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Tandcariës is een lifestyle ziekte die in één of andere vorm de gehele 

samenleving treft. De laesievorming begint met zuur geproduceerd door 

bacteriën die suiker uit voedsel metaboliseren. Dit zuur veroorzaakt het 

oplossen van tandglazuur en daarmee veranderingen in de 

oppervlaktestructuur ervan. Een dergelijk mineraalverlies doet de porositeit 

van het glazuur toenemen, wat leidt tot een afname van de mechanische 

eigenschappen van het tandglazuur en na verloop van tijd zal dit poreuze 

glazuur breken en caviteiten (‘gaatjes’) vormen. 

Hoewel niet-gecaviteerde laesies omkeerbaar worden geacht en 

klassiek met preventieve maatregelen worden beheerd en gevolgd, wordt een 

carieuze laesie na het bereiken van een gecaviteerde toestand onomkeerbaar 

geacht en is een operatieve behandeling vereist om het gebitselement te 

herstellen en progressie van cariës te voorkomen. Hierbij wordt het 

geïnfecteerde / gedemineraliseerde weefsel verwijderd en de vorm en functie 

van het gebitselement hersteld. 

Op langere termijn worden de meeste niet-gecaviteerde laesies 

uiteindelijk toch restauratief behandeld. Na verloop van tijd komen 

gerestaureerde caviteiten in een re-restauratiecyclus terecht, die tengevolge 

van de degradatie van de mechanische eigenschappen van de tand of kies de 

langetermijnprognose verslechtert, wat kan eindigen in tandeloosheid. Deze 

aanpak is al decennia de standaardmethode voor de behandeling van cariës. 

Het huidige, op wetenschappelijk bewijs, op biologische concepten, 

gebaseerde begrip van vroege cariës echter omvat nieuwe benaderingen voor 

het detecteren, beoordelen, behandelen en monitoren van cariës die erop 

gericht zijn om meer solide oplossingen te bieden voor de vroege stadia van 

cariësontwikkeling en -progressie om het ontstaan van caviteiten te 

voorkomen. 

In dit proefschrift is de aandacht voornamelijk gericht op niet 

gecaviteerde approximale carieuze laesies, omdat deze laesies een echte 
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uitdaging vormen voor de tandartspraktijk. Zonder bitewing röntgenfoto’s is 

de visuele detectie van dergelijke laesies is vrijwel onmogelijk. Om die reden 

worden, sinds hun introductie in 1925, röntgenfoto’s op grote schaal gebruikt 

om proximale cariës te detecteren. Naast de bekende diagnostische nadelen 

van röntgenfoto’s, zoals onderschatting of werkelijke laesiegrootte, moet men  

ook rekening houden dat men ioniserende straling toepast die ongewenste 

neveneffecten voor het menselijk lichaam kan veroorzaken. 

Het herhaald maken van röntgenfoto's voor het bewaken van 

progressie van cariëuze laesies of het detecteren van nieuwe laesies is niet 

erg effectief voor het monitoren van cariës bij jonge patiënten met een hoog 

risico op het ontwikkelen van cariës. Desondanks is, bij gebrek aan 

alternatieven, het toepassen van röntgendiagnostiek de gouden standaard 

geworden waarop tandartsen over de hele wereld hun tandheelkundige 

behandelingen baseren. 

Alternatieve methoden zijn beschreven, bijvoorbeeld transilluminatie 

met zichtbaar licht is één van de oudste methoden voor cariësdetectie. Na 

jarenlang onderzoek met zichtbaar licht, probeerden onderzoekers het beste 

optische "optische venster" van de golflengte te vinden voor transilluminatie 

van het tandweefsel. Met ‘near infrared’ licht transilluminatie, dat ongeveer 20 

jaar geleden werd geïntroduceerd, blijkt het mogelijk om een  vroege laesie in 

het glazuur te detecteren vóórdat het weefselverlies tot een caviteit heeft 

geleid. 

Met de recent ontwikkelde cariësbeheermethodes weten we dat niet-

gecaviteerde glazuurlaesies kunnen worden afgedicht en/of geïnfiltreerd met 

kunststoffen, deze behandeling zal het oppervlak verharden en het bestand 

maken tegen zuur, waardoor verdere progressie wordt voorkomen. In 

tegenstelling tot het gebruik van röntgenfoto's kan proximale progressie van 

de laesie worden gevolgd door ‘near infrared’ transilluminatie wanneer de 

laesie nog steeds tot het tandglazuur is beperkt. Met behulp van deze niet-
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invasieve aanpak bij vroege opsporing en behandeling, kunnen tandartsen 

vroegtijdig ingrijpen en verdere schade voorkomen wat helpt de natuurlijke 

tanden en kiezen voor het leven te behouden. 

Het doel van de studies gepresenteerd in dit proefschrift was om het 

huidige beschikbare bewijsmateriaal over ‘near infrared’ transilluminatie te 

onderzoeken om vroege proximale glazuurlaesies te detecteren. 

Het beschrijft ook het huidige bewijsmateriaal met betrekking tot de 

werkzaamheid van nieuwe cariësbeheersmethoden om de progressie van 

vroege laesies te stoppen of te vertragen met behulp van infiltratie en 

afdichting en gaat in op de voor- en nadelen van deze methoden. 

Daarnaast wordt in het onderzoek beschreven in dit  dit proefschrift een 

alternatieve methode onderzocht waarbij infiltratie en afdichting wordt 

gecombineerd zodat de nadelen van de afzonderlijke technieken worden 

voorkomen. Aan het eind van dit onderzoek wordt een op wetenschappelijk 

onderzoek gebaseerd protocol gepresenteerd voor een niet-invasieve 

proximale adhesieve restauratieve behandeling van vroege proximale laesies. 

 
Conclusies van dit proefschrift zijn dat:  

1) In vergelijking met röntgenfoto’s kunnen approximale carieuze 

laesies eerder worden gedetecteerd wanneer gebruik wordt gemaakt 

van ‘near-infrared’ transilluminatie.  

2) Wanneer het tandglazuur wordt voorbehandeld kan een niet-

gecaviteerde approximale laesie met een 1-component kunststof 

betrouwbaar worden geinfiltreerd. 

3) Voorbehandeling van tandglazuur met een schuurstrip en fosforzuur 

zorgt voor een glazuuroppervlak dat infiltreerbaar is met 1-

componenten kunststoffen. 

4) het combineren van infiltratie- met afdichtings-technieken kan een 

dubbele bescherming van het laesieoppervlak verschaffen terwijl het 
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infiltreren en afdichten van de laesie op een vergelijkbare manier 

geschiedt als het op de markt gebrachte kunststofinfiltrant ICON.  

4) de techniek van NIPAR is klinisch toepasbaar en de resultaten van de 

cases gepresenteerd in het laatste hoofdstuk zijn veelbelovend en 

vragen om een langdurig klinisch onderzoek. 

 

Het in dit proefschrift beschreven niet-invasieve alternatief voor de 

klassieke cariësdetectie en -behandeling ondersteunt de paradigma-

verschuiving die nodig is om cariës vroegtijdig te diagnosticeren en te 

behandelen met als doel om met behulp van vroegtijdige niet-invasieve 

interventie het het natuurlijke gebit voor het leven te behouden. 

De paradigmaverschuiving is gebaseerd op 2 hoofdpunten; niet-

invasieve vroege detectie en niet-invasieve vroege interventie. Wel moet 

benadrukt worden dat, om de concepten die in dit proefschrift worden 

besproken toe te passen, beoefenaars zowel veranderingen in detectie als in 

management moeten omarmen. Het toepassen van vroege detectietechnieken  

terwijl men cariësbehandeling op de klassieke wijze wordt voortzet zal  leiden 

tot overbehandeling van vroege laesies, terwijl het toepassen van nieuwe 

cariësbehandeltechnieken op grotere laesies leidt tot verkeerde behandeling 

met als resultaat dat men het imago van vroege niet-invasieve behandelingen 

negatief beïnvloedt. 

  


