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Onderzoek en wetenschap

Lobbezoo, M. Naeije

Onderscheid tussen temporomandibulaire pijn en andere
vormen van orofaciale pijn op basis van een vragenlijst
Onderzocht werd of, los van de gebruikelijke instrumenten voor
de diagnostiek van temporomandibulaire pijn, een vragenlijst on
derscheid kan maken tussen temporomandibulaire pijn en andere
vormen van chronische orofaciale pijn. Daarbij werd uitgegaan van
het biopsychosociaal model. Er werden 509 patiënten die orofa
ciale pijn rapporteerden via een digitale vragenlijst, ingedeeld in
2 groepen op basis van het uitgebreide functieonderzoek: patiën
ten met temporomandibulaire pijn en patiënten met orofaciale pijn
bij wie de diagnose temporomandibulaire pijn werd uitgesloten.
Logistische regressieanalysen toonden aan dat de 2 patiënten
groepen niet van elkaar verschilden voor het merendeel van de
biologische en de psychologische aspecten uit het biopsycho
sociaal model. Wel rapporteerden patiënten met temporoman
dibulaire pijn vaker bruxisme, een hogere pijnintensiteit en vaker
niet-specifieke pijn dan patiënten met andere typen orofaciale pijn.
Het onderzoek toonde aan dat de vragenlijst een hulpmiddel kan
zijn voor het onderscheiden van patiënten met temporomandibu
laire pijn van patiënten met andere oorzaken van orofaciale pijn.

Wat weten we
Het diagnosticeren van chronische orofaciale pijn is doorgaans moeilijk. Toch kunnen specifieke klinische testen
temporomandibulaire pijn goed onderscheiden van andere
vormen van chronische orofaciale pijn. Of een vragenlijst
hierbij een hulpmiddel kan zijn, is echter onbekend.

Wat is nieuw
Patiënten met temporomandibulaire pijn en patiënten met
orofaciale pijn bij wie de klinische diagnose temporomandibulaire pijn werd uitgesloten, verschilden niet van elkaar
voor het merendeel van de biologische en de psychologische aspecten uit het biopsychosociaal model. Wel rapporteerden patiënten met temporomandibulaire pijn vaker
bruxisme, een hogere pijnintensiteit en vaker niet-specifieke pijn dan patiënten met andere orofaciale pijn.

Praktijktoepassing
Een vragenlijst kan niet alleen een hulpmiddel zijn om bio-
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Inleiding
Wanneer patiënten zich met pijnklachten melden bij een
tandarts is er in de meeste gevallen sprake van een acute
dentoalveolaire pijn. Van tandartsen mag worden verwacht
dat zij dit soort pijnen kunnen herkennen en in de meeste
gevallen ook kunnen behandelen. De oorsprong van de pijn
bevindt zich immers in of rondom hetzelfde gebitselement
als waar de pijn wordt ervaren. Dit ligt moeilijker indien er
sprake is van een chronische pijn in het orofaciale gebied.
In dat geval zijn de oorzaak en de locatie van de pijn lastiger te achterhalen, waardoor een adequate behandeling
wordt bemoeilijkt. In het algemeen moet een tandarts
meerdere disciplines bij de diagnostiek en/of de bestrijding van chronische orofaciale pijn betrekken naarmate
het beeld complexer wordt (Stegenga, 2000). Daarentegen
kunnen diagnostiek en behandeling van de meest voorkomende chronische orofaciale pijn, de zogeheten temporomandibulaire pijn, doorgaans met goed resultaat worden
uitgevoerd door een tandarts-algemeen practicus (Naeije
et al, 2000; Van Selms et al, 2009; Visscher et al, 2009).
Volgens de huidige inzichten in de etiologie van temporomandibulaire pijn spelen, naast medisch-biologische
factoren, ook psychologische en sociale factoren een rol
(Suvinen et al, 2005). Deze factoren zijn geïntegreerd
in een biopsychosociaal model dat een algemene multi

dimensionale visie geeft op ziekte en genezing (Engel,
1977). Niet alleen biologische kenmerken (zoals trauma,
overbelasting), maar ook psychologische (waaronder stress
en angst) en sociale kenmerken (zoals de rol van de familie
en de omgeving) zouden een rol spelen bij het ontstaan en/
of in stand houden van deze musculoskelettale pijn. Zo
komt temporomandibulaire pijn vooral voor bij vrouwen
en in de leeftijdscategorie van 18 tot 45 jaar (biologische
factoren) en vertonen patiënten vaker sociale en psychologische problemen (De Leeuw, 2008; Rollman en Gillespie,
2000). Of de factoren uit dit model eenzelfde rol spelen bij
het ontstaan of in standhouden van andere orofaciale pijnen valt echter te bezien. De vraag is of temporomandibulaire pijn op dezelfde manier wordt beleefd als een andere
orofaciale pijn of dat er psychosociale kenmerken bestaan
die patiënten uit een van beide groepen karakteriseren.
Evenzo kan de vraag worden gesteld op basis van welke
biologische factoren temporomandibulaire pijn zich onder
scheidt van andere orofaciale pijnen. In de literatuur zijn
geen onderzoeken gevonden waarin werd onderzocht of
factoren uit het biopsychosociaal model kunnen discrimineren tussen temporomandibulaire pijn en orofaciale pijnen van andere origine. In het hier beschreven onderzoek
wordt dan ook getracht antwoord te geven op de vraag in
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Temporomandibulaire pijn

Andere orofaciale pijn

Aantal patiënten

273 (53,6%)

236 (46,4%)

Gemiddelde leeftijd

38,2 ± 14,1

44,5 ± 13,9

(18-80 jaar)
Geslacht

38 (13,9%) man

73 (30,9%) man

235 (86,1%) vrouw

163 (69,1%) vrouw

Tabel 1. De verdeling van van de onderzoekspopulatie naar aantallen patiënten met
temporomandibulaire pijn en andere orofaciale pijn met vermelding van leeftijd en
geslacht.

hoeverre een vragenlijst inzicht kan bieden in de verschillen tussen patiënten met temporomandibulaire pijn en andere patiënten met orofaciale pijn als wordt uitgegaan van
het biopsychosociaal model.

Materiaal en methode
Onderzoekspopulatie

In de periode januari 2010 tot april 2012 meldden 914 patiënten zich bij de Stafkliniek voor Orale Kinesiologie van
het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam voor
diagnostiek en/of behandeling van klachten in het orofaciale systeem. Voorafgaand aan het klinisch onderzoek vulden al deze patiënten de digitale ‘Diagnostische Vragenlijst’
in. Hiermee worden de klacht, de hulpvraag en de medische achtergrond in kaart gebracht. Daarnaast geven medisch-biologische en psychologische vragen inzicht in de
factoren die een mogelijke rol zouden kunnen spelen bij de
klacht. Van de patiënten rapporteerden 509 pijn in de orofaciale regio. Het betrof pijn in de kauwspieren (pijn in het
aangezicht of in de slaapstreek), pijn in het temporomandibulaire gewricht (pijn vlak voor of in het oor) of orofaciale
pijn op een andere locatie. Patiënten die niet in het onderzoek werden betrokken, hadden de vragenlijst niet volledig
ingevuld (n = 59), hadden geen orofaciale pijn (n = 246),
waren jonger dan 18 jaar (n = 42) of hadden geen toestemming gegeven voor het gebruik van gegevens voor wetenschappelijk onderzoek (n = 58).
Vervolgens werd bij de 509 geïncludeerde patiënten op
basis van een uitgebreid functieonderzoek en een panoramische röntgenopname de diagnose ‘temporomandibulaire pijn’ of ‘orofaciale pijn waarbij een musculoskelettale
oorsprong is uitgesloten’ gesteld (tab. 1) (Naeije et al,
2000). Omdat in het onderzoek werd gekeken naar het verschil tussen deze 2 groepen werd deze indeling de dichotome afhankelijke variabele.

onafhankelijke variabelen geanalyseerd. Hierbij werd gecorrigeerd voor de verstorende variabelen (ook wel ‘confounders’ genoemd) ‘leeftijd’ en ‘geslacht’. Aangezien het
explorerende statistiek betreft, werd een significantieniveau van 2,5% (p < 0,025) gehanteerd. Als effectmaat voor
de relatieve invloed van een variabele op de uitkomst werd
de oddsratio gebruikt en er werd gekeken naar het bijbe
horende significantieniveau. Wanneer de oddsratio significant afwijkt van 1, betekent dit dat voor die variabele een
verschil bestaat tussen de 2 groepen. Hierbij hangt de
grootte van de oddsratio wel af van de eenheid waarmee de
desbetreffende variabele wordt gemeten.

Resultaten
Tabel 2 toont voor de patiënten met temporomandibulaire
pijn en de patiënten met andere orofaciale pijnen de scores
van de onafhankelijke variabelen. Getoond worden het
gemiddelde en de standaarddeviatie (continue variabelen)
en de absolute aantallen met bijbehorend percentage
(dichotome variabelen).
Tabel 3 laat zien dat de groep patiënten met temporomandibulaire pijn sterk verschilde van de groep patiënten
bij wie de diagnose ‘temporomandibulaire pijn’ was uitgesloten met betrekking tot ‘leeftijd’ en ‘geslacht’. De patiënten met temporomandibulaire pijn waren significant jonger
en vaker van het vrouwelijke geslacht.
In Tabel 4 staan de resultaten van de univariate logis
tische regressieanalysen uitgevoerd voor elk van de 16 onafhankelijke variabelen. De uitkomsten van de analysen
zijn gecorrigeerd voor leeftijd en geslacht. De tabel laat
zien dat er voor 13 variabelen geen verschil bestond tussen
de 2 groepen. Daarentegen rapporteerden patiënten met
temporomandibulaire pijn vaker bruxisme, een hogere
pijnintensiteit en vaker niet-specifieke pijn dan de patiënten met andere typen orofaciale pijn.

Discussie
Methodologische aspecten

Met behulp van univariate logistische regressieanalysen
werden de relaties tussen de afhankelijke variabele en de

Tijdens de statistische analyse werd per variabele een logistische regressieanalyse uitgevoerd. Hierdoor werd dus
geen rekening gehouden met de onderlinge (on)afhankelijkheid van al deze variabelen. Toch is er bewust voor gekozen geen multipele logistische regressieanalyse toe te
passen aangezien vooraf bekend was dat diverse onafhankelijke variabelen onderling sterk zouden samenhangen.
De uitkomst van de multipele logistische regressieanalyse
zou dan onder meer afhankelijk zijn van de combinaties
van onafhankelijke variabelen. Ook was het de bedoeling
van dit onderzoek de mogelijkheid aan factoren in kaart te
brengen die zouden kunnen discrimineren tussen patiënten met temporomandibulaire pijn en andere orofaciale
pijn. Uiteindelijk zal een tandarts-algemeen practicus toch
voor iedere patiënt apart de mogelijke rol van deze factoren
op de pijn moeten bepalen.
Het ging hier om een retrospectief onderzoek waarbij,
aan de hand van diverse biologische en psychosociale vari-
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Onafhankelijke variabelen

Uitgaande van het biopsychosociaal model en met behulp
van de ‘Diagnostische Vragenlijst’ werden 16 biologische
en psychologische variabelen in kaart gebracht (tab. 2).
Statistische analyse
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Onafhankelijke

Oorspronkelijke vragenlijst

Aantal

variabelen

of vraag

vragen uit			

standaarddeviatie)

vragenlijst			

Temporoman-

Andere

dibulaire pijn

orofaciale pijn

			

Bereik

Variatie

						

Psychologische stress

Diagnostische Vragenlijst

		

(Van der Meulen en Dworkin, 			

		

niet gepubliceerd)

Depressieve klachten

Depressieschaal van SCL-90

		

(Arindell en Ettema, 2003)			

tot 4 = heel erg

Angstklachten

Angstschaal van SCL-90

0 = helemaal niet

		

(Arindell en Ettema, 2003)			

tot 4 = heel erg

Niet-specifieke

Somatisatieschaal van SCL-90

0 = helemaal niet

lichamelijke klachten

6

16
10
8

0-24

0 = geen

0- 64
0-40
0–32

0 = helemaal niet

tot 4 = altijd

Niet-specifieke pijn

Somatisatieschaal van SCL-90

0 = helemaal niet

		

(Arindeel en Ettema, 2003)			

tot 4 = altijd

Slaapproblemen

Slaapschaal van de SCL-90

0 = helemaal niet

		

(Arindeel en Ettema, 2003)			

Oral Health
Impact Profil

Verkorte vragenlijst

3
14

0–16
0–12
0–56

0 = nooit
tot 4 = altijd

Bruxisme

Bruxismeschaal van vragenlijst

0 = nooit

		

over orale parafuncties			

		

(Van der Meulen, 2006)

Bijtactiviteiten

Bijtactiviteitenschaal van

		

vragenlijst over orale parafuncties			

		

(Van der Meulen, 2006)

Parafunctionele

Activiteitenschaal weke delen van

3

5

0–16

de weke delen

(Van der Meulen, 2006)
3

0 = nooit

0 = nooit

4,7 ± 5,9

4,9 ± 6,0

4,7 ± 3,4

4,1 ± 3,4

4,7 ± 4,4

4,0 ± 3,6

6,5 ± 3,2

6,2 ± 2,9

15,0 ± 10,8

14,5 ± 12,1

5,0 ± 3,8

3,7 ± 3,6

1,6 ± 1,6

1,5 ± 1,5

2,3 ± 2,8

2,3 ± 2,8

56,6 ± 18,6

50,5 ± 22,2

30,2 ± 28,5

32,1 ± 30,1

tot 4 = altijd

Pijnintensiteit

RDC/TMD (Dworkin en

		

LeResche, 1992; 			

		

Lobbezoo et al, 2005)

Pijnhinder

RDC/TMD (Dworkin en

		

LeResche, 1992; 			

10 = niet in staat tot

		

Lobbezoo et al, 2005)			

enigerlei activiteiten

Duur van de pijn

Hoeveel jaar of maanden geleden

Korter dan 3 maanden tot

		

kreeg u voor het eerst deze pijn?			

3

9,2 ± 10,3

tot 4 = altijd

0–20

vragenlijst over orale parafuncties 			

9,6 ± 10,9

tot 4 = altijd

0–12

activiteiten met

5,6 ± 4,6

tot 4 = heel erg

(Van der Meulen, 2011)			
4

6,0 ± 4,8

tot 4 = erg veel

(Arindell en Ettema, 2003)			
4

Resultaten (gemiddelde en

0–100

0 = geen pijn tot 10 =
ergst mogelijke pijn

0–100

1	-	

0 = geen belemmering tot

langer dan 10 jaar geleden1:

					- Korter dan 6 mnd

49 (17,9%)

40 (16,9%)

					- Langer dan 6 mnd

195 (71,4%)

138 (58,5%)

					- Missende waarden

29 (10,6%)

58 (24,6%)

psychologische of psychiatrische			- Ja

101 (37,0%)

84 (35,6%)

behandeling ondergaan?			- Nee

170 (62,3%)

151 (64,0%)

2 (0,7%)

1 (0,4%)

Psychologische
behandeling
		

Heeft u nu of in het verleden een

1	-	

Ja of nee:

					- Missende waarden
Dagelijks alcohol

Gebruikt u dagelijks alcohol?

1	-	

Ja of nee

					- Ja
					- Nee
Roken

Rookt u?

1	-	

32 (11,7%)

51 (21,6%)

241 (88,3%)

185 (78,4%)

Ja of nee

					- Ja
					- Nee

55 (20,1%)

62 (26,3%)

218 (79,9%)

174 (73,7%)

SCSL-90 = Symptom Checklist-90
RDC/TMD = Research Diagnostic Criteria for Temporomandibular Disorders
1

= vervolgens werden de patiënten ingedeeld in de volgende groepen: korter dan 6 maanden geleden; langer dan 6 maanden geleden; missende waarden.

Tabel 2. Beschrijvende gegevens van de onafhankelijke variabelen voor de patiëntengroepen met temporomandibulaire pijn en andere orofaciale pijn.
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B

p

OR (95%-BI)

Leeftijd	-0,031

< 0,001

0,969 (0,957 – 0,982)

Geslacht

< 0,001

2,770 (1,784 – 4,301)

1,019

Tabel 3. Uitkomsten van de univariate logistische regressieanalysen op de factoren
leeftijd en geslacht. Per variabele wordt de regressiecoëfficiënt (B-waarde) getoond,
de p-waarde en de oddsratio (OR) met bijbehorend 95%-betrouwbaarheidsinterval
(95%-BI).

abelen, werd getracht verschillen (en overeenkomsten)
tussen temporomandibulaire pijn en andere orofaciale pijnen te achterhalen binnen een groep patiënten die behandeling zochten in een kliniek voor orale kinesiologie.
De data die in dit onderzoek zijn gebruikt, waren afkomstig
uit de digitale ‘Diagnostische Vragenlijst’ en het uitgebreide functieonderzoek. De voordelen van een retrospectief
onderzoek zijn dat dit relatief snel en met weinig kosten
uitvoerbaar is. Nadeel is dat de data op voorhand zijn verzameld ten behoeve van klinische doeleinden en niet
zozeer ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek. Op
deze manier kan niet specifiek worden gevraagd naar aspecten die voor dit onderzoek mogelijk van belang zouden
kunnen zijn, zoals sociale aspecten (bijvoorbeeld de mate
van ervaren steun door familie en/of werk). Ook werd in de
vragenlijst niet gevraagd naar etnische en culturele achtergrond. Van deze aspecten is bekend dat zij niet alleen van
invloed kunnen zijn op pijnbeleving en pijnrapportage,
maar ook op psychologische factoren, zoals stress en
depressie (Lasch, 2000; Van der Meulen et al, 2009). Een
ander nadeel is het subjectieve karakter van een vragenlijst
als meetinstrument. Hieraan valt weinig te doen, zeker niet
voor onderzoek waarin subjectieve fenomenen als pijn,
stress en depressie worden onderzocht. In dit onderzoek
was ervoor gekozen de klinische diagnose ‘temporomandibulaire pijn’ niet verder te differentiëren in subdiagnosen
(pijn uitgaande van de kauwspieren, temporomandibulair
gewricht of beide) aangezien dit de analyse en de interpretatie van de resultaten zou bemoeilijken. Ook was het niet
mogelijk voor iedere patiënt met orofaciale pijn, bij wie de
diagnose temporomandibulaire pijn was uitgesloten, een
meer specifieke diagnose voor de pijnstoornis te stellen.
Het betroffen doorgaans chronische pijnstoornissen van
neuropathische oorsprong of waarvan een specifieke diagnose moeilijk was te stellen (zoals ‘atypische odontalgie’).
Interpretatie van de onderzoeksresultaten

In dit vergelijkend onderzoek werden tussen de 2 patiënten
groepen geen significante verschillen gevonden voor het
merendeel van de psychologische aspecten uit het biopsychosociaal model. De 2 patiëntengroepen verschilden niet
van elkaar in de mate van psychologische stress, depressieve klachten, angstklachten en levenskwaliteit in relatie
tot de mondgezondheid. Ook verschilden ze niet van elkaar
op de biologische aspecten niet-specifieke lichamelijke
klachten, slaapproblemen, bijtactiviteiten en parafunctionele activiteiten met de weke delen. Verder bleek uit dit
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onderzoek dat geen verschillen werden gevonden tussen
de 2 groepen in pijnhinder, chroniciteit van de pijn, het
(hebben) ondergaan van een psychologische/psychiatrische behandeling, het (dagelijks) gebruik van alcohol en
roken. Deze resultaten suggereren dat patiënten met temporomandibulaire pijn deze psychologische en biologische
aspecten niet anders beoordelen dan patiënten met andere
vormen van orofaciale pijn. Wel zijn er tussen de 2 patiëntengroepen statistisch significante verschillen voor de scores op bruxisme, pijnintensiteit en niet-specifieke pijn.
Het bleek dat de oddsratio op temporomandibulaire pijn
toeneemt naarmate hoger werd gescoord op deze 3 variabelen. Met andere woorden, patiënten die zich presenteren
met temporomandibulaire pijn scoren gemiddeld hoger op
deze variabelen dan patiënten met andere vormen van orofaciale pijn.
De oddsratio voor de variabele ‘pijnintensiteit’ was
1,017. Dit betekent dat wanneer de score op pijnintensiteit
van een patiënt 1 eenheid hoger is, de kans dat deze patiënt daadwerkelijk temporomandibulaire pijn heeft 1,017
keer zo groot is. Aangezien een éénpuntsverschil op een
schaal van 0 tot 100 slechts marginaal is te noemen, is de
bijbehorende oddsratio dan ook klein. De oddsratio voor
een verschil van bijvoorbeeld 25 punten in pijnintensiteit
zou een (klinisch) meer relevante waarde betekenen. Deze
‘nieuwe’ oddsratio wordt berekend door de e-macht te nemen van 25 keer de B-waarde en is dan 1,53. Dit betekent
dat wanneer een patiënt 25 punten hoger scoort op pijnintensiteit, de kans dat hij temporomandibulaire pijn heeft
voor die patiënt meer dan 1,5 keer groter is dan bij patiënten die geen temporomandibulaire pijn hebben.
Op dezelfde manier kan de oddsratio voor de factor
‘niet-specifieke pijn’ worden geïnterpreteerd. Wanneer de
score op de vragen over niet-specifieke pijn 1 punt hoger
is, dan is de kans op het hebben van temporomandibulaire
pijn 1,075 hoger dan bij patiënten die een andere orofa
ciale pijn hebben. Aangezien in dit geval sprake is van een
schaal van 0 tot 16, is het relevanter om te kijken naar de
oddsratio bij een verschil van bijvoorbeeld 5 punten.
De oddsratio is dan 1,43.
Tot slot blijkt ook een relatie te bestaan tussen temporomandibulaire pijn en het rapporteren van bruxisme.
Voor bruxisme (bereik 0 – 16) blijkt dat met ieder punt dat
de score op deze schaal toeneemt, de kans op het hebben
van temporomandibulaire pijn 1,065 keer groter wordt en
dat bijvoorbeeld 5 punten hoger op deze schaal de kans op
temporomandibulaire pijn 1,37 keer groter is.
Klinische relevantie

De relatie tussen bruxisme en temporomandibulaire pijn,
zoals uit de resultaten van dit onderzoek wordt gesuggereerd, blijkt niet altijd in de literatuur te worden bevestigd.
Zo hebben klinische onderzoeken waarin nachtelijke registraties van bruxisme bij patiënten met temporomandibulaire pijn werden uitgevoerd dit verband tot op heden nog
onvoldoende aangetoond (Pergamalian et al, 2003; Van
Selms et al, 2008). Daarentegen blijkt uit diverse artikelen
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Onafhankelijke variabelen

B

p

OR (95%-BI)

Psychologische stress

0,009

0,653

1,009 (0,970 – 1,050)

Depressieve klachten

0,006

0,477

1,006 (0,989 – 1,024)

Angstklachten

0,000

0,977

1,000 (0,970 – 1,032)

Niet-specifieke lichamelijke klachten 	-0,003

0,861

0,997 (0,961 – 1,034)

Niet-specifieke pijn

0,072

0,019

1,075 (1,012 – 1,142)

Slaapproblemen

0,053

0,091

1,054 (0,992 – 1,121)

Oral Health Impact Profile

0,015

0,081

1,015 (0,998 – 1,032)

Bruxisme

0,063

0,016

1,065 (1,012 – 1,121)

Bijtactiviteiten	-0,074

0,251

0,928 (0,818 – 1,054)

Parafunctionele activiteiten met de weke delen	-0,030

0,382

0,970 (0,907 – 1,038)

Pijnintensiteit

0,017

0,001

1,017 (1,007 – 1,028)

Pijnhinder

0,001

0,884

1,001 (0,993 – 1,008)

Duur van de aangezichtspijn	-0,132

0,613

0,876 (0,526 – 1,460)

Psychologische behandeling	-0,093

0,632

0,911 (0,622 – 1,334)

Dagelijks alcohol	-0,286

0,282

0,751 (0,446 – 1,265)

Roken

0,102

1,412 (0,933 – 2,137)

0,345

Tabel 4. Uitkomsten van de univariate logistische regressieanalysen. Per variabele wordt de regressiecoëfficiënt (B-waarde) getoond, de p-waarde en
de oddsratio (OR) met bijbehorend 95%-betrouwbaarheidsinterval (95%-BI). Vetgedrukt de variabelen die discrimineerden tussen beide pijngroepen
(p < 0,025).

dat experimenteel bruxisme wel is geassocieerd met spierpijn in de kauwspieren (Glaros en Burton, 2004; Koutris et
al, 2009; Svensson en Graven-Nielsen, 2001). Ook wordt
de relatie tussen bruxisme en temporomandibulaire pijn
vaak gerapporteerd in onderzoeken waarin is gebruik
gemaakt van vragenlijsten om bruxisme vast te stellen
(Manfredini en Lobbezoo, 2010). Een mogelijke verklaring
voor het feit dat onderzoeken die gebruikmaken van zelf
evaluatie van bruxisme vaker positieve relaties lijken op te
leveren dan onderzoeken die gebruikmaken van instrumentele technieken, kan liggen in de opvatting van patiënten
dat er een relatie bestaat tussen bruxisme en temporomandibulaire pijn. Zo zouden patiënten met ochtendhoofdpijn
dit kunnen wijten aan vermeend bruxisme gedurende hun
slaap. Uit onderzoek van Van der Meulen et al (2010) blijkt
dat hoe hoger de zelfgerapporteerde bruxismefrequentie is,
hoe meer patiënten geloven dat bruxisme de oorzaak van
de temporomandibulaire pijn is. Toekomstig onderzoek zal
meer duidelijkheid moeten brengen over deze paradox.
Het is lastig te verklaren waarom patiënten met temporomandibulaire pijn verhoudingsgewijs hoger scoorden op
pijnintensiteit dan patiënten met andere orofaciale pijn.
Mogelijkerwijs bevonden zich in de groep met niet-temporomandibulaire orofaciale pijn relatief meer patiënten bij
wie een andere hoofdklacht dan ‘pijn’ de reden was voor de
verwijzing, zoals gebitsslijtage of een functieprobleem.
Het is bekend dat patiënten met temporomandibulaire
pijn vaak ook pijn in andere delen van het lichaam rapporteren, bijvoorbeeld in de nek of de rug (De Wijer et al, 1996;
Visscher et al, 2001). Dit is in overeenstemming met wat is
gevonden in dit onderzoek. Er was namelijk een significant
verschil tussen de patiënten met temporomandibulaire pijn
en de patiënten met andere orofaciale pijn bij het rapporte-

ren van niet-specifieke pijn. Deze uitkomst past ook binnen
het huidige denkbeeld over de relatie tussen wijdverspreide
pijn, bijvoorbeeld fibromyalgie, en temporomandibulaire
pijn (Fricton, 2004). Hoewel fibromyalgie slechts bij een
klein deel van de patiënten met temporomandibulaire pijn
wordt gediagnosticeerd, rapporteert het overgrote deel van
de patiënten met fibromyalgie wel temporomandibulaire
pijn (Plesh et al, 1996). Het valt daarom te verwachten dat
een deel van de patiënten met temporomandibulaire pijn
niet louter een lokale pijn had.
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Slotbeschouwing
Met dit onderzoek is getracht antwoord te geven op de
vraag in hoeverre, met behulp van een vragenlijst, onderscheid kan worden gemaakt tussen temporomandibulaire
pijn en andere orofaciale pijnen, uitgaande van het bio
psychosociaal model. Hoewel er diverse beperkingen kleven aan een retrospectief vragenlijstonderzoek, kan toch
worden geconcludeerd dat veel overeenkomsten bestaan
tussen de 2 groepen patiënten, vooral op de psychologische aspecten. Een duidelijk verschil lijkt op het medischbiologische vlak te liggen. Zo rapporteerden patiënten met
temporomandibulaire pijn vaker bruxisme dan patiënten
met andere orofaciale pijn, al zou dit ook kunnen liggen
aan de mogelijke opvatting van patiënten dat een relatie
bestaat tussen bruxisme en temporomandibulaire pijn.
Daarnaast hadden patiënten met temporomandibulaire
pijn vaker pijn in andere delen van het lichaam. Een vragenlijst als de in dit onderzoek gebruikte ‘Diagnostische
Vragenlijst’ geeft niet alleen veel achtergrondinformatie
over de klacht, maar kan ook een hulpmiddel zijn om biologische en psychologische karakteristieken van de klacht
in kaart te brengen.
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