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110e jaargang NTvT
Voorwoord
Deze maand bestaat het Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde 110 jaar. Ter gelegenheid daarvan heeft de redactie vier auteurs verzocht een artikel te schrijven, waarin naar aanleiding van een
aantal oude artikelen uit het Tijdschrift van rond 1950 de inzichten van destijds worden afgezet
tegen de huidige inzichten.
De onderwerpen die in deze serie, getiteld ‘110e jaargang NTvT’, worden behandeld zijn tandcariës, endodontologie, traumatologie en implantologie. Elk kwartaal zal één van deze artikelen in het
Tijdschrift gepubliceerd worden. Deze maand wordt de serie gestart met een bijdrage over tandcariës, geschreven door prof.dr. J.M. ten Cate. De auteurs van de andere bijdragen zijn respectievelijk
prof.dr. P.R. Wesselink, prof.dr. P.J.W. Stoelinga en dr. G.M. Raghoebar. De redactie wil hen reeds nu
bedanken voor hun bijdrage aan deze jubileumserie.

J.M. ten Cate

110e jaargang NTvT 1
Het huidige denken over pathogenese, etiologie en preventie
van cariës, afgezet tegen de denkbeelden van rond 1950
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Vijftig jaar geleden werd een intensief debat gevoerd tussen de aanhangers van de chemisch-parasitaire theorie van Miller en onderzoekers die de oorzaak van cariës in bacteriële enzymen zochten. In
de jaren nadien hebben de aanhangers van de zuurtheorie definitief het pleit gewonnen en is de aandacht verlegd naar de rol van fluoride in het cariësproces. Fluoride werkt vertragend op het ontstaan
van cariës en vooral op de progressie van witte vlekken. Daarnaast werd het natuurlijke herstel van
initiële defecten via remineralisatie ontdekt en uitvoerig bestudeerd. Deze twee factoren tezamen
boden de mogelijkheid van preventieve interventie bij initiële cariës en meer terughoudendheid bij
restauratieve behandeling. Ondanks de verminderde prevalentie en incidentie van cariës blijft voortdurende aandacht voor tandbederf geboden, zowel in de algemene praktijk als in het tandheelkundig onderzoek.
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Het lezen van oude wetenschappelijke artikelen is in
veel opzichten interessant. In dit geval betrof het drie
artikelen uit het Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde van 1950-52 (Hecht, 1950; Egyedi, 1952; Redactie, 1952). Zo blijkt vaak dat onderwerpen die thans
bestudeerd worden, ook jaren geleden al in de belangstelling stonden. Ook is het boeiend te lezen hoe met
allerlei beperkingen – vooral in tijd en apparatuur – de
toenmalige onderzoekers probeerden antwoorden te
vinden op uiteenlopende vragen. De artikelen hadden
veelal een andere opbouw dan thans gebruikelijk is.
Breedvoerig werden theorieën gepresenteerd waaraan
soms nauwelijks experimentele onderbouwing werd
gegeven. In enkele gevallen werden experimenten aan
het eind van een artikel in zeer algemene bewoordin-

gen beschreven. Waar toentertijd veel werd gespeculeerd en gefilosofeerd en weinig werd ‘gemeten’, is dat
nu soms het omgekeerde: het is technisch mogelijk
veel te onderzoeken, maar onderzoekers vergeten soms
na te denken over resultaten alvorens volgende experimenten te plannen. De literatuur van voor 1966 is een
ieder aan te raden, vooral ook jonge onderzoekers,
omdat deze literatuur verloren dreigt te gaan doordat
het niet via MEDLINE, de internetdatabase voor medische artikelen, kan worden geselecteerd.

Oude theorieën
Rond 1950 woedde de strijd tussen de aanhangers van
de chemisch-parasitaire verklaring van het ontstaan
van cariës (de aanhangers van W.D. Miller) en de ‘proteo-
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lytici’. Laatstgenoemden gingen ervan uit dat bacteriën eerst het glazuur binnendringen, waarna bacteriele enzymen de organische matrix oplossen. Secundair
was dat deze bacteriën zuren produceren die het glazuur oplossen. Deze groep onderzoekers was van
mening dat de zuurproductie in de tandplaque nooit
voldoende kon zijn om de zuurgraad zodanig te verhogen dat het glazuur zou kunnen oplossen. Ook zocht
men in die tijd naar intrinsieke factoren die de verschillen in cariësgevoeligheid tussen individuen zouden kunnen verklaren. Als argument tegen de chemisch-parasitaire theorie werd onder meer aangevoerd
dat men niet begreep waarom mensen met voeding die
veel zure melk bevatte, geen cariës kregen. Evenzo
noemde men regionale verschillen in cariësincidentie
als bewijs tegen de zuurtheorie.
De auteur van één van de geraadpleegde artikelen
(Egyedi, 1952) probeerde een brug te slaan tussen beide
theorieën, op basis van ‘logisch-analytische afleiding
van bestaande gegevens’. Hij poneerde dat er een grote
overeenkomst bestaat tussen obesitas en cariës, en concludeerde dat gevoeligheid voor tandbederf vooral preeruptief ontstaat. In zijn visie worden bij overmatig
suikergebruik glucose en glycogeen in het glazuur
opgeslagen, die posteruptief door de het glazuur binnendringende bacteriën kunnen worden afgebroken
in zuren die het glazuur oplossen. De vraag hoe de bacteriën in voldoende aantallen het glazuur kunnen binnendringen, werd eigenlijk nauwelijks gesteld en
zeker niet beantwoord. Tijdens een discussie over deze
theorie stelde de vermetele jonge Backer Dirks de vraag
waarom niet ook glucose uit de tandplaque in zuur kan
worden omgezet. Hij adviseerde, zeer tactvol, het glucosegehalte in het glazuur te bepalen als bewijs voor
zijn theorie!

Cariëstheorieën nu
In de sindsdien verstreken vijftig jaar heeft de chemisch-parasitaire theorie van Miller het definitief
gewonnen. Via experimenten met kiemvrije ratten,
reeds aangeprezen in de artikelen van 1950 maar te
duur beoordeeld voor toepassing in Europa, werd aangetoond dat diverse bacteriën de oorzaak zijn van tandbederf, maar niet zonder dat deze beschikken over
afbreekbare koolhydraten (‘suikers’). Tandbederf als
multifactoriële aandoening werd erkend en weergegeven met behulp van het bekende diagram met de overlappende cirkels (afb. 1a) (Keyes en Jordan, 1963). In
latere jaren zijn vele secundaire en tertiaire factoren
aan dit schema toegevoegd (afb. 1b).
De cruciale rol van suikers en het belang van de frequentie van suikergebruik bij het ontstaan van cariës
werd aangetoond via dierproeven, waarbij gebruik
werd gemaakt van programmeerbare voedermachines
(König, 1969). Kwalitatieve waarnemingen aan en later
kwantitatieve analyses van slijpcoupes van gebitselementen met cariëslaesies waren essentieel voor de verdere uitbouw van de theorieën over de cariëspathogenese. Via gepolariseerd licht kon de eerste ontkalking
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van glazuur op coupes zichtbaar worden gemaakt,
waarna de techniek van microradiografie werd ontwikkeld als een microscopische röntgenologische analyse
van tandcoupes (Angmar, 1965; Angmar-Mansson en
Ten Bosch, 1993). Met deze techniek konden kleine veranderingen in mineraalgehalte worden vastgelegd,
hetgeen diende ter kwantificering van de cariëstheorieën (afb. 2). Ook werden tandcoupes gebruikt voor elektronenmicroscopisch onderzoek. Vooral met de rasterof scanningelektronenmicroscoop (SEM) werd aangetoond dat de eerste aantasting van het glazuur via de
interprismatische ruimten verloopt en dat glazuur tot
op grote diepte op micronschaal wordt opgelost voordat het oppervlak instort en de ‘gaten’ groot genoeg
zijn om de eerste bacteriën te laten binnendringen.
Informatie over de microscopische verschijningsvorm
van cariës opende de weg naar het experimenteel
nabootsen van tandbederf. In alle eenvoud bestond dit
uit het blootstellen van gebitselementen aan organische zuren onder relevante en goed gekozen omstandigheden. Dit waren experimenten waar geen proefpersoon, proefdier of bacterie aan te pas kwam, maar
zij hebben veel bijgedragen aan de huidige kennis van
het cariësproces.
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Afb 2. Microradiogram
van een slijpcoupe van
een gebitselement met
een approximale cariëslaesie.

Fluoride
In de theorieën over
cariës die in 1950 werden gepubliceerd, valt
op dat fluoride nauwelijks wordt genoemd.
Slechts in één van de
drie genoemde artikelen wordt fluoride vermeld in verband met
het verhogen van het
‘passieve weerstandvermogen’ van de gebitselementen (Redactie,
1952). Sinds de jaren
dertig was fluoride al
bekend als oorzaak
van regionale verschillen in cariësprevalentie. Ook werden de eerste onderzoeken gedaan naar het kunstmatig
fluorideren van het drinkwater en de toevoeging van
fluoride aan tandpasta. Deze laatste experimenten mislukten omdat het toen gebruikte fluoridezout werd
geadsorbeerd aan het calcium bevattende slijpmiddel
van de tandpasta’s en daardoor werd geïnactiveerd.
Deze waarneming was de aanleiding van de synthese
van monofluorfosfaat (MFP) dat, evenals tinfluoride,
aan tandpasta met calciumcarbonaat als slijpmiddel
werd toegevoegd (Andersson en Ericsson, 1970; Ericsson, 1983). Pas rond 1980 werd silica als slijpmiddel ontwikkeld en dit bleek wel biocompatibel met natriumfluoride. Hedendaagse fluoridetandpasta’s worden alle
samengesteld met deze twee hoofdbestanddelen, aangevuld met andere verbindingen voor of juist tegen
alle mogelijke orale klachten en aandoeningen (tandvleesaandoeningen, tandsteen, aanslag, tandhalsgevoeligheid). De traditionele MFP-tandpasta’s worden
echter nog steeds om prijstechnische redenen geproduceerd voor ontwikkelingslanden.
Dat fluoride ook een rol zou kunnen spelen in de
pathogenese (in het bijzonder de verschijningsvorm)
van cariës werd niet vermeld en was kennelijk in
Nederland rond 1950 nog niet bekend. Onderzoek in
de jaren zeventig heeft aangetoond dat het werkingsmechanisme van fluoride met betrekking tot cariës
diverse componenten heeft (Ten Cate, 1997; Ten Cate,
1999). Zo vindt fluoride-inbouw posteruptief plaats in
de buitenste lagen van glazuur. Dit is de reden dat
cariës ontstaat als een onderhuidse ontkalking. De in
de tandplaque gevormde zuren ‘omzeilen’ de, door
fluoride versterkte, oppervlakkige hydroxylapatiet
kristallieten en lossen weefsel in de fluoride-arme
onderliggende laag op. Deze ondermijning van het
oppervlak biedt het voordeel dat het calciumfosfaat,
waaruit de tand is opgebouwd, weer kan worden aangevuld vanuit het speeksel dat rijk is aan alle benodigde mineraalbestanddelen in opgeloste vorm. Deze
zogenaamde remineralisatie van glazuur is chemischmechanistisch vergelijkbaar met tandsteenvorming,
in dit geval echter ten faveure van de gebitsgezondheid. Klinisch werd remineralisatie internationaal

voor het eerst systematisch waargenomen in het onderzoek naar drinkwaterfluoridering dat werd uitgevoerd
in Tiel en Culemborg. Het hierover in 1966 gepubliceerde artikel behoort tot de meest geciteerde artikelen uit de tandheelkundige literatuur (Backer Dirks,
1966). Fluoride bevordert de mineraalafzetting zoals
die tijdens remineralisatie plaatsvindt. Dit aspect van
de fluoride–mineraalinteractie wordt thans gezien als
de hoeksteen van de werkzaamheid van fluoride.

Bacteriën
In de artikelen uit 1950 wordt in algemene zin gesproken over acidogene en proteolytische bacteriën. Daarnaast wordt aandacht besteed aan Lactobacillus acidophilus en wordt de vraag gesteld of deze bacterie
alleen verantwoordelijk is voor cariës of in samenhang
met ‘melkzuurstreptokokken, coli-aërogene soorten en
andere rottingsbacteriën’. Zijn het de bacteriën zelf of
de door bacteriën geproduceerde enzymen die het tandverval veroorzaken? In de achterliggende vijftig jaar is
uitgebreid gepubliceerd over de ‘specifieke’ versus de
‘niet-specifieke’ plaquehypothese, waarbij respectievelijk Streptococcus mutans of een verzameling bacteriën
verantwoordelijk wordt gehouden voor tandbederf (Loesche, 1979; Van Houte, 1993; Marsh, 1999).
Deze wetenschappelijke strijd was van belang in de
discussie over etiologische factoren maar had ook zijn
weerslag op het onderzoek naar cariëspreventie. Indien immers één bacteriesoort verantwoordelijk is
voor cariës, kan via het uitroeien hiervan een oplossing
voor het cariësprobleem worden gevonden. Dit zou bijvoorbeeld kunnen door middel van vaccinatie tegen
Streptococcus mutans, het aanbieden van monoklonalen of het bewust infecteren met mutanten van Streptococcus mutans die geen zuren vormen of die via een
glucosyltransferasedeficiëntie geen polysachariden kunnen produceren, die de matrix van tandplaque vormt.
Enkele van deze onderzoeksrichtingen worden nog
steeds beoefend. Toch is onomstotelijk bewezen dat
vele van de 500 bacteriën in de tandplaque zuren kunnen vormen.

Nieuwe methoden van cariësdetectie
De verbeterde mondhygiëne en vooral het gebruik van
fluoridetandpasta zijn de oorzaken van de afgenomen
prevalentie en incidentie van cariës. Dit laatstgenoemde punt, het langzamer dan voorheen verergeren van
laesies (tot cavitatie) en het initieel reversibele karakter van laesies, is reden geweest onderzoek te doen
naar gevoeliger detectiemethoden van cariës. Waar
lang de sonde werd gebruikt voor het opsporen van
caviteiten, ontstond het besef dat de sonde zelf vaak
kwaad deed en werd het gebruik van niet-invasieve
detectiemethoden gepropageerd. Daarbij werd gezocht
naar technieken waarmee cariës al kon worden waargenomen voordat het klinisch of röntgenologisch te
zien was. Vroege detectie biedt meer mogelijkheden

104

Ned Tijdschr Tandheelkd 110 (2003) maart

’Gedownload door: [anoniem] op 30-11-2020 21:56:27’

Serie: 110e jaargang NTvT

van een preventieve therapie, die vooral bestaat uit
gerichte mondhygiëne, lokale fluorideapplicaties en
het gebruik van antimicrobiële preparaten (Twetman
en Petersson, 1999).
Sinds enkele jaren is apparatuur beschikbaar waarmee veranderingen in de intrinsieke fluorescentie van
glazuur kunnen worden gemeten (Sundstrom et al,
1985; Verdonschot en Van der Veen, 2002; Ten Bosch,
2002). Een vroege cariëslaesie is te herkennen als een
‘witte vlek’, vanwege de veranderingen in lichtbreking
van het lichtporeuze glazuur. Ook leidt dit tot een vermindering van de fluorescentie van glazuur, die kwantitatief kan worden geregistreerd en waarmee kleine
veranderingen in mineraalgehalte in glazuur kunnen
worden vervolgd. Deze methode wordt onder meer
gebruikt bij klinisch onderzoek naar producten gericht op cariëspreventie (zoals tandpasta’s) (De Josselin
de Jong et al, 1995).
Meer recentelijk is ook apparatuur ontwikkeld
waarmee fluorescerende metabolieten van mondbacteriën kunnen worden gemeten. Dit biedt de mogelijkheid om grote hoeveelheden metabolisch actieve bacteriën op te sporen. Het handzame apparaat dat sinds
kort op de markt is (DIAGNOdent®), lijkt een waardevol
aanvullend instrument voor de diagnose van fissuurcariës (Lussi et al, 1999; Naphausen et al, 2002).

Wel of niet restaureren
Sinds 1950 zijn de principes van Black vervangen door
de Minimal Intervention Dentistry (Tyas et al, 2000).
Waar vroeger het credo was ‘extension for prevention’
is dat nu ‘prevention of extension’. Het aanbod van
nieuwe restauratiematerialen die hechten aan glazuur
en dentine, en het inzicht dat geen plastische of gegoten restauratie het eeuwige leven heeft, heeft geleid tot
een grotere voorzichtigheid en terughoudendheid bij
het starten van een restauratieve behandeling (Ten
Cate, 1992).

Tot slot
Sinds 1950 is het vakgebied van de conserverende tandheelkunde vervangen door het wetenschapsgebied van
de cariologie. Nederland heeft, met enkele andere WestEuropese landen, een voorlopersrol gehad in de ontwikkeling van de kennis en de inzichten op dit gebied.
In 1950 werd een lans gebroken voor een ‘profylactische behandeling met fluoride’: “Niets staat in de weg
het gebit van de opgroeiende jeugd er mee te versterken maar afgezien van lofwaardige proefnemingen op
beperkte schaal is van een enigszins uitgebreide toepassing, zelfs in de particuliere praktijk, nog niet veel
te bespeuren. Zoals alle tandheelkundige verrichtingen vereist zij nogal tijd en accuratesse, voorwaarden,
waaraan echter ook door mindere figuren dan tandartsen kan worden voldaan” (Redactie, 1952).
Cariës is niet meer de wijdverbreide aandoening
zoals in de periode vóór de invoering van de fluoride-

tandpasta. Zonder blijvende aandacht zal tandbederf
echter weer in ernst toenemen. Bovendien is er,
ondanks de succesverhalen, nog steeds een substantiële groep patiënten met veel aantastingen van het gebit.
De soms gehoorde uitspraak dat het cariësprobleem
verleden tijd is en onderzoeksbudgetten voor andere
doelen kunnen worden gebruikt, is derhalve prematuur! Voor dit standpunt wordt internationaal aandacht gevraagd (Ten Cate, 2001; Bowen, 2002).
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110th volume of Dutch Journal of Dentistry 1. Aspects of the pathogenesis,
aetiology and prevention placed against the concepts of the 1950’s
This paper discusses three articles on cariology from the 1950’s in view of the current consensus of the
pathogenesis, aetiology and prevention of dental caries. While 50 years ago the battle between
researchers favouring the chemo-parasitary versus those in support of the proteolytic theory of caries
was at its peak, bacteria and acids formed in plaque have since been generally accepted as the cause of
dental caries. Attention has shifted to the inhibiting role of fluoride in the initiation and progression
of tooth decay, and the possible additive action of antimicrobial therapy. As tooth decay is now a
disease less common and progressing more slowly, there is scope for a more directed intervention and
a preventive rather than a restorative therapeutic approach. In spite of the successes obtained a
sizeable proportion of the population still suffers from dental caries and care should be taken not to
diminish the attention for tooth decay, both in the general dental practice and in dental research.
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