effectief kauwen is een belangrijke 
voorwaarde voor een goede vertering van 
het voedsel. In de mondholte wordt het 
vaste voedsel door kauwen in kleine stuk-
ken verdeeld en tegelijkertijd gemengd met 
het speeksel. Dit speeksel bevat een en-
zym, amylase, dat zetmeel in disacchari-
den splitst; de werking is optimaal bij pH 
6.9. De splitsende werking zet zich nog 
ongeveer een half uur voort, nadat het 
voedsel in de maag is aangekomen. Zodra 
het maagzuur het enzym bereikt, wordt dit 
laatste onwerkzaam.' 

Wanneer we nu kijken bij ziekten van 
het maagdarmkanaal, waarbij niet goed 
kauwen een rol zou kunnen spelen, dan 
vinden we bij de oorzaken van ulcus-
ziekten van de maag in eerdergenoemd 
boek: `Voedingsfactoren. Alcohol en cof-
feine stimuleren de zuursecretie, evenals 
koolzuurhoudende dranken die de maag-
wand mechanisch rekken (gastrine-afgif-
te).' Dus niets over kauwen. 

Bij de therapie van het ulcuslijden wordt 
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onder dieet, naast vele andere factoren 
onder andere genoemd: `Vooral is van be-
lang niet zozeer wat men eet, maar wel hoe 
men eet. Langdurig en goed kauwen be-
vordert de speekselsecretie: in speeksel 
bevinden zich zuurbindende stoffen als bi-
carbonaat en slijm. Het zoutzuur kan het 
slijm precipiteren, waardoor een moeilijk 
doordringbare laag ontstaat die het slijm-
vlies beschermt.' Het klinkt allemaal zeer 
logisch doch literatuurverwijzing naar on-
dersteunend onderzoek ontbreekt. Bij een 
andere ziekte van de maag — gastritis — 
wordt het belang van goed kauwen in het 
geheel niet genoemd. Ook bij diarree 
wordt het slecht kauwen niet als oorzaak 
genoemd. 

In een in de Verenigde Staten veel ge-
bruikt handboek 'Current medical diagno-
sis and treatment', dat ook veel in Neder-
land wordt geraadpleegd, komt het woord 
`gebit' zelfs niet in de index voor. Wel 
wordt er iets over het gebit geschreven, 
maar meer in omgekeerde volgorde, dus 
stoornissen in de algemene gezondheid die 
afwijkingen aan het gebit veroorzaken. Is 
het belang van het gebit voor de algemene 
fysieke gezondheid dan zo onbelangrijk? 

Een deel van de verklaring dat de in-
vloed van het gebit niet wordt beschreven 
in boeken over de interne geneeskunde is 
gelegen in het feit dat internisten nog maar 
zelden met deze problematiek worden ge-
confronteerd. De tandartsen en zeker ook 
de kaakchirurgen hebben deze problemen 
als regel `weggevangen'. Dentogene infec-
ties, die vroeger zeer ernstige vormen kon-
den aannemen, zoals de mondbodem-fleg-
mone, de Angina Ludovici, de cervicofa-
ciale actinomycose, osteoradionecrose, de 
gingivitis ulcerosa van Plaut Vincent en de 
flegmoneuze ontsteking uitgaande van de 
verstandskies behoren thans tot de raritei-
ten. Vroeger bedreigden dergelijke aan-
doeningen wel degelijk de gezondheid van 
de patiënt en vormden zij een probleem 
voor de medici. Wanneer men nu het gebit 
vanuit de geneeskunde beziet, lijkt het dus 
nauwelijks nog bedreigend. 

Dit werpt al spoedig de vraag op of men 
het dan wel kan missen, tenminste wat de 
algemene gezondheid betreft. Door vele 
medici zal die vraag vermoedelijk positief 
worden beantwoord. Volgens een steek-
proef van het NIPO dragen ongeveer 3,4 
miljoen Nederlanders van 18 jaar of ouder 
een kunstgebit. Van de mensen die hun 
natuurlijke gebit nog wel hebben, vindt 
28% dat het in matige staat verkeert en 9% 
vindt dit ronduit slecht. Globaal betekent 
dit dat er vier miljoen Nederlanders van 
boven de 18 jaar zijn bij wie het gebit 
afwezig is of slecht. Wanneer het gebit 
inderdaad een belangrijke oorzaak zou zijn 
van een algemeen lijden, zou dit zeker 
duidelijk tot uiting moeten komen in een 
groot aantal zieke patiënten. Dit lijkt niet 
het geval, ook al is het aan twijfel onderhe- 

vig of men de vraag zó mag stellen, name-
lijk kun je het gebit wel missen? Een mens 
kan heel veel missen, wanneer het gaat om 
fysiek overleven. Bekend zijn de blinde 
darm, de tonsillen, haren, uitwendige 
oren, uterus, mammae, arm of been, één 
nier, één long en natuurlijk de verstands-
kiezen. Deze mensen voelen zich gezond, 
maar hun integriteit, dat wil zeggen hun 
`mens-zijn' als geheel is soms wel degelijk 
verstoord. Daardoor bestaat er een grote 
kans dat hun 'mental and social well-being' 
in de knel komt. Deze laatste vormen van 
stoornissen in de algemene gezondheid 
zouden hier echter niet worden besproken. 

3. HET GEBIT ALS AANLEIDING OF 
OORZAAK VAN HET NIET-OPTIMAAL 
FYSIEK FUNCTIONEREN 

De belangrijkste invloeden zijn pijn en ont-
stekingen uitgaande van het gebit. Het is 
duidelijk, dat iemand met een acute pulpi-
tis, ofschoon hij niet ziek is in intemisti-
sche zin, niet in staat is te werken, laat 
staan dat hij optimaal kan functioneren; 
zijn hele doen en laten wordt beheerst door 
de pijn. Hetzelfde geldt voor een acute 
exacerbatie van een wortelgranuloom, een 
ontstoken verstandskies of een acute ont-
steking op de bodem van een tandvlees-
pocket. Hier geldt dus zeker, dat de tand-
heelkunde een belangrijke rol speelt bij de 
behandeling c.q. preventie. 

Hoe groot de economische en psycholo-
gische winst hierbij is, is moeilijk precies 
aan te geven. Het ligt op het terrein van de 
epidemiologie om na te gaan hoe groot de 
implicaties zijn van de kosten van de hulp 
en verloren werkdagen en dit af te wegen 
tegen de kosten van tandheelkundige pre-
ventie en zorg. 

4. HET GEBIT OF DE BEHANDELING 
ERVAN ALS OORZAAK VAN ALGEME-
NE AFWIJKINGEN 

Er zijn theorieën, waarin wordt veronder-
steld dat ontstekingen aan gebitselemen-
ten, afwijkingen op afstand kunnen geven. 
Meestal wordt dit verschijnsel aangeduid 
met focale infectie of haardinfectie. Welke 
afwijkingen behoren hiertoe? 

De afwijkingen waarbij het diagnostise-
ren en behandelen van focale infectie van 
belang worden geacht kunnen grofweg in 
twee groepen worden ingedeeld: 
1. Algemene afwijkingen, waarvan wordt 
verondersteld dat de focale infectie in het 
gebied van de mond de oorzaak is. 
2. Afwijkingen, waarbij het optreden van 
iedere infectie, en dus ook vanuit de mond, 
een verhoogd risico betekent. 

Tot de eerste groep, de `echte' focale 
infectie-gevallen worden gerekend pa-
tiënten met: 
— Oogafwijkingen, zoals iridocyclitis of 
uveïtis. Het is een zeer zeldzame cate- 

gone. 
— Huidafwijkingen, zoals chronische urti-
caria en eczeem. Het bewijs dat urticaria 
door ontstekingen in het gebit kunnen ont-
staan, is nog steeds niet geleverd. Wel 
worden deze patiënten meestal op dento-
gene foci onderzocht en als zodanig behan-
deld. 
— Nierafwijkingen zoals glomerulonefri-
tis. Dit is een in numeriek opzicht te ver-
waarlozen groep; 
— Reumatische klachten. De waarde van 
focale infectie is moeilijk aan te tonen. 
— Verhoogde bezinkingssnelheid der ery-
trocyten (BSE) en febris e causa ignota. 
Dit is eveneens een zeldzame groep. 

Tot de tweede groep, dus met verhoogd 
infectierisico, worden gerekend: 
— Congenitale of verworven hartafwijkin-
gen, met name het risico van bacteriëmie 
en endocarditis bij tandheelkundige, bloe-
dige ingrepen. Vooral mensen die klepbe-
schadigingen als gevolg van acuut reuma 
hebben opgelopen en mensen met kunst-
kleppen vormen een vergroot risico. Door 
een goede antibiotica-profylaxe is het 
vóórkomen van endocarditis door een oor-
zaak in het gebit zeer gering. De frequentie 
van vóórkomen in de algemene tandheel-
kundige praktijk is eveneens bijzonder ge-
ring. Van 1.322 patiënten met bacteriële 
endocarditis kon in 3,6% van de gevallen 
een relatie tot een extractie worden aange-
toond. Met andere woorden: in 96% van 
de gevallen van endocarditis is er geen 
relatie met het gebit aantoonbaar. Per 1 
miljoen mensen verliezen 0,26 personen 
per jaar het leven als gevolg van bacteriële 
endocarditis op basis van een odontogene 
infectie. 
— Personen met een verminderde algeme-
ne of lokale weerstand, zoals leukemieën 
of medicatie van cytostatica of immuno-
suppressiva, b.v. niertransplantatie-pa-
tiënten. Een lokale verminderde weer-
stand is aanwezig na radiotherapeutische 
bestraling van het hoofd-halsgebied. Een 
`screening' van al deze patiënten op voor-
hand heeft gemaakt, dat moeilijk te behan-
delen dentogene infecties tijdens cytostati-
ca-kuren vrijwel niet meer vóórkomen 
evenmin als radio-osteonecrose. Voor wat 
betreft de laatste aandoening is het belang-
rijk, dat men zijn patiënten routinematig 
zodanig preventief verzorgt, dat bij een 
eventuele behandeling van een maligne af-
wijking geen uitvoerige opruiming van ont-
stekingshaarden, wortelresten en ver-
standskiezen meer nodig is. 

Een andere groep patiënten die een ze-
ker risico loopt bij behandeling van het 
gebit zijn de patiënten met aangeboren of 
verworven stollingsstoornissen. Door een 
adequate voorbehandeling van de hemofi-
liepatiënt, de patiënt met de ziekte van 
Von Willebrand-Jürgens en de ontstolde 
patiënt of `Sintrompatiënt' zijn de risico's 
tegenwoordig tot een minimum beperkt. 
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5. MOEILIJK TE DUIDEN ZIEKTE-
VERSCHIJNSELEN IN RELATIE 
TOT HET GEBIT 

Een enkele maal doet zich de situatie voor 
dat een patiënt zich niet optimaal gezond 
voelt en dit toeschrijft aan de situatie in het 
gebit. Vanuit de alternatieve geneeskunde 
worden dergelijke patiënten nogal eens 
voor een consult verwezen. Voor de tand-
arts lijkt het verstandig alleen op een ver-
zoek tot een dergelijk consult in te gaan, 
wanneer de patiënt eerst goed internistisch 
is onderzocht, zodat geen diabetes, ziekte 
van Pfeiffer of Hodgkin over het hoofd 
wordt gezien. Pas daarna zal hij een oor-
deel kunnen geven zonder zelf het risico te 
lopen aangeklaagd te worden in verband 
met 'doctor's delay'. 

Primair dient de tandarts te zoeken naar 
infectiehaarden en een potentiële porte 
d'entrée van infectiekiemen, b.v. gedeel-
telijk doorgebroken verstandskiezen en 
wortelgranulomen: er moet naar het oprui-
men van deze bronnen worden gestreefd. 
Daarmee is de taak van de tandarts beëin-
digd. Lastiger wordt het wanneer het ge-
voel van malaise wordt toegeschreven aan 
elektrische stromen door potentiaalver-
schillen tussen verschillende vulmateria-
len, vermoedens van kwikvergiftiging en 
allergie voor kunststofmaterialen. Helaas 
zijn hier nog geen goede antwoorden op. 
De rol van het gebit lijkt van ondergeschikt 
belang, maar bewijsvoering is uitermate 
lastig, het onderzoek tijdrovend en behan-
deling vaak ingrijpend en kostbaar. 

6. BETEKENIS VAN HET VERLIES 
VAN HET GEBIT 

Hoe groot is de betekenis van het verlies 
van het gebit? Zoals reeds is opgemerkt, is 
het aantal consultaties op onze afdeling in 
relatie tot tandeloosheid en de prothese 
opmerkelijk gering vergeleken met het gro-
te aantal Nederlanders met een kunstgebit. 
Het vermogen tot adaptatie is kennelijk 
groot. Natuurlijk worden patiënten gezien 
met sterk geresorbeerde kaken of met irri-
tatiefibromen en ragaden. Maar het zijn 
allemaal lokale zaken. De ontwikkeling 
van bedreigende afwijkingen zoals een gin-
givacarcinoom ten gevolge van een prothe-
se is uitermate zeldzaam. 

Verzekeringsmaatschappijen werken 
met een `Barema', een soort invaliditeits-
schaal. In het hoofdstuk over 'Bouche et 
dents' uit de `Barème International des 
Invalidités Posttraumatique' van Louis 
Mélennec (Masson; 1983), dat in dezen het 
beste overzicht geeft, wordt over de invali-
diteitsbepaling voor het gebit het volgende 
vermeld: 
— Perte de une, deux ou trois dents, impor- 
tance du déficit functionnel: 	0 à 5% 
— Perte de toutes les dents: 	20% 
En revanche, lorsque deux prothèses mo- 

biles peuvent être confectionnée le taux 
d'I.P.P. est de l'ordre de: 	 10% 

Vanzelfsprekend is deze waardebepa-
ling van het gebit ook maar betrekkelijk en 
wordt deze vooral mede bepaald door het 
onvrijwillige karakter van het gebitsverlies 
en de schadeclaim. Daardoor is deze wijze 
van inschatten van de waarde van het gebit 
niet een goede maatstaf voor de dagelijkse 
praktijk. 

7. INVLOED VAN HET TANDHEEL-
KUNDIG HANDELEN OP HET MENSE-
LIJK FUNCTIONEREN 

In het recente verleden was een adequate 
tandheelkundige hulp voor velen moeilijk 
bereikbaar; er waren vaak lange wachttij-
den. Bovendien was de tandheelkunde 
vrijwel uitsluitend curatief gericht. Geluk-
kig lijkt dit de laatste jaren drastisch te zijn 
veranderd en het zou waarschijnlijk nog 
meer verbeterd kunnen worden door de 
preventie, zoals die door mondhygiënistes 
wordt gegeven, nog gemakkelijker voor 
een ieder toegankelijk te maken. Een goe-
de preventie voorkomt tandheelkundig cu-
ratief ingrijpen in hoge mate en daarmee 
ook de gevolgen van cariës en parodonti-
tis, zoals pijn en ontsteking. Het functione-
ren van het individu wordt steeds minder 
vaak beheerst door tandheelkundig lijden. 

Door effectieve organisatie kan de tijd in 
de wachtkamer van de tandarts en in de 
stoel doorgebracht, zo beperkt mogelijk 
worden gehouden. Door zoveel mogelijk 
behandelingen in één zitting af te maken, 
kan tijdverlies worden voorkomen. Door 
reductie van angst en pijn kan de weer-
stand tegen tandheelkundige verzorging 
worden weggenomen. Door de kwaliteit 
van de behandelingen op te voeren en de 
procedures te vereenvoudigen, is nazorg 
en kans op recidief te verkleinen. Door 
b.v. de kwaliteit van de endodontische 
behandeling te verhogen kan ongeveer 
40% van de door de kaakchirurg uitge-
voerde apexresecties worden voorkomen.  

8. INVLOED VAN HET KAAKCHIRUR-
GISCH HANDELEN OP HET MENSE-
LIJK FUNCTIONEREN 

Ten aanzien van het voorgaande, kan ook 
vanuit de kaakchirurgie een belangrijke 
bijdrage worden geleverd. 
— Door een goede spreiding van de kaak-
chirurgen over de regio's is de bereikbaar-
heid voor kaakchirurgische hulp zeer sterk 
verbeterd. 
— Door goede organisatie is het thans mo-
gelijk ongeveer 40% van het aantal pa-
tiënten, dat vroeger werd opgenomen, te 
behandelen onder poliklinische narcose en 
in dagverpleging. Dit betekent een aan-
zienlijke reductie van tijd die de patiënt in 
het ziekenhuis moet doorbrengen. 
— Door het consult, het maken van de 
röntgenfoto's en de behandeling in één 
zitting uit te voeren, wordt het bezoek aan 
het ziekenhuis beperkt. Voorwaarde is 
goede `screening' en begeleiding door de 
eerste lijn. 
— Door de behandeling zodanig uit te voe-
ren, dat nazorg door de kaakchirurg niet 
nodig is, kan eveneens het ziekenhuisbe-
zoek worden gereduceerd. Voorbeelden 
hiervan zijn het primair sluiten van de 
wonden met catgut of ander resorbeerbaar 
materiaal. Ook het niet meer aanbrengen 
van een tampon, na verwijdering van de 
verstandskies, behoort hiertoe. 
— Door de toediening van corticostero-
ïden, voorafgaand en aansluitend aan de 
operatieve verwijdering van de verstands-
kies in de onderkaak, kan de postopera-
tieve pijn met 80%, zwelling met 65% en 
trismus met 40% worden gereduceerd. De-
ze zelfde mate van reductie geldt voor het 
aantal dagen dat postoperatief in bed 
wordt doorgebracht. 
— Door de toepassing van resorbeerbare 
platen en schroeven bij de operatieve frac-
tuurbehandeling kan een vervolg-ingreep 
voor het verwijderen van deze hulpmidde-
len worden voorkomen. Het onderzoek 
hiernaar is in volle gang en de eerste tien 
patiënten zijn door ons reeds op deze wijze 
behandeld. 

SUMMARY 

DENTAL STATUS IN RELATION TO GENERAL HEALTH 

Keywords: Health Care — General medicine — General Health — Focal infection 

Until now not much research has been done about the importance of a healthy natural dentition in 
relation to general health. 

In this paper, based on his own clinical experience and on medical literature, the author tries to 
estimate the importance of the dentition for the physical aspects of general health. 

In the most frequently consulted medical handbooks not much can be found about the importance 
of the dentition. Difficulties in chewing due to mutilation of the dentition or ill-fitting dentures may 
be a source of dissatisfaction but are seldom the main cause of general weakness or illness. Severe 
inflammations of dental origin are seldom nowadays. 

Odontogenic infection or bacteremia in patients susceptible for endocarditis is the most dangerous 
complication. Exact numbers of cases in which a dental cause of the endocarditis could be traced 
with certainty are seldom, however. 
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Het lijkt belangrijk op deze weg verder te 
gaan en ons bij ons handelen, behalve door 
de kwaliteit van de zorg, ook te laten leiden 
door de invloed daarvan op het functione-
ren van de patiënt en zijn verlies aan tijd en 
levensvreugde. 

Several complaints attributed to so called `focal infection' generally are based on subjective 
findings and case reports. 

At last an estimation is made of the influence of loss of the dentition, dental disease and treatment 
on workloss and general well-being. By means of an effective practice organization and high quality 
of prevention and dental treatment, loss of time and complications attributed to the dentition and 
dental treatment can be prevented. 

KERNSPINRESONANTIETOMOGRAFIE 
VAN HET KAAKGEWRICHT 

SAMENVATTING 
De verschillende opnamemethoden van het kaakgewricht worden beschreven en vergeleken met de 
mogelijkheden die kernspinresonantietomografie van het kaakgewricht biedt. Het 
werkingsmechanisme ende te onderkennen structuren van het kaakgewricht worden beschreven. 
De voor- en nadelen ten opzichte van andere opnametechnieken van het kaakgewricht worden 
beschreven en een verwachting voor het indicatiegebied wordt gegeven. 
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1. INLEIDING 

In 4 tot 28% van de populatie volwassenen 
wordt dysfunctie van het kaakgewricht 
aangetroffen.1 2  Een uitgebreide anamnese 
en doelgericht onderzoek, aangevuld met 
radiologische evaluatie vormen de basis 
voor de diagnose en de behandeling van 
patiënten met dysfunctie van het kaakge-
wricht. De meest gebruikte röntgenopna-
men zijn het orthopantomogram, de kaak-
gewrichtsopnamen volgens Schuller en de 
conventionele tomografie. De bovenge-
noemde opnamen geven een goed beeld 
van de benige structuren van het kaakge-
wricht. Een duidelijk inzicht in de positie 
en morfologie van de discus is op deze 
wijze echter niet te verkrijgen. Voor het 
aantonen van een luxatie of perforatie van 
de discus van het kaakgewricht is artrogra-
fie van grote waarde. Artrografie heeft 
echter ook enige nadelen. Het is een inva-
sieve onderzoekmethode die geschiedt 
door middel van een intra-articulaire injec-
tie van contrastvloeistof. Dit kan gepaard 
gaan met pijnklachten zowel tijdens als na 
het onderzoek. De benige contouren van 
het kaakgewricht worden bij artrografie 
niet duidelijk weergegeven. De gebruike-
lijke eerder genoemde röntgenopnamen 
moeten aanvullende informatie over vorm 
en structuur van de benige delen geven. 
Tevens vereist het maken van een goed 
artrogram ruime ervaring. 

De snelle ontwikkelingen in de beeldvor-
mende technieken hebben tot minder inva-

, sieve methoden geleid bij de diagnostiek 

Afb. 1. Kernspinresonantietomogram van een 
`gezond' kaakgewricht bij gesloten mond. De 
condylus (c) wordt wit afgebeeld, terwijl het 
articulerend oppervlak van de condylus (o) een 
meer grijs beeld geeft. De discus (d) geeft even-
eens een donker beeld. Tevens zijn de meatus 
acusticus extemus (mae), het tuberculum arti-
culare (ta) en de bilaminaire zone aangegeven. 
Van de musculatuur zijn de m.pterygoideus me-
dialis (pm) en de onderste buik van de m.ptery-
goideus lateralis (pl) aangegeven. 

van afwijkingen van het kaakgewricht. 
Computertomografie (Engels: CT-scan-

ning) laat een goede weergave zien van de 
benige contouren van het kaakgewricht en 
soms ook van de discus." Met de sinds 
enige jaren in de medische diagnostiek 
toegepaste kernspinresonantietomografie 
(Engels Magnetic Resonance Imaging': 
M. R. I.) is het mogelijk een goede weerga-
ve van de discus, de weke delen en benige 
gedeelten van het kaakgewricht te ver-
krijgen. 

Afb. 2. Kemspinresonantietomogram van een 
normaal kaakgewricht bij geopende mond. De 
condylus (c) en de discus (d) zijn van positie 
veranderd t.o.v. het tuberculum articulare (ta). 

2. DE KERNSPINRESONANTIETOMO-
GRAFIE 

Het fenomeen (`Magnetic Resonance': 
M.R.) is in 1946 ontdekt.6 7  In 1973 werd 
voor het eerst aangetoond dat signalen af-
komstig van kernspinresonantie kunnen 
worden gebruikt om beelden van objecten 
te verkrijgen.8  Momenteel wordt kernspin-
resonantietomografie door radiologen toe-
gepast om het menselijk lichaam af te beel-
den. Met deze techniek kunnen beelden 
van hoge kwaliteit en met een groot con-
trast van de weke delen-14  worden ver-
kregen. 

Het principe van de kernspinresonan-
tietomografie berust op het brengen van 
een te onderzoeken object in een zeer sterk 
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