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Bruxisme bij kinderen 

1. Wat vertel ik aan ouders wiens kleuter gedurende de slaap flink en duidelijk hoorbaar 

tandenknarst? 

Bruxisme komt veel voor bij kleine kinderen; vaker dan bij oudere kinderen en volwassenen. 

Waarom dat zo is, weten we nog niet precies, maar de gedachte is dat dit te maken heeft 

met het nog niet volledig uitgerijpt zijn van het motorische systeem, hetgeen zich ook 

manifesteert in het kauwstelsel. Ouders kunnen dus worden gerustgesteld: het komt vaak 

voor dat kleine kinderen ’s nachts bruxeren en het wordt minder naarmate het kind ouder 

wordt. Behandeling is dus niet nodig, tenzij er ernstige klachten bij optreden, zoals intense 

pijn. Verder geldt wat altijd geldt bij de keuze om bruxisme wel of niet te behandelen: als er 

geen klachten zijn behandel je niet. 

 

Relatie drugs en bruxisme 

2. Is er een relatie tussen drugsgebruik en bruxisme? 

Ja, die is er. Vrijwel alle bekende drugs zijn geassocieerd met het veroorzaken van bruxisme 

of met het verergeren van een bestaande bruxisme-conditie. Drugsgebruikers die ernstige 

klachten als gevolg van hun bruxisme ontwikkelen, dienen geadviseerd te worden te 

stoppen met hun drugsgebruik, teneinde de klachten te verminderen. 

 

Effecten OSA-behandeling (CPAP) op bruxisme 

3. Ik heb sinds kort een CPAP (continuous positive airway pressure) voor de behandeling 

van mijn obstructief slaapapneu (OSA) en ik merk dat ik minder knars. Is dat te verklaren? 

Jazeker, OSA gaat gepaard met periodieke ademstops gedurende de slaap. Deze ademstops 

geven aanleiding tot zogenaamde ‘arousals’ – korte momenten van lichtere slaap of zelfs 

ontwaken. Die arousals geven op hun beurt weer aanleiding tot bruxisme-events. Door OSA 

te behandelen met CPAP (of een andere behandelvorm die effectief is) zal het aantal 

arousals afnemen, en daarmee ook het aantal bruxisme-events. Een afname van het 

knarsen dus. 



Rol orofaciaal fysiotherapeut bij behandeling bruxisme 

4. Is er een rol voor de orofaciaal fysiotherapeut bij het behandelen van bruxisme? 

Ja, met name bij de behandeling van waakbruxisme, waarbij met behulp van ‘myofeedback’ 

de patiënt kan worden aangeleerd om waakbruxisme-events te herkennen en deze te 

onderdrukken. Uiteraard kan de fysiotherapeut ook bijdragen aan het behandelen van 

enkele van de mogelijke negatieve gevolgen van bruxisme, waaronder 

temporomandibulaire pijn.  

Plek botox bij behandeling bruxisme 

5. Is er een plek voor botox bij de behandeling van bruxisme? 

Die vraag vergt een genuanceerd antwoord. Botox is een medicament dat bij inspuiting in 

een spier, die spier gedeeltelijk verlamt. Dus het werk bruxisme te verminderen. Echter, die 

behandeling is niet zonder risico. Lost van het feit dat misprikken vervelende consequenties 

kan hebben voor bijvoorbeeld de motoriek van het aangezicht, is uit onderzoek gebleken 

dat botox geassocieerd kan worden met een verminderde botdichtheid. Dat is niet iets wat 

je bij iedere patiënt wilt riskeren. Verder neemt het de oorzaak niet weg: het aantal 

bruxisme-events blijft hetzelfde, alleen de duur en de intensiteit nemen af – voor zolang het 

middel werkt, want na enige maanden is de effectiviteit verdwenen. Botox staat in onze 

behandel-hiërarchie bij bruxisme om die redenen helemaal achteraan in de rij. 

 


