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Tandhals-

gevoeligheid, 

denk aan erosie!



Wij vragen uw aandacht voor dentine-overgevoeligheid 
in relatie tot erosie
Het is bekend dat ten gevolge van parodontale afbraak gingivarecessies 
kunnen ontstaan, hetgeen dan ook bij het merendeel van onze patiënten 
voorkomt. Deze recessie kunnen aanleiding geven tot dentine-overgevoelig-
heid; ook dit zien wij regelmatig. Dentine-overgevoeligheid kan hinderlijk of 
pijnlijk zijn, en kan daardoor een negatief effect hebben op het niveau van 
de mondhygiëne.

Onderzoeken hebben laten zien dat in de algemene praktijk ongeveer  
15% van de patiënten last heeft van tandhalsgevoeligheid; voor de  
parodontologiepraktijk is dat percentage aanzienlijk hoger: 46% van de 
patiënten geeft aan wel eens last van te hebben van gevoelige tandhalzen.

Waar steeds meer duidelijkheid over bestaat is dat erosie deze gevoeligheid  
doet toenemen. Herkenning, preventie en eventuele behandeling van 
erosie is dan ook van groot belang om de overgevoeligheid van het dentine 
zoveel mogelijk te beperken.

Dentine-overgevoeligheid
Dentine is normaliter bedekt door glazuur danwel cement; wanneer deze 
bedekking niet meer aanwezig is kan het dentine gevoelig worden voor 
externe prikkels.

In het dentine verlopen kanaaltjes, de tubuli. Deze behoren afgesloten te 
zijn, maar na het verlies van cement of glazuur kunnen deze open komen te 
liggen. Open tubuli zijn belangrijk voor de gevoeligheid van het dentine. Bij 
overgevoelig dentine is het aantal open tubuli ongeveer 8 maal groter dan 
bij niet overgevoelig dentine, maar ook de diameter van de niet afgesloten 
tubuli is bij overgevoelig dentine ongeveer 2 maal zo groot. De pulpa is 
uitermate goed geïnnerveerd door de rijkelijk vertakte zenuwuiteinden die 
in de subodontoblasten regio een dicht netwerk vormen (de plexus van 
Raschkow). Zenuwuiteinden zijn ook in de dentinetubuli waargenomen, 
waar ze naast de odontoblastuitloper liggen. De tubuli zijn gevuld met een 



vloeistof, welke veranderingen ondergaat bij bepaalde stimuli, waarbij de 
zenuwuiteinden van de plexus van Rashkow worden gestimuleerd en een 
pijnsensatie geven.

Dentine-overgevoeligheid wordt gekarakteriseerd door een kort durende 
scherpe pijn ten plaatse van het blootliggend dentine-oppervlak in relatie 
tot bepaalde stimuli. Deze stimuli zijn meestal thermisch van oorsprong 
(warmte, koude), maar kunnen ook osmotisch, chemisch, tactiel en evapo-
ratief (ingeademde lucht) van aard zijn. De pijn verdwijnt meestal spontaan 
na opheffing van de stimulus.

De diagnose dentine-overgevoeligheid kan pas gesteld worden na uitsluitsel 
van andere dentale pathologie (zoals cariës of een pulpale infectie).

Dentine-overgevoeligheid komt het meest voor ten plaatse van de buccale 
worteloppervlakken van de cuspidaten en premolaren, en is merendeels het 
gevolg van gingivarecessies. Dentine-overgevoeligheid ten plaatse van het 
coronale deel van een element kan veroorzaakt worden door verlies van 
glazuur ten gevolge van erosie, attritie, abfractie of trauma.

Gingivarecessies ontstaan in den regel door te agressieve poetstechnieken 
(ten plaatse van de cuspidaten en premolaren) of door parodontale infecties.
 
Gebitsslijtage
De invloed van gebitsslijtage op het ontstaan van dentine-overgevoeligheid 
mag niet worden onderschat. Bij gebitsslijtage is het verlies van tandweefsel 
vrijwel altijd een multifactorieel proces, waarin zowel chemische als mecha-
nische factoren een rol spelen. De mate van slijtage wordt bepaald door de 
samenstelling en structuur van de tandweefsels, en de intensiteit en  
frequentie van de contacten met de schurende of oplossende stoffen of  
tussen de gebitselementen onderling.

Er wordt in den regel onderscheid gemaakt tussen attritie, abrasie, abfractie 
en erosie; bij de eerst genoemden spelen mechanische krachten een rol.



Attritie is slijtage door tand-tot-tand contact zonder tussenkomst van 
lichaamsvreemde stoffen; bijvoorbeeld door bruxisme.
Bij abrasie treedt gebitsslijtage op door extrinsieke factoren zoals bijvoor-
beeld abrasieve tandpasta’s, traumatische poetstechnieken of het gebruik 
van een te harde tandenborstel.
Abfractie wordt ook wel een “non-carious cervical lesion” genoemd.  
Deze wordt veroorzaakt door interne spanning ten gevolge van occlusale 
belasting. Wanneer chemische processen zonder tussenkomst van bacte-
rieën verantwoordelijk zijn voor tandweefselverlies spreekt men van erosie.
Daar willen wij nader op in gaan.

Erosie
Zuren
Verschillende zuren komen voor in ons hedendaags dieet, en het is duide-
lijk geworden dat een toename in zuur-inname een toename in erosie tot 
gevolg heeft.
In het algemeen is een pH van 5,5 al in staat om het glazuuroppervlak  
binnen een paar minuten 3μm tot 5 μm te demineraliseren. In deze  
“verzachte” toestand is het glazur kwetsbaarder voor abrasieve krachten, 
welke tot irreversibele slijtage kunnen leiden.
Indien er echter “niets” gebeurt dan kan er in de daarop volgende uren 
“verharding” van het glazuur optreden. Dentine wordt al gedemineraliseerd 
bij een pH van 6,5 en remineraliseert slechter.

Het voorkomen van erosie is in Nederland het laatste decennium sterk  
toegenomen, met name onder de jeugd.
Glazuur en dentine dat door erosie is aangetast ziet er in eerste instantie 
glad en mat uit. Lichte erosie geeft geen klachten. Bij voortschrijdend  
weefselverlies wordt de slijtage steeds duidelijker zichtbaar: de knobbels  
van de elementen worden afgerond, er ontstaat occlusaal “cupping”,  
slijtage is zichtbaar op niet occluderende oppervlakken, restauraties kunnen 
boven het occlusievlak uitsteken, er kan sprake zijn van toegenomen incisale 
translucentie, van verkleuring van de tandweefsels, en de gebitselementen 
kunnen overgevoelig zijn geworden.



Het directe contact met zuren vormen de hoofdoorzaak van erosie. Deze 
zuren kunnen van buitenaf (extrinsiek) of van binnenuit (intrinsiek) afkom-
stig zijn.
Extrinsieke zuren vindt men in voedingsmiddelen als fruit (citrusvruchten, 
appels, druiven), zure zoetigheden (snoep, jam), azijnhoudende voedings-
middelen (sladressing) , frisdranken, vruchtensappen, isotonische sport-
dranken, mixdranken (breezers), vruchtenthee of wijn. Maar ook sommige 
medicijnen als aspirine of zure vitamine preparaten die worden opgedronken 
bevatten zuur.
Intrinsiek zuur is maagzuur. Maagzuur kan de mondholte bereiken door een 
reflux van de maaginhoud en door braken. Dit laatste kan voorkomen als 
bijwerking van medicijnen, bij boulimia nervosa of anorexia nervosa, of bij 
alcoholisme.
De ernst van de erosie wordt o.a. bepaald door de zuurgraad van de zuren 
en het consumptiegedrag. Dit laatste bepaalt de duur en frequentie van het 
contact tussen het zuur en de gebitselementen: hoe lang worden de erosieve 
voedingsmiddelen in de mond gehouden? Hoe veel zure eetmomenten zijn 
er op een dag? Bij veel eetmomenten krijgt het speeksel onvoldoende tijd 
om het zuur te neutraliseren.
Wees extra alert op de poetsmomenten van uw erosie-patiënt; erosie komt 
vaak voor bij mensen met een goede mondhygiëne. De combinatie van 
abrasie en erosie kan vooral op de gladde vlakken van de gebitselementen 
een zeer progressieve gebitsslijtage veroorzaken; bijvoorbeeld door het  
tandenpoetsen kort na het eten of drinken van zure voedingsmiddelen.

Speeksel
Ons speeksel heeft een beschermende werking tegen erosie. Het verdunt 
de aanwezige zuren en spoelt een deel weg; speeksel neutraliseert (buffer-
capaciteit), zorgt voor de vorming van een pellicle (met o.a. mucinen) die 
het tandweefsel afdekt, en kan remineralisatie bewerkstelligen door de 
aanwezigheid van calcium-, fosfaat- en eventuele fluoride ionen. Er is niet 
alleen een verhoogd risico op het ontstaan van erosie door een verhoogde 
blootstelling aan zuur, maar ook bij een verminderde kwantiteit of kwaliteit 
van het speeksel. Dit laatste kan o. a. voorkomen bij het gebruik van be-



paalde medicijnen, bestraling in het hoofd- halsgebied, of bij het syndroom 
van Sjögren.

Behandeling van erosie
Om voortschrijdende erosie te voorkomen is het noodzakelijk er de voor-
naamste oorzaak van te kennen.
Een voedingsanamnese is van belang om de rol van de extrinsieke zuren 
vast te stellen. Aanbevolen wordt om de patiënt gedurende 7 dagen in  
een “voedingsboekje” alle eet-en drinkmomenten te laten vastleggen.
De medische anamnese kan duidelijkheid geven in het aandeel van de 
intrinsieke zuren, of de oorzaak van een verminderde kwantiteit of kwaliteit 
van het speeksel. Na herkenning volgt terugkoppeling naar de patiënt. De 
patiënt dient zich bewust te worden van de oorzaken en risicofactoren en 
zal de nodige maatregelen ten aanzien van voedingspatroon en soms ook 
mondhygiëne moeten nemen.

Voeding
Het belangrijkst is het bewerkstelligen van een reductie van blootstelling  
aan zuur. Indien er toch zuurhoudende voedingsmiddelen genuttigd worden 
dan liever tijdens de maaltijd dan tussendoor; het aantal eet- en drink-
momenten beperken; de mond naspoelen met water of melk na het nuttigen 
van zuren; de zuren zo kort mogelijk in de mond houden; de voeding aan-
vullen met voedingsmiddelen met een hoog calcium- of fosfaatgehalte; en 
na het eten of drinken speeksel stimuleren met een suikervrije bufferende 
kauwgom.

Mondhygiëne
Het is van belang dat de mondhygiëne niet traumatisch is, dat er een  
goede tandpasta (die fluoride-opname bevordert en minimaal abrasief is) 
wordt gebruikt, en er zonodig gespoeld wordt met een (fluoride bevat-
tende) mondspoeling. De patiënt dient na een zuuraanval minstens één  
uur te wachten met poetsen. Indien er sprake is van aanhoudende dentine- 
overgevoeligheid dan zou aanvullend tandheelkundig advies en behande-
ling geïndiceerd kunnen zijn.



Behandeling van dentine-overgevoeligheid
Naast erosie en abrasie kunnen diverse tandheelkundige behandelingen  
zoals bijvoorbeeld bleken, rootplanen, en parodontale chirurgie tot dentine-
overgevoeligheid leiden. Voor de meeste patiënten lijkt dit een voorbijgaand 
probleem te zijn. Het natuurlijke desentisatieproces duurt meestal enkele 
weken. De tubuli raken dan in hun distale deel afgesloten doordat minerale 
stoffen uit speeksel en tandpasta neerslaan in de tubuli. Het is dan ook van 
belang de patiënt gedurende enkele weken een desentiserende tandpasta 
te laten gebruiken, deze te laten aanbrengen op de gevoelige plaatsen 
voor men begint te poetsen, en de patient aan te raden zich enkele weken 
tot één tandpasta te beperken alvorens zich tot een volgende tandpasta 
te wenden. Een mondspoeling kan de effectiviteit van deze maatregelen 
verhogen.
Als de patiënt hier geen baat bij heeft dan is aanvullende behandeling 
geïndiceerd. Deze richt zich op het afdichten van de dentinetubuli middels 
fluoridelak, kaliumoxalaatlak, bonding, glasionomeercement of composiet.
Chirurgische correctie van recessies kan in bepaalde gevallen uitkomst 
bieden. Bij extreme pijnklachten die niet reageren op desentiserende of 
afdichtende maatregelen kan endodontische behandeling geïndiceerd zijn.

Tot slot
Erosie kan aanleiding geven tot dentine-overgevoeligheid. Bij parodontitis 
patiënten kan ten gevolge van gingivarecessies de soms reeds aanwezige 
tandhalsgevoeligheid door erosie worden versterkt. Wij vragen hiervoor 
uw aandacht opdat wij samen met u tot een goede preventie van verdere 
gebitsslijtage en klachten kunnen komen.
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 Wist u dat:

n     Ilara Zerbo haar erkenning heeft behaald als parodontoloog NVvP en 
maandag en dinsdag uw patienten kan ontvangen.

n     Wij u erop attenderen dat wij geen diskette meer kunnen uitlezen.  
Graag ontvangen wij gegevens per mail, cd-rom of usb stick.

n     Wij op dit moment een ‘patiënt tevredenheids enquête’ doen.

n     Wij u in de komende Paro-info een ‘tevredenheids enquête’ aanbieden.

Vriendelijke groet,

Tine Vangsted, John Raber, Jacqueline Speelman,Sokratis Katsamakis, Ilara Zerbo
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De snelle en effectieve 
oplossing tegen gevoelige 
tanden.

Stap 1: Actieve fase

Desensin Gel en 

Mondspoelmiddel

Stap 2: Onderhoudsfase

Desensin Plus Tandpasta

Desensin bevat:
- kaliumnitraat
- natriumfl uoride
- geen alcohol

pH-waarde > 6,2


