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Occlusieconcepten!

• Is een occlusieconsept van belang?
• Zo ja, waar moeten we dan op letten?
• Zo nee, waarom niet?
• Welke occlusieconcepten zijn er?
• Wat is de RUM- Positie?
• Wat is de AUM- Positie?

Gnathologische school            
McCollum, 1921

• Scharnieras.
• Point Centric (MO=CO).
• Bennetbeweging.
• Registreren.
• Bilateraal gebalanceerde 

articulatie --------------------later!
• Hoektand geleiding (disclusie).
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Optimale occlusie vlgs Beyron.
1950

• In harmonie met spierfuntie en 
kaalrelatie.

• Centrale relatie is uitgangspunt.
• Geen premature contacten in retrusieve

traject.
• Freedom of movement tot 1 mm van CO.
• Geen contacten aan inactieve zijde.

Occlusie en Articulatie.

• FGP, een pragmatische benadering om een
occlusie op te bouwen, Functionally 
Generated Path technique

• Free Centric
• Mutual Protection (wederzijdse

bescherming)
• Groepsfuntie (geen Scharnieras en geen

Condylenbaan) 
• Incisale geleiding is sleutel tot rehabilitaite.

Pankey, Mann, Schuyler, 1960
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Occlusie en Articulatie.

Vroeger: o.a.
Gysi, McCollum, Stuart, Lundeen en 
Lauritsen.

Nu: o.a.
Mohl, Zarb, Carlsson en Rugh.
( A Textbook of Occlusion ).

Occlusie en Articulatie.

• Geen pijn.
• Variabiliteit in vorm en functie.
• Aanpassing (extractie of slijtage).
• Mandibulaire stabiliteit.
• Geen storingen in het protrusieve

traject.
• Acceptabel.

Mohl, Zarb, Carlsson en Rugh 1990
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De ideale occlusie

• Mandibulaire stabiliteit in CO en   
MO en het traject daartussen.

• MO - 0.5mm – CO.
• Occlusale geleiding aan de actieve

zijde.

Occlusie concepten.

• Theoretisch ideale occlusie.

• Fysiologische occlusie.

• Niet-fysiologische occlusie.

• Therapeutische occlusie
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Theoretisch ideale occlusie. 
1. Alle delen tandkaakstelsel aanwezig.
2. Normale anatomische relatie tussen OK en BK.
3. MO: dragende knobbels op marginale cristea, 

behalve knobbels van molaren distaal OK en 
mesiaal BK (fossae).  Premolaren en Molaren
dragen de occlusie, het front draagt minder.

4. De dentitie in harmonie met ondersteunende bot-
en craniofaciale structuren.

5. Functionele occlusale krachten door of bij lengte-
assen elementen.

6. Parodontium gezond en intact, geen fremitus of 
mobiliteit.

7. Occlusie is stabiel, geen migraties, alleen kleine
fysiologische aanpassingen van de stand.

Theoretisch ideale occlusie. 
8.    Geen attritie, die groter is dan bij de leeftijd te

verwachten.
9.    Musculaire positie = MO.
10.  MO = occlusie in CR of 1mm procentraal.
11.  Bij protusie beschemt het front de (pre)molaren

storingsvrij.
12.  Laterale beweging: geen niet-werkende contacten

wel storingsvrij contact aan werkende zijde.
13.  Laterale beweging: hoektanddisclusie of 

groepsfuntie.
14.  Rustpositie voldoende freeway-space.
15.  Kauwen, slikken, spreken, artikulatie, esthetiek en 

ademen naar tevredenheid van de patiënt.
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Theoretisch ideale occlusie. 
16.  Tonus van de kauwspieren is laag tijdens de 

rustpositie.
17. Minimale parafunctionele activiteit.
18. De mogelijkheid tot structurele en functionele

adaptatie aan de leeftijd en veranderende
omstandigheden.

19. Goede kauwfunctie bij grote variëteit van voedsel.
20. Geen aanwezigheid van pijn en\of  dysfunctie van 

de componenten van het kauwsysteem.
21. Patiënt is zich onbewust van zijn occlusie en zijn

kauwsysteem.

Fysiologische Occlusie.

Occlusie die op een of meer punten
afwijkt van de theoretisch ideale
occlusie, met een goede adapta-
tie en esthetisch acceptabel voor
de patiënt.

Geen pathologie of dysfunctie.
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Fysiologische Occlusie.

1. Occlusale stabiliteit.
2. Kauwfunctie is bevredigend.
3. Spraak en artikulatie zijn bevredigend en onbewust.
4. Esthetiek is bevredigend.
5. Afwezigheid van pathologie aan parodontium, geen

progressie in mobilitiet.
6. Afwezigheid van pathologie aan elementen, normale

slijtage en pulpareacties.
7. Afwezigheid van pathologie aan kaakgewricht en 

kauwspieren ten gevolge van functie of parafunctie.

Kenmerken: variabiliteit en gezond.

Therapeutische occlusie.

Occlusie waarbij een niet-fysiolo-
gische occlusie wordt veranderd in 
een fysiologische- en niet in een
theoretisch ideale occlusie.
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Occlusie en Articulatie.

• Geen pijn.
• Variabiliteit in vorm en functie.
• Aanpassing (extractie of slijtage).
• Mandibulaire stabiliteit.
• Geen storingen in het protrusieve

traject.
• Acceptabel.

Mohl, Zarb, Carlsson en Rugh 1990
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TMD
De meerderheid van de wetenschap-

pelijke literatuur komt tot de con-
clusie dat occlusie een co-factor is 
die kan bijdragen aan TMD, met 
name in combinatie met parafunc-
ties als bruxisme, klemmen of 
gewoonten.

Klemmen en Bruxeren hebben
meestal emotionele oorzaak.
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Occlusale therapie:

Therapie heeft tot doel de patiënt
terug te brengen binnen zijn of 
haar adaptatie-vermogen.

Er zijn veel tandheelkundige
behandelingen mogelijk, maar
het gaat om wat is wenselijk!

De ideale occlusie

• Mandibulaire stabiliteit in CO en   
MO en het traject daartussen.

• MO - 0.5mm – CO.
• Occlusale geleiding aan de actieve

zijde.
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Beet bepalen in Centric:

• Beet bepalen in Centric:
Patient uitleggen dat er verschil is tussen dichtbijten
en dichtdoen. Bij dichtbijten doet de Masseter mee
terwijl bij dichtdoen alleen de Temporalis meedoet.
Door de kracht van de Masseter wordt de onderkaak
naar ventraal verplaatst. Soms is het aan te bevelen
om kleine composiet stops te maken, de patient kan
dan probleemloos dichtdoen en de tandarts kan de 
beet vastleggen met Ramitec of Futar.
Wasbeten passen nooit!
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Beet bepalen na kroonprep. of VP 
vervaardiging.

• 1 kroon in MO
• 1 kwadrant in MO of CR
• 2 kwadranten in MO of CR
• Boven- of onderkaak in CR
• Totale rehabilitatie in CR
• VP b+o in CR

‘Wasbeet’ of anders?

• 1kroon Futar of Ramitec
• 1 kwadrant Futar
• 2 kwadranten Futar
• Totale rehabilitatie Kunststofplaat

met Isofunctional. 
gided closure

• VP b+o Pijlpunt registratie


