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Inleiding
Gebitsslijtage komt bij iedereen voor en is een fysiologisch proces. Soms verloopt de slijtage
sneller dan normaal en dan kan het pathologisch worden. Dit kan dit leiden tot functionele
problemen, zoals gevoeligheid of pijnklachten, verminderde kauwfunctie of verminderde esthetiek
als gevolg van die slijtage. Hoe herkent u slijtage? Welke diagnose stelt u en welke
behandelopties zijn er? Hoe legt u gebitsslijtage vast in het patiëntendossier?
In dit studiepakket wordt ingegaan op deze vragen. U vindt er achtergrondinformatie en
aanbevelingen voor het herkennen en aanpakken van gebitsslijtage in de algemene
tandartspraktijk.
NB: Restauratief ingrijpen bij gebitsslijtage komt maar zeer beperkt aan bod.

Doel van dit

•

Het bevorderen van bewustwording, kennis en (praktische) vaardigheden bij tandartsen al-

•

Resultaat: tandartsen hebben meer kennis over gebitsslijtage, maken een juiste afweging

studiepakket

gemeen practici ten aanzien van het herkennen en aanpakken van gebitsslijtage.
tussen counselen/monitoren en restauratief behandelen en leggen gebitsslijtage vast in het
patiëntendossier.

Opbouw IQual-

Het studiepakket bestaat uit een webinar en een korte module. Het webinar wordt uitgezonden

Programma

op 18 februari 2015 en is nadien te bekijken via de website van de KNMT. Het webinar duurt
circa 1 uur. De module neemt een bijeenkomst van twee tot drie uur in beslag. In de module
wordt gewerkt aan praktische (groeps)opdrachten. Daarbij wordt verwezen naar relevante
literatuur.

Leeswijzer

In bijlage 2 vindt u een leeswijzer met daarin uitleg over de opbouw van dit pakket.

Handleiding voor de

Voor de gespreksleider is er een korte handleiding beschikbaar waarin suggesties worden

gespreksleider

gegeven voor het uitwerken van de module. Ook zijn in de handleiding antwoordsuggesties op de
gestelde vragen en opdrachten te vinden.

Praktische regelingen

Spreek vooraf per module af wie gespreksleider is. Alle deelnemers brengen het eigen
studiepakket mee naar de bijeenkomst. De gespreksleider bereidt zich aan de hand van de
handleiding goed voor op de bijeenkomst en zorgt ervoor dat de benodigde materialen aanwezig
zijn. Een vergaderaccommodatie met white-board en/of flipover en beamer is wenselijk.

Literatuur

In dit studiepakket is een literatuurlijst opgenomen. Voor vragen over literatuur kunt u terecht bij
het KNMT-Mediacentrum, mediacentrum@knmt.nl of tel. 030 607 63 84.
In dit studiepakket zijn cursief en in kleur tips voor u als gespreksleider opgenomen voor de uitvoering van de avond over dit thema. Ook vindt u in kleur antwoordsuggesties op de vragen uit
het studiepakket.
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Als gespreksleider hebt u een belangrijke rol tijdens de avond. U zorgt er vooraf voor dat de
benodigde materialen aanwezig zijn en tijdens de avond heeft u de leiding. U begint met het
doornemen van de individuele opdrachten die u en uw collega’s ter voorbereiding thuis gemaakt
hebben. De antwoordsuggesties vindt u in kleur onder de vraag. Vervolgens verdeelt u de groep
in subgroepen en gaat u aan de slag met de eerste groepsopdracht. Na enige tijd roept u
iedereen weer bij elkaar voor de plenaire nabespreking van deze groepsopdracht. U leidt de
volgende groepsopdracht in, deze wordt uitgewerkt door de deelnemers en weer door u
nabesproken. Zo werkt u alle groepsopdrachten door.
Het doel van de avond is dat u met de deelnemers in gesprek gaat over het herkennen en
aanpakken van gebitsslijtage in de eigen praktijk. De opdrachten zijn hier een hulpmiddel bij.
Voor u als gespreksleider is het belangrijk om een goede balans te vinden tussen het werken aan
de opdrachten en de aandacht voor (andere) zinvolle inhoudelijke discussies. Het doel is niet om
alle opdrachten uit de modules door te werken, maar wel om te bereiken dat uw collega’s
handvatten krijgen met betrekking tot het herkennen en aanpakken van gebitsslijtage en wat dit
betekent voor de eigen praktijk.
Voor groepsopdracht 1.2 heeft u 3 flip-overvellen en stiften nodig. Zorg dat u deze meeneemt
naar de avond. Ook is het handig om het beeldmateriaal van de casussen te presenteren op een
scherm of u kunt een aantal setjes vooraf in kleur afdrukken.
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Module 1: Gebitsslijtage
1.1 Inleiding
Gebitsslijtage is een veelvoorkomend probleem. Ook in uw praktijk krijgt u er mee te maken.
Gelukkig is er de laatste jaren steeds meer bekend over mogelijke oorzaken van gebitsslijtage.
Zo herkennen we slijtage als gevolg van maagzuurproblemen bijvoorbeeld beter (er zijn
duidelijke risicogroepen).
Dat gebitsslijtage vaker wordt herkend, wil nog niet zeggen dat het ook vaker voorkomt. Er is
geen epidemiologisch onderzoek beschikbaar onder volwassenen dat dit bevestigt. Wel is
duidelijk dat mensen hun eigen gebit langer behouden door een betere controle over cariës en/of
parodontologische problemen en daardoor zal slijtage over een lagere periode kunnen
plaatsvinden.
Wat doet u als u gebitsslijtage vermoedt bij een patiënt? Daarover gaat het in deze module.
In deze bijeenkomst werkt u aan de volgende doelen:
U:
•

heeft kennis van oorzaken van gebitsslijtage;

•

bent bekend met verschijningsvormen van gebitsslijtage;

•

heeft geoefend met het observeren en interpreteren van beeldmateriaal;

•

kunt een juiste afweging maken tussen counselen/monitoren en restauratief behandelen bij
patiënten met (ernstige) gebitsslijtage;

•

durft bij patiënten met gebitsslijtage vaker te kiezen voor counselen/monitoren;

•

heeft inzicht in mogelijkheden om gebitsslijtage vast te leggen in het patiëntendossier.

1.2 Voorbereiding op de eerste bijeenkomst
Ter voorbereiding op de eerste bijeenkomst oriënteert u uzelf op het thema door onderstaande
activiteiten uit te voeren.

" Individuele

Bekijk het webinar over gebitsslijtage dat u kunt vinden op de IQual-pagina op de KNMT website

opdracht 1.1

(www.knmt.nl/iqual). Beantwoord daarna onderstaande vragen.
1. Welk informatie uit het webinar is u opgevallen?
____________________________________________________________________________________________

2. Wat was nieuw voor u?
____________________________________________________________________________________________
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3. Welke leervragen kunt u voor uzelf formuleren als het gaat om het herkennen en aanpakken
van gebitsslijtage in uw eigen praktijk?
____________________________________________________________________________________________

Als voorbereiding hebben deelnemers live het webinar gevolgd of de KNMT website bezocht en
daar het webinar bekeken. Bespreek met de deelnemers de 3 vragen. Eventueel kunt u ervoor
kiezen om de leervragen uit vraag 3 op een flip-overvel te noteren. Ga na of deze vragen allemaal aan bod kunnen komen deze avond. Gedurende de avond bewaakt u of de besproken leervragen aan bod zijn geweest. Zo niet, dan stuurt u bij.

" Individuele

Gebitsslijtage komt veel voor. Ook in uw praktijk krijgt u hier mee te maken. Ter voorbereiding op

opdracht 1.2

de bijeenkomst is het handig dat u zicht krijgt op uw aanpak. Beantwoord onderstaande vragen
om hierop zicht te krijgen.
1.

Heeft u in uw praktijk afspraken gemaakt over de aanpak van gebitsslijtage? Zo ja, welke?

____________________________________________________________________________________________

2.

Bij welke groep patiënten in uw praktijk lijkt gebitsslijtage vooral voor te komen?

____________________________________________________________________________________________

3.

Wanneer kiest u voor counselen/monitoren en wanneer voor restauratief behandelen?

____________________________________________________________________________________________

4.

Hoe legt u (de progressie van) gebitsslijtage vast in het dossier?

____________________________________________________________________________________________

5.

Behandelt u patiënten met ernstige gebitsslijtage zelf of verwijst u door? Naar wie verwijst u
door?

____________________________________________________________________________________________

Als voorbereiding hebben deelnemers in kaart gebracht welke aanpak zij hanteren in de eigen
praktijk met betrekking tot gebitsslijtage. Neem met elkaar de vragen door. Ga niet te diep in op
individuele situaties en vermijd lange discussies. Daar is later op de avond voldoende ruimte
voor. Deze opdracht is bedoeld om kort de huidige situatie weer te geven in ieders praktijk.
Wat valt op? Welke algemene conclusies kunt u trekken?
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1.3 Herkennen van gebitsslijtage en stellen van een diagnose
Gebitsslijtage kan een mechanische of een chemische oorzaak hebben. We spreken over attritie
(mechanische slijtage als gevolg van functie en/of parafunctie) en abrasie (mechanische slijtage
als gevolg van andere factoren dan functie en/of parafunctie (knarsen en klemmen). Erosie is
chemische slijtage die niet het gevolg is van cariës.
Als tandarts kunt u geneigd zijn om bij het herkennen van
gebitsslijtage snel een diagnose te stellen. Het blijkt echter
dat gebitsslijtage multifactorieel van aard is, waarbij er
bijna altijd sprake is van een combinatie van mechanischeen chemische slijtage. Het is dus van groot belang om
eerst goed te bekijken HOE de slijtage eruit ziet alvorens
te bepalen wat de oorzaak van de slijtage kan zijn.
Gebitsslijtage kan diverse verschijningsvormen hebben. Onderstaande werklijst met
verschijningsvormen gerangschikt naar locatie in de mond, biedt aanknopingspunten. Deze lijst
wordt door tandartsen gebruikt om wat gestructureerder naar gebitsslijtage te (leren) kijken:

! Tip

•

Wat ziet u precies?

•

Waar zit het?

•

In hoeverre spelen mechanische en chemische aspecten een rol?

Posterior

Anterior

Non Carious Cervical Lesions

Non Carious Cervical Lesions

(NCCL’s)

(NCCL’s)

Cupping tpv (pre)molaren

Transparante incisale randen

Afgevlakt occlusievlak

Op elkaar ingesleten front

Scherpe knobbeltoppen

Verlies oppervlaktestructuur

Slijtage palatinale knobbels

Palatinale slijtagefacetten (inbeet)

Hoogstaande restauraties

Grooving

In bijlage 1 vindt u de werklijst aangevuld met voorbeeldplaatjes van verschijningsvormen van
gebitsslijtage.

" Groeps-

Bekijk met elkaar de foto’s uit bijlage 3 en bespreek met elkaar wat u ziet. Welke

opdracht 1.1

verschijningsvormen van gebitsslijtage herkent u?
____________________________________________________________________________________________

U kunt deze opdracht in subgroepen laten uitvoeren waarbij de deelnemers met elkaar de foto’s
bekijken en bespreken. Bij een groep van maximaal 10 personen kunt u ook plenair het beeldmateriaal bekijken. U kunt dan ook de PowerPointpresentatie van het beeldmateriaal gebruiken. Deze presentatie kunt u downloaden van de IQualpagina.
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Heeft frisdrank een groot effect op het ontstaan van gebitsslijtage? Vroeger werd gedacht van
wel. Aan patiënten met gebitsslijtage wordt daarom door de tandarts vaak gevraagd of zij veel
frisdrank drinken. Tandartsen vragen dit niet aan patiënten die geen slijtage vertonen (maar vaak
drinken zij ook veel frisdrank).
Frisdrank blijkt een veel minder groot effect te hebben op het ontstaan
van ernstige gebitsslijtage dan werd aangenomen. Uit longitudinaal
onderzoek (bij kinderen) komt wel naar voren dat bijvoorbeeld cola
een risicofactor is, maar het effect is veel minder dan over het
algemeen werd aangenomen.
Ernstige gebitsslijtage is bijna nooit te herleiden naar slechts één oorzaak. Gebitsslijtage is
multifactorieel van oorsprong, waarbij het evenwicht tussen factoren is verstoord.
Het orale milieu is zeer tolerant en kan zeer veel hebben voordat er een probleem ontstaat
(evenwicht tussen aanval-afweer). Echter op het moment dat het evenwicht verstoord is, kan het
proces snel gaan. Dit geldt niet alleen bij slijtage maar ook bijvoorbeeld bij cariës!

1.4 Aanpak van gebitsslijtage: wat zijn de opties?
U hebt bij een patiënt gebitsslijtage geconstateerd, u heeft enkele verschijningsvormen herkend
en gezien dat er sprake is van een combinatie van mechanische- en chemische slijtage. Wat nu?
Wat gaat u doen? Welke opties hebt u? In principe hebt u de keuze uit 2 opties:
•

Counselen en monitoren: uitleg geven, informeren, raadgeven en actief de gebitsslijtage
door de tijd heen vervolgen (progressie objectief vastleggen door momentopnames te
vergelijken);

•

Restauratief behandelen: de dentitie opbouwen met restauraties (direct door middel van
composiet of met indirecte technieken).

Normaliter start u met counselen en monitoren. Uw keuze wordt bepaald door de
behandelbehoefte (zorgvraag) van de patiënt en door de door u als tandarts bepaalde
behandelnoodzaak (reden om te behandelen). Als deze beide op een lijn liggen is de oplossing
gemakkelijk. Het wordt lastiger als de patiënt geen zorgvraag heeft en u als tandarts wel graag
wilt ingrijpen omdat u denkt dat er een behandelnoodzaak bestaat.
Wat is een zorgvraag? Meestal gaat het om functieproblemen die een patiënt ervaart zoals
gevoeligheid of pijn bij eten en drinken of moeite met kauwen. Ook afbrokkelende restauraties en
elementen kunnen voor last zorgen. Ook esthetiek door weefselverlies kan onder
functieproblemen vallen, zeker als de esthetiekproblemen direct gerelateerd zijn aan het
functieprobleem.
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Voor u als tandarts is de zorgvraag van de patiënt leidend. Als deze er niet is, moet u
terughoudend zijn om een restauratieve behandeling te starten. Als de patiënt geen zorgvraag
heeft, is er minder commitment en kan er sprake zijn van een mindere acceptatie van de
behandeling. Daarnaast is er een aantal factoren van belang die mede kunnen bepalen wanneer
we een restauratieve behandeling starten, onder andere slijtagegraad, aangedane vlakken,
aantal aangedane elementen, snelheid slijtageproces, leeftijd patiënt, etiologische factoren. Is
een restauratieve behandeling geïndiceerd, hanteer dan de volgende uitgangspunten:
•

Kies voor non-invasief of minimaal invasief

•

Composiet lijkt het materiaal van eerste keus te zijn

•

Directe en indirecte technieken (duurder) zijn beide mogelijk

Counselen en monitoren
De behandeloptie counselen houdt in dat u uitleg en voorlichting geeft. Ook kunt u preventieve
maatregelen treffen. Bij attritie kunt u een opbeetplaat adviseren. Dit heeft echter alleen zin als
de patiënt zich ook bewust is van nachtelijk klemmen of knarsen. Bij een patiënt die in de nacht
met de mond open ligt te slapen en overdag zich letterlijk aan het verbijten
is, daar heeft een opbeetplaat weinig tot geen zin. Daarnaast komt ook nog
dat er eerst weer goed gekeken dient te worden waar de slijtage vandaan
komt. Als er slijtagefacetten zitten op die plaatsen waar geen
occlusie/articulatie is, dan kan de slijtage niet komen door bruxisme en is er
sprake van een chemische slijtage. Denk hierbij ook aan reflux!
Bij reflux verwijst u door naar de huisarts of de lokale maag-darm-leverarts.
Eventueel kunt u Omeprazol 20mgr door de huisarts laten voorschrijven en gedurende enkele
weken kijken of er verbeteringen optreden in algemene gesteldheid en/of gevoeligheid van
elementen.
Bij erosie kunt u ondersteunende middelen adviseren zoals tandpasta of spoeldrank dat
tinfluoride bevat. Deze producten met tinfluoride lijken een beschermende werking tegen een
erosie aanval te geven, echter voldoende klinisch bewijs hiervoor ontbreekt nog.

! Tip

Op de website van de Nederlandse Vereniging van Maag-Darm-Leverartsen vindt u meer
informatie over reflux, onder andere in de richtlijn gastro-oesofageale reflux:
http://www.mdl.nl/uploads/240/823/Richtlijn_GORZ_MDL-format_FINAL.pdf
Bij monitoren meet u de mate van slijtage en de
progressie. Dit doet u met intraorale opnames,
gebitsmodellen en eventueel een index. Monitoren
betekent dus niet dat u niets doet!
Het counselen en monitoren moet u zo lang mogelijk
proberen vol te houden. Vaak is er een trage

Monitoren(

≠

Niets(doen!!

progressie van de slijtage. Periodes van activiteit en
inactiviteit wisselen elkaar af. En in tegenstelling tot wat veel tandartsen denken is counselen en
monitoren ook bij een hoge mate van slijtage toepasbaar. De aanname dat op het moment dat de
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slijtage tot in het dentine zit ‘de slijtage veel sneller gaat’ is niet onderbouwd. Uit de schaarse
literatuur blijkt dat de snelheid waarmee glazuur/dentine slijt helemaal niet hoeft toe te nemen.

" Groeps-

Casuïstiek

opdracht 1.2

Hieronder staan 3 casussen. Werk deze uit aan de hand van de vragen. In bijlage 4 vindt u het
fotomateriaal bij de casussen in groter formaat.
Verdeel eventueel de groep in subgroepen en laat elke subgroep een casus uitwerken op een
flip-overvel. Na uitwerking kunnen de subgroepen hun uitwerking presenteren aan de plenaire
groep. Bij een groep van maximaal 10 personen kunt u ook plenair het beeldmateriaal bekijken
en de casussen na elkaar uitwerken.
Casus 1 Mevrouw Mulder
In uw stoel zit mevrouw Mulder. Zij is 43 jaar en heeft last van afbrokkelende elementen.
Mevrouw stoort zich aan haar zeer korte voortanden. Ook zijn haar tanden in toenemende mate
gevoelig bij het eten en bij het drinken van koude dranken. Mevrouw Mulder heeft haar eet- en
drinkgedrag hierop aangepast en licht toe dat zij geen koude dranken en witte wijn meer drinkt.
De speekselflow en pH is normaal. Mevrouw Mulder is bekend met reflux-ziekte, maar is hier niet
voor onder behandeling bij MDL-arts/huisarts.
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Vragen bij casus 1:
1.

Wat weet u van reflux? Op de website van de Nederlandse Vereniging van Maag-DarmLeverartsen vindt u meer informatie en een richtlijn over deze ziekte.

____________________________________________________________________________________________

2.

Is er sprake van gebitsslijtage, welke verschijningsvormen herkent u?

____________________________________________________________________________________________

3.

Wat is uw diagnose?

____________________________________________________________________________________________

4.

Wat is uw aanpak? Alleen counselen en monitoren of ook restauratief behandelen?

____________________________________________________________________________________________

Antwoordsuggestie voor de begeleider
Diagnose:
•

Men kan hier spreken van een pathologische (ernstige) gebitsslijtage.

•

Er zijn forse functionele problemen: o.a. gevoelige gebitselementen.

•

Slijtage lijkt zeer waarschijnlijk afkomstig te zijn van reflux-ziekte (palatinale knobbels

•

Alle reflux symptomen zijn aanwezig, maar is onbehandeld.

boven en occlusale vlakken ondermolaren zijn het ernstigst aangedaan).
Aanpak:
•

De patiënt eerst doorsturen naar de huisarts met het advies om een gastroscopie te laten doen bij een MDL-arts (pathologie uitsluiten) en medicamenteus reflux te behandelen, bv met Omeprazol 20mg.

•

Daarnaast de dentitie op te bouwen met directe composietrestauraties in een beetverhoging van ongeveer 5mm.
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Casus 2 Mijnheer Boer
Mijnheer Boer is 57 jaar en heeft met u een afspraak omdat restauraties in de ondermolaren
regelmatig kapot gaan. Mijnheer Boer heeft geen functionele problemen. Hij is niet bekend met
knars- of klemgewoonten en bijt niet op nagels of pennen. Mijnheer heeft een normaal eet- en
drinkpatroon te hebben. Hij heeft op uw eerdere verzoek een voedingsdagboek bijgehouden en
hieruit komt geen afwijkend eet- en/of drinkgedrag.

Vragen bij casus 2:
1.

Is er sprake van gebitsslijtage, welke verschijningsvormen herkent u? Wat weet u over de
progressie?

____________________________________________________________________________________________
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2.

Wat is uw diagnose?

____________________________________________________________________________________________

3.

Wat is uw aanpak? Alleen counselen en monitoren of ook restauratief behandelen?

____________________________________________________________________________________________

Antwoordsuggestie voor de begeleider
Progressie: Het is onduidelijk hoe snel de progressie is van de slijtage
Diagnose:
•

Men kan hier spreken van een pathologische (ernstige) gebitsslijtage

•

Er zijn echter geen functionele problemen

Aanpak:
•

Meneer heeft géén hulpvraag

•

Vanwege het ontbreken van een hulpvraag is het advies om -in samenspraak met patient- de slijtage eerst te gaan monitoren en over 2 jaar nieuwe gebitsmodellen en intraorale foto’s te maken

•

Hierdoor eerst de progressie bepalen

•

Mocht er inderdaad wel een hoge progressiesnelheid zijn, dan kunt u op dat moment altijd nog ‘dezelfde behandeling’ uitvoeren als u nu van plan zou zijn geweest.

Casus 3 Mijnheer Boeve
Mijnheer Boeve heeft met u een afspraak gemaakt omdat hij ongerust is over de ‘toekomst’ van
zijn dentitie. Mijnheer Boeve is 34 jaar. Hij heeft zeer gevoelige gebitselementen, met name
palatinale zijde front boven. Hij wil hier graag een oplossing voor (concrete hulpvraag). Mijnheer
Boeve is zich niet bewust van klemmen en/of knarsen of andere parafunctionele gewoonten. Er is
sprake van onduidelijke etiologie. Geen mogelijke aanknopingspunten m.b.t. speeksel,
voeding/eetgedrag of reflux.
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Vragen bij casus 3:
1.

Is er sprake van gebitsslijtage, welke verschijningsvormen herkent u?

____________________________________________________________________________________________

2.

Wat is uw diagnose?

____________________________________________________________________________________________

3.

Wat is uw aanpak? Alleen counselen en monitoren of ook restauratief behandelen?

____________________________________________________________________________________________

Antwoordsuggestie voor de begeleider
Diagnose:
•

Er lijkt niet zo zeer duidelijk sprake van een ernstige gebitsslijtage met zeer veel tandweefselverlies

•

De slijtage lijkt op een combinatie tussen mechanisch (klemmen) en chemisch (mogelijk
reflux?), maar meneer is zich hier niet van bewust

Aanpak:
•

Aangezien er een concrete hulpvraag is, is het voorstel om restauratief te behandelen.

•

Het advies is om niet te kiezen voor een partiële opbouw in het front (daar waar hulpvraag op toespitst), maar een volledige opbouw o+b met beetverhoging van ong 3mm.

•

Mede bepalend is dat op de modellen er ook meer tandmateriaal verloren is gegaan dan
op de klinische afbeeldingen zichtbaar is
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1.5 Vastleggen van gebitsslijtage in het patiëntendossier
Voor het vastleggen van gebitsslijtage in het patiëntendossier zijn
er diverse mogelijkheden. Voor het bepalen van de beginsituatie
en het monitoren moet u tenminste mondfoto’s/lichtfoto’s maken
en afdrukken (in gips of 3D). Eventueel kunt u ook een index score
meten en noteren, maar vaak zijn de stappen van een index te
grof om daar kleine veranderingen mee waar te nemen. De foto’s
en metingen neemt u op in het patiëntendossier. Daarnaast moet
u de patiënt informeren over de mondsituatie en bespreken dat de
slijtage door de tijd heen gevolgd gaat worden. Deze afspraak
(informed consent) noteert u ook in het patiëntendossier.
U maakt foto’s en modellen bij de eerste hulpvraag om de
beginsituatie te bepalen. Nieuwe foto’s en modellen zijn elke 2-3
jaar nodig of eerder als er duidelijk een verandering zichtbaar is of
bij het ontstaan van een nieuwe hulpvraag.

" Groeps-

Bespreek met elkaar hoe u gebitsslijtage (beginmeting en monitoring) vastlegt in uw

opdracht 1.3

patiëntendossiers.
•

Maakt u mondfoto’s en gipsmodellen?

____________________________________________________________________________________________

•

Gebruikt u indexscores?

____________________________________________________________________________________________

•

Hoe noteert u gebitsslijtage in uw dossiers?

____________________________________________________________________________________________

•

Waar precies?

____________________________________________________________________________________________

•

Op welke termijn maakt u nieuwe foto’s of modellen?

____________________________________________________________________________________________

•

Hoe/waar noteert u het informed consent?

____________________________________________________________________________________________
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•

Welke vragen of tips heeft u voor collega’s?

____________________________________________________________________________________________

Hier een antwoordsuggestie/tips voor de begeleider.
Informed consent en waarnemingen vastleggen in het dossier.
Informed consent betekent niet alleen dat in de behandelkaart de waarnemingen en therapie
worden genoteerd, maar ook dat de mondsituatie aan de patiënt wordt uitgelegd en daarna samen met patiënt tot een passende behandeling (waaronder ook counselen en monitoren) wordt
gekomen.
Minimaal dient u het volgende vast te leggen:
a) Gebitsmodellen (gips of 3d) maken en deze modellen voorzien van datum en naam patiënt.
Eventueel deze modellen aan de patiënt meegeven.
b) Intra-orale foto’s in patiëntenkaart importeren. Het liefst goede detailopnames van de occlusale
vlakken en frontale opnames.
c) Index: diverse opties mogelijk.
Nieuwe recall termijn voor monitoren:
Indien er geen tussentijdse hulpvraag is ontstaan dan nieuwe modellen en foto’s na 2 a 3 jaar, òf
tussentijds indien er duidelijke verschillen waarneembaar zijn tussen gipsmodel en klinische situatie.

" GroepsOpdracht 1.4

1.5 Het werken in de eigen praktijk
Bespreek in tweetallen hoe u in uw praktijk de aanpak van gebitsslijtage kunt verbeteren.
Als voorbereiding op deze module heeft u in individuele opdracht 1.2 gegevens verzameld,
gebruik eventueel deze gegevens bij het bespreken van de vragen.
1.

Welke inzichten heeft u opgedaan met betrekking tot de aanpak van gebitsslijtage? Wat wilt
u daarvan overbrengen op de collega’s in uw praktijk? Hoe gaat u dat doen?

____________________________________________________________________________________________

2.

Welke afspraken wilt u in uw praktijk maken over de aanpak van gebitsslijtage? Hoe gaat u
dat doen? Hoe communiceert u deze afspraken in de praktijk? Hoe of waar legt u deze afspraken vast?

____________________________________________________________________________________________

Sluit de avond af door even terug te kijken naar het flip-overvel met de leervragen. Ga met elkaar
na of de leervragen behandeld zijn. Maak daarna een een rondje waarbij u de deelnemers uitnodigt een reactie te geven op 3 vragen
1.

Is uw kennis over de aanpak van gebitsslijtage toegenomen?

IQual-programma Gebitsslijtage! februari 2015

16 van 25

2.

Heeft u het idee dat u een betere of andere afweging maakt omtrent de aanpak van gebitsslijtage?

3.

Wat gaat u morgen doen/veranderen in uw praktijk?

Rond de avond af door iedereen te bedanken voor zijn inzet en maak zo nodig vervolgafspraken.
Laat de deelnemers ter plekke het evaluatieformulier invullen of vraag hen in de loop van de
week thuis online het formulier in te vullen. Uw reactie wordt zeer op prijs gesteld!
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Evaluatie
Wij verzoeken u vriendelijk dit evaluatieformulier na afronding van het studiepakket Gebitsslijtage
in te vullen en aan ons te retourneren (KNMT, Antwoordnummer 2500, 3430 VB Nieuwegein).
Op alle vragen zijn meerdere antwoorden mogelijk. Bij voorbaat dank voor uw inspanning. Bij een
aantal vragen kunt u een rapportcijfer invullen, van 1-10.
Tip: U kunt dit evaluatieformulier ook online invullen: https://nmt.wufoo.com/forms/evaluatie-iqualstudiepakketten/
Studiepakket
1. Wat vond u van het studiepakket in het algemeen?
Rapportcijfer: _________________
2. Hoe beoordeelt u de afwisseling tussen verschillende opdrachten?
Rapportcijfer: _________________
3. Vindt u de opdrachten duidelijk?
Rapportcijfer: _________________
4. Wat vond u van de inhoud/leesbaarheid van in het studiepakket opgenomen literatuur?
Rapportcijfer: _________________
5. Wat vond u van de hoeveelheid in het studiepakket opgenomen literatuur?
# te veel
# te weinig
# goed
6. Heeft u met uw groep het hele studiepakket behandeld?
# Ja
# Nee
Indien nee, wat heeft u niet behandeld?
_______________________________________________________________________________
7. Wat vond u de leukste opdracht uit het studiepakket?
_______________________________________________________________________________
8. Wat vond u de minst leuke opdracht uit het studiepakket?
_______________________________________________________________________________
Huiswerk
9. Heeft u de voorbereidingsopdrachten gemaakt?
# Ja
# Nee
10. Hoeveel tijd heeft u aan de voorbereidingsopdrachten besteed?
_______________________________________________________________________________
IQual-programma Gebitsslijtage! februari 2015
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Resultaat

Met het IQual-programma Gebitsslijtage wordt het volgende doel beoogd:
•

Het bevorderen van bewustwording, kennis en (praktische) vaardigheden bij tandartsen algemeen practici ten aanzien van het herkennen en aanpakken van gebitsslijtage.

•

Resultaat: tandartsen hebben meer kennis over gebitsslijtage, maken een juiste afweging
tussen counselen/monitoren en restauratief behandelen en leggen gebitsslijtage vast in het
patiëntendossier.

Met het studiepakket willen wij hieraan een stimulerende bijdrage voor u leveren.
11. Vindt u dat het programma heeft bijgedragen aan de beschreven doelstelling?
Rapportcijfer: ____________________________________________________________________
12. Gaat u naar aanleiding van dit IQual-programma wijzigingen aanbrengen in de aanpak van
gebitsslijtage?
# Ja
# Nee
Indien nee, kunt u kort aangeven waarom niet?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Indien ja, kunt u kort aangeven waaruit deze wijziging bestaat?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Aansluiting met het webinar
13. Heeft u het webinar gevolgd?
# Ja, ga door naar vraag 15
# Nee, ga door naar vraag 14
14. Wat is uw belangrijkste reden om het webinar niet te volgen?
# Geen tijd
# Geen prettige vorm
# Niet interessant
# Anders: ___________________________________________________
15. Vond u de informatie op het webinar aansluiten bij de inhoud van de syllabus?
# Voldoende
# Onvoldoende
# Teveel overlap
# Anders: ___________________________________________________
Hartelijk dank voor uw reactie.
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U kunt deze
. literatuur opvragen bij het mediacentrum van de knmt.

-
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Bijlage 1. Toelichting bij de Checklist voor het vastleggen
van de verschijningsvormen van gebitsslijtage
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VERSCHIJNINGSVORMEN t.p.v. FRONT

NCCL: non carious
cervical lesion. Hieronder
vallen alle cervicale
laesies die niet door cariës
zijn veroorzaakt.

Transparante incisale
randen: de incisale
randen zijn meer
doorschijnend/ transparant
(geworden) dan bij
doorbraak. Eventueel
kunnen van deze dunne
incisale randen stukjes
afgebroken zijn.

Op elkaar ingesleten
front: de incisale randen
van de incisieven van
boven- en onderkaak
passen precies op elkaar
in een bepaalde positie
van het articulatiepatroon.

Verlies
oppervlaktestructuur:
slijtage van het gehele
buccale vlak;
oppervlaktestructuur van
glazuur is weg.

Palatinale
slijtagefacetten: inbeet
van de onderincisieven in
de bovenincisieven,
palatinaal.

Grooving: vorm van
incisale gebitsslijtage
waarbij het dentine dieper
is uitgesleten dan het
glazuur. Ook wel
“cupping” t.p.v. de
incisieven.

Scherpe knobbeltoppen:
het occlusale vlak is
uitgehold. Het
fissuurpatroon is vaak al
weg in een relatief vroeg
stadium. Kan ook gezien
worden als een extreme
vorm van “cupping”.

Slijtage palatinale
knobbels: (pre)molaren
neigen naar een (bijna)
cuspidaatvorm. Soms nog
cervicaal randje
onaangedaan glazuur
aanwezig.

Hoogstaande
restauraties: Restauraties
‘steken boven het
resterende tandweefsel
uit’.

VERSCHIJNINGSVORMEN t.p.v. ZIJDELINGSE DELEN

NCCL: non carious
cervical lesion. Hieronder
vallen alle cervicale
laesies die niet door cariës
zijn veroorzaakt.

Cupping: vorm van
occlusale gebitsslijtage
waarbij ‘cups’/kommetjes
(zijn) ontstaan.
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Afgevlakt occlusievlak:
alsof het occlusale vlak
tegen een slijpsteen aan is
gehouden. Het
oorspronkelijke
fissuurpatroon is hierbij
vaak nog wel aanwezig.
Bij een ernstige vorm van
dit slijtagepatroon kan het
fissuurpatroon weg zijn.

Foto’s van patiënten uit het Ernstige Slijtage Onderzoeksproject, Nijmegen.
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Bijlage 2. Leeswijzer
De module in dit studiepakket bestaat uit verschillende elementen. Met iconen wordt aangegeven
om welke onderdelen het gaat:

" Individuele

Dit zijn individueel uit te voeren opdrachten die voorafgaand aan (ter voorbereiding) of tijdens

opdracht

de bijeenkomst worden uitgevoerd.

! Groeps-

Deze groepsopdrachten worden gezamenlijk tijdens de bijeenkomsten uitgevoerd. De opdrachten

opdracht

worden in subgroepen van 2-3 personen uitgevoerd of plenair.

"Verdieping

Hiermee wordt aangegeven dat er informatie ter verdieping beschikbaar is. De verdiepingsstof
is facultatief en kan vooraf, tijdens of achteraf individueel of met elkaar worden doorgenomen. De

# Lezen
# Tip

informatie is opgenomen in de bijlagen.
Dit is een leesadvies voor meer informatie over het onderwerp en ter voorbereiding op de
bijeenkomst.
Hiermee wordt aangegeven dat er een tip beschikbaar is.
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Beeldmateriaal	
  bij	
  groepsopdracht	
  
1.1	
  

Studiepakket	
  Gebitsslijtage	
  
Februari	
  2015	
  

versus	
  

3	
  casussen	
  gebitsslijtage	
  

Casus	
  1	
  
• Vrouw	
  43	
  
• Func7onele	
  problemen:	
  a;rokkende	
  elementen	
  en	
  stoort	
  
zich	
  esthe7ek	
  (zeer	
  korte	
  voortanden).	
  Gebitselementen	
  
zijn	
  toenemend	
  gevoelig	
  bij	
  eten	
  en	
  koude	
  dranken	
  	
  
• Past	
  eet-‐	
  en	
  drinkgedrag	
  hierop	
  aan	
  (bv	
  geen	
  koude	
  
dranken	
  of	
  een	
  glas	
  wiHe	
  wijn)	
  
• Speekselﬂow	
  en	
  pH	
  is	
  normaal	
  
• Bekend	
  met	
  reﬂux-‐ziekte,	
  maar	
  is	
  hier	
  niet	
  voor	
  onder	
  
behandeling	
  bij	
  MDL-‐arts/huisarts	
  

Casus	
  1	
  

Casus	
  2	
  
•
•
•
•
•

Man	
  57	
  
Geen	
  func7onele	
  problemen	
  
Niet	
  bekend	
  met	
  knars-‐	
  of	
  klemgewoonten	
  
Geen	
  parafunc7es	
  (zoals	
  bv	
  pennen	
  of	
  nagelbijten)	
  
Uit	
  voedingsdagboek	
  komt	
  geen	
  afwijkend	
  eet-‐	
  en/of	
  
drinkgedrag	
  
• Restaura7es	
  in	
  ondermolaren	
  gaan	
  ‘regelma7g’	
  kapot	
  	
  
	
  

Casus	
  2	
  

Casus	
  3	
  
• Man	
  34	
  
• Func7onele	
  problemen:	
  Zeer	
  gevoelige	
  gebitselementen,	
  
met	
  name	
  pala7nale	
  zijde	
  front	
  boven)	
  
• Door	
  de	
  gevoeligheid	
  hee\	
  een	
  concrete	
  hulpvraag	
  
• Hij	
  is	
  ongerust	
  over	
  ‘toekomst’	
  van	
  zijn	
  den77e	
  	
  
• Onduidelijke	
  e7ologie.	
  Geen	
  mogelijke	
  aanknopingspunten	
  
m.b.t.	
  speeksel,	
  voeding/eetgedrag	
  of	
  reﬂux	
  
• Geen	
  parafunc7onele	
  gewoonten	
  bekend	
  
• Niet	
  bewust	
  met	
  klemmen	
  en/of	
  knarsen	
  

Casus	
  3	
  

