diagnose

kwalificeer door
klinische tekenen

mechanisch*




chemisch*





overige oorzaken


voedinszuren





overige zuren



medische en voedings- anamnese



verminderde buffercapaciteit



verminderde
speekselvloed

eetstoornis

sociale anamnese
(werk, sport)

extrinsiek
zuur



voedingsanamnese



medische en psychosociale anamnese

advies verhogen speeksel pH na zuurstoot









arts



diëtist



tandarts, arts, diëtist















overgeven

2 = geëxposeerd dentine en verlies van klinische kroonhoogte <1/3
3 = verlies van klinische kroonhoogte >1/3, maar <2/3 4 = verlies van klinische kroonhoogte > 2/3



abrasie
• meestal aanwezig in de cervicale
delen van de gebitselementen
• laesies zijn eerder breed dan diep en/
of zijn V-vormig
• meestal zijn premolaren en cuspidaten aangedaan



tanderosie
• occlusale ‘cupping’, incisale ‘grooving’, ‘cratering’
• slijtage op niet-occluderende oppervlakken
• ‘hoogstaande’ restauraties
• brede concaviteiten in glad glazuur
• toegenomen incisale translucentie
• schoon, mat uiterlijk van amalgaamrestauraties
• behoud van de glazuurrand ter hoogte van de sulcus gingivalis
• geen plaque, aanslag of tandsteen
• hypergevoeligheid

* gebitsslijtage is meestal een combinatie van mechanische en chemische oorzaken. Voor de duidelijkheid is in dit schema de
behandeling per oorzaak gesplitst. In de praktijk worden er meerdere oorzaken tegelijk aangepakt.


Stappenplan gebitsslijtage (L.Witteman & P. Wetselaar)
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attritie
• glimmende facetten
• glazuur en dentine slijten in dezelfde
mate
• bruxopositie anterieur, rechtslateraal en/of links-lateraal
• impressies in wang, tong, en/of lip


kwantificeren

3

0 = geen (zichtbare) slijtage
1 = zichtbare slijtage alleen in het glazuur






intrinsiek zuur

oorzaak



medische
anamnese

tandenpoetsen

4



navragen poetsmethode



medische en
psychosociale
anamnese





(para)functie:
kauwen en
bruxisme




reflux (GERD)

bruxisme

opbeetplaat

poetsinstructie: frequentie, methode en
middelen



arts, diëtist,
psycholoog







arts, diëtist

evaluatie

orofaciaalfysiotherapeut, psycholoog,
arts

(voedingsvoorlichting) counselen / monitoren / restauratie indien nodig



harde borstel,
abrasieve tandpasta, verkeerde
poetsmethode

5a oorzakelijke factoren

5b hulpmethode diagnostiek:

6a preventie weefselverlies
6b behandeling oorzaken

nose of behandeling

6c doorverwijzen diag-

7

Uit: Voeding en mondgezondheid, praktische handleiding voor paramedici, 2014, ISBN978-90-818649-2-3

