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gebitsslijtage, definitie

multifactoriële aandoening 

die leidt tot het verlies van harde tandweefsels 

(glazuur, dentine & wortelcement)

The tooth wear evaluation system: a modular clinical guideline for the diagnosis and management planning of worn dentitions.

Wetselaar P, Lobbezoo F.

J Oral Rehabil. 2016; 43: 69-80. 



erosive tooth wear =

chemical-mechanical process resulting in a cumulative loss of hard dental tissue 
not caused by bacteria, and it is characterized by loss of the natural surface 
morphology and contour of the teeth.

the cumulative surface loss of mineralized tooth substance due to 
physical or chemo-physical processes (dental erosion, attrition, abrasion). 
Tooth wear is not considered to be the result of dental caries, resorption, or trauma.

Consensus Report of the European Federation of Conservative Dentistry: Erosive tooth wear diagnosis and 
management.
Carvalho TS, Colon P, Ganss C, Huysmans MC, Lussi A, Schlueter N, Schmalz G, Shellis PR, Tveit A, Wiegand A.
Swiss Dent J. 2016;126: 342-346

Terminology of Erosive Tooth Wear: Consensus Report of a Workshop Organized by the ORCA and the Cariology 
Research Group of the IADR.
Schlueter N, Amaechi BT, Bartlett D, Buzalaf MAR, Carvalho TS, Ganss C, Hara AT, Huysmans DNJM, 
Lussi A, Moazzez R, Vieira AR, West NX, Wiegand A, Young A, Lippert F.
Caries Res. 2019 Oct 14:1-5. Review.



gebitsslijtage

multifactoriële aandoening 

die leidt tot het verlies van harde tandweefsels 

(glazuur, dentine & wortelcement)

mechanische gebitsslijtage

> intrinsiek (attritie) (tand-tand-contact)

> extrinsiek (abrasie) (anders, vreemd voorwerp)



gebitsslijtage

multifactoriële aandoening 

die leidt tot het verlies van harde tandweefsels 

(glazuur, dentine & wortelcement)

chemische gebitsslijtage

> intrinsiek (erosie) (maagzuur)

> extrinsiek (erosie) (dieet)



gebitsslijtage spreiding:

gelokaliseerd: 1-2 sextanten

gegeneraliseerd: 3-6 sextanten

The tooth wear evaluation system: a modular clinical guideline for the diagnosis and management planning of worn dentitions.

Wetselaar P, Lobbezoo F.

J Oral Rehabil. 2016; 43: 69-80. 



tooth wear distribution:

localized tooth wear is restricted to a few teeth

generalized tooth wear involves most of the teeth

Terminology of Erosive Tooth Wear: Consensus Report of a Workshop Organized by the ORCA and the Cariology

Research Group of the IADR.

Schlueter N, Amaechi BT, Bartlett D, Buzalaf MAR, Carvalho TS, Ganss C, Hara AT, Huysmans MDNJM, Lussi A,

Moazzez R, Vieira AR, West NX, Wiegand A, Young A, Lippert F.

Caries Res. 2020; 54: 2-6. Review.



gebitsslijtage ernst:

mild

matig

ernstig

extreem

>>>> later meer



prevalentie lijkt vaker voor te komen

> mensen leven langer

> mensen leven langer met de eigen dentitie

(cariës en parodontitis onder controle?)

Lussi A, Carvalho TS. 
Erosive tooth wear: a multifactorial condition of growing concern and increasing knowledge. 
Monogr Oral Sci. 2014; 25: 1-15. Review.



percentage volwassenen met 
ernstige gebitsslijtage 

neemt toe
van 3% 2% op de leeftijd van 20 jaar 
tot 17% 12% op de leeftijd van 70 jaar 

geassocieerd met leeftijd

Van't Spijker A, Rodriguez JM, Kreulen CM, Bronkhorst EM, Bartlett DW, Creugers NH.
Prevalence of tooth wear in adults.
Int J Prosthodont. 2009; 22: 35-42. Review

The prevalence of tooth wear in the Dutch adult population 
P. Wetselaar, J.H. Vermaire, C.M. Visscher, F. Lobbezoo, A.A. Schuller
Caries Res. 2016; 50: 543-550.



gebitsslijtage

mechanische intrinsieke slijtage

> functie fysiologisch

> bruxisme niet-fysiologisch

mechanische extrinsieke slijtage niet-fysiologisch

chemische intrinsieke slijtage niet-fysiologisch

chemische extrinsieke slijtage niet-fysiologisch



gebitsslijtage, fysiologisch

fysiologische slijtage glazuur door

tand-tand contact bedraagt per jaar ongeveer:

29 micron voor molaren en 

15 micron voor premolaren

Lambrechts P, Braem M, Vuylsteke-Wauters M, Vanherle G
Quantitative in vivo wear of human enamel
J Dent Res 1989; 68: 1752-54



gebitsslijtage, fysiologisch

fysiologische slijtage glazuur door

tand-tand contact bedraagt per jaar ongeveer:

17 micron voor incisieven bovenkaak 

24 micron voor incisieven onderkaak

Ray DS, Wiemann AH, Patel PB, Ding X, Kryscio RJ, Miller CS. 
Estimation of the rate of tooth wear in permanent incisors: a cross-sectional digital radiographic study.  
J Oral Rehabil. 2015; 42: 460-6. 



gebitsslijtage, fysiologisch

15μ premolaren

17μ bovenincisieven

24μ onderincisieven

29μ molaren

TNO/ACTA:

anterieur > posterieur 

(mandibula > maxilla)



gebitsslijtage, pathologisch

indien de functie van de dentitie (kauwvermogen en esthetiek) 

niet wordt gehandhaafd gedurende het leven



gebitsslijtage, pathologisch

“consensus meeting 2016”

Severe Tooth Wear: European Consensus Statement on Management Guidelines.

Loomans B, Opdam N, Attin T, Bartlett D, Edelhoff D, Frankenberger R, Benic G, Ramseyer S,

Wetselaar P, Sterenborg B, Hickel R, Pallesen U, Mehta S, Banerji S, Lussi A, Wilson N.

J Adhes Dent. 2017 Apr 21. 

 

Definition of pathological tooth wear: 

Progressive tooth wear causing pain or discomfort or functional problems, or deteriorations in 

esthetic appearance, which, if left untreated, will give rise to further undesirable complications of 

increasing complexity, and is disproportionate to the age of the patient. 



gebitsslijtage

dus, ja gebitsslijtage is een probleem

„de derde aanval op het gebit“

1. cariës

2. parodontitis

3. gebitsslijtage



The tooth wear evaluation system: a modular clinical guideline for the diagnosis and 
management planning of worn dentitions.

Wetselaar P, Lobbezoo F.

J Oral Rehabil. 2016; 43: 69-80. 

Diagnosing tooth wear, a new taxonomy based on the revised version of the Tooth 
Wear Evaluation System (TWES 2.0).

Wetselaar P, Wetselaar-Glas MJM, Katzer LD, Ahlers MO.

J Oral Rehabil. 2020; 47: 703-712.  



kwantificeren = ernst bepalen = cijfer geven

waarom?

snelheid slijtageproces

monitoren 

zelfde taal spreken



kwantificeren = ernst bepalen = cijfer geven

hoe?

TWES-screeningsmodule

(vergelijk DPSI > PPS )

snel

ieder PMO



TWES-Screening

vlakken die meedoen met occlusie / articulatie

per sextant
hoogste score noteren

6 sextanten occlusaal / incisaal
2e sextant ook palatinaal



TWES-Screening

occlusaal / incisaal

0 = geen slijtage

1 = slijtage alleen in het glazuur

2 = slijtage tot in dentine, klinische kroonhoogte <1/3

3 = slijtage tot in dentine, klinische kroonhoogte >1/3, maar <2/3

4 = slijtage tot in dentine, klinische kroonhoogte > 2/3 



TWES-Screening

palatinaal

0 = geen slijtage

1 = slijtage alleen in het glazuur

2 = slijtage tot in dentine, klinische kroonhoogte <1/3

3 = slijtage tot in dentine, klinische kroonhoogte >1/3, maar <2/3

4 = slijtage tot in dentine, klinische kroonhoogte > 2/3 



TWES-Screening

palatinaal

0 = geen slijtage

1 = slijtage alleen in het glazuur

2 = slijtage tot in dentine, < 50% van het vlak

3 = slijtage tot in dentine, ≥ 50% van het vlak

4 = slijtage tot in dentine, totaal verlies glazuur / pulpa exponatie



kwantificeren = ernst bepalen = cijfer geven
maar ook spreiding bepalen

mild: slijtagegraad 1

matig: slijtagegraad 2

ernstig: slijtagegraad 3

extreem: slijtagegraad 4

gelokaliseerd: 1-2 sextanten

gegeneraliseerd: 3-6 sextanten



gebitsslijtage

the

TOOTH WEAR EVALUATION SYSTEM (2.0)

-en taxonomie



gebitsslijtage, taxonomie

1.

gebitsslijtage, ernst generaliseerd (mild, matig, ernstig, extreem)

2.

gebitsslijtage, ernst gelokaliseerd (mild, matig, ernstig, extreem)

3.

gebitsslijtage, pathologie (nee / ja)

4.

gebitsslijtage, origine (mechanisch / chemisch)(voornamelijk / gedeeltelijk)



gebitsslijtage, taxonomie

-eerst gegeneraliseerd
-idem als bij paro

Caton JG, Armitage G, Berglundh T, Chapple ILC, Jepsen S, Kornman KS, Mealey BL, Papapanou PN, 
Sanz M, Tonetti MS.
A new classification scheme for periodontal and peri-implant diseases and conditions; Introduction and 
key changes from the 1999 classification. 
J Periodontol. 2018; 89: S1-S8.



Tooth Wear Screening:

1. Module Kwantificering, screeningsmodule   

> PER SEXTANT

Tooth Wear Status  (verplicht):

2. Module Kwantificering, fijnmaziger occlusaal/incisaal en niet-occlusaal/niet-incisaal 

> PER GEBITSELEMENT



Tooth Wear Status  (verplicht):

kwantificeren per gebitselement:

occlusaal / incisaal

palatinaal

dezelfde slijtageschalen

- 5 graderingen occlusaal / incisaal  

- 5 graderingen palatinaal  

- (8 graderingen occlusaal / incisaal) 



Tooth Wear Screening:

1. Module Kwantificering, screeningsmodule   

> PER SEXTANT

Tooth Wear Status  (verplicht):

2. Module Kwantificering, fijnmaziger occlusaal/incisaal en niet-occlusaal/niet-incisaal 

> PER GEBITSELEMENT

3. Module Kwalificering



TWES 1.0

kwalificeren (16)

klinische tekenen voor attritie (4)

klinische tekenen voor abrasie (3)

klinische tekenen voor erosie (9)

TWES 2.0

kwalificeren (20)

klinische tekenen die duiden op de 
invloed van mechanische factoren

(10)

klinische tekenen die duiden op de 
invloed van chemische factoren

(10)



Klinische tekenen die duiden op de invloed van mechanische factoren   

1. glimmende facetten  

2. glazuur en dentine slijten in dezelfde mate 

3. bruxopositie proaal, rechts-lateraal en/of links-lateraal

4. impressies in wang, tong en/of lip

5. meestal aanwezig in de cervicale delen van de gebitselementen

6. laesies zijn eerder breed dan diep 

7. premolaren en cuspidaten aangedaan

8. breuk in knobbels en/of restauraties

9. barst in glazuur

10. torus mandibulae



Klinische tekenen die duiden op de invloed van chemische factoren 

1. occlusale ‘cupping’, incisale ‘grooving’, ‘cratering’

2. slijtage op niet-occluderende oppervlakken

3. ‘hoogstaande’ restauraties 

4. brede concaviteiten in glad glazuur 

5. toegenomen incisale translucentie

6. schoon, mat uiterlijk van amalgaam restauraties 

7. geen plaque 

8. hypergevoeligheid

9. behoud van de glazuurrand ter hoogte van de sulcus gingivalis 

10. zijdeachtig glanzend, mat oppervlak



gebitsslijtage, taxonomie

klinische tekenen die duiden op de invloed van mechanische factoren  

klinische tekenen die duiden op de invloed van chemische factoren 

a. zowel chemisch (≥ 50%) als mechanisch (≥ 50%)

b. voornamelijk chemisch (≥ 50%) en gedeeltelijk mechanisch (< 50%)

c. voornamelijk mechanisch (≥ 50%) en gedeeltelijk chemisch (< 50%)

d. gedeeltelijk chemisch (< 50%) en gedeeltelijk mechanisch (< 50%)



1. kwalificeren  

>>klinische symptomen blijken onvoldoende te zijn

d
ia

g
n
o
s
e
 t
ri
a
s



1. kwalificeren (klinische symptomen)
d
ia

g
n
o
s
e
 t
ri
a
s

etiologie



Tooth Wear Screening:

1. Module Kwantificering, screeningsmodule   

> PER SEXTANT

Tooth Wear Status  (verplicht):

2. Module Kwantificering, fijnmaziger occlusaal/incisaal en niet-occlusaal/niet-incisaal 

> PER GEBITSELEMENT

3. Module Kwalificering

4. Opsporen van pathologische “signs and symptoms”



zorgvraag

Liverpool,  University Dental Hospital 

voornaamste reden van behandeling:

esthetic wish (59%)

sensitivity (40%)

functional problems (17%)

pain (14%)

The signs and symptoms of tooth wear in a referred group of patients.

Wazani BE, Dodd MN, Milosevic A.

Br Dent J. 2012; 21: 213-216. 



zorgvraag

Belfast, Hospital Tooth Wear Clinic 

voornaamste reden van behandeling:

no presenting complaint (20%)

appearance

sensitivity

deteriorating dentitions

Presentation, diagnosis and initial management of patients referred to a hospital tooth wear clinic.

Burnett CA, Hussey DL, Clifford TJ.

Eur J Prosthodont Restor Dent. 2001; 9: 5-7.



counselen / monitoren restaureren

slijtagegraad 0, 1, 2 3, 4

aangedane vlakken niet occlusaal / niet-incisaal

niet palatinaal sextant 2

occlusaal / incisaal

palatinaal sextant 2

aantal aangedane 

elementen / sextanten

lokaal / gegeneraliseerd

snelheid traag snel

leeftijd oud jong

etiologische factoren te beïnvloeden niet te beïnvloeden

speeksel goede kwaliteit slechte kwaliteit



counselen / monitoren restaureren

slijtagegraad 0, 1, 2 3, 4

aangedane vlakken niet occlusaal / niet-incisaal

niet palatinaal sextant 2

occlusaal / incisaal

palatinaal sextant 2

aantal aangedane 

elementen / sextanten

lokaal / gegeneraliseerd

snelheid traag snel

leeftijd oud jong

etiologische factoren te beïnvloeden niet te beïnvloeden

speeksel goede kwaliteit slechte kwaliteit

pathologie?



gebitsslijtage, pathologisch

indien de functie van de dentitie (kauwvermogen en esthetiek) 
niet wordt gehandhaafd gedurende het leven

v

progressive tooth wear ((severe/extreme, occlusion/articulation involved, 
localized/generalized)) ((fast))
causing 
((recurrent sensitivity and/or)) pain, or discomfort or functional problems, 
((or crumbling restorations and/or crumbling of the dental hard tissues themselves)), 
or deteriorations in esthetic appearance, 
which, if left untreated,
((when the etiological factors cannot be influenced)), 
will give rise to further undesirable complications of increasing complexity, 
and is disproportionate to the age of the patient.

 

Definition of pathological tooth wear: 

Progressive tooth wear causing pain or discomfort or functional problems, or deteriorations in 

esthetic appearance, which, if left untreated, will give rise to further undesirable complications of 

increasing complexity, and is disproportionate to the age of the patient. 

esthetische hulpvraag

dentale gevoeligheid / pijn

afbrokkelende restauraties/tandweefsel

verminderde kauwfunctie

mening / informatie tandarts



gebitsslijtage, pathologisch

▪ gebitsslijtage tot in het dentine (matig, ernstig, extreem) 

▪ met teminste één van de volgende “signs & symptoms”

5 tekenen = objectief  = tandarts

5 symptomen = subjectief = patient



5 tekenen = objectief = tandarts

1. snelle progressie van slijtage (na monitoren)

2. slijtage niet passend bij leeftijd

3. etiologische factoren niet/moeilijk beïnvloedbaar 

4. aangedane vlakken betrokken bij occlusie/articulatie

5. speeksel slechte kwaliteit



5 symptomen = subjectief = patient

1. ontevreden over esthetiek

2. gevoeligheid en/of pijn

3. verminderde kauwfunctie

4. afgebroken gebitselementen of restauraties

5. moeite met spreken



gegeneraliseerde     
milde
matige   pathologische
ernstige pathologische
extreme pathologische gebitsslijtage, zowel chemisch als mechanisch

voornamelijk chemisch en gedeeltelijk mechanisch
voornamelijk mechanisch en gedeeltelijk chemisch 
gedeeltelijk chemisch en gedeeltelijk mechanisch

gelokaliseerde     
milde
matige   pathologische
ernstige pathologische
extreme pathologische gebitsslijtage, zowel chemisch als mechanisch

voornamelijk chemisch en gedeeltelijk mechanisch
voornamelijk mechanisch en gedeeltelijk chemisch 
gedeeltelijk chemisch en gedeeltelijk mechanisch 

TAXONOMIE



vragenlijsten  “aanval”

▪ bruxisme

▪ reflux (GERD)

▪ eetsstoornis

▪ voedingsdagboek



vragenlijsten  “aanval”

Self-reported oral parafunctions and pain intensity in temporomandibular disorder patients.      Q4
van der Meulen MJ, Lobbezoo F, Aartman IH, Naeije M.

J Orofac Pain. 2006; 20: 31-5.

Development of the GerdQ, a tool for the diagnosis and management of GERD in primary care. Q6
Jones R, Junghard O, Dent J, Vakil N, Halling K, Wernersson B, Lind T.

Aliment Pharmacol Ther. 2009; 30: 1030-8. 

Four simple questions can help screen for eating disorders.  Q4
Cotton MA, Ball C, Robinson P. 

J Gen Intern Med. 2003;1 8: 53-6.



vragenlijsten “aanval”

o bruxisme vragenlijst

Wilt u bij de volgende activiteiten aangeven hoe vaak u deze de afgelopen tijd 
heeft uitgevoerd?

Klemmen van de kaken ’s nachts? 

Knarsen ’s nachts? 

Klemmen van de kaken overdag? 

Knarsen overdag?

Self-reported oral parafunctions and pain intensity in temporomandibular disorder patients.

van der Meulen MJ, Lobbezoo F, Aartman IH, Naeije M.

J Orofac Pain. 2006; 20: 31-5.



vragenlijsten “aanval”

o reflux vragenlijst

(antwoordopties: 0 dagen / 1 dag / 2–3 dagen / 4–7 dagen)

1. Hoe vaak heeft u een brandend gevoel achter uw borstbeen 
(brandend maagzuur)?

2. Hoe vaak heeft u dat uw maaginhoud (drank of voedsel) weer naar boven komt  
naar uw keel of mond (regurgitatie)?

3. Hoe vaak heeft pijn in het midden van uw bovenste deel van uw maag?
4. Hoe vaak heeft u last van misselijkheid/braakneigingen?
5. Hoe vaak heeft u moeite met een goede nachtrust vanwege brandend maagzuur 

en/of regurgitatie ?
6. Hoe vaak heeft u extra medicijnen geslikt voor uw brandend maagzuur en/of 

regurgitatie, ander dan wat uw arts u heeft aangeraden/voorgeschreven? 
(zoals Rennie®)

Development of the GerdQ, a tool for the diagnosis and management 
of gastro-esophageal reflux disease in primary care.
Jones R, Junghard O, Dent J, Vakil N, Halling K, Wernersson B, Lind T.
Aliment Pharmacol Ther. 2009; 30: 1030-8. 



vragenlijsten “aanval”

o eetstoornis vragenlijst

1. Bent u tevreden over uw eetgewoonten?

2. Eet u ooit wel eens in het geheim?

3. Heeft uw gewicht invloed op hoe u zich voelt?

4. Hebt u nu last van een eetstoornis, of heeft u dat in het verleden ooit 

gehad?

Cotton MA, Ball C, Robinson P. Four simple questions can help screen for eating disorders. J Gen Intern Med. 2003;1 8: 53-6.

Multidisciplinaire Richtlijn Eetstoornissen, Diagnostiek en behandeling van eetstoornissen. Trimbos Instituut Utrecht 2006.



vragenlijsten “aanval”

o voedingsdagboek

minimaal één week, liever twee

ook tijdens anamnese vergelijken en bespreken

NB: huidig voedingspatroon, niet uit het verleden



vragenlijsten “gevolgen”

▪ esthetiek

▪ kauwfunctie

▪ monddroogte



vragenlijsten “gevolgen”

Psychometric properties of the Dutch version of the Orofacial Esthetic Scale (OES-NL)

in dental patients with and without self-reported tooth wear. Q8
Wetselaar P, Koutris M, Visscher CM, Larsson P, John MT, Lobbezoo F.

J Oral Rehabil. 2015; 42: 803-9. 

The jaw functional limitation scale: development, reliability, and validity of 8-item and 20-item versions.  Q8
Ohrbach R, Larsson P, List T. 

J Orofac Pain. 2008; 22: 219-30.

Shortening the xerostomia inventory. Q5
Thomson WM, van der Putten GJ, de Baat C, Ikebe K, Matsuda K, Enoki K, Hopcraft MS, Ling GY.

Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. 2011; 112: 322-7. 



vragenlijsten “gevolgen”

o Orofaciale Esthetiek Schaal (OES-NL)

Wat vindt u van uw uiterlijk met betrekking tot uw gezicht, mond, tanden en kiezen en 
eventuele tandvervanging (protheses, kronen, bruggen en implantaten)? 

(antwoordopties: 0 is  “erg ontevreden” en 10  is “erg tevreden”

1.  de aanblik van uw gezicht?
2.  de aanblik van uw profiel? 
3.  de aanblik van uw mond (uw lach, lippen en zichtbare tanden en kiezen)?
4.  de aanblik van uw rij tanden en kiezen
5.  de vorm van uw tanden en kiezen
6.  de kleur van uw tanden en kiezen
7.  de aanblik van uw tandvlees 
8.  in het algemeen, wat vindt u van het uiterlijk van uw gezicht, mond en tanden en kiezen?

Development of an Orofacial Esthetic Scale in prosthodontic patients.
Larsson P, John MT, Nilner K, Bondemark L, List T. Int J Prosthodont. 2010; 23: 249-56

Psychometric properties of the Dutch version of the Orofacial Esthetic Scale (OES-NL) in dental patients 
with and without self-reported tooth wear.
Wetselaar P, Koutris M, Visscher CM, Larsson P, John MT, Lobbezoo F.  Oral Rehabil. 2015; 42: 803-9. 



vragenlijsten “gevolgen”

o vragenlijst over het functioneren van het kauwstelsel (JFLS-20)
Geef voor elk van onderstaande activiteiten de mate van beperking aan gedurende de afgelopen maand. 
Als u een activiteit vermijdt om een andere reden dan pijn of moeite, vul dan niets in.
(antwoordopties: 0 is “geen moeite” en 10 is “volledig vermeden”)

1. Kauwen van taai voedsel 
2. Kauwen van hard brood 
3. Kauwen van kippenvlees (bijvoorbeeld bereid in de oven) 
4. Kauwen van crackers 
5. Kauwen van zacht voedsel (bijvoorbeeld macaroni, ingeblikt of zacht fruit, gekookte groenten, vis) 
6. Eten van zacht voedsel dat niet gekauwd hoeft te worden (bijvoorbeeld aardappelpuree, 

appelmoes, pudding, gepureerd voedsel)
7. De mond ver genoeg openen om van een hele appel af te bijten 
8. De mond ver genoeg openen om in een dubbele boterham te bijten 
9. De mond ver genoeg openen om te praten 
10. De mond ver genoeg openen om uit een kopje te drinken 
11. Slikken 
12. Geeuwen 
13. Praten 
14. Zingen 
15. Een vrolijk gezicht opzetten 
16. Een boos gezicht trekken 
17. Fronsen 
18. Zoenen 
19. Glimlachen 
20. Lachen 

Ohrbach R, Larsson P, List T. 
The jaw functional limitation scale: development, reliability, and validity of 8-item and 20-item versions. 
J Orofac Pain. 2008; 22: 219-30.



▪ monddroogte (te weinig speeksel)

hyposalivatie = objectief

xerostomie = subjectief

▪ prevalentie 10-80%



▪ monddroogte

>>  risicofactoren

▪ medicatie
▪ bestraling hoofd/hals
▪ auto-immuunziekten (Sjögren)
▪ diabetes
▪ ondervoeding
▪ depressie, angst, stress

Llena-Puy C. 
The rôle of saliva in maintaining oral health and as an aid to diagnosis. 
Med Oral Patol Oral Cir Bucal. 2006; 11: E449-55.



monddroogte en gebitsslijtage

> mechanische gebitsslijtage 

(weinig speeksel, minder smering)

> chemische gebitsslijtage  

(weinig speeksel, minder buffercapaciteit)

Associations between tooth wear and dental sleep disorders: A narrative overview.

Wetselaar P, Manfredini D, Ahlberg J, Johansson A, Aarab G, Papagianni CE, 

Reyes Sevilla M, Koutris M, Lobbezoo F.

J Oral Rehabil. 2019; 46: 765-775. 



Monddroogte-diagnostiek stappen

Stap 1:  vragenlijst: XI of SXI 
Stap 2:  klinische bevindingen: CODS
Stap 3:  speekselanalyse



vragenlijst  XI = Q11

1. Ik gebruik vloeistof als hulpmiddel bij het doorslikken van voedsel

2. Mijn mond voelt droog aan wanneer ik eet

3. ’s Nachts sta ik op om te drinken

4. Mijn mond voelt droog aan

5. Het kost me moeite om droog voedsel te eten

6. Ik zuig op snoepjes of lolly’s om mijn mond minder droog te laten zijn

7. Ik heb moeite met het doorslikken van bepaalde voedingsmiddelen

8. De huid van mijn gezicht voelt droog aan

9. Mijn ogen voelen droog aan

10. Mijn lippen voelen droog aan

11. De binnenkant van mijn neus voelt droog aan

1=nooit 2=bijna nooit 3=soms 4=nogal eens 5=erg vaak 11-55

Thomson WM, Chalmers JM, Spencer AJ, Williams SM. 

The Xerostomia Inventory: a multi-item approach to measuring dry mouth. 

Community Dent Health. 1999; 16: 12-7.



vragenlijst SXI = Q5

1. Mijn mond voelt droog aan wanneer ik eet 

2. Mijn mond voelt droog aan 

3. Het kost me moeite om droog voedsel te eten 

4. Ik heb moeite met het doorslikken van bepaalde voedingsmiddelen 

5. Mijn lippen voelen droog aan 

1=nooit 2=soms 3=altijd 5-15

< 8: geen xerostomie

≥ 8: xerostomie

Thomson WM, van der Putten GJ, de Baat C, Ikebe K, Matsuda K, Enoki K, Hopcraft MS, Ling GY.

Shortening the xerostomia inventory.

Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. 2011; 112: 322-7. 

Santiago PHR, Song Y, Hanna K, Nair R.

Degrees of xerostomia? A Rasch analysis of the Xerostomia Inventory.

Community Dent Oral Epidemiol. 2020; 48: 63-71. 



klinische bevindingen

Clinical Oral Dryness Score (CODS) nee/ja = 0/1

1. spiegel kleeft aan wang
2. spiegel kleeft aan tong
3. tong gelobd / fissuren
4. tong vertoont verlies van papillen
5. geen speeksel in mondbodem
6. schuimig speeksel
7. veranderde / gladde gingivale architectuur
8. glazig uiterlijk van mondslijmvlies, vooral gehemelte
9. debris op gehemelte (behalve onder een kunstgebit) 
10. recent buccaal/cervicaal cariës (6 maanden / > 2 elementen)

0-10
2-3 = normaal  
>5 = hypo 

Jager DHJ, Bots CP, Forouzanfar T, Brand HS.
Clinical oral dryness score: evaluation of a new screening method for oral dryness.
Odontology. 2018; 106: 439-444. 



speekseltesten

5 minuten opvangen in bekertje:

- hoeveelheid (wegen van speeksel opvangcupjes)

- pH (pH teststrips)

- buffercapaciteit (buffer teststrips)

-09.00-12.00 uur

-1,5 uur van tevoren niet:

eten / drinken (behalve kraanwater) / roken / tanden poetsen

- ongestimuleerd / kauw-gestimuleerd / zuur-gestimuleerd



speekseltesten



Module speekseltesten

speekseltype meetgegevens
secretiesnelhei
d

interpretatie meetgegevens
pH

interpretatie

rustspeeksel 1. > 0,50
2. 0,50-0,25
3. 0,24-0,10
4.<0,10

hypersalivatie
normaal
risico
pathologisch

1. > 7,5
2. 7,5-6,8
3. 6,7-6,5
4. <6,5

abnormaal
normaal
risico
pathologisch

kauw 
gestimuleerd
speeksel

1. > 2,00
2. 2,00-0,75
3. 0,74-0,50
4. <0,50

hypersalivatie
normaal
risico
pathologisch

1. > 8,0
2. 8,0-7,0
3. 6,9-6,5
4. < 6,5

abnormaal
normaal
risico
pathologisch

zuur
gestimuleerd
speeksel

1. > 2,00
2. 2,00-0,75
3. 0,74-0,50
4. <0,50

hypersalivatie
normaal
risico
pathologisch

1. > 7,0
2. 7,0-5,5
3. 5,4-5,0
4. <5,0

abnormaal
normaal
risico
pathologisch



Module Kwantificering, klinische kroonlengte 

klinische kroonhoogte van gebitselementen uit het 

tweede en vijfde sextant 

volgens Magne et al., 2003

element 13 12 11 21 22 23

lengte 11mm 10mm 12mm 12mm 10mm 11mm

gemeten lengte:

element 43 42 41 31 32 33

lengte 11mm 10mm 10mm 10mm 10mm 11mm

gemeten lengte:



vastleggen gebitsslijtage

screeningsmodule: >> ieder PMO

mondfoto’s: >> iedere 2 jaar 

(als geen grote verandering in screeningsmodule)

[t.z.t intraorale scan >> iedere 2 jaar]

alleen modellen als start restauratieve behandeling



moeilijkheidsgraad

algemene complicerende factoren

specifieke complicerende factoren



algemene complicerende factoren

factoren die iedere vorm van tandheelkundig behandelen beïnvloeden:

o de patiënt conditioneel gezien in staat is een langdurige behandeling te 
ondergaan

o de plaats van de te behandelen gebitselementen in de tandbogen

o de mate van mondopening en eventuele temporomandibulaire pijn

o in esthetisch opzicht een hoge verwachting van de patiënt

[verkleurde gebitselementen]

[een hoge lachlijn en/of een ‘gummy smile’]



specifieke complicerende factoren

primaire criteria 

(slijtagegraad, aangedane vlakken, aantal aangedane elementen)

gebitselement al eerder behandeld 

(direct/indirect)

dentitie al eerder behandeld 

(uitneembare prothetische voorziening)

ander dentaal probleem

(cariës, paro, endo, ortho)

maxillomandibulaire relatie

(Angle klasse I, II, III)

noodzaak aanpassen occlusie/articulatie

(compensatoire uitgroei, ontbreken functionele eenheden, afwijkende beet)



1. algemeen:

-counselen /monitoren altijd voortzetten

-restauratieve behandeling zo lang mogelijk vooruitschuiven

(= fysiologisch versus pathologisch)

-dynamisch behandelconcept*

* [Minimal invasive dentistry. A revolutionary concept?].

Creugers NH.

Ned Tijdschr Tandheelkd. 2003 Jun;110: 215-7



dynamisch behandelconcept

> zo mogelijk alleen die elementen behandelen die restauratie 
behoeven (=hoektandgeleiding, Dahl-plateau)

> directe techniek (composiet = reparabel)

> weefselsparend (=non-invasief, minimaal invasief)

> levensduur restauratie versus levensduur element 
(=biologische prijs)



“European consensus meeting 2016”

- restorative intervention is typically best delayed as long as possible

- when such intervention is indicated and agreed upon with the patient, 

a conservative, minimally invasive approach is recommended,

complemented by supportive preventive measures

Severe Tooth Wear: European Consensus Statement on Management Guidelines.

Loomans B, Opdam N, Attin T, Bartlett D, Edelhoff D, Frankenberger R, Benic G, Ramseyer S,

Wetselaar P, Sterenborg B, Hickel R, Pallesen U, Mehta S, Banerji S, Lussi A, Wilson N.



vroege interventies:

stabilisatieopbeetplaat

hoektandgeleiding

Dahl-plateau



stabilisatieopbeetplaat

-alleen bij slaapbruxisme

(waakbruxisme = myofeedback)

-CAVE reflux

-CAVE adolescenten

-CAVE compliance



hoektandgeleiding

-direct composiet

[reflux]

[adolescenten]

[compliance]



vroege interventies:

stabilisatieopbeetplaat
hoektandgeleiding
Dahl-plateau

Dahl, Krogstad en Karlsen

An alternative treatment in cases with advanced localized attrition.

J Oral Rahabil 1975; 2: 209-14



Dahl-plateau

-direct composiet

gelokaliseerde gebitsslijtage

(sextant 2: alleen palatinaal of ook incisaal)

(sextant 5: (bucco-) incisaal)

(sextant 2 en 5)



CONCLUSIES / AANBEVELINGEN:

1. veelvoorkomend 

2. multifactorieel

3. zorgvuldige diagnostiek  

4. kwantificeren (TWES-screening)

(denk aan vastleggen: ieder PMO / mondfoto’s: iedere 2 jaar)

5. kwalificeren (TWES-status) 

6. pathologie bepalen (TWES-status) 

7. nieuwe taxonomie (spreek dezelfde taal)



dank voor de aandacht!

info@wetselaarglas.nl
p.wetselaar@acta.nl


