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Lobbezoo F, Aarab G. 
Tandheelkundige slaapgeneeskunde: 
nadere kennismaking met een jong 
vakgebied

NTvT 2020;127:222-230

Bruxisme – Inleiding

…het vakgebied dat zich bezighoudt met 
de bestudering van de dentoalveolaire, 
orale en maxillofaciale aspecten van slaap-
gerelateerde problematiek
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• Orofaciale pijn
• Orale bevochtigingsstoornissen

– Droge mond, hypersalivatie
• Gastro-oesofageale reflux
• Ademhalingsstoornissen

– Snurken, obstructief slaapapneu
• Mandibulaire 

bewegingsstoornissen
– Dyskinesie/-tonie, slaapbruxisme

Tandheelkundige slaapstoornissen

Bruxisme – Inleiding



(Slaap-)Bruxisme
1. Definitie
2. Diagnostiek
3. Epidemiologie
4. Intermezzo
5. Etiologie
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8. Classificatie
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10. Conclusies

Bruxisme – Inleiding



Bruxisme: definitie
• Bruxisme is een repetitieve kauwspieractiviteit, 

die wordt gekarakteriseerd door…
– klemmen of knarsen met de tanden/kiezen, en/of 
– fixeren van, of duwen met de onderkaak

• Bruxisme kan optreden tijdens…
– slapen (slaapbruxisme)
– waken (waakbruxisme)

• Breed gedragen:
– AAOP, AASM, etc.

1/10  Bruxisme – Definitie Lobbezoo et al. (2013, 2018)



Bruxisme: diagnostiek
• “Possible” bruxisme: vragenlijsten, anamnese
• “Probable” bruxisme: + klinisch onderzoek
• “Definite” waakbruxisme: + elektromyografie
• “Definite” slaapbruxisme: + polysomnografie

2/10  Bruxisme – Diagnostiek Lobbezoo et al. (2013, 2018)



Nieuwe ontwikkeling: STAB
• Standardized Tool for the Assessment of 

Bruxism
• Internationale consensus (bruxisme-experts)
• Twee assen: 

– As A: evaluatie
– As B: oorzaken

& gevolgen
• Actuele status: 

“item reduction”
• Wordt vervolgd!

2/10  Bruxisme – Diagnostiek Manfredini et al. (2020)



• Persoonlijke interviews
• > 2,000 deelnemers
• Volwassenen (>18 jr)
• 18-29 jr: 13%
• > 65 jr: 3%
• “Overall”: 8%
• Vrouwen = mannen

Lavigne & Montplaisir (1994)

Bruxisme: epidemiologie

3/10  Bruxisme – Epidemiologie



• > 1000 deelnemers (algemene populatie)
• Vragenlijsten (QQ) & polysomnografie (PSG)
• Positief o.b.v. QQ & PSG: 5.5%
• Positief o.b.v. alleen QQ: 12.5%
• Positief o.b.v. alleen PSG: 7.4%

Maluly et al. (2013)

Bruxisme: epidemiologie

3/10  Bruxisme – Epidemiologie



Bruxisme: intermezzo

4/10  Bruxisme – Intermezzo

Spanning op de kaken 
Knibbe & Lobbezoo 

NTvT, Juni 2020



Bruxisme: etiologie
• Psychosociale factoren (stress, angst, depressie)
• Biologische factoren (neurotransmitters, genetica)
• Exogene factoren (roken, alcohol, medicatie)

5/10  Bruxisme – Etiologie



• Kauwspierhypertrofie
• Gebitsslijtage (attritie)
• Breuk/verlies (tanden/vullingen/implantaten)
• Gevoeligheid/pijn (tanden/spieren/gewrichten)
• Kaakgewricht-discusverplaatsingen

Bruxisme: gevolgen

6/10  Bruxisme – Gevolgen
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Paradigmashift
• Bruxisme heeft ook positieve gevolgen:

– Stimulatie speekselvloed >>> preventie hyposalivatie
– Behoud botdensiteit >>> preventie osteoporose
– Verstevigen bovenste luchtweg >>> preventie OSA

7/10  Bruxisme – Paradigmashift



Eerst OSA, dan bruxisme

Bruxisme en OSA

Manfredini et al. (2015)7/10  Bruxisme – Paradigmashift



Paradigmashift
• Bruxisme heeft ook positieve gevolgen:

– Stimulatie speekselvloed >>> preventie hyposalivatie
– Behoud botdensiteit >>> preventie osteoporose
– Verstevigen bovenste luchtweg >>> preventie OSA
– Extra kauwspieractiviteit >>> preventie cognitief verval

7/10  Bruxisme – Paradigmashift
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Kauwspieractiviteit & cognitie

Weijenberg et al. (2011)7/10  Bruxisme – Paradigmashift



Bewijslast

• Dierproeven
• Gezonde ouderen
• Ouderen met dementie

Weijenberg et al. (2011)7/10  Bruxisme – Paradigmashift



Dierproeven

• Knaagdieren (muizen en ratten)
– Permanent groeiende incisieven
– Senescence Accelerated Mice (SAM)

• Interventie
– Dieet (zacht of hard)
– Occlusie (tanden/kiezen)

Weijenberg et al. (2011)7/10  Bruxisme – Paradigmashift



Dierproeven

Testen ruimtelijk geheugen: 
Morris Water Maze

Weijenberg et al. (2011)7/10  Bruxisme – Paradigmashift



• Verlies aan kauwfunctie (verwijderen 
kronen, zacht dieet) is geassocieerd 
met afname in cognitief functioneren

• Oudere dieren zij kwetsbaarder
• Reversibel: d.m.v. tandheelkundige 

restauraties en/of hard dieet 

Dierproeven

Weijenberg et al. (2011)7/10  Bruxisme – Paradigmashift



Gezonde ouderen

Volledige prothesedragers hebben meer 
geheugenproblemen en moeite met het uitvoeren 

van cognitieve taken dan dentate ouderen

Scherder et al. (2008)7/10  Bruxisme – Paradigmashift



• Kauwfunctie gemeten als:
– Mate van vermenging van twee-

kleurenkauwgom

Ouderen met dementie

Weijenberg et al. (2013)7/10  Bruxisme – Paradigmashift



Minder vermenging van twee-kleurenkauwgom is geassocieerd met 
een afname in de ‘overall’ cognitie en met verminderde verbale 

capaciteiten in ouderen met dementie

Ouderen met dementie

Weijenberg et al. (2015)7/10  Bruxisme – Paradigmashift



Conclusie

• Meer kauwspieractiviteit is geassocieerd met 
betere cognitieve prestaties >>> aangetoond 
voor kauwen

• Waarschijnlijk geldt dit ook voor bruxisme >>>
meer onderzoek nodig

7/10  Bruxisme – Paradigmashift



Bruxisme: classificatie
• Geen risicofactor of beschermende factor: 

bruxisme is onschadelijk gedrag
• Risicofactor: bruxisme is geassocieerd met een of 

meer negatieve gezondheidsuitkomsten
• Beschermende factor: bruxisme is geassocieerd 

met een of meer positieve gezondheidsuitkomsten

8/10  Bruxisme – Classificatie



Bruxisme: behandeling
• Alleen geïndiceerd als de conditie een of meerdere 

ernstige, negatieve gevolgen veroorzaakt
• Er is onvoldoende bewijs voor een veilige/effectieve 

gedragsmatige, orthopedische of farmacologische 
behandelstrategie voor bruxisme

• In afwezigheid van definitief bewijs: “triple-P” 
Pep talk, Platen, Pillen >>> Counseling (uitleg, 
adviezen), Opbeetplaten (hard), Medicatie (anti-PD)

9/10  Bruxisme – Behandeling



Finding the niche
• Cohort-studie (ACTA i.s.m. Sunstar & Health Holland)
• Alle naar OPD-kliniek verwezen patiënten (~400/jr)
• Hiërarchisch behandelprotocol (slaap- en waakbruxisme):

– Benadering algemene praktijk (counseling e/o opbeetplaat)
– Benadering tandarts-gnatholoog (counseling e/o myofeedback 

e/o opbeetplaat e/o instrumenteel)
– Benadering medisch specialist (medicatie)

• Ultieme doel: “finding the niche” voor de verschillende 
behandelingen voor bruxisme bij verschillende soorten 
patiënten >>> op het individu (‘fenotype’) afgestemde, 
‘intelligente’ behandeling

9/10  Bruxisme – Behandeling



Bruxisme: conclusies
• Als bruxisme ernstige, negatieve gevolgen 

heeft, dan is en blijft het een schurk. Non-
invasieve, reversibele behandeling is dan 
geïndiceerd

• In alle andere gevallen dient bruxisme niet 
behandeld te worden, omdat het ook 
positieve gevolgen kan hebben. Bruxisme is 
dan een schoonheid

10/10  Bruxisme – Conclusies
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Hartelijk dank 
voor jullie 
aandacht !

https://www.acta.nl/nl/studeren-bij-acta/postacademisch-onderwijs/postgraduate-
programme/Orofacial-Pain-and-Dysfunction/index.aspx



Webinar-vragen 2


	Bruxisme: �Van schurk naar schoonheid?�
	Disclosures
	NTvT 2020;127:222-230
	Tandheelkundige slaapstoornissen
	(Slaap-)Bruxisme
	Bruxisme: definitie
	Bruxisme: diagnostiek
	Nieuwe ontwikkeling: STAB
	Bruxisme: epidemiologie
	Bruxisme: epidemiologie
	Bruxisme: intermezzo
	Bruxisme: etiologie
	Bruxisme: gevolgen
	Webinar-vragen 1
	Paradigmashift
	Bruxisme en OSA
	Paradigmashift
	Kauwspieractiviteit & cognitie
	Bewijslast
	Dierproeven
	Dierproeven
	Dierproeven
	Gezonde ouderen
	Ouderen met dementie
	Ouderen met dementie
	Conclusie
	Bruxisme: classificatie
	Bruxisme: behandeling
	Finding the niche
	Bruxisme: conclusies
	OPD-team
	PhD-studenten
	Slide Number 33
	Webinar-vragen 2

