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Onderzoek en wetenschap

De historie en wetenschappelijke ontwikkeling
van de Atraumatic Restorative Treatment
De Atraumatic Restorative Treatment is een minimaal invasieve
behandeling met als doel cariëslaesies te voorkomen en de progressie ervan te stoppen. De behandelmethode werd ontwikkeld
om carieuze gebitselementen te kunnen behouden en was primair
bedoeld voor bevolkingsgroepen die niet of nauwelijks beschikken
over elektriciteit, leidingwater en mondzorgfaciliteiten en die een
geringe ﬁnanciële draagkracht hebben. In 1994 is de Atraumatic
Restorative Treatment geaccepteerd door de Wereldgezondheidsorganisatie. Door middel van diverse onderzoeken is aangetoond
dat Atraumatic Restorative Treatment, waarbij wordt gebruikgemaakt van glasionomeercement met een hoge viscositeitsgraad,
goede resultaten boekt wanneer het gaat om eenvlaksrestauraties
in tijdelijke molaren en blijvende (pre)molaren. Zowel in ontwikkelde als in ontwikkelingslanden zijn met deze weinig belastende
behandeling meer mogelijkheden ontstaan om de mondgezondheid te verbeteren van groepen die tot dusver van goede zorg
verstoken bleven.

Wat weten we?
De Atraumatic Restorative Treatment is een minimaal invasieve behandeling met als doel cariëslaesies te voorkomen
en de progressie ervan te stoppen. De behandelmethode
was primair bedoeld voor bevolkingsgroepen die niet of
nauwelijks beschikken over elektriciteit, leidingwater en
mondzorgfaciliteiten en die een geringe ﬁnanciële draagkracht hebben.

Wat is nieuw?
Aangetoond is dat de Atraumatic Restorative Treatment,
waarbij wordt gebruikgemaakt van glasionomeercement
met een hoge viscositeitsgraad, goede resultaten boekt
wanneer het gaat om eenvlaksrestauraties in tijdelijke
molaren en blijvende (pre)molaren.

Praktijktoepassing
Om goede resultaten met de Atraumatic Restorative Treat-
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ment te bereiken, moeten mondzorgverleners een gerichte
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opleiding krijgen met minimaal 5 les- en oefendagen.
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De ART is een minimaal invasieve behandeling met als
doel cariëslaesies te voorkomen en de progressie ervan te
stoppen. Hiervoor bestaan 2 methoden: het verzegelen van
putten en ﬁssuren in het glazuur waarin gemakkelijk carieslaesies kunnen ontstaan, en het behandelen van carieslaesies in dentine met behulp van een restauratie
(Frencken en Holmgren, 1999).
Een ART-verzegeling houdt in dat een glasionomeercement met een hoge viscositeitsgraad in putten en ﬁssuren
wordt aangebracht en dan door vingerdruk op zijn plaats
wordt gebracht. Een ART-restauratie wordt uitgevoerd door,
na verwijdering van het volledig gedemineraliseerde weefsel
met handinstrumenten, een adhesief restauratiemateriaal
in de gereinigde caviteit aan te brengen. Dit restauratiemateriaal is meestal een glasionomeercement met een hoge

viscositeitsgraad dat ook wordt gebruikt om aangrenzende
putten en ﬁssuren te verzegelen. Zodra bij verwijdering van
gedemineraliseerd weefsel naast handinstrumenten ook
roterende instrumenten worden gebruikt, is geen sprake
meer van ART (Frencken en Leal, 2010). Het is dus niet juist
om een dergelijke methode te voorzien van de term ‘gemodiﬁceerde ART’ omdat het in uitvoerende zin identiek is aan
de conventionele behandelmethode (Kidd et al, 2008;Massara en Bönecker, 2012).
De ART werd ontwikkeld als een behandelmethode om
carieuze gebitselementen te kunnen behouden en was
primair bedoeld voor bevolkingsgroepen die niet of
nauwelijks beschikken over elektriciteit, leidingwater en
mondzorgfaciliteiten en die een geringe ﬁnanciële draagkracht hebben. Zonder behandeling zouden deze carieuze
gebitselementen alleen maar verder aangetast raken en ten
slotte zou extractie onvermijdelijk zijn. De behandelmethode is halverwege de jaren ’80 van de vorige eeuw ontstaan in het kader van een onderwijsprogramma ter
bevordering van de mondgezondheid op het platteland dat
was opgezet door de opleiding tandheelkunde van de universiteit in Dar es Salaam in Tanzania. Westerse landen
ondersteunden de zojuist opgerichte opleiding met verplaatsbare gietijzeren behandelstoelen en met boor- en
afzuigapparatuur. Om met deze uitrusting te kunnen werken op het platteland van Tanzania waren een generator,
benzine en een voertuig nodig. Het werd al snel duidelijk
dat deze mobiele uitrusting onpraktisch en ondoelmatig
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Inleiding
De Atraumatic Restorative Treatment (ART) is in de loop
der jaren wereldwijd een begrip geworden. Van primair bedoeld voor bevolkingsgroepen in ontwikkelingslanden is
de behandelmethode geëvolueerd tot en erkend als een minimaal invasieve behandeling die ook in ontwikkelde landen wordt toegepast. Om bestaande twijfels en onbegrip
over de ART weg te nemen, wordt dit concept in een kleine
serie artikelen besproken, te beginnen met een overzicht
van de historie en de wetenschappelijke ontwikkeling.

Historie
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was. De studenten klaagden over gebrek aan ﬁnanciële
middelen, over het feit dat benodigde onderdelen van de
apparatuur uit het buitenland moesten komen en over het
probleem dat ze geen voertuig tot hun beschikking hadden
om na aﬂoop van hun opleiding tot tandarts deze apparatuur naar de dorpen te brengen. Dit alles betekende dat dit
onderwijsprogramma, gebaseerd op westerse technologie
en opvattingen, onpraktisch was.
Uit nood geboren werd een klein onderzoek uitgevoerd
bij mondzorgklinieken in het land om te inventariseren
welk instrumentarium voorhanden was. Hieruit bleek dat
vooral handinstrumentarium aanwezig was, dat de meeste
tandheelkundige apparaten niet werkten en dat alleen
zinkfosfaatcement als restauratiemateriaal werd gebruikt.
Met andere woorden, het behandelen van cariëslaesies in
dentine berustte op het gebruik van handinstrumenten en
lokaal verkrijgbaar restauratiemateriaal. Deze aanpak veroorzaakte geen grote problemen, omdat de laesies meestal
groot genoeg waren om het aangetaste zachte weefsel met
handinstrumenten te verwijderen. Een boor was niet nodig
om dit doel te bereiken. Wanneer een relatief kleine dentinelaesie moest worden behandeld kon ook met een glazuurmes dun, onondersteund glazuur worden verwijderd.
Omdat geen goed restauratiemateriaal voorhanden was,
werd, na het verwijderen van het gedemineraliseerde weefsel, gebruikgemaakt van zinkfosfaatcement. De patiënten
gaven aan deze behandelmethode de voorkeur boven een
behandeling met de roterende apparatuur. Mede op grond
van de bemoedigende resultaten van deze behandelmethode op het platteland van Tanzania werd besloten een
onderzoek op te zetten waarbij polycarboxylaatcement als
restauratiemateriaal werd gebruikt in plaats van zinkfosfaatcement. Van de 28 restauraties bij kinderen en volwassenen bleek na 9 maanden slechts 1 mislukt. Bij een aantal
restauraties was klinisch attritie zichtbaar, maar geen van
de deelnemers had pijn behalve 1 persoon bij wie pulpitis
was ontstaan en het gebitselement was geëxtraheerd.
Hierbij moet worden opgemerkt dat de laesie erg groot
was. De positieve reacties van de patiënten en het klaarblijkelijke succes van deze eenvoudige restauratiemethode
waren bemoedigend. De uitkomsten van het onderzoek
werden in 1986 gepresenteerd tijdens een wetenschappelijke vergadering van de beroepsvereniging van tandartsen
van Tanzania en daarmee was de aanpak van minimale interventie, later bekend als de ART, een feit.
Naar aanleiding van deze positieve resultaten werd in
Tanzania een onderzoek opgezet. In plaats van polycarboxylaatcement werd nu een permanent restauratiemateriaal gebruikt, namelijk glasionomeercement met een
middelmatige viscositeitsgraad. Niet-gepubliceerde onderzoeksresultaten lieten zeer goede overlevingspercentages
van ART-restauraties na 3 jaar zien. Vervolgens werd op
basis van deze uitkomsten een gerandomiseerd klinisch
onderzoek gestart in Thailand, waarbij deze methode werd
vergeleken met het aanbrengen van traditionele amalgaamrestauraties. Tegelijkertijd werden de cariësgevoelige
putten en ﬁssuren met glasionomeercement verzegeld en
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Code

Criteria

0

Aanwezig, voldoende

1

Aanwezig, lichte aantasting aan de rand < 0,5mm*

2

Aanwezig, aantasting aan de rand van 0,5 mm of
meer*

3

Aanwezig, fractuur van de restauratie

4

Aanwezig, fractuur van het gebitselement

5

Aanwezig, overhangende restauratie approximaal van

6

Afwezig, gehele of bijna gehele restauratie is verloren

7

Afwezig, ander restauratieve behandeling uitgevoerd

8

Afwezig, gebitselement afwezig

9

Niet te diagnosticeren

C

Carieuze dentinelaesie aanwezig

0,5 mm of meer*
gegaan

*Beoordeeld met behulp van een sonde met een rond einde van
0,5 mm in doorsnee.
Score 0 en 1 worden beschouwd als overlevingscriteria.
Tabel 1. Criteria voor het beoordelen van een ART-restauratie.

ook prospectief onderzocht (Frencken et al, 1994). De eerste serie criteria voor de beoordeling van ART-restauraties
werd ontwikkeld, onder andere gebaseerd op de te verwachten slijtage van glasionomeercement. Omdat de slijtage na 3 jaar gering was, werden de criteria een aantal
keren bijgesteld tot de huidige criteria voor ART-restauraties (tab. 1).
Uit de evaluatie van het onderzoek in Thailand na 6
maanden bleek overduidelijk dat de kinderen die ART hadden ondergaan zonder problemen meewerkten, terwijl degenen die op de conventionele manier waren behandeld
door hun angst veel terughoudender waren. Een aanzienlijk aantal van deze laatste groep kinderen liep weg zodra
zij de zorgverleners opmerkten, in de veronderstelling dat
zij weer ‘onder het mes’ moesten. Aan beide groepen kinderen werd gevraagd welke herinneringen zij hadden aan
de behandeling die 6 maanden eerder had plaatsgevonden.
Het was duidelijk dat er een grote mate van acceptatie bestond bij de ART-groep en aversie bij de kinderen die volgens de conventionele methode waren behandeld. Deze
bevinding was de aanleiding om de term ‘atraumatic restoritive treatment’ te introduceren. Het woord atraumatisch
in deze term betekent niet alleen geringe pijn of ongemak,
maar ook minimaal verlies van gebitsweefsel zonder het
gebruik van roterend instrumentarium. Later is daaraan
‘verminderde stressgevoelens bij de zorgverlener’ toegevoegd.

Wetenschappelijke ontwikkeling
Het in Thailand uitgevoerde onderzoek kreeg wereldwijd
aandacht van gezaghebbende beleidsmakers op het gebied
van de mondzorg in ontwikkelingslanden. Dit leidde ertoe
dat de ART werd geaccepteerd door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) tijdens World Health Day in
1994. In een persbericht legde de Wereldgezondheids-

678

’Gedownload door: [anoniem] op 24-02-2021 18:50:57’

120 | december 2013

Frencken e.a.: Atraumatic Restorative Treatment

Afb. 1. Een ART-verzegeling die 12 jaar geleden is aangebracht.

organisatie een grote verantwoordelijkheid op de schouders van het oorspronkelijk team van voortrekkers van de
ART, prof. dr. T. Pilot, prof. P. Phantumvanit, dr. Y. Songpaisan en dr. J.E. Frencken, om de verwachtingen waar te
maken.
Ondertussen waren cohortonderzoeken van start gegaan in Cambodja, Zimbabwe en China (Frencken et al,
1998; Mallow et al, 1998; Holmgren et al, 2000). Hierin
werd vooral de effectiviteit van ART-verzegelingen en ARTrestauraties onderzocht. Naar aanleiding van deze onderzoeken kwamen fundamentele verschillen met de
conventionele restauratie- en verzegelingsmethoden aan
het licht. Om die reden werd in 1995 een symposium georganiseerd over de ‘minimum intervention techniques for
dental caries’ tijdens het congres van de International Association for Dental Research. Omdat de afkorting ART
nog niet overal bekend was, werd de aanduiding ‘Minimal
Intervention Techniques’ gebruikt. Het belangrijkste
onderdeel van het symposium was het opstellen en aannemen van een onderzoeksagenda voor minimale interventietechnieken voor preventie en behandeling van
cariëslaesies in dentine en vooral voor de verdere ontwikkeling van de ART. Een verslag van het symposium met
daarin de onderzoeksvoorstellen werd gepubliceerd in het
Journal of Dental Public Health in 1996. Hoe belangrijk deze
agenda is geweest voor het verdere onderzoek valt af te leiden uit het grote aantal onderzoekers dat deze agenda als
uitgangspunt heeft genomen voor hun onderzoek (Holmgren en Pilot, 1996). In 2009 is inmiddels het vijfde ARTsymposium gehouden waarop onderzoeksresultaten met
betrekking tot de methode werden gepresenteerd.
a
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In 1997 heeft de Fédération Dentaire Internationale (FDI)
een commissie opgericht om de diverse behandelmethoden van cariëslaesies door middel van minimale interventiemaatregelen te onderzoeken. Dit resulteerde in 2002 in
deﬁnitieve acceptatie van de ART als een cariëspreventieve
en weefselbesparende interventie. Tien jaar later kon worden geconstateerd dat de ART wereldwijd is geaccepteerd
(Frencken et al, 2012b).
Een groot aantal onderzoekers uit vele landen heeft de
verschillende aspecten van de ART onderzocht. Recent is
een artikel over 25 jaar ART gepubliceerd waarin de diverse uiteenlopende bevindingen als volgt zijn vermeld
(Frencken et al, 2012a):
 ;^hhjjgkZgoZ\Za^c\ Yddg b^YYZa kVc YZ 6GI bZi ZZc
glasionomeercement met een hoge viscositeitsgraad is
even effectief in het voorkomen van cariëslaesies in
dentine als ﬁssuurverzegeling met composiet (afb. 1)
(Beiruti et al, 2006; Chen et al, 2012).
 :ZckaV`h"6GI"gZhiVjgVi^Zh ^c odlZa i^_YZa^_`Z Vah Wa^_vende molaren waarbij werd gebruikgemaakt van glasionomeercement met een hoge viscositeitsgraad hebben
een lange levensduur (afb. 2) (Van ’t Hof et al, 2006; De
Amorim et al, 2012).
 :ZckaV`h"6GI"gZhiVjgVi^Zh^ci^_YZa^_`ZbdaVgZcZcWa^_vende (pre)molaren waarbij werd gebruikgemaakt van
glasionomeercement met een hoge viscositeitsgraad
voldoen even goed als vergelijkbare amalgaamrestauraties, en dit geldt ook voor meervlaks-ART-restauraties
(Frencken et al, 2004; Estupiñán-Day et al, 2006;
Mickenautsch et al, 2010; De Amorim et al, 2013).
 :Zc"ZcbZZgkaV`h"6GI"gZhiVjgVi^Zh^ci^_YZa^_`ZbdaVren waarbij werd gebruikgemaakt van glasionomeercement met een hoge viscositeitsgraad verschillen niet
van vergelijkbare restauraties met composiet en compomeer (Louw et al, 2002; Eden et al, 2006; Ersin et al,
2006; Raggio et al, 2013).
 BZZgkaV`h"6GI"gZhiVjgVi^Zh^ci^_YZa^_`ZbdaVgZclVVgbij werd gebruikgemaakt van glasionomeercement met
een hoge viscositeitsgraad hebben een lange levensduur (Van ’t Hof et al, 2006; De Amorim et al, 2012).
 @^cYZgZc W^_ l^Z YZ 6GI lZgY idZ\ZeVhi Zc lVVgW^_
werd gebruikgemaakt van glasionomeercement met een
hoge viscositeitsgraad voelden minder pijn dan kinderen die op de conventionele manier werden behandeld
(Rahimtoola et al, 2000; Honkala et al, 2003; Schriks

b

c

Afb. 2. ART in een eerste tijdelijke molaar van een 3-jarig meisje; cariëslaesie duidelijk zichtbaar (a); met handinstrumenten geopende laesie (b); restauratie en ﬁssuurverzegeling
met glasionomeercement met een hoge viscositeitsgraad (c).
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en Van Amerongen, 2003; De Menezes Abreu et al,
2009). Bovendien werd de ART beter verdragen zonder
lokale anesthesie dan de conventionele behandeling
met lokale anesthesie (Van Bochove en Van Amerongen, 2006).
9Z dcYZgodZ`Zc db e^_c i^_YZch ZZc bdcYodg\WZ]Vcdeling te meten bevatten methodologische fouten,
waardoor zij onbruikbaar waren om de hypothese te
testen dat ART minder behandelangst veroorzaakt dan
de conventionele behandeling (Leal et al, 2009).
6GI"gZhiVjgVi^Zh kVc \aVh^dcdbZZgXZbZci bZi ZZc
hoge viscositeitsgraad waren na 2 jaar kosteneffectief
gunstiger dan vergelijkbare amalgaamrestauraties
(Estupiñán-Day et al, 2006).
>c YZ bdcYodg\kZgaZc^c\ ^c odlZa dcil^``Za^c\h" Vah
ontwikkelde landen is de ART geïntroduceerd en dit
proces zet door.
>chijY^ZWdZ`ZcdkZgXVg^dad\^ZZcb^c^bVVa^ckVh^ZkZ
tandheelkunde komen hoofdstukken voor over de ART.
>c ZZc \gddi VVciVa aVcYZc ldgYZc XjghjhhZc dkZg YZ
ART georganiseerd, waarbij ook andere cariëspreventieve maatregelen worden behandeld.
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Casamassimo, 2003; Bulut en Sharif, 2004; Burke et al,
2005; Fukai et al, 2010; De Amorim et al, 2012).

Conclusie
De bevindingen uit onderzoek laten zien dat de ART, waarbij wordt gebruikgemaakt van glasionomeercement met
een hoge viscositeitsgraad, goede resultaten boekt bij eenvlaksrestauraties in tijdelijke molaren en blijvende (pre)
molarenen en bij het verzegelen van cariësgevoelige putten
en ﬁssuren. De behandelmethode zorgt ervoor dat gebitselementen behouden blijven die anders door extractie verloren zouden gaan en voorkomt dat meer cariëslaesies
ontstaan. Bovendien biedt de ART kansen om elementaire
mondzorg te bieden aan gemeenschappen die hier onvoldoende toegang toe hebben (Frencken et al, 2002). Verder
kan deze behandelmethode de levenskwaliteit van patiënten verbeteren evenals het werkplezier van de tandartsen
die in deze gebieden wonen en werken.
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