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Overzicht van de aanbevelingen per uitgangsvraag 

 

Uitgangsvraag 1:  

Wat is na de visuele inspectie de meerwaarde van gebruik van detectieapparatuur 

voor diagnostiek van (approximale) cariës (Bitewing, FOTI, DIFOTI, (Laser)fluorescen-

tie) bij patiënten van 4 tot en met 6 jaar met een (laag, gemiddeld of hoog) cariësri-

sico?  

Aanbevelingen: 

De volgende diagnostische testen worden aanbevolen om cariës bij kinderen te kunnen vaststel-

len: 

1. Voer bij elk periodiek mondonderzoek (PMO) cariësdiagnostiek uit door middel van visuele in-

spectie en leg de bevindingen vast in het patiëntendossier. 

2. Maak de eerste bitewings vanaf een leeftijd van 4 tot en met 6 jaar als 

 er een verhoogd risico op aanwezigheid van cariës wordt vermoed 

en 

 de approximale vlakken niet toegankelijk zijn voor visuele inspectie.  

3. Verkort de controletermijn, indien het tijdens het PMO niet mogelijk is om cariësdiagnostiek 

uit te voeren. 

 

Uitgangsvraag 2: 

Wat is per combinatie van leeftijd en cariësrisicogroep de optimale frequentie voor 

het gerechtvaardigd maken van bitewings voor vroegtijdige cariësdiagnostiek?   

Aanvullend verzoek: ontwikkel een beslismodel voor de behandelaar zodat deze snel 

de frequentie kan bepalen. 

Aanbevelingen: 

1. Het optimale interval voor het maken van vervolgbitewings voor vroegtijdige cariësdiagnostiek 

hangt af van de gebitssituatie, de prognose van (initiële) laesies en het geschatte cariësrisico.  

2. Als alle bevindingen (de gebitssituatie, de prognose van initiële laesies en het geschatte cari-

esrisico) een ongunstig beeld geven kan een interval van 1 jaar tot het maken van vervolgbite-

wings gerechtvaardigd zijn; geven alle overwegingen een gunstig beeld dan is een termijn van 

3 jaar of langer gerechtvaardigd. 

3. Bij elk periodiek mondonderzoek (PMO) moeten de overwegingen waarop de intervaltermijn 

voor het maken van bitewings gebaseerd was opnieuw bepaald worden. Dit kan aanleiding ge-

ven tot een verkorting of een verlenging van de voorgenomen termijn. Indien besloten wordt 

de voorgenomen termijn te bekorten dan wel te verlengen, dan dient de oorzaak hiervan ge-

identificeerd en in het patiëntendossier vastgelegd te worden.  
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Uitgangsvraag 3a: 

Draagt een PAN bij aan een effectieve behandeling van de, bij visuele inspec-

tie, vastgestelde afwijkingen in de doorbraak van blijvende elementen? 

Aanbevelingen: 

1. Bestudeer vastgestelde afwijkingen in de doorbraak van de blijvende elementen op de reeds 

aanwezige bitewings en solo-opnamen in het patiëntendossier. Indien dit onvoldoende infor-

matie geeft, overweeg dan eerst (een) intra-orale opname(n). Mochten hier meer dan drie op-

namen nodig zijn, overweeg dan een kleinveldPAN. 

 

2. Indien extractie-therapie van de eerste blijvende molaar nodig is, in meer dan één kwadrant, 

dan kan een kleinveldPAN bijdragen aan een effectieve behandeling. 

 

Uitgangsvraag 3b: 

Zijn er risicogroepen te identificeren waarbij het vervaardigen van een PAN 

meer gerechtvaardigd is in vergelijking tot andere groepen? 

Aanbevelingen: 

1. Bij kinderen (0 tot 18 jaar) is het maken van een PAN, behalve bij orthodontische behandel-

planning waarvoor een aparte richtlijn is, slechts in enkele gevallen gerechtvaardigd als: 

 

a. er onvoldoende coöperatie is bij het maken van intra-orale röntgenfoto’s bijvoorbeeld 

bij patiënten met een lichamelijke of geestelijke beperking, extreme angst, vormen 

van autisme, ernstige kokhalsreflex; 

 

b. er sprake is van dento-faciaal trauma, met dien verstande dat wanneer de kans groot is 

dat de patiënt, in verband met dit trauma, verwezen wordt naar een MKA-chirurg, dit 

achterwege gelaten wordt. De behandelaar maakt de PAN; 

 

c. door de grootte van het te diagnosticeren gebied, 3 intra-orale röntgenfoto’s ontoerei-

kend zijn; 

 

d. er sprake is van multiple agenesieën, schisis of syndromen waarbij craniofaciale/orale 

afwijkingen te verwachten zijn zoals verwoord in OMIM. Deze patiënten worden veelal 

in teamverband begeleid en het indiceren van de PAN gebeurt veelal bij de Centra Bij-

zondere Tandheelkunde (www.OMIM.org). 
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Inleiding 

Deze klinische praktijkrichtlijn (KPR) gaat over diagnostiek en aanvullend onderzoek bij de Mond-

zorg voor Jeugdigen. De modules preventie en behandeling worden in samenhang met deze mo-

dule opgesteld en vormen tezamen de volledige inhoud van de klinische praktijkrichtlijnen Mond-

zorg voor Jeugdigen van het KIMO. 

De volgende onderwerpen/uitgangsvragen komen hierbij in deze KPR aan de orde: 

1. Wat is na de visuele inspectie de meerwaarde van gebruik van detectieapparatuur voor 

(approximale) cariësdiagnostiek (Bitewing, FOTI, DIFOTI, (Laser)fluorescentie) bij  

patiënten van 4 tot en met 6 jaar met een (laag, gemiddeld of hoog) cariësrisico. 

 

2. Wat is per combinatie van leeftijd en cariësrisicogroep de optimale frequentie voor 

het gerechtvaardigd maken van bitewings voor vroegtijdige cariësdiagnostiek? Is een 

beslismodel te ontwikkelen voor de behandelaar, zodat deze snel de frequentie kan 

bepalen? 

 

3. Draagt een PAN bij aan een effectieve behandeling van de vastgestelde afwijkingen in 

de doorbraak van blijvende elementen? Zijn er risicogroepen te identificeren waarbij 

het vervaardigen van een PAN meer gerechtvaardigd is in vergelijking met andere 

groepen? 

 

Voor wie is de richtlijn bedoeld? 
Deze KPR is bedoeld voor professionals in de mondzorg, zoals tandartsen, tandartsspecialisten en 

mondhygiënisten. 

Aanleiding voor het maken van de richtlijn 
De huidige richtlijn ‘Mondzorg voor jeugdigen’ (2012) is een omvangrijke, multidisciplinaire richt-

lijn die tracht op vele aspecten van de mondzorg voor jeugdigen besliskundige ondersteuning te 

geven. In het mondzorgveld wordt gehoord dat de richtlijn te omvangrijk en onduidelijk is. Er zijn 

geen meetbare instrumenten (zogenaamde indicatoren) opgenomen en er heeft geen landelijke 

implementatie plaatsgevonden. 

Tijdens de bijeenkomst van de Richtlijn Advies Commissie (RAC) op 2 februari 2017 is besloten om 

de herziening van deze richtlijn uit 2012 prioriteit te geven. Uitgangspunt was dat er een knel-

puntenanalyse gemaakt zou worden op basis waarvan gekozen wordt voor een modulaire opbouw 

per deelgebied (bv. diagnostiek, preventie en therapie). De RAC adviseerde om een zgn. ‘Expert-

groep’ van beperkte omvang te raadplegen. 

Hoe is de richtlijn tot stand gekomen 
Op 4 mei 2017 is deze zgn. expertmeeting georganiseerd met als doel om knelpunten van de hui-

dige richtlijn uit 2012 te inventariseren, in combinatie met een analyse van wat de belangrijkste 

redenen zijn voor het inzetten van een KPR om de mondzorg te verbeteren en deze de juiste prio-

riteit te geven. 

Aan deze expertmeeting heeft een actuele afspiegeling van mondzorgprofessionals met bijzon-

dere belangstelling voor de kindertandheelkunde deelgenomen, rekening houdend met het feit 

dat de beoogde modulaire KPR, naast pedodontologen en algemeen practici, mondhygiënisten ook 

goed bedient bij hun zorgverlening. 
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Een lijst met mogelijke knelpunten is aan de deelnemers van de expertmeeting voorgelegd en be-

discussieerd. Ook zijn aanvullende knelpunten geïnventariseerd. Het resultaat van de expertmee-

ting is besproken in de Richtlijn Advies Commissie (RAC) van het KIMO en de ROC, waarna de knel-

punten en uitgangsvragen zijn vastgesteld. Met deze opdracht is de ROC aan de slag gegaan. 

Toelichting op het onderwerp van de richtlijn 
Cariës is de meest voorkomende mondziekte bij kinderen. Het is van belang om in de mondzorg-

praktijk, naast goede diagnostiek, veel aandacht te besteden aan preventie vanaf jonge leeftijd.  

Daarnaast is er een ontwikkeling om steeds vaker beginnende cariës ook preventief te behande-

len, wat het belang van de diagnose van de verschillende stadia van cariës benadrukt. 

In de primaire dentitie verloopt het cariësproces sneller en bereikt eerder de pulpa, dan in de 

blijvende dentitie. De glazuurkap van een melkmolaar is occlusaal (1,8mm vs 2,8mm) en approxi-

maal (1,4mm vs 2,3mm) dunner dan bij een blijvende molaar. In de melkmolaren zijn de 

pulpahoorns over het algemeen hoger, met name mesiaal.  

In het Rapport mondzorg van morgen van de Gezondheidsraad (Gezondheidsraad, 2012) wordt op-

gemerkt dat er een ruime mate van variatie is in de behandelstrategieën. “Het bestaan van onge-

fundeerde, zorgverlenergebonden behandelvariatie is een aanwijzing dat de doelmatigheid van 

de zorgverlening niet altijd gewaarborgd is” en “Een substantiële mate van zorgverlenergebonden 

behandelvariatie is een probleem, omdat verondersteld kan worden dat er aan de randen van het 

behandelspectrum sprake is van onder- of overbehandeling. De term behandelvariatie verwijst in 

dit rapport naar variatie in diagnose en indicatiestelling.” 

Uit het recent gepubliceerde Signalement Mondzorg 2018 (Zorginstituut Nederland, 2018) blijkt 

dat met visuele inspectie bij 65% van de 17-jarigen carieuze caviteiten kunnen worden vastge-

steld. Gemiddeld blijken deze 17-jarigen 3,2 aangetaste gebitsvlakken te hebben, waarvan 64% 

gerestaureerd is. Als in dit onderzoek ook bitewingopnamen waren gemaakt, waren zowel een ho-

gere cariësprevalentie als meer aangetaste vlakken geconstateerd.  

Definities, begrippen en afkortingen 
 Het AGREE-II instrument is een internationaal gevalideerd en geaccepteerd handvat voor de 

ontwikkeling van evidence-based richtlijnen (www.agreetrust.org). 

 ALADA betekent voluit As Low As Diagnostically Acceptabele.  

 ALARA betekent voluit As Low As Reasonably Achievable. 

 Bitewings (BW) zijn kleine röntgenfoto's van de kronen van kiezen van het gebit. 

 CBT is de afkorting van Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde 

 Cochrane is een internationaal netwerk van personen die werkzaam zijn in de gezondheids-

zorgsector of op het gebied van medisch onderzoek. Het netwerk heeft als doel de enorme 

hoeveelheid medische onderzoeksresultaten beschikbaar te stellen voor het nemen van gefun-

deerde beslissingen inzake gezondheid 

 Voor de DMFS/dmfs-index stelt de onderzoeker bij een proefpersoon per gebitselement (T = 

‘tooth’) of per gebitsvlak (S = ‘surface’) vast of er een cariëslaesie is (D = ‘decayed’), of het 

gebitselement of -vlak ontbreekt (M = ‘missing’) als gevolg van cariës of er een restauratie 

aanwezig is (F = ‘filled’). Voor de tijdelijke dentitie worden kleine letters gebruikt 

(dmft/dmfs). 

 EBRO betekent evidence-based richtlijnontwikkeling 

 Evidence-based is ontwikkeld volgens de stappen van evidence-based medicine / richtlijnont-

wikkeling (probleem vertalen in een beantwoordbare vraag, efficiënt zoeken naar het beste 

bewijsmateriaal, kritische beoordeling kwaliteit, beoordeling relevantie effect, toepassen). 

 Ekstrand, score van: Een international erkende systematiek waarbij cariës wordt ingedeeld op 

staat van ontwikkeling en activiteit.  
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 Fluoride is een in de natuur voorkomend zout-ion dat de oplosbaarheid van tandmineralen 

sterk doet afnemen. 

 DIFOTI: digital imaging of fiber optic transillumination. Een kleine lichtbron die tegen of in 

de proximale ruimte kan worden geplaatst waarna het doorvallende licht door de approximale 

vlakken geregistreerd wordt met een camera en het beeld op een beeldscherm wordt gepro-

jecteerd. 

 FOTI: fiber optic transillumination. Een kleine lichtbron die tegen of in de proximale ruimte 

kan worden geplaatst waardoor de approximale vlakken met doorvallend licht bestudeerd 

kunnen worden.  

 GRADE (Grading of Recommendations, Assessment, Development and Evaluation) is een be-

oordelingssysteem dat is ontwikkeld om de kwaliteit van bewijs en sterkte van een aanbeve-

ling te bepalen bedoeld voor systematisch literatuuronderzoek en richtlijnontwikkeling. 

 HSPM: Hypomineralised second primary molar: glazuurhypominealisatie van 1-4 2e melkmola-

ren. In Nederland bekend als kaasvijfjes. 

 KIMO is de afkorting van de Vereniging Kennisinstituut Mondzorg. 

 ICDAS-scores: International Caries Detection and Assessment System. Een international er-

kende systematiek waarbij cariës wordt ingedeeld op staat van ontwikkeling en activiteit. 

 De Klankbordgroep van het KIMO bestaat uit leden die zijn voorgedragen door verenigingen 

en/of organisaties die specifieke expertise met betrekking tot het richtlijnonderwerp bezitten 

en die niet deelnemen aan de ROC. De taak van de klankbordgroep is om feedback/advies te 

geven op voorstellen en concepten die de ROC formuleert. 

 Een kleinveld- of gecollimeerde PAN, is een PAN waarbij alleen een opname van het gebied 

van interesse wordt gemaakt. ALADA schrijft voor dat bijna in alle gevallen een kleinveldPAN 

voorkeur geniet boven een volledige PAN. 

 KPR is de afkorting van klinische praktijkrichtlijn. Bij het opstellen van klinische praktijkricht-

lijnen gaan we uit van concrete vragen. Systematische ontwikkeling van klinische praktijk-

richtlijnen stimuleert mondzorgverleners om hun vakkennis bij te houden en daarmee een be-

tere concurrentiepositie te verwerven in de markt. Ook bieden KPR’s beslissingsondersteu-

nende handvatten voor professionele samenwerking en leveren ze een bijdrage aan onderwijs 

en scholing. 

 MIH: Molar Incisor Hypomineralisation – glazuurhypomineralisatie van 1-4 1e blijvende mola-

ren, soms in combinatie met hypomineralisatie van de blijvende incisieven. In Nederland be-

ter bekend als kaasmolaren. 

 Mondhygiëne is de mate van reinheid van een mond. 

 Mondverzorging omvat de verzorgende handelingen die nodig zijn om de hele mond gezond te 

houden. 

 Mondzorgpraktijk is een professionele kliniek waarin mondzorgverleners werkzaam zijn. 

 Mondzorgverlener is een beroepsbeoefenaar die gekwalificeerd en competent is om mondzorg 

in zijn totaliteit of op een deelgebied te verlenen, zoals een tandarts, een orthodontist, een 

mond-, kaak- en aangezichtschirurg, een mondhygiënist, een preventie-assistent, een tand-

protheticus en een klinisch prothesetechnicus. 

 Nyvad, score van is een international erkende systematiek waarbij cariës wordt ingedeeld op 

staat van ontwikkeling en activiteit. 

 OMIM staat voor Online Mendelian Inheritance in Man (https://www.omim.org) en is een data-

bank waarin alle bekende ziekten zijn opgenomen waarvan een genetische component bekend 

is en waar zo mogelijk verwijzingen staan naar verantwoordelijke genen in het menselijk ge-

noom. 

https://www.omim.org)/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Database
https://nl.wikipedia.org/wiki/Database
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Genoom
https://nl.wikipedia.org/wiki/Genoom
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 PAN, voorheen bekend als OPT of OPG, is een panoramische röntgenfoto van beide kaken in-

clusief de kaakgewrichten en andere omliggende structuren die zo wordt genomen dat alle 

tanden en kiezen erop te zien zijn. 

 Periodiek mondonderzoek ofwel PMO omvat de diagnostiek van mondziekten, de communica-

tie, de voorlichting en de terugkoppeling daaromtrent en dit alles dient te resulteren in het 

registreren van de relevante bevindingen en het bepalen van een termijn waarop een volgend 

mondonderzoek dient plaats te vinden. 

 PICO (Patient (patiënt), Intervention (interventie), Comparison (controle), Outcome (uit-

komst)) is een ordeningssystematiek om een klinisch probleem om te zetten in een concrete, 

beantwoordbare vraag.  

 De RAC is de Richtlijn Advies Commissie van het KIMO. Deze commissie staat aan de basis van 

de ontwikkeling van klinische praktijkrichtlijnen. Haar taak is het adviseren over de vraag 

welke richtlijnonderwerpen prioriteit hebben en welke uitgangsvragen bij een mondzorgon-

derwerp horen. De RAC adviseert gevraagd en ongevraagd het bestuur van het KIMO over 

richtlijnontwikkeling in de mondzorg. 

 ROC is de afkorting van de Richtlijn Ontwikkel Commissie van het KIMO. De ROC stelt de KPR 

op. Dit is het meest arbeidsintensieve onderdeel van het proces. Om een juiste balans te vin-

den tussen wetenschap en praktijk, maken zowel onderzoekers als mondzorgverleners deel uit 

van de ROC; deze ROC-leden zijn gemandateerd door verschillende verenigingen in de mond-

zorg die betrokken zijn bij het onderwerp van de op te stellen KPR.  

 De RAR is de Richtlijn Autorisatie Raad van het KIMO. Deze commissie beoordeelt in de afron-

dingsfase of aan alle kwaliteitseisen voor het maken van een klinische praktijkrichtlijn is vol-

daan. Bij deze autorisatie wordt ook de praktische haalbaarheid van de richtlijn beoordeeld. 

 Randomised controlled trial (RCT), een gerandomiseerd onderzoek met een interventie- en 

een controlegroep, is een type wetenschappelijk onderzoek in de biowetenschappen, vooral in 

de geneeskunde, waarbij wordt getracht de vraag te beantwoorden of een bepaalde interven-

tie werkzaam of zinvol is. 

 Sensitiviteit is het percentage ziekte van alle ziektegevallen dat wordt vastgesteld door een 

detectiemethode. 

 Specificiteit is het percentage gezonde(n) van alle gezonde(n) dat wordt vastgesteld door een 

detectiemethode. 

 Systematic review of systematisch literatuuronderzoek is een op basis van de wetenschappe-

lijke literatuur en andere documenten volgens een bepaalde systematiek uitgevoerd onder-

zoek om een wetenschappelijke vraagstelling te beantwoorden.  

 

Verantwoording 

Geldigheid 
Het Kennisinstituut Mondzorg (KIMO) is als houder van deze richtlijn de eerstverantwoordelijke 

voor de actualiteit ervan. De aan deze richtlijn deelnemende wetenschappelijke verenigingen of 

gebruikers ervan delen de verantwoordelijkheid en informeren de eerstverantwoordelijke over 

relevante ontwikkelingen binnen hun vakgebied. Uiterlijk in juli 2024 bepaalt het bestuur van 

KIMO of deze richtlijn nog actueel is. Wanneer nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven, 

gebeurt dit eerder. Als de richtlijn moet worden herzien, dan wordt daarvoor een herzieningstra-

ject gestart, met de installatie van een nieuwe ROC. 

Doel 
De klinische praktijkrichtlijn Mondzorg voor Jeugdigen, diagnostiek en aanvullend onderzoek, 

heeft als doel het uitbrengen van uniforme, wetenschappelijk en professioneel-praktisch onder-

bouwde aanbevelingen met betrekking tot tandheelkundige mondzorg voor de jeugd. 
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De modulen preventie en behandeling zullen als aparte KPR volgen. 

Doelgroep 
De richtlijn is bedoeld voor tandartsen, tandartsspecialisten en mondhygiënisten en is van toepas-

sing op alle jeugdige patiënten die een mondzorgprofessional bezoeken, in de leeftijd van 0 tot 

18 jaar. 

Initiatief 
Op initiatief van het Kennisinstituut Mondzorg (KIMO) is in december 2017 gestart met de ontwik-

keling van de Klinische Praktijkrichtlijn (KPR) Mondzorg voor Jeugdigen, module diagnostiek en 

aanvullend onderzoek. De ontwikkeling van deze module staat in het jaarplan en de meerjarenbe-

groting van KIMO.  

Financiering 
De ontwikkeling van deze KPR is gefinancierd vanuit het meerjarenprogramma voor klinische 

praktijkrichtlijnen van het KIMO. 

Samenstelling van de Richtlijn Ontwikkel Commissie (ROC) 
 Em. prof. dr. C. van Loveren, bijzonder hoogleraar emeritus ACTA, voorzitter van de ROC, 

door de Nederlandse Vereniging voor Kindertandheelkunde (NVvK) gemandateerd 

 W.J.M. de Keijzer, projectmanager van het KIMO, secretaris van de ROC 

 Drs. J.C. Diederik, tandarts-docent Orale Radiologie ACTA, namens de Nederlandse Vereni-

ging voor DentoMaxilloFaciale Radiologie (NVDMFR) 

 M.A.H. Eimers, mondhygiënist, namens NVM Mondhygiënisten  

 Dr. M.E.C. Elfrink, tandarts-pedodontoloog, namens de Nederlandse Vereniging van Kinder-

tandheelkunde (NVvK) 

 Drs. E.J. Hembrecht, tandarts-pedodontoloog, namens de Associatie Nederlandse Tandartsen 

(ANT) 

 Drs. O.M. Hofman, tandarts, namens de Nederlandse Vereniging voor Mondgezondheid, het 

Ivoren Kruis 

 Dr. M.A.R. Kuijpers, orthodontist, namens de Nederlandse Vereniging voor Orthodontisten 

(NVvO)  

 Drs. D.C.J. Rost, tandarts, namens de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering 

der Tandheelkunde (KNMT)  

 Drs. A. Schmeitink, kindertandarts en docent Kindertandheelkunde ACTA, namens de tand-

heelkundige opleidingen  

 Dr. G. Stel, kindertandarts, namens de Nederlandse Vereniging van Instellingen voor Jeugd-

tandzorg (NVIJ)  

 Dr. A. Venemans, onderzoeker en richtlijnmethodoloog De Onderzoekerij.  

Belangenverklaring 
De leden van de ROC hebben schriftelijk verklaard of ze in de laatste vijf jaar een (financieel on-

dersteunde) betrekking onderhielden met commerciële bedrijven, organisaties of instellingen die 

in verband staan met het onderwerp van de richtlijn. Hierbij is geen belemmering voor participa-

tie in de ROC geconstateerd. De belangenverklaringen zijn op te vragen bij het bureau van het 

KIMO. 

Methode ontwikkeling 
Klinische praktijkrichtlijnen die voldoen aan Evidence Based Richtlijn Ontwikkeling (EBRO), de 

zgn. EBRO-eisen, zijn mede gebaseerd op systematische literatuuroverzichten over het onderwerp 

en waar mogelijk gebaseerd op gerandomiseerd prospectief onderzoek en klinische onderzoeken. 
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Dit betekent dat het onderzoek voldoet aan de hoogste wetenschappelijke standaarden. Soms is 

dergelijk onderzoek niet beschikbaar. In dat geval baseert een EBRO-richtlijn zich bij voorkeur op 

prospectieve observationele studies. Dit betekent dat een bepaalde groep patiënten over een be-

paalde periode wordt gevolgd, zonder dat er sprake is van een controlegroep. 

Als ook een prospectieve studie niet voorhanden is, grijpt de EBRO-richtlijn terug op retrospec-

tieve studies, case reports of professionele opvattingen. Doel van dit alles is om het wetenschap-

pelijke bewijs voor een bepaalde keuze in de behandeling zo sterk mogelijk te maken. 

Bij het opstellen van een EBRO-richtlijn zijn mondzorgprofessionals direct betrokken. Dit om te 

garanderen dat de richtlijn niet alleen wetenschappelijk verantwoord is, maar ook aansluit op de 

beroepspraktijk. Ervaringskennis en ideeën over de praktische uitvoering maken dan ook altijd 

deel uit van elke EBRO-richtlijn.  

Wanneer wetenschappelijk bewijs niet of nauwelijks beschikbaar is, is de professionele expertise 

van de leden van de ROC van groot belang. 

Werkwijze 
De ontwikkeling van de klinische praktijkrichtlijn Mondzorg voor Jeugdigen is uitgevoerd volgens 

de criteria, die zijn beschreven in het AGREE-II instrument. Dit is een internationaal gevalideerd 

en geaccepteerd handvat voor de ontwikkeling van evidence-based richtlijnen 

(www.agreetrust.org).  

De kracht van het wetenschappelijke bewijs is beoordeeld volgens de principes van de GRADE me-

thodiek. De GRADE evidence profielen zijn gemaakt met de guidelinedevelopment tool 

(http://gdt.guidelinedevelopment.org/app/). GRADE staat voor ‘Grading Recommendations As-

sessment, Development and Evaluation’ (www.gradeworkinggroup.org en http://dutchgradenet-

work.org) 

Daarnaast is gebruik gemaakt van de adviezen van Leidraad voor Kwaliteitsstandaarden, zoals be-

schreven door de Adviesgroep Kwaliteitsstandaarden van het Zorginstituut Nederland. Ook is het 

Toetsingskader kwaliteitsstandaarden, informatiestandaarden & meetinstrumenten 2015, versie 

2.1 d.d. 18 juni 2018, geraadpleegd. 

Bijna alle leden van de ROC hebben geparticipeerd in een eendaagse EBRO-training, verzorgd 

door het KIMO, of zijn eerder geschoold in het ontwikkelen van EBRO-richtlijnen. 

Knelpuntenanalyse 
Op 4 mei 2017 is een zgn. expertmeeting georganiseerd met als doel om knelpunten van de hui-

dige richtlijn uit 2012 te inventariseren, in combinatie met een analyse van wat de belangrijkste 

redenen zijn voor het inzetten van een KPR om de mondzorg te verbeteren en deze de juiste prio-

riteit te geven. 

Aan deze expertmeeting heeft een actuele afspiegeling van mondzorgprofessionals uit de kinder-

tandheelkunde deelgenomen, rekening houdend met het feit dat de beoogde modulaire KPR, 

naast pedodontologen, de algemeen practici, mondhygiënisten ook goed bedient bij hun zorgver-

lening. 

Een lijst met mogelijke knelpunten is aan de deelnemers van de expertmeeting voorgelegd en be-

discussieerd. Ook zijn aanvullende knelpunten geïnventariseerd. Het resultaat van de expertmee-

ting is besproken in de Richtlijn Advies Commissie (RAC) van KIMO en in de ROC, waarna de knel-

punten en uitgangsvragen zijn vastgesteld. Met deze opdracht is de ROC aan de slag gegaan. 

http://www.agreetrust.org/
http://gdt.guidelinedevelopment.org/app/
http://www.gradeworkinggroup.org/
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Uitgangsvragen en uitkomstmaten 
De ROC heeft in de eerste vergadering de uitgangsvragen vastgesteld en verder uitgewerkt in 

PICO’s (Patiënten/Populatie, Interventie, Controle, Uitkomst (Outcome)). De PICO’s zijn uitge-

werkt door de bij de ROC betrokken richtlijnmethodoloog, daarbij bijgestaan door inhoudelijk be-

trokken leden van de ROC per uitgangsvraag, de zogenoemde experts per uitgangsvraag. De vol-

gende uitgangsvragen, inclusief PICO’s, uitkomstmaten en wijze van uitwerking zijn vastgesteld: 

1. Uitgangsvraag: Wat is na de visuele inspectie de meerwaarde van gebruik van detectieap-

paratuur voor diagnostiek van (approximale) cariës (Bitewing, FOTI, DIFOTI, (Laser)fluo-

rescentie) bij patiënten van 4 tot en met 6 jaar met een (laag, gemiddeld of hoog) cariës-

risico. 

Uitwerking in PICO’s: 

P: kinderen van 4 tot en met 6 jaar met laag/gemiddeld/hoog cariësrisico 

I: detectieapparatuur voor cariës (BW, FOTI DIFOTI, Laserfluorescentie) 

C: visuele inspectie 

O: sensitiviteit en specificiteit voor het vaststellen van (approximale) cariës 

Wijze van uitwerking: systematisch literatuuronderzoek (evidence-based).  

Experts: Mw. dr. M.E.C. Elfrink en Mw. drs. A. Schmeitink. 

 

2. Uitgangsvraag: Wat is per combinatie van leeftijd en cariësrisicogroep de optimale fre-
quentie voor het gerechtvaardigd maken van bitewings voor vroegtijdige cariësdiagnos-
tiek? Is een beslismodel te ontwikkelen voor de behandelaar, zodat deze snel de frequen-
tie kan bepalen? 
Uitwerking in PICO’s: 

P: kinderen van 4 tot 18 jaar met laag/gemiddeld/hoog cariësrisico 

I: vast interval voor cariësdiagnostiek met Bitewing, FOTI, DIFOTI, (laser)fluorescen-

tie 

C: individueel interval voor cariësdiagnostiek met Bitewing, FOTI, DIFOTI,  

  (laser)fluorescentie 

O: mondgezondheid, aantal restauraties, ratio behandelde-onbehandelde cariës,  

  aantal overbodige opnamen    

Wijze van uitwerking: literatuuronderzoek en expert opinion 

Expert: Em. Prof. dr. C. van Loveren 

 

3. Uitgangsvraag: Draagt een PAN bij aan een effectieve behandeling van de vastgestelde af-

wijkingen in de doorbraak van blijvende elementen? Zijn er risicogroepen te identificeren 

waarbij het vervaardigen van een PAN meer gerechtvaardigd is in vergelijking met andere 

groepen? 

Uitwerking in PICO’s: 

P: kinderen van 0 tot 18 jaar bij wie een afwijking in de doorbraak is vastgesteld  

I: additionale diagnostiek met PAN 

C: geen additionele diagnostiek met PAN 

O: behandelstrategieën voor de afwijking 

 

P: risicogroepen kinderen van 0 tot 18 jaar 

I: PAN 

C: andere (röntgen) opnametechnieken 

O: afwijkingen die beter te beoordelen zijn op PAN 

Wijze van uitwerking: literatuuronderzoek en expert opinion 

Expert: Drs. J.C. Diederik  
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Strategie voor zoeken en selecteren van literatuur 
Alleen uitgangsvraag 1 kon worden uitgewerkt met behulp van systematisch literatuuronderzoek. 

Deze uitgangsvraag luidt: 

Wat is na de visuele inspectie de meerwaarde van gebruik van detectieapparatuur voor di-

agnostiek van (approximale) cariës (Bitewing, FOTI, DIFOTI, (Laser)fluorescentie) bij patiën-

ten van 4 tot en met 6 jaar met een (laag, gemiddeld of hoog) cariësrisico?  

In de periode tot 27 maart 2018 is naar wetenschappelijk bewijs gezocht met een literatuursearch 

in Pubmed. De volledige zoekstrategie is opgenomen in bijlage 1. 

De literatuursearch leverde 616 artikelen op die allemaal zijn beoordeeld op titel en abstract. De 

studies dienden in vivo te hebben plaatsgevonden bij een leeftijdsgroep van 4-6 jarigen. Verder 

dienden de studies het verschil tussen bitewings en visuele inspectie te onderzoeken. In totaal 

zijn 23 relevante artikelen geïncludeerd, die 24 studies beschrijven. (Het artikel van Mendes et 

al, 2012, beschrijft twee aparte onderzoeken.) Van deze studies betroffen 12 studies het melkge-

bit, 6 studies het permanente gebit en 4 studies zowel het melkgebit als permanente gebit. In 5 

studies is tevens een combinatie van visuele inspectie en bitewings onderzocht.  

In een selectie van zeven studies (in zes artikelen) in het melkgebit was een analyse van sensitivi-

teit en specificiteit mogelijk. Van deze zes individuele studies is eerst de risk of bias bepaald aan 

de hand van het QUADAS 2 instrument. Dit instrument wordt aanbevolen door de Cochrane Colla-

boration.  

De kracht van het wetenschappelijke bewijs is beoordeeld volgens de principes van de GRADE me-

thodiek. De GRADE evidence profielen zijn gemaakt met de guidelinedevelopment tool 

(http://gdt.guidelinedevelopment.org/app/). GRADE staat voor ‘Grading Recommendations As-

sessment, Development and Evaluation’ (www.gradeworkinggroup.org). Deze methode volgend, 

wordt de kracht van het wetenschappelijke bewijs bepaald en weergegeven in GRADE-tabellen. 

GRADE onderscheidt vier gradaties voor de kwaliteit van het wetenschappelijk bewijs: hoog, ma-

tig, laag en zeer laag. Deze gradaties verwijzen naar de mate van vertrouwen van de conclusies 

die uit studies kunnen worden opgemaakt (Schünemann, 2013).  

De kwaliteit van bewijs weerspiegelt de mate van vertrouwen dat de schatting van het effect cor-

rect is. De betekenis van deze gradering is in schema 1 toegelicht. 

  

http://gdt.guidelinedevelopment.org/app/
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Schema 1 – GRADE gradaties 

Kwaliteit Symbool Interpretatie 

Hoog  

Er is veel vertrouwen dat het werkelijke effect dicht in de buurt ligt van 

de schatting van het effect.  

Het is zeer onwaarschijnlijk dat de conclusie verandert als er verder onder-

zoek wordt gedaan. 

Matig O 

Er is matig vertrouwen in de schatting van het effect: het werkelijk effect 

ligt waarschijnlijk dicht bij de schatting van het effect, maar er is een mo-

gelijkheid dat het hier substantieel van afwijkt. 

Het is mogelijk dat de conclusie verandert als er verder onderzoek wordt 

gedaan. 

Laag OO 

Er is beperkt vertrouwen in de schatting van het effect: het werkelijke ef-

fect kan substantieel verschillend zijn van de schatting van het effect. 

Het is waarschijnlijk dat de conclusie verandert als er verder onderzoek 

wordt gedaan. 

Zeer laag OOO 
Er is weinig vertrouwen in de schatting van het effect: het werkelijke ef-

fect wijkt waarschijnlijk substantieel af van de schatting van het effect. 

De conclusie is zeer onzeker. 

 

Alle geselecteerde literatuur (de volledige tekst van de artikelen) is beoordeeld op kwaliteit en 

inhoud door de aan de ROC verbonden richtlijnmethodoloog. De bevindingen hieruit zijn samen-

gevat in een beschrijvende tabel met de belangrijkste studiekarakteristieken van de 24 studies 

(zie bijlage 2) en zijn bovendien kort beschreven bij de uitwerking van uitgangsvraag 1.  

Er zijn GRADE-tabellen opgesteld voor zowel visuele inspectie, bitewings als combinatie van bei-

den bij diagnose van cariës in het melkgebit. De ‘risk of bias’ tabel, waarin de beoordeling van de 

kwaliteit van de desbetreffende studies is opgenomen is weergegeven in bijlage 3, evenals alle 

GRADE-tabellen, ook wel evidence profielen genoemd. 

Van evidence naar aanbevelingen 
In de klinische besluitvorming zijn naast (de kwaliteit van) het wetenschappelijk bewijs ook an-

dere aspecten van belang. Dit betreft onder meer waarden en voorkeuren van de patiënt, kosten, 

balans tussen gewenste en ongewenste effecten van interventies en organisatorische aspecten. 

Voor de systematische afweging van alle aspecten rondom een aanbeveling is gebruik gemaakt 

van het ‘evidence-to-decision-framework’ van DECIDE, zoals dat is geïncorporeerd in de guideline 

development tool. 

Op basis van de evidence en de overige overwegingen zijn vervolgens door de ROC aanbevelingen 

geformuleerd. Deze zijn voorzien van een aanduiding waarmee de kracht van de aanbeveling 

wordt aangegeven (sterk dan wel zwak/conditioneel). Dit geeft de mate van vertrouwen weer dat 

de wenselijke effecten van een interventie zwaarder wegen dan de onwenselijke effecten bij de 

groep patiënten voor wie de interventie is bedoeld. De implicaties van sterke en zwakke aanbeve-

lingen staan vermeld in hiernavolgend schema 2. 
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Schema 2 - implicaties van sterke en zwakke aanbevelingen 

 
Sterke aanbeveling Zwakke/conditionele aanbeveling 

Patiënten De meeste patiënten willen de 

aanbevolen actie en slechts een 

klein deel niet 

De meerderheid van de patiënten wil de aan-

bevolen actie, maar een substantieel deel 

niet 

Zorg-   

verleners 

De meeste patiënten zouden vol-

gens de aanbeveling behandeld 

moeten worden 

Wees voorbereid om patiënten te ondersteu-

nen een beslissing te nemen die past bij hun 

eigen waarden en voorkeuren 

Beleids-

makers 

De aanbeveling kan worden voor-

geschreven als beleid in de meeste 

situaties 

Discussie met en betrokkenheid van stakehol-

ders is hier van belang 

 

Indicatorontwikkeling 
Bij deze richtlijn zijn indicatoren ontwikkeld, die kunnen worden benut door mondzorgprofessio-

nals om binnen de praktijk gegevens te verzamelen over diagnostiek met visuele inspectie of aan-

vullend onderzoek bij de mondzorg voor de jeugd van 0 tot 18 jaar. Zodoende kunnen de resulta-

ten van diagnostiek met visuele inspectie en aanvullend onderzoek worden vastgesteld en kan het 

gebruik van de richtlijn worden geëvalueerd. De indicatoren zijn dus in het bijzonder bedoeld 

voor eigen gebruik in de praktijk. 

De professionele mening van de leden van de ROC identificeerde de volgende factoren om het ge-

bruik van aanvullende diagnostiek te monitoren:  

 het aantal bitewings / periode (procesindicator om bij te houden hoe vaak een bitewing uitge-

voerd wordt met als doel om er voor te zorgen dat tandartsen meer bewust nadenken of een 

bitewing nodig is); 

 het aantal bitewings / kind (procesindicator om bij te houden hoe vaak een bitewing uitge-

voerd wordt met als doel om er voor te zorgen dat tandartsen meer bewust nadenken of een 

bitewing nodig is); 

 het cariësrisico vast te leggen bij besluit bitewings te maken: aanwezigheid van diastemen in 

het posterior gebied, de bestaande gebitssituatie en cariëshistorie, de aanwezigheid van tand-

plaque op de risicovlakken, de morfologie van het glazuur, de bloedingsneiging van het tand-

vlees, het gebruik van fluoride, het voedingspatroon, de ondersteuning van de ouders/bege-

leiders en sociale omgeving en de cariëshistorie van broertjes en zusjes. 

Klankbordgroep 
Organisaties en/of verenigingen die geen deel uitmaken van de ROC, maar wel specifieke exper-

tise bezitten met betrekking tot dit richtlijnonderwerp, zijn aan het begin van het ontwikkeltra-

ject uitgenodigd om zitting te nemen in de klankbordgroep. De taak van de klankbordgroep is om 

feedback/advies te geven op voorstellen en concepten die de ROC formuleert. Afhankelijk van de 

aard van de voorgelegde vragen is bekeken of de klankbordleden hun reactie schriftelijk geven of 

uitgenodigd worden voor een bijeenkomst waarin de vragen worden besproken.  

De klankbordgroep is gedurende het ontwikkeltraject van de richtlijn, in maart 2019, schriftelijk 

benaderd om een reactie op de conceptversie van de KPR te geven. 
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De leden van de klankbordgroep zijn: 

 Mw. dr. E. Schmidt-Cnossen, MSc, senior projectmanager & relatiemanager, namens Stichting 

Kind en Ziekenhuis 

 Mw. L. Smit, kinderdiëtist Prima Voeding, bestuurslid Netwerk Voeding en Mondgezondheid, 

namens NVD 

 Mw. dr. M.M. Snip, arts maatschappij en gezondheid, namens AJN Artsen Jeugdgezondheids-

zorg 

 Dhr. drs. L.B.G.M. Tinsel, adviserend tandarts Zorgverzekeraars Nederland 

 Mw. dr. H.C.B. van Vliet-de Vries, tandarts gehandicaptenzorg, namens de Vereniging tot Be-

vordering der Tandheelkundige Gezondheidszorg voor Gehandicapten (VBTGG)  

De NVLF, NVK en NVMKA zijn uitgenodigd, maar namen niet actief deel aan de klankbordgroep. 

De reacties van de leden van de klankbordgroep zijn door de ROC verwerkt. 

Commentaar- en autorisatiefase 
Daarna is de conceptrichtlijn in april 2019 in een brede commentaarronde voorgelegd aan de vol-

gende betrokken wetenschappelijke en beroepsverenigingen, evenals aan andere aan de mond-

zorg voor jeugdigen gelieerde organisaties: 

 ANT 

 KNMT 

 FTWV, en in het bijzonder NVMKA, NVvE, NVvP, NWVT, VBTGG, VMTI, VTvT / OVAP 

 AJN  

 Cobijt 

 Inspectie Gezondheidzorg en Jeugd  

 Ivoren Kruis 

 KNMG 

 NHG 

 NVA 

 NVDMFR 

 NVK 

 NVM Mondhygiënisten 

 NVvK 

 NVvO 

 Opleiding Mondzorgkunde Hogeschool in Amsterdam, Arnhem, Groningen, Nijmegen en 

Utrecht 

 Opleidingen Tandheelkunde en Mondzorgkunde ACTA, UMCG en RadboudUMC 

 Patiëntenfederatie Nederland 

 St. Kind en Ziekenhuis 

 TNO Child Health 

 VBTGG 

 Zorginstituut Nederland 

 Zorgverzekeraars Nederland 

De commentaren worden daarna verzameld en in de ROC besproken. Hieruit ontstaat de defini-

tieve conceptrichtlijn die door de ROC aan het bestuur van het KIMO wordt aangeboden.  

Het bestuur legt de KPR ter autorisatie voor aan de Richtlijn Autorisatie Raad (RAR), die in de zo-

mer van 2019 het adviesrapport zal uitbrengen. Vervolgens wordt de KPR ter vaststelling voorge-

legd aan de Algemene Ledenvergadering van KIMO. 
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Implementatie 
De ontwikkeling van een nieuwe richtlijn is niet los te zien van de invoering ervan. Bij alle fasen 

van de ontwikkeling van de richtlijn wordt daarom rekening gehouden met de implementatie. Zo 

zijn bijvoorbeeld bij een expertmeeting of invitational conference knelpunten uit de praktijk ge-

inventariseerd, waarvan het veld graag wil dat ze opgelost worden.  

Ook bij het formuleren van aanbevelingen wordt rekening gehouden met de implementeerbaar-

heid daarvan. In het implementatieplan, behorend bij de richtlijn, worden belemmerende en be-

vorderende factoren voor invoering van de richtlijn besproken. Het inpassen van een richtlijn in 

de dagelijkse praktijk betekent voor veel gebruikers immers een verandering van routine. De 

oude werkwijze is tenslotte vertrouwd. 

Zo stopt het proces niet bij de ontwikkeling en publicatie van de richtlijn, maar is de implemen-

tatie ervan een logisch proces in nauwe samenwerking met de leden van het KIMO: de ANT, de 

FTWV en de KNMT. 

Patiëntenperspectief 
Het KIMO gaat ervan uit dat de informatie over deze KPR voor patiënten, veelal de ouders of ver-

zorgers van de doelgroep van deze richtlijn – gemakkelijk toegankelijk en begrijpelijk is. Ook 

wordt doorverwezen naar betrouwbare bronnen, waar men meer informatie kan lezen. 

In bijlage 4 is patiënteninformatie opgenomen. 

Noot t.b.v. de brede commentaarronde: deze tekst wordt in april 2019 opgesteld. 

Juridische betekenis van richtlijnen 
Richtlijnen zijn geen wettelijke voorschriften, maar op ‘evidence' gebaseerde inzichten en aanbe-

velingen waaraan (mond)zorgverleners moeten voldoen om kwalitatief goede zorg te verlenen. Na 

autorisatie van de richtlijn door een beroepsvereniging, wordt de richtlijn gezien als deel van de 

‘professionele standaard'.  

Aangezien de aanbevelingen hoofdzakelijk gebaseerd zijn op de ‘gemiddelde patiënt', kunnen 

(mond)zorgverleners op basis van hun professionele autonomie waar nodig afwijken van de richt-

lijn. Afwijken van richtlijnen kan in bepaalde situaties zelfs noodzakelijk zijn. Wanneer van de 

richtlijn wordt afgeweken, dient dit beargumenteerd en gedocumenteerd te worden. 
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Uitgangsvraag 1: 

Wat is na de visuele inspectie de meerwaarde van gebruik van detectieapparatuur 

voor diagnostiek van (approximale) cariës (Bitewing, FOTI, DIFOTI, (Laser)fluorescen-

tie) bij patiënten van 4 tot en met 6 jaar met een (laag, gemiddeld of hoog) cariësri-

sico?  

 

Aanbevelingen 
De commissie heeft op basis van het beschikbare wetenschappelijk bewijs en op basis van profes-

sionele expertise de volgende aanbevelingen geformuleerd. 

De volgende diagnostische testen worden aanbevolen om cariës bij kinderen te kunnen vast-

stellen: 

1. Voer bij elk periodiek mondonderzoek (PMO) cariësdiagnostiek uit door middel van     

visuele inspectie en leg de bevindingen vast in het patiëntendossier. 

2. Maak de eerste bitewings vanaf een leeftijd van 4 tot en met 6 jaar als 

 er een verhoogd risico op aanwezigheid van cariës wordt vermoed  

en 

 de approximale vlakken niet toegankelijk zijn voor visuele inspectie.  

3. Verkort de controletermijn, indien het tijdens het PMO niet mogelijk is om cariësdiag-

nostiek uit te voeren. 

 

Overwegingen 
De ROC heeft besloten om detectieapparatuur zoals FOTI, DIFOTI en Laserfluorescentie (Diagno-

dent®), niet in de aanbevelingen op te nemen omdat: 

- er weinig wetenschappelijk onderzoeksresultaat beschikbaar is; 

- niet veel praktijken beschikken over deze apparatuur;  

- er geen verrichtingencode bestaat en daarmee er geen door de NZa vastgesteld tarief voor is. 

 

Ad 1. Voer bij elk periodiek mondonderzoek (PMO) cariësdiagnostiek uit door middel van     

visuele inspectie en leg de bevindingen vast in het patiëntendossier. 

Voer altijd eerst visuele inspectie uit voordat u een andere cariësdetectiemethode, waaronder 

röntgen, gebruikt. 

Visuele inspectie is de basismethode van cariësonderzoek. Visuele inspectie heeft een redelijke 

sensitiviteit en specificiteit, maar met name op vlakken die niet direct zichtbaar zijn (approxi-

maal) kan cariës over het hoofd worden gezien.  

Inspecteer schone elementen, onder een goede lichtbron (op- en doorvallend licht), gebruikma-

kend van een spiegel en een meerfunctiespuit voor natte en droge beoordeling. Bij witte vlekca-

riës is het belangrijk vast te stellen en te noteren of deze dof of glanzend, ruw of glad is. Bij den-

tinecariës is het van belang de hardheid van het dentine vast te stellen. Dit kan met een pockets-

onde of een sikkelsonde. Voorkeur verdient het gebruik van een pocketsonde, aangezien met de 

scherpe punt van de sikkelsonde schade kan worden aangericht.  
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De bevindingen van de visuele inspectie worden vastgelegd in het patiëntendossier. Dit kan met 

behulp van een scoringssysteem (ICDAS, de score van Ekstrand of de score van Nyvad). Zie hier-

voor het overzicht in bijlage 5. Dit is van belang om het cariësproces goed te kunnen monitoren, 

ook voor overdracht aan een andere mondzorgverlener. 

 

Ad 2. Maak de eerste bitewings vanaf een leeftijd van 4 tot en met 6 jaar als 

 er een verhoogd risico op aanwezigheid van cariës wordt vermoed  

en 

 de approximale vlakken niet toegankelijk zijn voor visuele inspectie.  

Er zijn geen wetenschappelijke publicaties gevonden waarin een advies gegeven wordt voor de 

leeftijd waarop voor het eerst bitewings gemaakt zouden moeten worden. De professionele me-

ning van de ROC luidt: Tussen de leeftijd van 4 tot en met 6 jaar is een goed moment om de eer-

ste bitewings te maken als er een verhoogd risico op aanwezigheid van cariës wordt vermoed en 

de approximale vlakken niet toegankelijk zijn voor visuele inspectie.  

Ondanks het ongemak voor het kind, is het vanaf 4 tot en met 6 jaar bij het merendeel van de 

kinderen mogelijk om bitewing(s) te maken (Poorterman et al, 2010). 

Pas de maat van het forsforplaatje of de sensor aan aan de grootte van de mond en zorg voor een 

aangepaste belichtingstijd. Gebruik bij voorkeur fosforplaatjes en kleine instelapparatuur. 

De principes ALADA (As Low As Diagnostically Acceptable) en ALARA (As Low As Reasonably Achie-

vable) moeten steeds een rol spelen als röntgenfoto’s gemaakt worden (KNMT richtlijn Radiolo-

gie, juli 2018). Dit vanwege het stochastisch (optellend) effect van ioniserende straling op het 

DNA van lichaamscellen (European guidelines on radiation protection in dental radiology, 2004). 

Het maken van een röntgenfoto moet worden verantwoord in het patiëntendossier (KNMT richtlijn 

patiëntendossier & KNMT richtlijn radiologie).  

Het standaard maken van bitewings op 5-jarige leeftijd is niet verdedigbaar (NMT richtlijn Mond-

zorg voor jeugdigen, 2013 en richtlijn Periodiek mondonderzoek, 2008). Daarom biedt deze klini-

sche praktijkrichtlijn de zorgprofessional een handvat bij de keuze om bij 4- tot en met 6-jarigen 

wel of geen bitewings te maken. 

De periode tot het maken van de volgende bitewings wordt beschreven in uitgangsvraag 2. 

Verhoogd risico op het hebben en krijgen van cariës (cariësrisico) 

Om het cariësrisico in te kunnen schatten moeten ziekmakende en beschermende factoren tegen 

elkaar worden afgewogen. Uit literatuuronderzoek blijkt dat het multicausale proces cariës zich 

moeilijk in een voorspellend model laat samenvatten (Mejàre et al, 2014).  

De professionele mening van de leden van de ROC identificeerde de volgende factoren om het   

cariësrisico te schatten: de bestaande gebitssituatie en cariëshistorie, de aanwezigheid van tand-

plaque op de risicovlakken, het voedingspatroon, de morfologie van het glazuur, de bloedingsnei-

ging van het tandvlees, het gebruik van fluoride, de ondersteuning van de ouders/begeleiders en 

sociale omgeving en de cariëshistorie van broertjes en zusjes. 

De approximale vlakken zijn niet toegankelijk voor visuele inspectie  

Op het moment dat de approximale vlakken niet toegankelijk zijn voor visuele inspectie, is voor 

cariësdiagnostiek de bitewing de geëigende methode. Beoordeel op de gemaakte bitewings ook 

de occlusale vlakken van de elementen.  
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Bij zeer diepe cariës kan het nodig zijn om een peri-apicale opnametechniek te gebruiken om bij 

melkmolaren interradiculair en overige elementen apicaal te kunnen beoordelen op eventuele 

zwartingen. 

Andere opnametechnieken zoals de panoramische opname (PAN) of opbeetfoto’s worden afgera-

den voor de diagnostiek van cariës. Dit laat onverlet dat indien deze opnamen om andere redenen 

gemaakt zijn, deze wel beoordeeld dienen te worden op de aanwezigheid van cariës.   

 

Ad 3.  Verkort de controletermijn, indien het tijdens het PMO niet mogelijk is om cariësdiag-

nostiek uit te voeren.   

Omdat de cariësprogressie snel kan zijn, luidt het advies gebaseerd op de professionele mening 

van de leden van de commissie, om het controle-interval tijdelijk te verkorten naar bijvoorbeeld 

3 maanden. Dan kan met visuele inspectie nogmaals getracht worden om de cariës waar te nemen 

of is het wel mogelijk om bitewings te maken. 

 

Onderbouwing 
Cariësdiagnostiek is een onderdeel van het PMO (richtlijn Periodiek mondonderzoek, 2008) zoals 

ook beschreven in hoofdstuk 2 van de NMT richtlijn Mondzorg voor jeugdigen, 2013.  

Visuele inspectie dient plaats te vinden voor er eventueel andere methoden van cariesdiagnostiek 

worden toegepast. 

Occlusale vlakken van molaren zijn gevoeliger voor cariës dan de approximale vlakken (Elfrink et 

al 2006). Occlusale vlakken zijn met visuele inspectie meestal goed te beoordelen; approximale 

daarentegen zijn niet altijd goed te beoordelen. Dat is vaak de aanleiding om aanvullende metho-

den voor cariësdiagnostiek te gebruiken. 

In de literatuur worden röntgendiagnostiek (bitewings), (DI)FOTI en Laserfluorescentie (LF) ge-

noemd. In schema 3 worden deze methoden op enkele voor de ROC belangrijke aspecten met el-

kaar vergeleken.  
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Schema 3: Vergelijking methoden voor cariësdiagnostiek voor approximale vlakken 
 

  Röntgendiagnostiek 
(bitewings) 

FOTI/DIFOTI LF 

Wetenschappelijk 
bewijs 

Ja 
(Bussaneli et al 2015; Chen 
et al 2012; Coutinho et al 
2014; Katge et al 2016; 
Kavvadia et al 2008; 
Mendes et al 2012 ; Poor-
terman et al 2010, Foster-
Page et al 2018) 

Nee Beperkt 
(Bussaneli et al 2015; 
Chen et al 2012; Kavva-
dia et al 2008; Mendes 
et al 2012)  

Toepasbaarheid in 
de praktijk 

Ja, röntgenapparaat in 
elke tandartspraktijk aan-
wezig. 

Redelijk – Toepasbaar, 
maar er moet een ap-
paraat voor aange-
schaft worden 

Redelijk – Toepasbaar, 
maar er moet een appa-
raat voor aangeschaft 
worden 

Vergoeding Ja (UPT code X10) Nee Nee 

Vastleggen in het 
dossier 

Eenvoudig, via aan patiën-
tendossier gekoppeld rönt-
genprogramma 

DIFOTI eenvoudig, te 
koppelen aan patiën-
tendossier 
FOTI redelijk: om-
slachtiger om te kop-
pelen aan patiënten-
dossier (eerst digitali-
seren) 

Redelijk: omslachtiger 
om te koppelen aan pa-
tiëntendossier 

Patiëntvriende-
lijkheid 

Redelijk tot goed, niet alle 
4 tot en met 6-jarigen ac-
cepteren het maken van de 
bitewings (Poorterman et 
al 2010) 

Goed 
(Laitala et al 2017) 

Goed 
(Chen et al 2012) 

Stralingsbelasting Ja Nee Nee 

Overdiagnostiek Soms  
(Bussaneli et al 2015, 
Coutinho et al 2014 vs 
Chen et al 2012; Katge et 
al 2016; Kavvadia et al 
2008; Mendes et al 2012)  

Soms 
(Laitala et al 2017) 

Soms  
(Bussaneli et al 2015; 
Kavvadia et al 2008 vs  
Chen et al 2012;  
Mendes et al 2012) 

Onderdiagnostiek Soms  
(Bussaneli et al 2015, Cou-
tinho et al 2014 ; Chen et 
al 2012 vs Katge et al 
2016; Kavvadia et al 2008; 
Mendes et al 2012) 

Soms 
(Laitala et al 2017) 

Soms  
(Bussaneli et al 2015; 
Kavvadia et al 2008; 
Chen et al 2012 vs 
Mendes et al 2012) 

 

Op basis van de literatuurzoekactie (bijlage 1) bij kinderen van 4 tot en met 6 jaar, bleken er 

geen artikelen bekend over de sensitiviteit en specificiteit van (DI)FOTI bij deze leeftijdsgroep. 

Onderstaande bespreking van de literatuur beperkt zich daarom tot visuele inspectie, röntgendi-

agnostiek (bitewings) en laserfluorescentie. 

In tabellen 1 tot en met 11 van bijlage 3 zijn de gepoolde sensitiviteit en specificiteit met bijbe-

horende GRADE tabellen van visuele inspectie, bitewings en laserfluorescentie weergegeven. Bij 

alle methoden is de kwaliteit van het bewijs laag tot gemiddeld. 
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Voor de approximale vlakken varieerde de sensitiviteit van visuele inspectie in de geïncludeerde 

onderzoeken tussen 0,24 en 0,97 en de specificiteit tussen 0,84 en 1,00. Voor bitewings varieerde 

de sensitiviteit tussen 0,57 en 1,00 en de specificiteit tussen 0,60 en 0,98. Voor Laserfluorescen-

tie varieerde de sensitiviteit tussen 0,52 en 0,97 en de specificiteit tussen 0,64 en 0,98. (Bus-

saneli et al, 2015; Chen et al, 2012; Coutinho et al, 2014; Mendes et al, 2012).  

Voor de occlusale vlakken varieerde de sensitiviteit van visuele inspectie in de geïncludeerde on-

derzoeken tussen de 0,51 en 0,85 en de specificiteit tussen de 0,87 en 0,98. Voor bitewings vari-

eerde de sensitiviteit tussen 0,37 en 0,75 en de specificiteit tussen de 0,91 en 0,98. Voor Laser-

fluorescentie varieerde de sensitiviteit tussen 0,78 en 1 en de specificiteit tussen 0,63 en 0,87. 

(Katge et al, 2016; Kavvadia et al, 2008; Mendes et al, 2012)  

Uit bovenstaande getallen blijkt dat de verschillen tussen de sensitiviteit en specificiteit van visu-

ele inspectie, bitewings en laserfluorescentie niet groot zijn. Wanneer bitewings of laserfluores-

centie echter als aanvullend meetinstrument aan visuele inspectie wordt toegevoegd stijgen zo-

wel sensitiviteit als specificiteit, zie bijlage 3, tabel 6 en 10 

De combinatie van visuele inspectie en bitewings gaf voor de approximale vlakken een sensitivi-

teit tussen 0,67 en 0,71 en een specificiteit tussen 0,92 en 0,98. Voor de occlusale vlakken is er 

één onderzoek met een sensitiviteit van 1,00 en een specificiteit van 0,95 (Bussaneli et al, 2015; 

Mendes et al, 2012). De combinatie van visuele inspectie en laserfluorescentie gaf voor de ap-

proximale vlakken een sensitiviteit tussen 0,59 en 0,94 en een specificiteit tussen 0,97 en 1,00. 

Voor de occlusale vlakken is er één onderzoek met een sensitiviteit van 1,00 en een specificiteit 

van 0,87 (Bussaneli et al, 2015; Mendes et al, 2012). 

In het onderzoek van Poorterman et al (2010) en Foster-Page et al (2018) werden de uitkomsten 

van de combinatie van visuele inspectie en bitewings op een andere manier weergegeven. Van 

het totale aantal dentinelaesies in het onderzoek van Poorterman (2010) werd 6% alleen met visu-

ele inspectie, 49% alleen met bitewings en 45% met beide methodes gediagnosticeerd. Foster-

Page et al (2018) concludeerde dat bij visuele inspectie met name bij de kinderen met een dmfs 

van 1 tot 8 het grootste aantal cariëslaesies werd gemist. 

Indien het niet mogelijk is om visuele inspectie te doen en/of bitewings te maken terwijl deze 

wel geïndiceerd zijn, wordt geadviseerd de controletermijn te verkorten naar maximaal 3 maan-

den. Het cariësproces bij jonge kinderen kan namelijk snel verlopen. Bij de eerste blijvende mo-

laar gaat bij de 6-12 jarige kinderen de progressie van een mesiale glazuurlaesie tot aan de bin-

nenste helft van het glazuur, relatief snel; bij 20% is binnen een jaar het cariësproces voortge-

schreden tot in het dentine (Espelid et al, 2003; Mejàre & Stenlund, 2000). 

De door de leden van de ROC geïdentificeerde factoren om het cariësrisico in te schatten - zowel 

het risico op aanwezigheid van cariës als van het ontstaan ervan in de toekomst - zijn: de be-

staande gebitssituatie en cariëshistorie, de aanwezigheid van tandplaque op de risicovlakken, het 

voedingspatroon, de morfologie van het glazuur, de bloedingsneiging van het tandvlees, het ge-

bruik van fluoride, de ondersteuning van de ouders/begeleiders en sociale omgeving, en de cari-

eshistorie van broertjes en zusjes. De nauwkeurigheid van cariës risicofactoren is in isolatie en 

gemeenschappelijkheid onderzocht. Vaak werd in dit onderzoek gevonden dat het oordeel van de 

behandelaar op basis van de intellectuele afweging van deze factoren tot de beste voorspelling 

leidde zowel voor het melkgebit als het blijvend gebit (Anderson et al, 2005; Lillehagen et al, 

2007). 

De bestaande gebitssituatie en cariëshistorie zijn belangrijke voorspellers voor nieuwe cariës en 

dienen meegewogen te worden in de inschatting van het huidige cariësrisico (Mejàre et al, 2014).  
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De cariëshistorie van broertjes en zusjes sluit hier in zekere mate bij aan omdat vaak binnen een 

gezin dezelfde poets- en voedingsgewoonten zijn bij ouders en kinderen. De invloed van familie-

factoren op het voorkomen van cariës is echter nooit specifiek onderzocht (Twetman et al, 2016). 

Bij een bezoek aan de mondzorgverlener geeft de aanwezigheid van tandplaque op de risicovlak-

ken een beeld van de mate van reiniging van het gebit van het kind. De vlakken waar dan plaque 

gevonden wordt, zijn risicovlakken voor het ontstaan van cariës (Kühnisch et al 2016; Twetman et 

al, 2016).  

De bloedingsneiging van het tandvlees is een teken van irritatie ten gevolge van langer aanwezige 

plaque. Ondanks dat op het moment van visuele inspectie het vlak plaquevrij is, kan aan het 

tandvlees vaak nog opgemerkt worden dat dit niet altijd het geval is. Daarmee is ook het vlak 

grenzend aan het gebied met bloedend tandvlees een risicovlak (Kühnisch et al, 2016). 

Het voedingspatroon van het kind geeft inzicht in de frequentie van eten en drinken, maar ook in 

welke voedingsmiddelen gegeten worden. Voedingsmiddelen met veel zuren en/of suikers worden 

als het meest schadelijk voor het gebit gezien (Advies cariëspreventie Ivoren Kruis; Kühnisch et 

al, 2016; Pretty & Ekstrand, 2016; Twetman et al, 2016). 

De morfologie van het glazuur. Een veel voorkomend probleem in het melk- en blijvende gebit 

zijn kaasmolaren (Hypomineralised Second Primary Molars (HSPM) in melkgebit en Molar Incisor 

Hypomineralisation (MIH) in blijvend gebit). Zowel HSPM als MIH zijn te verbinden aan/kunnen 

duiden op een hoger cariësrisico van de 2e melkmolaar respectievelijk 1e blijvende molaar (Elfrink 

et al, 2010; Americano et al, 2017). Het glazuur van deze elementen is minder dicht (Elfrink et 

al, 2013; Farah et al, 2010) waardoor de cariës sneller kan voortschrijden. 

Het gebruik van fluoride volgens de adviezen van het Ivoren Kruis wordt in Nederland gezien als 

een effectief cariëspreventief middel. Door tweemaal daags te poetsen met fluoride bevattende 

tandpasta, waarbij de hoeveelheid fluoride is aangepast aan de leeftijd van het kind, krijgt het 

kind voldoende fluoride om een cariëspreventief effect te hebben, maar niet zoveel dat de kans 

op fluorose toeneemt (Advies cariëspreventie Ivoren Kruis, 2011). 

De ondersteuning van de ouders/begeleiders en sociale omgeving is bij de mondverzorging en ca-

riëspreventie bij kinderen belangrijk. Kinderen moeten geholpen worden om gezondere voedings-

keuzes te maken en tot de leeftijd van ongeveer 10 jaar is hulp nodig bij de mondverzorging (Ad-

vies cariëspreventie Ivoren Kruis). Niet alleen de ouders, maar ook de andere gezinsleden en bij-

voorbeeld grootouders en vriend(innet)jes kunnen hierbij een rol spelen. 

De ROC heeft daarom geconcludeerd dat bij kinderen van 4 tot en met 6 jaar bitewings gemaakt 

moeten worden als er cariës wordt vermoed en de approximale vlakken niet eenduidig beoor-

deeld kunnen worden met visuele inspectie. Lukt het niet een goed mondonderzoek te doen 

en/of om bitewings te maken, dan wordt geadviseerd de controletermijn te verkorten naar maxi-

maal 3 maanden. Bij dat bezoek wordt eerst weer een visuele inspectie gedaan, voordat besloten 

wordt om bitewings te vervaardigen. 

 

Conclusies 

LAAG 

Visuele inspectie is de basis voor een goede cariësdiagnostiek.  

Bitewings worden aanvullend gebruikt als de aanwezigheid van cariës in de  
approximale vlakken wordt vermoed en deze niet visueel geïnspecteerd kunnen 
worden. Bitewings maken in combinatie met visuele inspectie een betere  
cariësdiagnostiek mogelijk. 
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Uitgangsvraag 2:  

Wat is per combinatie van leeftijd en cariësrisicogroep de optimale frequentie voor 

het gerechtvaardigd maken van bitewings voor vroegtijdige cariësdiagnostiek?   

Aanvullend verzoek: ontwikkel een beslismodel voor de behandelaar zodat deze snel 

de frequentie kan bepalen. 

 

Aanbevelingen 
De commissie heeft op basis van het beschikbare bewijs en op basis van professionele expertise 

de volgende aanbevelingen geformuleerd: 

1. Het optimale interval voor het maken van vervolgbitewings voor vroegtijdige cariësdiag-

nostiek hangt af van de gebitssituatie, de prognose van (initiële) laesies en het geschatte 

cariësrisico.  

2. Als alle bevindingen (de gebitssituatie, de prognose van initiële laesies en het geschatte 

cariësrisico) een ongunstig beeld geven kan een interval van 1 jaar tot het maken van ver-

volgbitewings gerechtvaardigd zijn; geven alle overwegingen een gunstig beeld dan is een 

termijn van 3 jaar of langer gerechtvaardigd. 

3. Bij elk periodiek mondonderzoek (PMO) moeten de overwegingen waarop de intervalter-

mijn voor het maken van bitewings gebaseerd was opnieuw bepaald worden. Dit kan aan-

leiding geven tot een verkorting of een verlenging van de voorgenomen termijn. Indien 

besloten wordt de voorgenomen termijn te bekorten dan wel te verlengen, dan dient de 

oorzaak hiervan geïdentificeerd en in het patiëntendossier vastgelegd te worden.  

 

Overwegingen 
Bij de beantwoording van deze uitgangsvraag is gekozen voor expertgestuurde zoekacties in 

plaats van systematisch literatuuronderzoek. Systematisch literatuuronderzoek bleek niet haal-

baar door de grote hoeveelheid mogelijke uitkomstvariabelen.  

Alle aanbevelingen zijn vooral tot stand gekomen op basis van de professionele expertise van de 

leden van de ROC. Hun klinische ervaring is dat er een grote variatie is in het aantal en de ernst 

van cariëslaesies die personen ontwikkelen. Deze ervaring wordt ondersteund door epidemiolo-

gisch onderzoek (zie onderbouwing). 

De ROC acht het niet mogelijk om een beslisboom te maken omdat de voorspellende waarden af-

zonderlijk of in combinatie van de gebitssituatie, prognose van (initiele) laesies en het cariësri-

sico voor de snelheid van het ontstaan van nieuwe laesies op basis van literatuur niet eenduidig 

gekwantificeerd kan worden. Elke mogelijke beslisboom zou een vals beeld van zekerheid geven.   

 

Ad 1. Het optimale interval voor het maken van vervolgbitewings voor vroegtijdige cariës- 

diagnostiek hangt af van de gebitssituatie, de prognose van initiële laesies en het geschatte 

cariësrisico.  

 

In de aanbeveling is de formulering die in de uitgangsvraag is gebruikt “de optimale frequentie 

voor het gerechtvaardigd maken van bitewings” vervangen door “het optimale interval voor het 

maken van vervolgbitewings”. 
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De reden hiervoor is dat de behandelaar altijd verantwoording moet afleggen voor zijn keuze 

röntgenopnames te maken (KNMT Richtlijn Radiologie, juli 2018; European guideline radiation 

protection, 2004).  

Bij deze eis past geen vaste termijn voor het maken van röntgenopname. De ROC meent dat het 

woord ‘frequentie’ te zeer een vaste termijn impliceert waarvan in principe niet afgeweken 

wordt tenzij… Dit houdt in dat de behandelaar zou moeten motiveren waarom hij geen foto’s 

maakt in plaats van te moeten verantwoorden waarom hij ze wél maakt. Daarom is voor de alter-

natieve formulering (het optimale interval voor het maken van vervolgbitewings) gekozen. 

Ook een afhankelijkheid van leeftijd (tussen 4 en 18 jaar) van het maken van röntgenopnamen 

acht de ROC niet wenselijk. Voor zover de leeftijd van belang is, zit deze reeds verdisconteerd bij 

de weging van de gebitssituatie, de prognose van (initiële) laesies en het geschatte cariësrisico. 

Glazuurlaesies zijn een teken van cariësactiviteit en kunnen gebruikt worden om kind en ouders 

te motiveren tot een beter mondhygiëne en een ander voedingspatroon. Deze laesies kunnen door 

goede preventieve zelfzorg bedwongen worden waardoor er geen verdere progressie plaatsvindt. 

Laesies in het dentine dienen tot stilstand gebracht te worden opdat cariës niet voortschrijdt tot 

in de pulpa (tandzenuw). Voor de wijze waarop dit kan geschieden wordt verwezen naar de richt-

lijn preventie en behandeling. 

Om het cariësrisico te kunnen schatten spelen ziekte bevorderende en beschermende factoren 

een rol. Uit literatuuronderzoek blijkt dat het multifactoriële proces cariës zich moeilijk in een 

voorspellend model laat samenvatten.  

Naar de mening van de ROC kan een goede risicoschatting gemaakt worden op basis van gegevens 

die tijdens een standaard PMO verzameld worden. De professionele mening van de leden van de 

ROC identificeerde de volgende factoren om het cariësrisico te schatten: de bestaande gebits-   

situatie en cariëshistorie, de aanwezigheid van tandplaque op de risicovlakken, de morfologie van 

het glazuur, de bloedingsneiging van het tandvlees, het gebruik van fluoride, de ondersteuning 

van de ouders/begeleiders en sociale omgeving, de cariëshistorie van broertjes en zusjes en het 

voedingspatroon. 

 

Ad 2. Als alle bevindingen (de gebitssituatie, de prognose van initiële laesies en het geschatte 

cariësrisico) een ongunstig beeld geven kan een interval van 1 jaar tot het maken van ver-

volgbitewings gerechtvaardigd zijn; geven alle overwegingen een gunstig beeld dan is een ter-

mijn van 3 jaar of langer gerechtvaardigd. 

Een ongunstige gebitssituatie is een situatie waarbij het gebit al cariëservaring toont. Globaal kan 

voor de leeftijd 4 tot 18 gezegd worden dat hoe meer en ernstigere cariëservaring het gebit 

toont, hoe meer risico er is en hoe korter de termijn voor nieuwe bitewings gesteld kan worden. 

Een ongunstige gebitssituatie kan worden geherwaardeerd tot een gunstigere situatie als: 

1. op twee achtereenvolgende meetmomenten geen toename van cariës wordt vastgesteld 

2. als de uiterlijke kenmerken van de cariëslaesies (verschijning glanzend versus dof), opper-

vlakte ruwheid (glad versus ruw), kleur, hardheid) wijzen op inactiviteit 

3. er geen tandplaque meer op/in de laesie aanwezig is 

Activiteit van (initiële) laesies kan niet op een meetmoment definitief worden vastgesteld, zon-

der vergelijking met de situatie van het vorige meetmoment. Bij ongewijzigde omstandigheden is 

het raadzaam uit te gaan van in tijd lineaire progressie van de laesies. Er zijn wel uiterlijke ken-

merken van de cariëslaesie die informatie geven over de activiteit zoals: verschijning (glanzend 

versus dof), oppervlakte ruwheid (glad versus ruw), kleur en hardheid. De ROC adviseert deze 

kenmerken, indien ze kunnen worden vastgesteld, vast te leggen in het patiëntendossier.  
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Dit kan met behulp van scoringsystemen als ICDAS, de score van Ekstrand of de score van Nyvad 

(Pitts et al, 2014; Ekstrand et al, 2013; Nyvad et al, 1999). 

Er is geen eenduidige algoritme te geven hoe de factoren die van invloed zijn op het cariësrisico 

samenhangen en onderling gewogen moeten worden. Onderzoek laat zien dat tandartsen cariësri-

sico kunnen inschatten op basis van de hen bekende informatie van de patiënt verzameld tijdens 

het periodiek mondonderzoek (Anderson et al, 2005; Lillehagen et al, 2007). 

 

Ad 3. Bij elk periodiek mondonderzoek (PMO) moeten de overwegingen waarop de controle-

termijn voor het maken van Bitewings gebaseerd is opnieuw bepaald worden. Dit kan aanlei-

ding geven tot een verkorting of een verlenging van de voorgenomen termijn. Indien besloten 

wordt om de voorgenomen termijn te bekorten dan dient de oorzaak hiervan geïdentificeerd 

en in het patiëntendossier vastgelegd te worden. 

Niets is zo veranderlijk als de mens en dat geldt ook voor zijn niveau van mondhygiëne. Daarom 

moeten bij elk PMO de klinische aspecten van het cariësrisico opnieuw gewogen worden. Afhanke-

lijk hiervan kan het bitewinginterval worden aangepast. 

De motivatie van de aanpassing van een eerder vastgesteld bitewinginterval dient in het patiën-

tendossier te worden vastgelegd. 

 

Onderbouwing 
ALARA en ALADA: 

De principes ALADA (As Low As Diagnostically Acceptable) en ALARA (As Low As Reasonably 

Achievable) moeten steeds een rol spelen als röntgenfoto’s gemaakt worden (KNMT richtlijn Radi-

ologie - European guidelines on radiation protection in dental radiology-the safe use of radio-

graphs in dental practice-issue no. 136- 2004).  

Het maken van een röntgenfoto moet worden verantwoord in het patiëntendossier (KNMT richtlijn 

patiëntendossier & KNMT richtlijn radiologie).  

 

Ad 1. Het optimale interval voor het maken van vervolgbitewings voor vroegtijdige cariës-   

diagnostiek hangt af van de gebitssituatie, de prognose van initiële laesies en het geschatte 

cariësrisico.  

Gebitssituatie 

Alle aanbevelingen die horen bij deze uitgangsvraag zijn vooral tot stand gekomen op basis van de 

professionele expertise van de leden van de ROC. Hun klinische ervaring dat er een grote variatie 

is in de hoeveelheid cariës die personen ontwikkelen, wordt bevestigd door epidemiologisch on-

derzoek. In het laatst gepubliceerde epidemiologisch onderzoek in Nederland bleek dat circa 35% 

van de 17-jarigen op basis van visuele inspectie geen door cariës aangetaste elementen had, zo’n 

50 tot 60 % 1 tot 5 (ooit) door cariës aangetaste elementen, circa 10% 6 tot 10 door cariës aange-

taste elementen en circa 5% meer dan 10 (ooit) door cariës aangetaste elementen (TNO, 2018). 

De ROC concludeert dat voor deze drie groepen een verschillend beleid ten aanzien van het ne-

men van bitewing-röntgenfoto’s gerechtvaardigd is. 

Er is echter te weinig longitudinaal onderzoek verricht naar de determinanten die deze subgroe-

pen onderscheid.  
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De prognose van (initiële) laesies 

In de ontwikkeling van een cariëslaesie kunnen globaal 3 stadia onderscheiden worden:  

1. er is laesieontwikkeling maar deze is nog niet waar te nemen;  

2. de laesieontwikkeling beperkt zich tot het glazuur en reikt tot aan de glazuurdentinegrens; 

3. de laesie is voortgeschreden tot in het dentine. 

De ROC is van mening dat zowel de laesieontwikkeling in het glazuur als in het dentine gediagnos-

ticeerd dient te worden. 

Glazuurlaesies zijn een teken van cariësactiviteit en kunnen gebruikt worden om kind en ouders 

te motiveren tot een betere mondhygiëne en een ander voedingspatroon. Deze laesies kunnen 

door goede preventieve zelfzorg bedwongen worden waardoor er geen verdere progressie plaats-

vindt. Laesies in het dentine dienen tot stilstand gebracht te worden opdat cariës niet voort-

schrijdt tot in de pulpa. Voor de wijze waarop dit kan geschieden wordt verwezen naar de richt-

lijn preventie en behandeling. 

De snelheid van het cariësproces 

Cariësprogressie in het glazuur is in het algemeen minder snel dan in dentine. Mejàre en Stenlund 

(2000) bestudeerden de cariësprogressie in het distale vlak van de tweede melkmolaren en mesi-

ale vlak van de eerste blijvende molaren bij kinderen in de leeftijd van 6 tot 12 jaar. In de vlak-

ken die oorspronkelijk gaaf waren ontwikkelde zich jaarlijks in 4,6 van de 100 mesiale vlakken 

van de eerste blijvende molaren glazuurcariës en in 11,3 van de distale vlakken van de tweede 

melkmolaren. In het blijvende gebit vertoonden jaarlijks 20,5 van de 100 glazuurlaesie progressie 

tot in het dentine en 32,6 van de 100 glazuurlaesies in de tweede melkmolaren. Een vergelijkbaar 

cohortonderzoek van het 12e tot het 18e jaar toonde een glazuurcariësincidentie van 4,3 per 100 

approximale vlakken en een progressie van 32,5 van de 100 vlakken met glazuurcariës naar denti-

necariës (Mejàre et al, 2004). Onderzoeken wijzen er op dat de cariësgevoeligheid het grootst is 

in de eerste jaren na doorbraak.   

Met deze getallen kunnen verschillende sensitiviteitsanalysen worden gemaakt. Bijvoorbeeld als 

jaarlijks bitewings worden gemaakt bij 25 kinderen van de hier beschreven groep van 6 tot 12 

jaar en men gaat ervan uit dat elke laesie in een ander kind ontstaat dan zou men in die periode 

300 foto’s nemen waarvan op 279 foto’s geen nieuwe glazuurcariës in de mesiale vlakken van de 

eerste molaren werd gevonden en op 296 foto’s geen nieuwe dentinecariës. Voor het distale vlak 

van de tweede melkmolaren geldt op dat op 255 foto’s geen nieuwe glazuurcariës werd gevonden 

en op 287 geen nieuwe dentinecariës. 

De ROC concludeert dat kinderen met cariësrisico zo nauwkeurig mogelijk moeten worden geïden-

tificeerd voor een doelmatige toepassing van bitewings voor cariësdiagnostiek. 

Cariësrisicoschatting 

Er zijn veel risicofactoren en -indicatoren geëvalueerd. De commissie wijst er echter op dat mo-

dellen zelden zijn geëvalueerd op een onafhankelijke groep kinderen (Mejàre et al, 2014). In de 

Nederlandse situatie is dit gebeurd met de in Zwitsers onderzoek gevonden indicatoren: aantal 

aangetaste melkelementen en de aanwezigheid van cariës in de eerste blijvende molaar (van Pa-

lenstein et al, 2001). Dit onderzoek bevestigde dat de cariësgeschiedenis de cariëstoekomst voor-

spelt.  
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De ROC is uitgegaan van het standpunt dat de cariësrisicoschatting moet gebeuren op basis van de 

tijdens het periodieke mondonderzoek verzamelde gegevens en kwam uit op de volgende facto-

ren: de bestaande gebitssituatie, de aanwezigheid van tandplaque op de risicovlakken, de morfo-

logie van het glazuur, de bloedingsneiging van het tandvlees, het gebruik van fluoride, de onder-

steuning van de ouders/begeleiders en sociale omgeving, de cariëshistorie van broertjes en zusjes 

en het voedingspatroon. 

De nauwkeurigheid van deze factoren is in isolatie en gemeenschappelijkheid onderzocht. Vaak 

werd in dit onderzoek gevonden dat het oordeel van de behandelaar op basis van de intellectuele 

afweging van deze factoren tot de beste voorspelling leidde zowel voor het melkgebit als het blij-

vend gebit (Anderson et al, 2005; Lillehagen et al, 2007). 

 

Conclusies 

LAAG 

Het optimale interval voor het maken van vervolgbitewings voor vroegtijdige  

cariësdiagnostiek dient individeel bepaald te worden op basis van de gebits-      

situatie, de prognose van (initiële) laesies en het geschatte cariësrisico.  

 

Bij het nemen van vervolgbitewings gelden dezelfde principes als bij het maken 

van de eerste bitewings: Bitewings worden aanvullend gebruikt als de aanwe-

zigheid van cariës in de approximale vlakken wordt vermoed en deze niet  

visueel geïnspecteerd kunnen worden.  
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Uitgangsvraag 3a:  

Draagt een PAN bij aan een effectieve behandeling van de, bij visuele inspec-

tie, vastgestelde afwijkingen in de doorbraak van blijvende elementen? 

 

Aanbevelingen 
De commissie heeft op basis van het beschikbare bewijs en op basis van professionele expertise 

de volgende aanbevelingen geformuleerd: 

1. Bestudeer vastgestelde afwijkingen in de doorbraak van de blijvende elementen op de 

reeds aanwezige bitewings en solo-opnamen in het patiëntendossier. Indien dit onvol-

doende informatie geeft, overweeg dan eerst (een) intra-orale opname(n). Mochten hier 

meer dan drie opnamen nodig zijn, overweeg dan een kleinveldPAN. 

 

2. Indien extractie-therapie van de eerste blijvende molaar nodig is, in meer dan één kwa-

drant, dan kan een kleinveldPAN bijdragen aan een effectieve behandeling. 

 

Overwegingen 
Bij de beantwoording van deze uitgangsvraag is gekozen voor expertgestuurde zoekacties in 

plaats van systematisch literatuuronderzoek. Systematisch literatuuronderzoek bleek niet haal-

baar door de grote hoeveelheid mogelijke uitkomstvariabelen. Op basis van de zoektermen “relia-

bility”, “(added) value”, “panoramic radiographs”, “treatment”, “agenesis”, “impaction” en li-

mit “child” is gezocht naar artikelen die de meerwaarde van een PAN onderbouwen.  

Er werden hierbij geen artikelen gevonden waarbij, voor de onderzochte afwijkingen, de PAN een 

meerwaarde had. Het betrof vaak retrospectief onderzoek betreffende diagnose en behandel-

planning in de orthodontie. Deze indicatie valt echter buiten het kader van deze richtlijn. 

Alle aanbevelingen zijn vooral tot stand gekomen op basis van de professionele expertise van de 

leden van de ROC. 

 

Ad 1. Bestudeer vastgestelde afwijkingen in de doorbraak van de blijvende elementen op de 

reeds aanwezige bitewings en solo-opnamen in het patiëntendossier. Indien dit onvoldoende 

informatie geeft, overweeg dan eerst (een) intra-orale opname(n). Mochten hier meer dan 

drie opnamen nodig zijn, overweeg dan een kleinveldPAN. 

Een Panoramische Röntgenfoto (PAN) is een röntgenfoto van de gehele kaak, inclusief de kaakge-

wrichten, die zo wordt genomen dat alle tanden en kiezen erop te zien zijn. Het röntgenapparaat 

dat de opnamen maakt, is zo ontworpen dat zowel de röntgenbron als de sensor, waarop de rönt-

genstralen terechtkomen en die voor de beeldvorming zorgt, tegelijkertijd rond het hoofd van de 

patiënt draait. Een belangrijk aspect hierbij is dat de anatomische structuren die zich in de 

beeldlaag bevinden, scherper en met minder vertekening worden afgebeeld dan structuren die 

daar verder vanaf liggen. Een panoramische röntgenfoto heeft duidelijke beperkingen in de be-

oordeling doordat er sprake is van een lagere resolutie, vergeleken met de intra-orale röntgen-

foto (Scarfe et al, 2017). Tevens vindt er vertekening en vergroting van het object plaats en zijn 

er allerlei vormen van gesuperponeerde structuren en z.g.n. ‘ghost images’ aanwezig op een PAN. 

Dit brengt met zich mee dat de persoon die het beeld interpreteert, hierin goed geschoold dient 

te zijn (Pakbaznejad Esmaeili et al, 2016).  
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Terwijl stralingsdoses en risico’s voor de patiënt in de dentale radiologie klein zijn, is er in een 

aantal epidemiologische studies bewijs gevonden voor een toename van het risico op het ontwik-

kelen van hersen-, speekselklier- en schildkliertumoren bij dentale radiografie.  

Uit het oogpunt van stralingsrisico zou één PAN het equivalent zijn van ongeveer 1 tot 5 volledige 

röntgenstatussen. Dit is mede afhankelijk van het type/merk apparaat. De effectieve dosis van 

een volledig intra-oraal onderzoek is lager en van een panoramisch röntgenonderzoek is hoger dan 

voorheen werd gerapporteerd (Granlund et al, 2015). De clinicus die de PAN indiceert zou zich 

bewust moeten zijn van deze hogere effectieve dosis die bij deze techniek aan de patiënt toege-

diend wordt. De risk-benefit-ratio van deze techniek moet telkens gewogen worden voor de indi-

viduele patiënt.  

Panoramische röntgenfoto’s zijn echter relatief goedkope, gemakkelijk te maken beeldopnamen. 

Daar komt bij dat het maken van een PAN, vanuit klinisch oogpunt, voor de gemiddelde patiënt 

ook minder belastend is dan het maken van intra-orale röntgenfoto’s. Deze aspecten bergen het 

gevaar in zich dat door overschatting van de sensitiviteit van een PAN en financiële prikkels, een 

PAN onterecht geïndiceerd wordt. (Pepalassi et al, 2000; Saberi et al, 2017; Tickle et al, 2011; 

Demke et al, 2018). 

Bij de meeste nieuwere apparaten is het bij het maken van een panoramische röntgenfoto moge-

lijk om slechts een gedeelte van de kaak in beeld te brengen en dus minder straling toe te passen 

bij de patiënt. Zodoende kan bij voorbeeld een enkelzijdige PAN gemaakt worden, een foto ex-

clusief de kaakgewrichten of een waarbij slechts de premolaar-molaarstreek wordt afgebeeld. 

Deze zogenaamde gecollimeerde röntgenfoto’s, of zoals in de aanbeveling bij 3a-1 genoemde 

kleinveldPAN, dragen bij aan een verantwoorde toepassing van ioniserende straling (Benchimol et 

al, 2018; ICRP, 2007; Ludlow et al, 2007; Granlund et al, 2016). 

De commissie wijst er op dat wanneer de principes van ALARA nagevolgd worden, de beroeps-

groep bij het lezen van deze aanbeveling natuurlijk niet verplicht wordt om terstond een nieuw 

Panoramisch röntgenapparaat aan te schaffen. Maar panoramische apparatuur zonder de moge-

lijkheid tot collimeren zou eigenlijk niet meer gebruikt moeten worden, tenzij voor de indicatie 

volledige PAN. Wanneer een apparaat aan vervanging toe is, dan beveelt de ROC met klem aan 

om dit aspect zwaar te laten wegen bij de keuze van een toestel, om goed op de toekomst voor-

bereid te zijn.  

De ROC, gesteund door de gevonden literatuur, concludeert dat een PAN voor een effectieve be-

handeling van vastgestelde afwijkingen in de doorbraak van de blijvende gebitselementen, zelden 

een meerwaarde heeft boven intra-orale opnamen; zie hiervoor uitgangsvraag 3b. 

 

Ad 2. Indien extractie-therapie van de eerste blijvende molaar nodig is in meer dan één kwa-

drant, dan kan een kleinveldPAN bijdragen aan effectieve behandeling. 

De PAN geeft informatie over de ontwikkeling van de tweede molaren, de aanwezigheid van de 

tweede premolaren en afhankelijk van het ontwikkelingsstadium, de derde molaren.  

Indien dit zichtbaar gemaakt moet worden met intra-orale röntgenopnamen zijn vaak 2 opnamen 

per kwadrant noodzakelijk. Men zal omwille van symmetrie en mogelijke orthodontische proble-

men aan de andere zijde ook een beeld van deze collaterale zijde willen hebben voor de behan-

delingsplanning en daarom vaak overwegen röntgenfoto’s in andere kwadranten te maken. Indien 

meer dan één kwadrant beoordeeld moet worden, zou een kleinveldPAN overwogen kunnen wor-

den, om de informatie te krijgen met minder ongemak en een acceptabele stralingsbelasting. 

De Panoramische röntgenfoto om redenen van orthodontische diagnostiek of behandelplanning, 

blijft in deze richtlijn buiten beschouwing. Voor bovengenoemde indicaties, die eigenlijk onder 
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het hoofdstuk (preventieve) orthodontie vallen, verwijst de ROC naar de (concept) Richtlijn Or-

thodontische Radiologie (2018) van de Nederlandse Vereniging van Orthodontisten.  

Twee relevante aanbevelingen uit deze richtlijn zijn: “Overweeg gebruik te maken van een OPT 

als hulpmiddel bij het opstellen van een orthodontische diagnose en behandelplan, voor het be-

oordelen van wortelresorptie en voor het evalueren van het behandelingsverloop” en “Maak geen 

OPT bij het verwijderen van de orthodontische apparatuur, aan het einde van de actieve behan-

deling”. 

 

Uitgangsvraag 3b:  

Zijn er risicogroepen te identificeren waarbij het vervaardigen van een PAN 

meer gerechtvaardigd is in vergelijking tot andere groepen? 

 

Aanbevelingen 
De commissie heeft op basis van het beschikbare bewijs en op basis van professionele expertise 

de volgende aanbevelingen geformuleerd: 

1. Bij kinderen (0 tot 18 jaar) is het maken van een PAN, behalve bij orthodontische  

behandelplanning waarvoor een aparte richtlijn is, slechts in enkele gevallen gerecht-

vaardigd als: 

 

a. er onvoldoende coöperatie is bij het maken van intra-orale röntgenfoto’s bijvoor-

beeld bij patiënten met een lichamelijke of geestelijke beperking, extreme angst, 

vormen van autisme, ernstige kokhalsreflex; 

b. er sprake is van dento-faciaal trauma, met dien verstande dat wanneer de kans 

groot is dat de patiënt, in verband met dit trauma, verwezen wordt naar een MKA-

chirurg, dit achterwege gelaten wordt. De behandelaar maakt de PAN; 

c. door de grootte van het te diagnosticeren gebied, 3 intra-orale röntgenfoto’s on-

toereikend zijn; 

d. er sprake is van multiple agenesieën, schisis of syndromen waarbij craniofaci-

ale/orale afwijkingen te verwachten zijn zoals verwoord in OMIM. Deze patiënten 

worden veelal in teamverband begeleid en het indiceren van de PAN gebeurt veelal 

bij de Centra Bijzondere Tandheelkunde (www.OMIM.org). 

 

Overwegingen 
Bij de beantwoording van deze uitgangsvraag is gekozen voor expertgestuurde zoekacties in 

plaats van systematisch literatuuronderzoek. Systematisch literatuuronderzoek bleek niet haal-

baar door de grote hoeveelheid mogelijke uitkomstvariabelen. Op basis van de zoektermen “relia-

bility”, “(added) value”, “panoramic radiographs”, “treatment”, “agenesis”, “impaction” en li-

mit “child” is gezocht naar artikelen die de meerwaarde van een PAN of kleinveldPAN onderbou-

wen.  

Er werden hierbij geen artikelen gevonden waarbij, voor de onderzochte afwijkingen, de PAN een 

meerwaarde had. Het betrof vaak retrospectief onderzoek betreffende diagnose en behandel-

planning in de orthodontie. Deze indicatie valt echter buiten het kader van deze richtlijn. 
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Alle aanbevelingen zijn vooral tot stand gekomen op basis van de professionele expertise van de 

leden van de ROC. 

 

Ad 1. Bij kinderen (0 tot 18 jaar) is het maken van een PAN, behalve bij orthodontische be-

handelplanning waarvoor een aparte richtlijn is, slechts in enkele gevallen gerechtvaardigd. 

De intra-orale röntgenfoto heeft een betere detailweergave dan een PAN. Hierdoor zijn cariës, 

parodontaal botverlies, endodontische afwijkingen, de parodontaalspleet, interne en externe re-

sorptie beter te diagnosticeren met een intra-orale röntgenfoto dan met een PAN (European gui-

delines on radiation protection in dental radiology, 2004; Saberi et al, 2017; Scarfe et al, 2017). 

Gelet op de tekortkomingen van een PAN en de stralingsbelasting voor de patiënt, dient men te-

rughoudend te zijn met het indiceren van deze röntgenopname (Granlund et al, 2016).  

Met een intra-orale opname of (horizontale of verticale) bitewing, die mogelijk eerder gemaakt is 

om redenen van cariësdiagnostiek, kan vaak ook een antwoord op de meeste klinische vragen ge-

vonden worden, zoals bij vermeende apicale- of interradiculaire pathologie, stoornissen in de 

doorbraak, agenesie, malposities, morfologische afwijkingen, crowding en wortelresorptie. 

In ieder geval dient er een deugdelijke klinische vraag aan het maken van een panoramische rönt-

genfoto ten grondslag te liggen en de informatie die de opname oplevert moet voor de behan-

delaar die de opname indiceert, invloed hebben op zijn/haar klinisch handelen. Voor het scree-

nen van patiënten op toevalsbevindingen is geen rechtvaardiging (European guidelines on radia-

tion protection in dental radiology, 2004). 

 

Onderbouwing 
De beschikbare hoeveelheid literatuur over de meerwaarde van een Panoramische röntgenop-

name in het kader van een tandheelkundige behandeling is beperkt, terwijl er internationaal een 

grote mate van consensus onder experts bestaat over de diagnostische waarde van de PAN (Euro-

pean Guidelines on radiation protection in dental radiology, 2004; Tayler-Weetman et al, 2012). 

In het Finse onderzoek van Pakbaznejad et al (2016), waar 413 Panoramische röntgenfoto’s zijn 

bestudeerd, gemaakt in 2013 en 2014 bij kinderen van 7-12 jaar om orthodontische redenen, 

werd gevonden dat alle pathologische bevindingen zich beperkten tot het tanddragende deel van 

de kaken. Geconcludeerd werd dat het bestraalde gebied slechts de AOI (Area Of Interest) zou 

moeten bestrijken en er passende collimatie van de bundel zou moeten plaatsvinden. Dit pleit 

voor het maken van een kleinveldPAN (Pakbaznejad et al, 2016). 

Omdat kinderen in het bijzonder, gevoelig zijn voor ioniserende straling, is het de plicht van de 

zorgprofessional dat de ‘opbrengst’ van het maken van een röntgenfoto, het risico hiervan, recht-

vaardigt (ICRP, 2007). Hierom is het de onbetwistbare taak van iedere zorgverlener om de princi-

pes van ALARA (As Low As Reasonably Achievable) na te leven. Het relatieve risico voor alle typen 

van kanker door blootstelling aan ioniserende straling is 3 tot 4,5 maal hoger voor een 5-jarig kind 

dan voor een 50-jarige volwassene. Voor schildklierkanker is dit 76 en 105 maal hoger voor een 5-

jarige, dan voor een 50-jarige. De hogere waarden gelden bij vrouwen, de lagere voor mannelijke 

individuen (Davis et al, 2015). Wanneer bij een kind een PAN wordt gemaakt, is het volgens de 

European guidelines on radiation protection in dental radiology (2004), aanbevolen om een gecol-

limeerde röntgenbundel te gebruiken, om zodoende het aangestraalde gebied zo klein mogelijk te 

houden, met behoud van de diagnostische kwaliteit: ALADA (As Low As Diagnostically Acceptable) 

(European guidelines, 2004; Benchimol et all, 2018). De dosis moet zoveel mogelijk aangepast 

worden aan het postuur van het kind.  
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Voor kinderen dient een andere instelling van de apparatuur plaats te vinden dan voor volwasse-

nen (Davis et al, 2015). Gebruik de door de fabrikant opgegeven belichtingstabel. Ook de patiënt-

positionering in het PAN-apparaat speelt een rol, omdat bij verschillende posities van het hoofd, 

verschillende gebieden bestraald zullen worden, denk bijvoorbeeld aan de Gl. Thyroidea en de 

kanteling van het hoofd.  

Ter illustratie staan hier onder twee tabellen uit de publicatie van Granlund et al (2016).  

Schema 4 geeft aan hoeveel straling verschillende organen absorberen bij röntgenopnamen voor 

tandheelkundig gebruik.  

Schema 4: Mean obsorbed organ dose (in µGy) from intraoral radiography 
 

 Organ Bitewing (4 images) Full-mouth examination 
(18 images) 

Brain    0    0 

Salivary glands 108 452 
Thyroid gland    8   53 

Red bone marrow    2    6 
Oesophagus    2    8 

Bone surface    8   35 
Lymphatic nodes    4   20 

Oral musoca 164 584 
Muscle    4   20 

Extrathoracic region    8   53 
Eye    4   96 

 

In schema 5 wordt aangegeven aan hoeveel straling de patiënt wordt blootgesteld bij verschil-

lende opnametechnieken. Het is opvallend dat voor panoramische opname deze stralenbelasting 

erg varieert tussen de verschillende apparatuur. 

Schema 5: Effective doses for dental radiographic examinations 

 Type of examination Effective dose (µSv) 

Full-mouth examinationa,b 15 
   1 intraoral periapical Average 0.8 (range 0.1 – 2.6) 

4 Bitewingb     3.4 
   Bitewing premolar     0.3 

   Bitewing molar     1.4 
Panoramic radiography Average 36 (range 19-75) 

   Cranex Tome Ceph® (Soredex, Helsinki, Finland) jawb 19 
   Cranex Tome Ceph dentalb 22 

   Veraviewepocs® (Morita, Osaka, Japan) jaw b 23 
   Verawiewepocs dentalc 30 

   Scanora® (Soredex, Helsinki, Finland) jaw b 75 
   Scanora dental b 49 

 

a 18 images 

b Photostimulable phosphor 

c Charge-coupled device 
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De conclusie van dit onderzoek was dat de speekselklieren en orale mucosa de hoogste orgaando-

sis krijgen bij het maken van zowel intra-orale röntgenfoto’s als bij PAN. Uit dit onderzoek komt 

ook naar voren dat de effectieve dosis bij een digitaal volledig intra-oraal röntgenonderzoek lager 

is dan vroeger werd aangenomen, terwijl de effectieve dosis van een PAN hoger is dan verwacht. 

Clinici zouden zich bewust moeten zijn van deze hogere effectieve dosis als zij een PAN indiceren 

en zich af moeten vragen of de voordelen van een panoramische techniek de opname rechtvaardi-

gen. Wordt de opname gemaakt, dan zal men de risico’s zoveel als redelijkerwijs mogelijk is, die-

nen te beperken. 

 

Ad 1a. Er is rechtvaardiging voor een PAN bij patiënten wanneer er onvoldoende coöperatie 

mogelijk is bij het succesvol maken van intra-orale röntgenfoto’s.  

Tot deze groep behoren o.a. patiënten met een lichamelijke of geestelijke beperking, extreme 

angst, vormen van autisme, ernstige kokhalsreflex.  

Wanneer het maken van intra-orale röntgenfoto’s geïndiceerd is, maar door gebrek aan coöpera-

tie van de patiënt onmogelijk om uit te voeren, dan kan het maken van een (gecollimeerde) PAN 

een te rechtvaardigen techniek zijn, bijvoorbeeld een zgn. ‘Panorama-bitewing’ (Terry et al, 

2016). Bij deze techniek maakt het PAN-apparaat 2 kleinveld opnamen van de premolaar-molaar-

streek, waardoor op bitewings gelijkende röntgenbeelden verkregen worden. 

 

Ad 1b. Patiënten met een dento-faciaal trauma. 

De diagnose van fracturen en verwondingen aan weke delen is bij een kind veel complexer dan bij 

een volwassene (Zimmermann et al, 2006). De ROC meent dat wanneer een patiënt, jonger dan 

18 jaar zich in de praktijk presenteert met een dento-faciaal trauma dat dermate gecompliceerd 

is dat er een grote kans bestaat dat de patiënt verwezen moet worden naar een MKA-chirurg, er 

géén PAN gemaakt moet worden, maar dit overgelaten wordt aan de MKA-chirurg, trauma-arts of 

andere specialist. Veelal zal door hen een CT-opname geïndiceerd worden.   

De ROC is van mening dat degene die de uiteindelijke behandeling gaat uitvoeren, de röntgenfoto 

moet maken. Daarom is een PAN maken voorafgaand aan de verwijzing van een patiënt, niet geïn-

diceerd. Als er toch een PAN is/wordt gemaakt en de patiënt wordt daarna horizontaal of verti-

caal verwezen, dan dient deze röntgenfoto, uiteraard met toestemming van de (ouders van de) 

patiënt, direct ter hand gesteld te worden aan de opvolgende behandelaar, bijvoorbeeld een 

MKA-chirurg. Er wordt niet gewacht totdat de laatstgenoemde er om vraagt. Dit om te voorkomen 

dat deze behandelaar, om patiënt-logistieke redenen, toch weer een (onnodige) nieuwe PAN 

maakt. Het is ‘good practice’ om alle relevante röntgeninformatie meteen aan een verwijzing toe 

te voegen (European guidelines on radiation protection in dental radiology, 2004). 

 

Ad 1c. Patiënten bij wie, door de grootte van het te diagnosticeren gebied, een intra-orale 

röntgenfoto ontoereikend is. 

Het afgebeelde gebied van een intra-orale röntgenfoto is beperkt. Wanneer op een eerder ge-

maakte intra-orale röntgenfoto een waarneming is gedaan waarbij een bepaalde structuur/afwij-

king niet in zijn geheel afgebeeld kon worden, of van tevoren de inschatting bestaat dat dit met 

een intra-orale foto niet kan, dan is het maken van een (bij voorkeur gecollimeerde) PAN gerecht-

vaardigd.  
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Ad 1d. Patiënten met multiple agenesieën, schisis of syndromen waarbij craniofaciale/orale 

afwijkingen te verwachten zijn zoals verwoord in OMIM.  

OMIM staat voor Online Mendelian Inheritance in Man (https://www.omim.org). Bovengenoemde 

patiënten worden veelal in teamverband gevolgd en behandeld in Centra Schisis en Craniofaciale 

afwijkingen en in Centra voor Bijzondere Tandheelkunde (CBT). Daar zal de noodzakelijke rönt-

geninformatie vrijwel altijd aanwezig zijn en opnametechnieken geïndiceerd worden en toege-

past. 

 

Conclusies 

 
 

 

LAAG 

Gelet op de beperkingen van een Panoramische röntgenfoto en de stralingsbelas-
ting voor de patiënt, is er slechts een beperkte indicatie om bij personen in de 
leeftijdsgroep van 0 tot 18 jaar een PAN te maken.  

Gebruik een zo klein mogelijk veld om de gevraagde gegevens in beeld te bren-
gen. 

Screening op incidentele bevindingen is niet gerechtvaardigd. 

https://www.omim.org)/
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Bijlage 1. Literatuurselectie uitgangsvraag 1 

Initiële search 

Database : Pubmed  

Zoekdatum : 27 maart 2018 
 

Tabel 1.  

P # Gecontroleerde zoektermen 

#52 175845

1 

(("Child"[Mesh]) OR ("Child, Preschool"[Mesh]) OR ("Child Health"[Mesh]) 

OR ("Dental Care for Children"[Mesh]))  

#53 200933

7 

(("Child"[Mesh]) OR ("Child, Preschool"[Mesh]) OR ("Child Health"[Mesh]) 

OR ("Dental Care for Children"[Mesh])) OR (("Children"[tw]) OR ("Preschool 

Child"[tw]) OR (“Children, Preschool”[tw]) OR ("Preschool Children"[tw]) 

OR (“Health, Child”[tw]) OR (“Children’s Health”[tw]) OR (“Health, Chil-

dren’s”[tw]) OR (“Childrens Health”[tw]) OR (“Health, Childrens”[tw]) OR 

("Dentistry for Children"[tw]) OR (“Children, Dentistry for”[tw])) 

I   

#58 20874 (("Radiography, Bitewing"[Mesh]) OR ("Radiography, Dental"[Mesh]) OR 

("Radiography, Dental, Digital"[Mesh]) OR ("Dental Caries Activity 

Tests"[Mesh]) 

#59 21330 (("Radiography, Bitewing"[Mesh]) OR ("Radiography, Dental"[Mesh]) OR 

("Radiography, Dental, Digital"[Mesh]) OR ("Dental Caries Activity 

Tests"[Mesh])) OR ((“Bitewing Radiography”[tw]) OR (“Bitewing Radiog-

raphies”[tw]) OR (“Radiographies, Bitewing”[tw]) OR (“Dental Radiog-

raphy”[tw]) OR (“Dental Digital Radiography”[tw]) OR (“Radiography, 

Dental digital”[tw]) OR (“Digital Radiography, Dental”[tw]) OR 

(“Scanora”[tw]) OR (“Scanoras”[tw]) OR (“Dental Radiovisiography”[tw]) 

OR (“Radiovisiography, Dental”[tw]) OR (“Visualix”[tw]) OR (“Visual-

ices”[tw]) OR (“Digital Dental Radiography, Direct”[tw]) OR 

(“Digora”[tw]) OR (“Digoras”[tw]) OR (“Sens-A-Ray”[tw]) OR (“Sens A 

Ray”[tw]) OR (“SensARay”[tw]) OR (“Fibre-optic Transillumination”[tw]) 

OR (“Digital Imaging Fibre-optic transillumination”[tw]) OR (“Diagn-

iocam”[tw]) OR (“Vistacam”[tw]) OR (“quantitative light induced fluores-

cence”[tw])) 

C   

#60 26724 ((“Diagnosis, Oral”[MeSh]) OR ("Anatomic Landmarks"[Mesh])) 

#61 29483 ((“Diagnosis, Oral”[MeSh]) OR ("Anatomic Landmarks"[Mesh])) OR ((“Oral 

Diagnosis"[tw]) OR ("Diagnoses, Oral"[tw]) OR ("Oral Diagnoses"[tw]) OR 

("Oral Examinations"[tw]) OR ("Oral Examination"[tw]) OR (“Anataomic 

Landmark”[tw]) OR (“Landmark, anatomic”[tw]) OR (“Landmarks, Ana-

tomic”[tw])) 

O   

#62 42571 ((“Dental caries”[MeSh]) OR (“Dentin Dysplasia”[MeSh])) 
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#63 45021 ((“Dental caries”[MeSh]) OR (“Dentin Dysplasia”[MeSh])) OR (("Dental De-

cay"[tw]) OR ("Caries, Dental"[tw]) OR (“Decay, Dental”[tw]) OR ("Carious 

Dentin"[tw]) OR (“Carious Dentins”[tw]) OR (“Dentin, Carious”[tw]) OR 

(“Dentins, Carious”[tw]) OR ("Dental White Spot"[tw]) OR (“White Spots, 

Dental”[tw]) OR ("White Spots"[tw]) OR (“Spot, White”[tw]) OR (“Spots, 

White”[tw]) OR ("White Spot"[tw]) OR ("Dental White Spots"[tw]) OR 

(“Dentin Dysplasia”[tw]) OR (“Dyspladia, Dentin”[tw]) OR (“Dysplasias, 

Dentin”[tw])) 

PICO   

#64 616 (((((("Child"[Mesh]) OR ("Child, Preschool"[Mesh]) OR ("Child 

Health"[Mesh]) OR ("Dental Care for Children"[Mesh])) OR (("Children"[tw]) 

OR ("Preschool Child"[tw]) OR (“Children, Preschool”[tw]) OR ("Preschool 

Children"[tw]) OR (“Health, Child”[tw]) OR (“Children’s Health”[tw]) OR 

(“Health, Children’s”[tw]) OR (“Childrens Health”[tw]) OR (“Health, Chil-

drens”[tw]) OR ("Dentistry for Children"[tw]) OR (“Children, Dentistry 

for”[tw])))) AND ((("Radiography, Bitewing"[Mesh]) OR ("Radiography, Den-

tal"[Mesh]) OR ("Radiography, Dental, Digital"[Mesh]) OR ("Dental Caries 

Activity Tests"[Mesh])) OR ((“Bitewing Radiography”[tw]) OR (“Bitewing 

Radiographies”[tw]) OR (“Radiographies, Bitewing”[tw]) OR (“Dental Ra-

diography”[tw]) OR (“Dental Digital Radiography”[tw]) OR (“Radiography, 

Dental digital”[tw]) OR (“Digital Radiography, Dental”[tw]) OR 

(“Scanora”[tw]) OR (“Scanoras”[tw]) OR (“Dental Radiovisiography”[tw]) 

OR (“Radiovisiography, Dental”[tw]) OR (“Visualix”[tw]) OR (“Visual-

ices”[tw]) OR (“Digital Dental Radiography, Direct”[tw]) OR 

(“Digora”[tw]) OR (“Digoras”[tw]) OR (“Sens-A-Ray”[tw]) OR (“Sens A 

Ray”[tw]) OR (“SensARay”[tw]) OR (“Fibre-optic Transillumination”[tw]) 

OR (“Digital Imaging Fibre-optic transillumination”[tw]) OR (“Diagn-

iocam”[tw]) OR (“Vistacam”[tw]) OR (“quantitative light induced fluores-

cence”[tw])))) AND (((“Diagnosis, Oral”[MeSh]) OR ("Anatomic Land-

marks"[Mesh])) OR ((“Oral Diagnosis"[tw]) OR ("Diagnoses, Oral"[tw]) OR 

("Oral Diagnoses"[tw]) OR ("Oral Examinations"[tw]) OR ("Oral Examina-

tion"[tw]) OR (“Anataomic Landmark”[tw]) OR (“Landmark, ana-

tomic”[tw]) OR (“Landmarks, Anatomic”[tw])))) AND (((“Dental car-

ies”[MeSh]) OR (“Dentin Dysplasia”[MeSh])) OR (("Dental Decay"[tw]) OR 

("Caries, Dental"[tw]) OR (“Decay, Dental”[tw]) OR ("Carious Dentin"[tw]) 

OR (“Carious Dentins”[tw]) OR (“Dentin, Carious”[tw]) OR (“Dentins, Cari-

ous”[tw]) OR ("Dental White Spot"[tw]) OR (“White Spots, Dental”[tw]) OR 

("White Spots"[tw]) OR (“Spot, White”[tw]) OR (“Spots, White”[tw]) OR 

("White Spot"[tw]) OR ("Dental White Spots"[tw]) OR (“Dentin Dyspla-

sia”[tw]) OR (“Dyspladia, Dentin”[tw]) OR (“Dysplasias, Dentin”[tw]))) 

#65 616 (#53) AND (#59) AND (#61) AND (#63) 
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Bijlage 2. Beschrijvende tabellen met studiekarakteristieken uitgangsvraag 1 

1.Boye, 2013 
Study popula-
tion:   
240 Five-year-
old and 250 10-
/11-year-old 
children at-
tending 
state primary 
schools in Roch-
dale an area in 
the North 
West of Eng-
land, 
Country:  
UK 

Aim:  
To compare caries 
diagnosis with vis-
ual inspection vs 
intra-oral photos 

Age of patient:  5 & 10-11 years 
old 
 
 
Primary/permanent:  
primary & permanent dentition 
 
High or low risk group 
dmft 2,08 (5y)   DMFT 0,95 (12y) 
 
Type of lesions:  
All surfaces 
 
Inclusion criteria:  
both visual examination and in-
tra-oral photos 
Exclusion criteria:  
no informed consent form 
 
N analysis:  
201 5-y-olds, 231 10/11-y-olds 

Methods 
 
1: visual examination 
 
2.  intra-oral photos 
 
 
 
Reference method : 
No 

Outcome measures: 
kappa / 95% limits 
of agreement 

Results:  
intra-rater: 5y: kappa 0,81-0,94, mediaan 0,93. 95% limits of agreement 5y 
(visual inspection vs photos -8, 6 and 4 intra-oral photographs) were −1.997 
to 1.967, -2.375 to 2.735 and −2.250 to 2.921.95% limits of agreement 
10/11y (visual inspection vs photos -8, 6 and 4 intra-oral photographs −2.614 
to 2.027, -2.179 to 3.887 and −2.594 to 2.163. 10/11y: kappa 0,90-0,97, me-
diaan 0,92   
 
Conclusion: 
The photographic assessment method, particularly assessment of 8 intra-
oral digital photographs is 
comparable to the visual examination method in the primary dentition.  

2.Bussaneli, 
2015  
 
Study popula-
tion:  45 chil-
dren of both 
genders, aged 
between 5 and 
9 years, who 
sought the Pe-
diatric Dentis-
try Clinic of the 
Araraquara 
Dental School—
UNESP 
 
Country:  
Brazil 
 

Aim: to evaluate 
and compare the 
performance of 
visual exam with 
use of the Nyvad 
criteria (visual ex-
amination - (VE)), 
interproximal radi-
ography (BW), la-
ser fluorescence 
device, and their 
association in the 
diagnosis of proxi-
mal lesions in pri-
mary teeth 
 

Age of patient: 5-9 years old 
 
Primary/permanent: primary 
molars 
professional cleaning 
 
High or low risk group 
High risk group  
 
Type of lesions:  
approximal 
 
Inclusion criteria: sound or car-
ies primary molars in proximal 
contact 
 
Exclusion criteria: teeth with 
restorations, occlusal caries, hy-
poplasias, advanced stage of rhi-
zolysis 
 
N analysis: 59 surfaces 45 chil-
dren  

Methods 
1: visual examination 
 
2.  laser-induced fluorescence de-
vice DIAGNOdent pen 2190 
 
3.  radiographic BW 
 
 
Reference method : 
orthodontic rubber rings with a 
thickness of 4 mm were placed 
around the selected contact sur-
faces for 7 days and after this pe-
riod, the teeth were examined un-
der the same conditions as visual 
examination. 

Outcome measures: 
 
- sensitivity 
 - specificity 
- Accuracy 
- area under the 
ROC curve (Az) 
-  Comparison of the 
sensitivity and spec-
ificity values be-
tween the methods 

Results:  
 
Visual examination: 
Sens:0,94, spec:0,96, acc:0,95, ROC:0,95 
BWs: 
Sens:0,78, spec:0,93, acc:0,86, ROC:0,85 
LF : 
Sens:0,97, spec:0,70, acc:0,85, ROC:0,84 
 
Conclusion: the use of the visual exam with the Nyvad criteria was shown to 
be sufficient for the diagnosis of interproximal caries lesions in primary 
teeth. 

3. Chen, 2012 
  
 
Study popula-
tion:   

Aim:  
To evaluate the di-
agnostic efficacy 
of LF examination 
for the detection 

Age of patient:  5 – 9 years old 
 
Primary/permanent: primary  
Professional cleaning 
 

Methods 
 
1: visual examination 
 
2.  radiographic BW 

Outcome measures: 
- sensitivity 
- specificity 
- Accuracy 
 

Results:  
 
Visual examination: 
Sens:0,71, spec:0,96, acc:0,83 
BWs: 
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Children who 
sought dental 
help at univer-
sity of Beijing 
 
Country: 
China  
 

of approximal car-
ies in primary mo-
lars in vivo 

High or low risk group: not 
stated 
 
Type of lesions:  
Approximal 
 
Inclusion criteria: 
informed consent, suspected ap-
proximal surface 
Exclusion criteria: 
*the presence of obvious carious 
lesions on approximal or occlusal 
surfaces, * the presence of ap-
proximal restorations, *the pres-
ence of pigmentation, *and 
blood or *hypoplastic pits. 
N analysis: 
256 surfaces in 216 primary mo-
lars in 96 children 

 
3.  laser-induced fluorescence de-
vice DIAGNOdent pen 
 
 
Reference method : 
Cavity preparation and rating other 
proximal surface. 

Sens:0,98, spec:0,93, acc:0,96 
LF : 
Sens:0,92, spec:0,98, acc:0,95 
 
Conclusion:  
Both LF and BW can detect cavitations on approximal surfaces of primary 
molars. LF could be an alternative to radiographs in detecting approximal 
caries in primary molars. 
 

4 Clark 2004 
Study popula-
tion:   
Children who 
sought dental 
help at univer-
sity of Leeds 
Country:  
United Kingdom 

Aim:  
To compare the 
findings of a clini-
cal examination 
with those from 
Bitewing (BW), 
panoramic (Pan) 
and panoramic 
plus Bitewing 
(PanBW) radio-
graphs for dental 
caries in children. 

Age of patient:  
3,8 to 11,9 years old 
Primary/permanent:  
Primary and permanent 
High or low risk group 
high 
Type of lesions:  
Occlusal and approximal 
Inclusion criteria:  
Children aged to up to 12 years 
and who had not been seen or 
treated before 
Exclusion criteria:  
*Children with any learning or 
physical disability that pre-
vented any clinical or radio-
graphic examination. 
 *Any children who were unable 
to cooperate for clinical and ra-
diographic examination or  
*whose parents did not consent 
to participate in the study. 
N analysis:  
39 children. 
The total number of tooth sur-
faces available for clinical diag-
nosis was 1,838 on 394 primary 
teeth, of which 297 (16.2%) were 
carious. In the permanent teeth 
there were 166 teeth with 811 
surfaces of which 72 (8.9%) were 
carious.  
 

Methods 
 
1: visual examination2.  BW 
 
3.  PAN 
 
4. PAN BW 
 
 
Reference method : 
no 

Outcome measures: 
kappa 
 

Results:  
The kappa scores for the inter- and intra-examiner radiographic readings 
were for the interexaminer: BW 0.86, Pan 0.67 and PanBW 0.76. The kappa 
scores for the intra-examiner assessment were: BW 0.88, Pan 0.92 and 
PanBW 0.79. The results show that the clinical examination identified more 
total carious surfaces than each radiographic view or combination of views 
(pan P<0.001, BW and PanBW P>0.005). However, when the occlusal and ap-
proximal surfaces were compared separately the BW and PanBW identified 
significantly more carious approximal surfaces than the clinical examination 
(P<0.001). 
Conclusion:  
The use of a clinical examination with PanBW provided the 
maximum information on dental caries in the primary and mixed dentitions, 
particularly for approximal surfaces. This 
is important in planning comprehensive dental care for children 
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5 Cortes, 2017 
Study popula-
tion:   
Children 2, 4, 
6, years from 
kindergartens 
and schools in 
municipalities 
in Bogota (Co-
lombia) 
Country:  
Colombia 

Aim:  
To report (1) the 
caries experience 
prevalence and 
mean, and the car-
ies severity and 
distribution 
patterns, ex-
pressed clinically 
and combined with 
radiographs with 
the conventional 
and ICCMSTM sys-
tems in young chil-
dren from Bogota, 
Colombia; (2) the 
contribution of in-
cluding radio-
graphs 
 

Age of patient:  
2, 4, 6 years 
Primary/permanent:  
primary 
High or low risk group 
high 
Type of lesions:  
Occlusal, approximal, smooth 
Inclusion criteria:  Children from 
kindergartens and schools in mu-
nicipalities 
in Bogota 
Exclusion criteria:  
*children whose teachers in-
formed that were not going to 
remain in Bogota 
for the following three years 
*children with non-collaborative 
behavior on the examination day 
600 children  

Methods 
 
1: visual examination 
 
2.  Bitewing 
   
 
 
Reference method :  
No 

Outcome measures: 
Descriptive, Chi-
square test, T-test 

Results:  
The prevalence of CdMEmfs was: Cohort A: 32%; Cohort B: 59%; Cohort C: 
67.5%, increasing to 
73.5%, 99.8% and 100%, respectively, with the CþR depiMEmfs. The CdMEmfs 
means doubled when initial 
caries lesions (Cdepi) and radiographs (R) were included. Findings on the ra-
diographs significantly raised caries experience 
prevalence and means (p<.02), detecting primarily approximal lesions.  
 
Conclusion:  Participants’ caries experience was high. The radiographic as-
sessment significantly contributed 
to caries experience.  

6. Coutinho, 
2014 
  
 
Study popula-
tion:   
Children, se-
lected at ran-
dom from pa-
tients attending 
the FFUPDC 
 
Country:  
Brazil 

Aim:  
to compare clinical 
examination and 
Bitewing radio-
graphs for detec-
tion of pre-cavi-
tated and cavi-
tated approximal 
lesions in primary 
molars with valida-
tion after tempo-
rary separation 
and direct visual 
examination of the 
approximal sur-
faces, in order to 
select the most ef-
fective method 
among those in-
cluded in the study 
for early diagnosis 
of approximal den-
tal caries in the 
primary dentition 
through assess-
ment of sensitivity 
and specificity val-
ues. 

Age of patient:  4-8 years old 
 
Primary/permanent: primary 
Professional cleaning 
 
High or low risk group:  not 
stated 
 
Type of lesions: approximal 
 
Inclusion criteria:  
Presence of approximal bilateral 
contact in primary molars in 
both arches and no cavitation or 
restoration clinically detectable. 
 
Exclusion criteria:  

 
N analysis:  
30 children, 355 surfaces 

Methods 
 
1: visual examination 
 
2. radiographic BW 
 
 
Reference method : 
Temporary separation (with ortho-
dontic rubber bands) and direct vis-
ual examination of the approximal 
surfaces 

Outcome measures: 
Sensitivity, specific-
ity 

Results:  
Visual examination: 
Sensitivity: 14% 
Specificity: 80% 
Radiographic examination: 
Sensitivity: 43% 
Specificity: 75% 
 
Conclusion:  
1: Clinical examination after separation identified a greater number of 
precavitated lesions and cavities than conventional clinical examination and 
Bitewing radiographs. 
2. The radiographs were perfectly capable of diagnosing decayed surfaces, 
but with low specificity for diagnosing sound surfaces, while the clinical ex-
amination alone was not able to detect which areas were sound or decayed. 
3. The probability of a radiolucency in the Bitewing radiograph corresponds 
to a cavitated lesion was higher according to the depth of this image. 
4. The combination of methods was effective in obtaining an accurate diag-
nosis of caries in the primary dentition, and the use of orthodontic rubber 
rings to obtain a temporary separation in case of questionable carious le-
sions may be an important adjunct to increase the diagnosis of early approx-
imal caries in children.  

7 Donker, 2002 
Study popula-
tion:   

Aim:  
To assess the addi-
tional value of an 
orthopantomogram 

Age of patient:  
5-17 y 
Primary/permanent:  
Primary & permanent 

Methods 
 
1: visual examination 
 

Outcome measures: 
Descriptive statistics 

Results:  
A total of 11 children had at least one dental focus that required treatment 
before the transplantation. In seven of these children the foci were 
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161 children, 
BMT patients 
Country:  
The Netheral-
nds 
 

(OPT), in addition 
to 
clinical examina-
tion in paediatric 
Bone Marrow 
Transplant (BMT)  
recipients, we 
evaluated the re-
sults of 
radiographic den-
tal examination in 
161 
paediatric BMT 
candidates. 

High or low risk group 
low 
Type of lesions:  
Dental foci 
Inclusion criteria:  
BMT-patients 
Exclusion criteria:  
children younger than 5y 
N analysis:  
161 
  

2.  OPT (PAN) 
 
 
 
Reference method : 
No 

detectable both radiographically and clinically. In two children the foci 
were only visible clinically while the OPT  
revealed no pathology.  
In two children (aged 16 and 17 years) the foci consisted of erupting third 
molars that were only detectable by means of radiographs 
Conclusion:  
In conclusion, in our opinion, an OPT as a standard procedure in addition to 
clinical examination, has no additional value in paediatric pre-bone marrow 
transplantation oral evaluation. 

8 Duruturk, 
2011 
Study popula-
tion:   
Cariesactive 
children at-
tending pedo-
dontic depart-
ment 
Country:  
Turkey 

Aim:  
The aim of this 
study was to com-
pare the in vivo di-
agnostic ability of 
a laserfluores-
cence system with 
that of visual in-
spection 
in the early detec-
tion of occlusal 
caries in 
newly erupted 
noncavitated first 
permanent molars 
among caries-ac-
tive children. 

Age of patient:  
6-7 y 
Primary/permanent:  
permanent 
High or low risk group 
high 
Type of lesions:  
occlusal 
Inclusion criteria: 1) fully 
erupted mandibular permanent 
first 
molars (crowns completely visi-
ble), 2) no visible 
macroscopic cavitation on occlu-
sal, buccal, lingual, 
or proximal surfaces, 3) no 
enamel hypoplasia/ 
hypomineralization defects or 
fluorosis, and 4) no 
orthodontic bands on teeth. 
 
Exclusion criteria:  
 
N analysis:  
505 First permanent molars 
307 children  

Methods 
 
1: visual examination 
 
2.  laserfluorescene (diagnodent) 
 
3.  bitewings 
 
 
Reference method : 
No 

Outcome measures: 
Cohens kappa 

Results:  
Agreement between 
visual examination and DIAGNOdent measurements 
was ‘‘poor’’ (k 0.231) when the manufacturer’s 
recommended cutoff points were used, and ‘‘poor’’ when the cutoff limit 
was lowered (k 0.175) and raised (k 0.263). 
 
Conclusion:  
DIAGNOdent is not suitable for detection of occlusal 
caries in newly erupted first permanent molars 

9 Ferreira Zan-
doná, 2011 
Study popula-
tion:   
Children from 
kindergarten to 
9th grade 
Country:  
Puerto Rico 

Aim:  
The purpose of this 
study was to com-
bine a standard-
ized visually based 
system, the Inter-
national Caries De-
tection 
and Assessment 
System (ICDAS), 
with a sensitive 
fluorescence- 

Age of patient:  
5-13 y 
Primary/permanent:  
Permanent 
 
High or low risk group 
high 
Type of lesions:  
Occlusal & smooth 
Inclusion criteria:  
For inclusion in the study, chil-
dren 

Methods 
 
1: visual examination 
 
2.  laserfluorescence 
 
 
 
Reference method : 
No 

Outcome measures: 
The association be-
tween 
ICDAS and QLF-I 
scores was evalu-
ated using two-way 
contingency 
tables and Kendall’s 
tau-b correlation 
coefficients. 

Results:  
The correlations 
between ICDAS and QLF-I examinations were 
0.79, 0.74 and 0.77 for occlusal/buccal pit/lingual groove 
surfaces, smooth surfaces and combined surfaces, respectively 
 
Conclusion:  
In conclusion, the combined methodology has the 
clinical potential to allow earlier detection of lesions, 
which on occlusal surfaces are likely to progress. 
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based system, 
quantitative light-
induced fluores-
cence 
(QLF), to deter-
mine the ability to 
monitor caries le-
sion 
progression. 

had to be between 5 and 13 
years of age, have at least 1 per-
manent 
molar with at least 1 unrestored 
surface, have no medical prob-
lem 
that contraindicated participa-
tion, and allow examination of 
the 
oral cavity, including radio-
graphs and digital photographs. 
Exclusion criteria:  
 
N analysis:  
A total of 569 children com-
pleted the baseline examination, 
484 children completed the 8-
month examination 
and 460 children completed the 
12-month examination.  

10 Fracaro, 
2001 
Study popula-
tion:   
School based 
dental clinic 
Country:  
Australia 

Aim:  
This prospective, 
cross-sectional 
study examined 
the 
sensitivity and 
specificity of clini-
cal assessment 
compared to 
bitewing 
radiographs in the 
detection of occlu-
sal dentin caries in 
permanent 
molars. 

Age of patient:  
5-12 y 
Primary/permanent:  
permanent 
High or low risk group 
 
Type of lesions:  
occlusal 
Inclusion criteria:  
parental consent 
Only the molars without 
a history of operative interven-
tion 
were included in the study. Fur-
thermore, 
teeth were also excluded 
from the study if they showed 
caries 
on non-occlusal surfaces (such 
as buccal, lingual, and inter-
proximal) 
and restorations, as well as 
enamel hypoplasia. 
Exclusion criteria:  
N analysis:  
1833 teeth  

Methods 
 
1: visual examination 
 
2.  bitewings 
 
  
 
 
Reference method : 
no 

Outcome measures: 
Sensitivity, specific-
ity 

Results:  
Of the 1833 teeth scored as clinically sound in the 
study, only 72 (4%) demonstrated a dentin radiolucency on 
bitewings, and 1761 (96%) were scored as sound. The sensitivity 
of the clinical examination was determined to be 0.96. In the teeth 
clinically scored as showing dentin caries, only 56/96 (58%) were 
found to have dentin radiolucencies on the radiographs. The specificity 
of the technique was determined to be 0.58. 
 
Conclusion:   
Clinical examination of cleaned and dried, sealed, and unsealed teeth has a 
sensitivity of 0.96 and a specificity of 0.58 
in the detection of dentin radiolucencies in bitewing radiographs. 
 

11 Goswami, 
2015 
Study popula-
tion:   
Children at-
tending  

Aim:  
 
This study was 
aimed to compare 
the diagnostic out-
come of the WHO 

Age of patient:  
3-14 y 
Primary/permanent:  
Primary and permanent 
High or low risk group 
 

Methods 
 
1: visual examination 
 
2.  diagnodent 
 

Outcome measures: 
 
The data were ana-
lysed with ezANOVA 
and Excel 2000 

Results:  
The mean ICDAS-II values amounted to 8.76 ± 0.72. The mean values for 
DMFS/def were 7.67 ± 0.91, whereas for DIAGNOdent it amounted to 4.00 ± 
0.62. 
Conclusion: 
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Department of 
Pedodontics at 
Maulana Azad 
College of Den-
tal Sciences, 
New Delhi 
Country:  
India 

criteria, ICDAS-II 
criteria and laser 
fluorescence 
measurements in 
measuring the car-
ies ratings of chil-
dren 

Type of lesions:  
occlusal 
Inclusion criteria:  
 
Exclusion criteria:  
 
N analysis:  
31  

 
 
Reference method : 
No 

In conclusion, this study showed the diagnostic potential of the ICDAS-II cri-
teria in comparison to the traditional WHO criteria by means of the non-cav-
itated caries lesions additionally detected. The DIAGNOdent use in field 
studies that already apply detailed visual criteria seems to bring limited ad-
ditional information.   

12 Katge, 2016 
  
 
Study popula-
tion:   
Patients from 
the  Depart-
ment of Pedo-
dontics and 
Preventive Den-
tistry 
 
Country: India 

Aim:   to compare 
the accuracy and 
repeatability of 
three diagnostic 
systems: visual ex-
amina-
tion/Bitewing radi-
ography/CarieScan 
PRO for occlusal 
caries diagnosis in 
primary molars 
 

Age of patient: 6-9 years old 
 
Primary/permanent: primary 
Cleaning 
 
High or low risk group:  not 
stated 
 
Type of lesions: occlusal 
 
Inclusion criteria:  
 
Exclusion criteria:   healthy mo-
lars. Molars that where not con-
sidered to need invasive treat-
ment by both examiners 

 
N analysis:  
104 primary molars 

Methods 
 
1: visual examination 
 
2.  radiographic BW 
 
3.  CarieScan PRO 
 
 
Reference method : 
Opening surface (with bur) 

Outcome measures: 
Index of sensitivity, 
specificity, likeli-
hood ratio (LR), pos-
itive predictive val-
ues (PPVs), and neg-
ative predictive val-
ues (NPVs) and were 
calculated for all di-
agnostic methods. 

Results:  
Visual examination 
Sensitivity: 60% 
Specificity: 93% 
PPV: 0,93 
NPV: 0,60 
LR: 8,57 
BWs: 
Sensitivity:37%  
Specificity: 91% 
PPV:0,87 
NPV:0,50 
LR:6,06 
CarieScan PRO 
Sensitivity:97%  
Specificity: 82% 
PPV:0,85 
NPV: 0,95 
LR:4,11 
 
Conclusion: 
Low sensitivity but substantial specificity with visual inspection, Bitewing 
radiography can be excluded from this comparison as it performed poorly 
overall when compared with the other two systems 
 The CarieScan PRO technique gave the highest overall combination of sensi-
tivity and specificity  

13 Kavvadia, 
2008 
  
 
Study popula-
tion:   
Children 
treated at pedi-
atric dentistry 
department 
 
Country: 
Greece 

Aim:  
(i) to correlate the 
DIAGNOdent TM 
readings with the 
results of DV, indi-
rect visual (IDV) 
and radiographic 
examinations, and 
pit and fissure 
opening regarding 
the estimation of 
the depth of occlu-
sal carious sites in 
primary teeth; (ii) 
to determine the 
validity of this de-
vice using as refer-

Age of patient: 3-13 years old 
 
Primary/permanent: primary 
Professional cleaning 
 
High or low risk group: not 
stated 
 
Type of lesions: occlusal 
 
Inclusion criteria: occlusal caries 
with no obvious cavitation 
 
Exclusion criteria: healthy mo-
lars; restauration; approximal 
caries. 

 
N analysis: 155 surfaces 

Methods 
 
1: visual examination 
 
2.  indirect visual examination 
(color photographs) 
 
3.  radiographic BW 
 
4. laserfluorensence device Di-
agnodent 
 
 
Reference method : 
Pit & fissure opening (with bur) 

Outcome measures: 
Sensitivity, soecific-
ity, Spearman corre-
lation coefficient 

Results:  
Visual examination: 
                  Enamel    Dentin 
Sensitivity: 76%         51% 
Specificity: 51%         87% 
Indirect visual examination 
                  Enamel    Dentin 
Sensitivity: 70%         54% 
Specificity: 54%         82% 
BiteWing 
                  Enamel    Dentin 
Sensitivity: 20%         42% 
Specificity: 78%         98% 
Laser fluorescence 
                  Enamel    Dentin 
Sensitivity: 43%         78% 
Specificity: 88%         63% 
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ence visual evalua-
tion of lesion 
depth after pit and 
fissure opening; 
and (iii) to evalu-
ate the reliability 
of the readings ob-
tained by DI-
AGNOdent TM 

 Correlation coefficient: 
The best correlation was found between DV and IDV (rho = 0.84), while the 
best correlation between 
PFO and the other methods was found with the LF (rho = 0.48). 
 
Conclusion: 
The LF device presented high reliability in 
the detection of occlusal caries in primary 
teeth and its performance was similar to that 
of DV and radiographic examination.   

14 Mendes, 
2012 
  
Study popula-
tion:   
The partici-
pants were ran-
domly selected 
from a pool of 
enrolment 
forms of chil-
dren who had 
sought dental 
treatment at 
school. 
 
Country: Brazil  

Aim:  
The performance 
of the methods 
was only investi-
gated for the de-
tection of non-evi-
dent caries lesions 
indicated for oper-
ative treatment at 
both approximal 
and occlusal sur-
faces. 
 
 

Age of patient:  4-12 years old 
 
Primary/permanent: primary 
Professional cleaning 
High or low risk group: not 
stated 
 
Type of lesions:  occlusal & pri-
mary 
 
Inclusion criteria:  
Approximal study: Non-evident 
leasions with an intact marginal 
ridge.  
Occlusal study: No cavitation or 
obvious decay 
 
Exclusion criteria:  
Approximal study: evident le-
sions and approximal restaura-
tion.  
Occlusal study: cavitation, res-
tauration, large lesions on other 
surfaces. 

 
N analysis:  
Approximal study: 1213 surfaces  
Occlusal study: 407 surfaces 

Methods 
 
1: visual examination 
 
2.  radiographic BW 
 
3.   laserfluorensence device Di-
agnodent 
 
 
 
Reference method : 
Approximal study: orthodontic rub-
ber rings  and direct visual exami-
nation of the approximal surfaces 

Outcome measures: 
Sensitivity, specific-
ity ,accuracy, utility 

Results:  
Visual examination 
                   Approx       Occl 
Sensitivity: 24%            86% 
Specificity: 99%            98% 
Accuracy:   96%            98% 
Utility:         98               98  
BW 
                   Approx       Occl 
Sensitivity: 58%            76% 
Specificity: 98%            96% 
Accuracy:   97%            95% 
Utility          97               96 
LF 
                   Approx       Occl 
Sensitivity: 51%           98% 
Specificity: 97%           87% 
Accuracy:   95%           87% 
Utility          96              89 
 
Conclusion:  
This investigation is the first study to have demonstrated that adjunct meth-
ods do not actually offer any benefits in detecting approximal and occlusal 
caries lesions in primary molars in comparison to only the visual inspection 
being performed. 

15 Newman 
2009 
Study popula-
tion:   
schoolchildren 
Country:  
Australia 

Aim:  
 

Age of patient:  
6.4 ± 0.5 yrs to 12.1 ± 0.8 yrs 
Primary/permanent:  
primary 
High or low risk group 
 
Type of lesions:  
Occlusal, approximal 
Inclusion criteria:  
 
Exclusion criteria:  
 
N analysis:  
611 children 

Methods 
 
1: visual examination 
 
2.  Bitewing 
 
 
 
Reference method : 
no 

Outcome measures: 
Descriptive statstics 
Sensitivity and spec-
ificity were deter-
mined at the 
C3⁄R3 level which is 
considered the level 
at which restorative 
work is generally in-
dicated for the com-
munity under study 
(restorative thresh-
old). For comparison 
purposes, specificity 

Results:  
Overall, at the restorative threshold, the visual-tactile technique could de-
tect 62 per cent of occlusal caries 
compared to 74 per cent for bitewing radiography (p < 0.001). The preva-
lence of ‘‘hidden’’ occlusal caries was 12 per cent. 
In contrast, for primary molar proximal surface caries, the visual-tactile 
technique could detect only 43 per cent of caries 
compared with 91 per cent for bitewing radiography (p < 0.001). 
Conclusion: 
In the primary dentition, use of bitewing radiography increases the detec-
tion rate of proximal surface caries 
substantially. It is recommended that bitewing radiography be included as 
part of the routine examination of children with 
proximal surfaces that cannot be visualized.  
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  and sensitivity were 
also determined at 
C2⁄R2 level. 
Data were recorded 
in comprehensive 
data charts and ana-
lysed using the Chi-
square, student’s t-
test and ANOVA 
tests.  
A level of 0.05 was 
employed to deter-
mine statistical sig-
nificance. 

16 Novaes 2009 
Study popula-
tion:   
children seek-
ing dental 
treatment at 
the School of 
Dentistry of the 
University of 
São Paulo  
Country:  
Brasil 

Aim:  
to compare the 
performance of 
visual inspection, 
radiography and 
the LFpen in de-
tecting approximal 
caries lesions in 
primary molars. 

Age of patient:  
5-12 y 
Primary/permanent:  
primary 
High or low risk group 
high 
Type of lesions:  
Approximal 
 
Inclusion criteria:  
 
Exclusion criteria:  
Exclusion criteria for surfaces 
were the presence of approximal 
restorations, hypoplastic pits, 
frank approximal cavitation (ab-
sence of a marginal ridge), the 
presence of large carious lesions 
on smooth or occlusal surfaces 
and absence of the adjacent 
tooth. 
N analysis:  
50 children, 621 surfaces 
  

Methods 
 
1: visual examination 
 
2.  Bitewings 
 
3.  Diagnodent (laserfluorescence) 
 
 
Reference method : 
 
no 

Outcome measures: 
The sensitivity, 
specificity and accu-
racy values and the 
95% confidence in-
terval were calcu-
lated for each 
method.  The accu-
racy is defined as 
the percentage of 
correct diagnosis in 
all samples (sound 
and decayed sur-
faces). 

Results:  
At white-spot threshold: 
Examiner 1 
VI: Sen 0.21, Spec 0.95, Acc 0.64 
BW: Sen 0.23, Spec 0.99, Acc 0.67 
LF: Sen 0.16, Spec 0.96, Acc 0.63 
 
Examiner 2 
VI: Sen 0.20, Spec 0.95, Acc 0.64 
BW: Sen 0.16, Spec 1.00, Acc 0.65 
LF: Sen 0.16, Spec 0.94, Acc 0.62 
 
At cavitation threshold 
Examiner 1 
VI: Sen 0.30, Spec 1.00, Acc 0.98 
BW: Sen 0.70, Spec 0.99, Acc 0.98 
LF: Sen 0.65, Spec 1.00, Acc 0.99 
 
Examiner 2 
VI: Sen 0.30, Spec 1.00, Acc 0.98 
BW: Sen 0.65, Spec 0.99, Acc 0.98 
LF: Sen 0.55, Spec 1.00, Acc 0.98 
 
ICC VI: 0.72 
ICC BW: 0.77 
ICC LF: 0.75 
 
The kappa value for LFpen at white-spot threshold was lower (0.44). 
Conclusion:  
Both LFpen and radiographic methods present similar performance in de-
tecting the presence of cavitations on approximal surfaces of primary mo-
lars. 

17 Novaes, 2010 
Study popula-
tion:   
Children seek-
ing treatment 

Aim:  
the performance 
of methods of ap-
proximal caries de-
tection in primary 

Age of patient:  
4-12 y 
Primary/permanent:  
Primary & permanent 
High or low risk group 
high 

Methods 
 
1: visual examination 
 
2.  bitewings 
 

Outcome measures: 
Senitivity, specific-
ity, accuracy 

Results:  
The interexaminer ICC value (95% CI) for direct visual inspection after tem-
porary separation was 0.924 (0.912–0.935).  
NC Threshold (Sens/Spec/Accuracy) 
Examiner 1 : VI: 0.657/0.728/0.371 RW: 0.201/0.965/0.348 
LFpen: 0.295/0.816/0.395 
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at university of 
Sao Paulo 
Country:  
Brazil 

molars and to as-
sess the influence 
of the discomfort 
caused by these 
methods on their 
performance. 

Type of lesions:  
approximal 
Inclusion criteria:  
The recruited subjects had at 
least one primary molar in con-
tact with the adjacent tooth. 
The exams were performed on 
the distal face of first primary 
molars, the mesial face of sec-
ond primary molars and also the 
distal face of second primary 
molars, when the first perma-
nent molar was present. 
Exclusion criteria:  
Teeth with large carious lesions 
on smooth or occlusal surfaces, 
with frank approximal cavita-
tions (absence of marginal 
ridge), approximal restorations 
or hypoplastic pits were ex-
cluded. 
N analysis:  
76 children, 592 approximal sur-
faces  

3.  laserfluoresence (diagnodent) 
 
 
Reference method : 
No 

Examiner 2: 
VI: 0.684/0.658/0.679 
RW:0.224/0.965/0.367 
LFpen: 0.243/0.833/0.357 
Cav Threshold (Sens/Spec/Accuracy) 
Examiner 1 
VI: 0.226/0.996/0.956 
RW: 0.516/0.977/0.953 
LFpen: 0.516/0.952/0.929 
Examiner 2: 
VI: 0.194/0.993/0.951 
RW: 0.516/0.979/0.955 
LFpen: 0.419/0.952/0.924 
 
Conclusion:  
In conclusion, radiography and LFpen achieved similar performance in de-
tecting approximal caries lesions in primary teeth and the discomfort caused 
by visual inspection and LFpen can influence the performance of these 
methods, since a higher number of false-positive or false-negative results 
occurred in children who reported discomfort. 

18 Novaes, Ma-
tos, Celiberti, 
2012 
Study popula-
tion:   
Children seek-
ing dental 
treatment at 
School of Den-
tistry of Univer-
sity of São 
Paulo 
Country:  
Brazil 

Aim: 
to investigate the 
influence of inter-
dental 
spacing on the per-
formance of proxi-
mal caries detec-
tion methods 
in primary molars.  
 

Age of patient:  
4-12 
Primary/permanent:  
Primary & permanent 
High or low risk group 
high 
Type of lesions:  
Approximal 
Inclusion criteria:  
The recruited subjects had at 
least one primary molar in con-
tact with the adjacent tooth. 
The contact points of interest 
were on the distal surfaces of 
the first primary molars, the me-
sial surfaces of the second pri-
mary molars and the distal sur-
faces of second primary molars, 
only if the first permanent mo-
larwas present. 
 
Exclusion criteria:  
The mesial surfaces of the first 
primary molars were excluded 
because of the common pres-
ence of space in these sites. 
Teeth with frank proximal cavi-
tations or restorations (absence 

Methods 
 
1: visual examination 
 
2.  bitewings 
 
3.  laserfluorescence (diagnodent) 
 
 
Reference method : 
Tooth separation 

Outcome measures: 
Sensitivity, specific-
ity 

Results:  
The false positive and false negative rates obtained with visual inspection 
were 25.5% and 33.3%, respectively.  
With the LFpen method, the false positive rate was 17.6%, and the false 
negative rate was 70.8%, for the radiographic method,  the false positive 
and false negative rates were 2% and 80.4%, respectively. 
Conclusion:  
The biological interdental spacing does not influence the performance of 
methods of detecting proximal caries lesions in primary molars. Further-
more, temporary tooth separation provides a spacing narrower than 1.0 mm. 
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of marginal ridge) and hypo-
plastic defects were also ex-
cluded. 
N analysis:  
76 children, 344 approximal sur-
faces  

19 Pitts, 1992 
Study popula-
tion:   
Children 
treated in gen-
eral dental 
practices in 
Schotland 
Country:  
United Kingdom 

Aim:  
(1) to compare 
conventional radi-
ographic assess-
ments of lesion 
depth with clinical 
assessment by di-
rect visual inspec-
tion of approximal 
surfaces following 
elective temporary 
separation of per-
manent teeth, (2) 
to compare this re-
lationship with 
that found for pri-
mary teeth, and 
(3) to determine 
whether or not the 
initial presence of 
an anatomical con-
tact between ap-
proximal surfaces 
was related to car-
ies status. 

Age of patient:  
5-15 years 
Primary/permanent:  
Primary & permanent 
High or low risk group 
hogh 
Type of lesions:  
approximal 
Inclusion criteria:  
 
Exclusion criteria:  
 
N analysis:  
211 children,  1,468 mesial and 
distal permanent approximal 
surfaces, and 756 meisal and dis-
tal primary approximal surfaces 
  

Methods 
 
1: visual examination 
 
2.  bitewings 
 
 
 
 
Reference method : 
 No 

Outcome measures: 
Degree of corre-
spondence between 
the clinical and radi-
ographic codes of a 
grading system 

Results:  
Primary surfaces: 
49.7% were graded sound at the D1 diagnostic threshold by both techniques. 
44.4% contained radiolucencies. There were more radiolucencies involving 
dentine (Code R3/R4) in these teeth compared to the permanent teeth. 
22 white-spot and 21 brown-spot lesions in sound radiographically graded 
surfaces 
Conclusion: 
Correlation between BW and clinical exam were not as good as expected. 
Approximal surfaces who were previously in contact more likely to exhibit 
lesions  

20 Pontes, 2017 
 
Study popula-
tion:   
children who 
sought dental 
treatment in 
dental school  
 
Country:  
Brasil 

Aim:  
to investigate the 
performance of 
fluorescencebased 
methods (FBMs), 
compared to visual 
inspection after 
histological 
validation, in de-
tecting and as-
sessing the activity 
status of occlusal 
carious  
lesions in primary 
teeth. 

Age of patient:  
8-12 years 
 
Primary/permanent:  
Primary & permanent 
High or low risk group 
high 
 
Type of lesions:  
occlusal 
 
Inclusion criteria:  
Children participating in this 
previous study who had at least 
one primary molar close to exfo-
liation were selected to partici-
pate in the present study. More-
over, those eligible primary mo-
lars should not have enamel de-
fects, restorations, sealants, or 
frankly cavitated lesions 

Methods 
 
1: visual examination 
 
2.  QLF 
 
3.  laserfluoresecnec (diagnodent) 
 
 
Reference method : 
Histological 

Outcome measures: 
Sensitivity, specific-
ity, accuracy, Az 

Results:  
Initial enamel caries lesions (D1) 
VI: 0.87/0.5/0.84/0.766 
LFpen: 0.848/0.5/0.82/0.649 
QLF-Red: 0.717/0.75/0.72/0.668 
QLF-Green loss: 0.565/0.75/0.58/0.59 
QLF-Green loss x lesion size: 0.826/0.5/0.8/0.571 
Dentin caries lesions (D3) 
VI: 0.6/0.95/0.88/0.871 
LFpen: 0.6/0.825/0.672/0.674 
QLF-Red: 0.9/0.825/0.84/0.87 
QLF-Green loss: 0.7/0.875/0.84/0.78 
QLF-Green loss x lesion size: 0.7/0.775/0.76/0.745 
Conclusion: 
When we compared the methods regarding caries activity assessment, there 
were no statistically significant differences among them. 
Therefore, we can conclude that the FBMs do not present advantages over 
visual inspection for detecting and assessing the activity status of occlusal 
carious lesions in primary molars.  
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Exclusion criteria:  
N analysis:  
24 children, 50 teeth (close to 
exfoliation)  

21 Poorterman, 
2010 
Study popula-
tion:   
6-year-old (reg-
ular) patients 
of two general 
dental practices 
with affinity for 
paediatric den-
tistry in several 
large communi-
ties in the 
Netherlands. 
Country:  
The Nether-
lands 

Aim:  
To determine the 
additional diagnos-
tic value of 
bitewing radio-
graphs in 6-year-
old children and 
to detect approxi-
mal dentin caries 
in the primary 
dentition. 

Age of patient:  
6 years 
Primary/permanent:  
primary 
High or low risk group 
low 
Type of lesions:  
approximal 
Inclusion criteria:  
 
Exclusion criteria:  
radiographs taken at 5 years of 
age. 
N analysis:  
Clinical: n=50 
Radiography: n=41 
  

Methods 
 
1: visual examination 
 
2.  Bitewings 
 
 
 
 
Reference method : 
No 

Outcome measures: 
Cohens kappa 

Results:  
Half of the carious lesions into dentin (49.3%) were discovered by radio-
graphs only, 44.8% were discovered both clinically and radiographically and 
6.0% were discovered only clinically and were assessed as caries-free radio-
graphically. Of the 59 restored surfaces, two (3.4%) were clinically and radi-
ographically scored as inadequately restored. With the use of radio- graphs, 
23.7%14 of all restored surfaces were considered to be inadequately re-
stored. Interobserver agreement was calculated using Cohen’s kappa and 
proved to be very good (j = 0.94), according to a standard interpretation of 
Cohen’s kappa. 
Conclusion:  
Although not possible to achieve in all 6-year-old children, bitewing radio-
graphs can reveal a considerable amount of carious surfaces and inadequate 
restorations, which appear clinically sound or adequate. 

22 Townsend 
2000 
Study popula-
tion:   
Patients at-
tending an or-
thodontic as-
sessment clinic 
Country:  
United Kingdom 

Aim:  
To evaluate the 
level of agreement 
between BWs & 
oblique lateral ra-
diographs for diag-
nosis of dentin-
caries and to see 
which view is most 
useful 

Age of patient:  
6-18 years 
Primary/permanent:  
Primary & permanent 
High or low risk group 
 
Type of lesions:  
approximal 
Inclusion criteria: ns 
Exclusion criteria: ns 
N analysis:  
53 children, 105 BWs, 105 obli-
que lateral radiographs; 969 ap-
proximal surfaces, 530 occlusal 
surfaces  

Methods 
 
1: visual examination 
 
2.  Bitewings 
 
3.  oblique lateral x-ray 
 
 
Reference method : 
No 

Outcome measures: 
kappa 

Results:  
The agreement between the oblique lateral and the bitewing radiographs 
for the presence of approximal caries expressed in the form of Cohen Kappa 
gave values of 0.64 for observer 1 and 0.53 for observer 2. Kappa values for 
the level of agreement between observers and for the same observer on dif-
ferent occasions were within the range 0.5-0.95 for both types of film. 
Conclusion:  
The kappa values for the agreement between the two views as well as the 
intra- and inter-observer agreement and reproducibility of the oblique lat-
eral view all fall in the range K = 0,5 – 0,75. Results suggested a fair to good 
agreement in diagnosis made using the two types of film. However, levels 
were lower than estimates of reproducibility reported for bitewing films 
alone. 

23 Araujo 1996 
Study popula-
tion:   
Patients at the 
department of 
paediatric den-
tistry of federal 
university of 
Rio Grande do 
Sul school of 
dentistry 
Country:  
Brazil 

Aim:  
To compare the 
accuracy of clini-
cal examination 
performed with 
bitewing radio-
graphs or clinical 
examination using 
tooth separation to 
identify carious le-
sion activity 

Age of patient:  
3-10 years 
Primary/permanent:  
Primary & permanent 
High or low risk group: high 
Type of lesions:  
approximal 
Inclusion criteria: ns 
Exclusion criteria: ns 
N analysis:  
20 children 
40 bitewings 
320 surfaces  

Methods 
 
1: visual examination 
 
2.  bitewings 
 
 
 
 
Reference method : 
Separation of the teeth 

Outcome measures: 
 

Results:  
The correlation between the extension of interproximal radiolucent lesions 
in the primary dentition and their clinical diagnosis following separation of 
the teeth, was similar to findings on literature evaluating the permanent 
dentition. On radiographic findings for enamel lesions, white spots predomi-
nated both in the inner (100%) and outer (94%) half of the enamel upon clin-
ical examination with separation of the teeth. For radiolucent lesions in 
dentin, on the other hand, cavities predominated over white spot lesions 
(84%). In groups 1 and  2 (young primary), white spots occurred in cases 
where the radiolucent lesions reached the dentin (15% and 25%), similar to 
findings for young  permanent teeth. Clinical diagnosis performed with the 
mechanical separation of teeth cannot be considered conclusive for the pri-
mary dentition. 
Conclusion: 
Quantitatively, the bitewing radiographic examination was the most effec-
tive method for diagnosis of approximal dental caries  
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Bijlage 3. GRADE evidence profielen  

Uitgangsvraag 1 - Tabellenvergelijking visuele inspectie, bitewing en laserfluorescentie 

 

Tabel 1: Risk of bias tabel – diagnostische waarde van visuele inspectie en bitewing voor de 

diagnose van cariës in het melkgebit 

 

  Risk of bias Applicability concerns 

  Patient 

selection 

Index 

test1 

Reference 

standard2 

Flow and 

timing 

Patient 

selection 

Index 

test 

Reference 

standard 

2 Bussaneli, 

2015 

low un-

clear 

unclear low low Low low 

3 Chen, 2012 High3 un-

clear 

unclear low low Low low 

6 Coutinho, 

2014 

low low - low low Low low 

12 Katge, 2016 High4 un-

clear 

unclear low low Low low 

13 Kavvadia, 

2008 

low low Low low low Low low 

14 Mendes, 

2012 

low low Low low High5 Low low 

 

1 Index test is bitewing 

2 Reference test is visual inspection 

3 exclusion of ‘difficult to diagnose’ patients and no random sample of surfaces (‘If an approximal 

surface of a primary molar was suspected of having caries via VI (level 1 or 2 by the modified 

standard), all of the child’s molars were recruited in this study’) 

4 exclusion of sound teeth (‘sound teeth could not be drilled. As these teeth could not be opened, 

they were excluded from the sample’) 

5 prevalence of caries is much lower in this population compared with other populations 
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Tabel 2: Sensitiviteit en specificiteit van individuele studies naar visuele inspectie bij diag-

nose van cariës in melkgebit 
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Tabel 3: GRADE profiel voor de diagnostische waarde van visuele inspectie voor de diagnose 

van cariës.  

Sensitiviteit  0.24 tot 0.97 

Specificiteit  0.84 tot 1.00 

 

 

Pre-

va-

len-

ties  

41.45%a 56%b 

 

 

Uitkomst 

Aantal 

studies 

(aantal 

patiën-

ten)  

Studie op-

zet 

Factoren die de zekerheid van 

bewijs verlagen 

Effect per 

1.000 geteste 

patiënten 

Kwaliteit 
Ri-

sico 

op 

bias 

Indi-

rect 

be-

wijs 

In-

con-

sis-

ten-

tie 

On-

nauw-

keurig-

heid 

Pu-

blica-

tie 

bias 

Vooraf-

kans 

41,45%  

voor-

afkans 

56%  

Terecht posi-

tieven 

(patiënten met 

cariës)  

6 stu-

dies 

2484 pa-

tiënten  

cross-sec-

tional (co-

hort type 

accuracy 

study)  

niet 

ern-

stig  

ern-

stig a 

ern-

stig b 

niet 

ernstig  

niet 

ge-

von-

den  

99 tot 

402 

134 

tot 

543 

⨁⨁◯◯ 

LAAG  

Fout negatie-

ven 

(patiënten on-

terecht geclas-

sificeerd als 

geen cariës)  

13 tot 

316 

17 tot 

426 

Terecht nega-

tieven 

(patiënten zon-

der cariës)  

6 stu-

dies 

2484 pa-

tiënten  

cross-sec-

tional (co-

hort type 

accuracy 

study)  

niet 

ern-

stig  

ern-

stig a 

niet 

ern-

stig  

niet 

ernstig  

niet 

ge-

von-

den  

492 tot 

585 

370 

tot 

440 

⨁⨁⨁◯ 

REDELIJK  

Fout positie-

ven 

(patiënten on-

terecht geclas-

sificeerd als 

met cariës)  

0 tot 93 0 tot 

70 

 

Verklaringen 

a. mediaan prevalentie van de 6 studies 

b. prevalentie van cariës in 5 jaar oude kinderen in Nederland volgens de richtlijn 2012  

c. indirecte vergelijking tussen indextest en referentietest  

d. inconsistentie tussen studies  
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Tabel 4: Sensitiviteit en specificiteit van individuele studies naar bitewings bij diagnose van 

cariës in melkgebit 
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Tabel 5: GRADE profiel voor de diagnostische waarde van bitewings voor de diagnose van    

cariës.  

Sensitiviteit 0.37 tot 1.00 

Specificiteit 0.60 tot 0.98 

 

 

Pre-

va-

len-

ties  

34.8%a 56%b 

 

 

 

Uitkomst 

Aantal 

studies 

(aantal 

patiën-

ten)  

Studie op-

zet 

Factoren die de zekerheid van 

bewijs verlagen 

Effect per 

1.000 geteste 

patiënten 

Kwaliteit 
Ri-

sico 

op 

bias 

Indi-

rect 

be-

wijs 

In-

con-

sis-

ten-

tie 

On-

nauw-

keurig-

heid 

Pu-

blica-

tie 

bias 

Vooraf 

kans 

34.8% 

Vooraf 

kans 

56%  

Terecht po-

sitieven 

(patiënten 

met cariës)  

7 studies 

2725 pa-

tienten  

cross-sec-

tional (co-

hort type 

accuracy 

study)  

niet 

ern-

stig  

ern-

stig a 

ern-

stig b 

niet 

ernstig  

niet 

ge-

von-

den  

129 tot 

348 

207 tot 

560 

⨁⨁◯◯ 

LAAG  

Fout nega-

tieven 

(patiënten 

onterecht 

geclassifi-

ceerd als 

geen cariës)  

0 tot 

219 

0 tot 

353 

Terecht ne-

gatieven 

(patiënten 

zonder ca-

riës)  

7 studies 

2725 pa-

tienten 

cross-sec-

tional (co-

hort type 

accuracy 

study)  

niet 

ern-

stig  

ern-

stig a 

niet 

ern-

stig  

niet 

ernstig  

niet 

ge-

von-

den  

391 tot 

639 

264 tot 

431 

⨁⨁⨁◯ 

REDELIJK  

Fout positie-

ven 

(patiënten 

onterecht 

geclassifi-

ceerd als 

met cariës)  

13 tot 

261 

9 tot 

176 

 

Verklaringen 

a. mediaan prevalentie van de 7 studies 

b. prevalentie van cariës in 5 jaar oude kinderen in Nederland volgens de richtlijn 2012  

c. indirecte vergelijking tussen indextest en referentietest  

d. inconsistentie tussen studies  
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Tabel 6: Sensitiviteit en specificiteit van individuele studies naar de combinatie van visuele 

inspectie en bitewings bij diagnose van cariës in melkgebit 

 

 

  



Versie t.b.v. brede commentaarronde 
 

 
56 

Tabel 7: GRADE profiel voor de diagnostische waarde van de combinatie van visuele inspectie 

en bitewings voor de diagnose van cariës  

 

Sensitiviteit  0.67 tot 1.00 

Specificiteit 0.92 tot 0.98 

 

 

Pre-

va-

len-

ties  

5%a 56%b 

 

 

 

Uitkomst 

Aantal 

studies 

(aantal 

patiën-

ten)  

Studie opzet 

Factoren die de zekerheid van 

bewijs verlagen 

Effect per 

1.000 geteste 

patiënten 

Kwaliteit 
Ri-

sico 

op 

bias 

Indi-

rect 

be-

wijs 

In-

con-

sis-

ten-

tie 

On-

nauw-

keurig-

heid 

Pu-

blica-

tie 

bias 

voor-

afkans 

5%  

vooraf-

kans 

56%  

Terecht po-

sitieven 

(patiënten 

met cariës)  

3 studies 

1607 pa-

tiënten  

cross-sec-

tionele stud-

ies (cohort 

type accu-

ratesse 

studie) 

niet 

ern-

stig  

ern-

stig a 

ern-

stig b 

niet 

ernstig  

niet 

ge-

von-

den  

33 tot 

50 

374 tot 

560 

⨁⨁◯◯ 

LOW  

Fout nega-

tieven 

(patiënten 

onterecht 

geclassifi-

ceerd als 

geen cariës)  

0 tot 

17 

0 tot 

186 

Terecht ne-

gatieven 

(patiënten 

zonder ca-

riës)  

3 studies 

1607 pa-

tiënten  

cross-sec-

tionele stud-

ies (cohort 

type accu-

ratesse 

studie) 

niet 

ern-

stig  

ern-

stig a 

niet 

ern-

stig  

niet 

ernstig  

niet 

ge-

von-

den  

873 

tot 

932 

404 tot 

432 

⨁⨁⨁◯ 

MODE-

RATE  

Fout positie-

ven 

(patiënten 

onterecht 

geclassifi-

ceerd als 

met cariës)  

18 tot 

77 

8 tot 

36 

Verklaringen 

a. mediaan prevalentie van de 3 studies 

b. prevalentie van cariës in 5 jaar oude kinderen in Nederland volgens de richtlijn 2012  

c. indirecte vergelijking tussen indextest en referentietest  

d. inconsistentie tussen studies   
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Tabel 8: Sensitiviteit en specificiteit van individuele studies naar de laserdetectie bij           

diagnose van cariës in melkgebit 

 

 

  



Versie t.b.v. brede commentaarronde 
 

 
58 

Tabel 9: GRADE profiel voor de diagnostische waarde van laserdetectie voor de diagnose van 

cariës 

 

Sensitiviteit  0.52 tot 1.00 

Specificiteit 0.63 tot 0.98 

 

 

Pre-

va-

len-

ties  

34,8%a 56%b 

 

 

 

Uitkomst 

Aantal 

studies 

(aantal 

patiën-

ten)  

Studie opzet 

Factoren die de zekerheid van 

bewijs verlagen 

Effect per 

1.000 geteste 

patiënten 

Kwaliteit 
Ri-

sico 

op 

bias 

Indi-

rect 

be-

wijs 

In-

con-

sis-

ten-

tie 

On-

nauw-

keurig-

heid 

Pu-

blica-

tie 

bias 

vooraf-

kans 

34,8%  

voor-

afkans 

56%  

Terecht po-

sitieven 

(patiënten 

met cariës)  

5 studies 

2268 pa-

tiënten  

cross-sec-

tionele stud-

ies (cohort 

type accu-

ratesse 

studie) 

niet 

ern-

stig  

ern-

stig a 

ern-

stig b 

niet 

ernstig  

niet 

ge-

von-

den  

181 tot 

348  

291 

tot 

560 

⨁⨁◯◯ 

LAAG  

Fout nega-

tieven 

(patiënten 

onterecht 

geclassifi-

ceerd als 

geen cariës)  

0 tot 

167 

0 tot 

269 

Terecht ne-

gatieven 

(patiënten 

zonder ca-

riës)  

5 studies 

2268 pa-

tiënten  

cross-sec-

tionele stud-

ies (cohort 

type accu-

ratesse 

studie) 

niet 

ern-

stig  

ern-

stig a 

niet 

ern-

stig  

niet 

ernstig  

niet 

ge-

von-

den  

411 tot 

639 

277 

tot 

431 

⨁⨁⨁◯ 

REDELIJK  

Fout positie-

ven 

(patiënten 

onterecht 

geclassifi-

ceerd als 

met cariës)  

13 tot 

241 

9 tot 

163 

Verklaringen 

a. mediaan prevalentie van de 5 studies 

b. prevalentie van caries in 5 jaar oude kinderen in Nederland volgens de richtlijn 2012  

c. indirecte vergelijking tussen indextest en referentietest  

d. inconsistentie tussen studies  
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Tabel 10: Sensitiviteit en specificiteit van individuele studies naar de combinatie van visuele 

inspectie en laserdetectie bij diagnose van cariës in melkgebit 
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Tabel 11: GRADE profiel voor de diagnostische waarde van de combinatie van visuele           

inspectie en laserdetectie voor de diagnose van cariës  

 

Sensitiviteit  0.59 tot 1.00 

Specificiteit 0.87 tot 1.00 

 

 

Pre-

va-

len-

ties  

5.2%a 56%b 

 

 

 

Uitkomst 

Aantal stu-

dies (aan-

tal patiën-

ten)  

Studie opzet 

Factoren die de zekerheid van 

bewijs verlagen 

Effect per 

1.000 geteste 

patiënten 

Kwaliteit 
Ri-

sico 

op 

bias 

Indi-

rect 

be-

wijs 

In-

con-

sis-

ten-

tie 

On-

nauw-

keurig-

heid 

Pu-

blica-

tie 

bias 

vooraf-

kans 

34,8%  

voor-

afkans 

56%  

Terecht po-

sitieven 

(patiënten 

met cariës)  

3 studies 

1607pati-

enten  

cross-sec-

tionele stud-

ies (cohort 

type accu-

ratesse 

studie) 

niet 

ern-

stig  

ern-

stig a 

ern-

stig b 

niet 

ernstig  

niet 

ge-

von-

den  

31 tot 

52  

330 

tot 

560 

⨁⨁◯◯ 

LAAG  

Fout nega-

tieven 

(patiënten 

onterecht 

geclassifi-

ceerd als 

geen cariës)  

0 tot 

21 

0 tot 

230 

Terecht ne-

gatieven 

(patiënten 

zonder ca-

riës)  

3 studies 

1607 pati-

enten  

cross-sec-

tionele stud-

ies (cohort 

type accu-

ratesse 

studie) 

niet 

ern-

stig  

ern-

stig a 

niet 

ern-

stig  

niet 

ernstig  

niet 

ge-

von-

den  

825 tot 

948 

383 

tot 

440 

⨁⨁⨁◯ 

REDELIJK  

Fout posi-

tieven 

(patiënten 

onterecht 

geclassifi-

ceerd als 

met cariës)  

0 tot 

123 

0 tot 

57 

Verklaringen 

a. mediaan prevalentie van de 5 studies 

b. prevalentie van caries in 5 jaar oude kinderen in Nederland volgens de richtlijn 2012  

c. indirecte vergelijking tussen indextest en referentietest  

d. inconsistentie tussen studies  
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Bijlage 4. Patiënteninformatie  

 

1.  

 

2.  

 

3. 

 

4.  

 

5.  

 

6.  

 

7. 

 

8.  

 

9.  

 

10.  

 

11. Wilt u naast deze informatie meer weten?  

Heeft u als patiënt of ouder/verzorger van een patiënt een vraag of opmerking over deze inhoud, 

aarzelt u niet en benader ons via info@hetkimo.nl. 

  

mailto:info@hetkimo.nl
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Bijlage 5. Scoringssysteem 

Ekstrand score 

(uit: Strijp AJP van. Vroegdiagnostiek van cariës Ned Tijdschr Tandheelkunde 2010; 117: 149-153) 

Score Klinische criteria Histologische verschijning  

0 Geen of geringe verandering in translucentie 
van glazuur na langdurig droogblazen (> 5 
seconden)  

Geen demineralisatie in het glazuur of een 
smal opaak gebied in het oppervlak  

1 Nauwelijks zichtbare witte opaciteit duide-
lijk zichtbaar na droogblazen  

Demineralisatie van het glazuur beperkt tot 
de buitenste helft van de glazuurdikte 

1A Als score 1 maar dan zichtbaar als bruine 
opaciteit (duidt op inactiviteit)  

 

2 Witte opaciteit duidelijk zichtbaar onder 
natte omstandigheden  

Demineralisatie halverwege het glazuur tot 
het buitenste derde deel van het dentine 

2A Als score 2 maar dan zichtbaar als bruine 
opaciteit (duidt op inactiviteit)  

 

3 Weefselverlies van glazuur en/of grijs door-
schemerende verkleuring van het onderlig-
gende dentine  

Demineralisatie tot het middelste derde deel 
van het dentine 

4 Caviteit met blootliggend dentine Demineralisatie tot het pulpale deel van het 
dentine 

 

Nyvad score 

(uit: HUYSMANS MCDNJM, VERDONSCHOT EH, AMERONGEN JP VAN. Cariësdiagnostiek: de laesie staat cen-

traal. Ned Tijdschr Tandheelkunde 2003; 110: 476-481) 

Score Categorie Beschrijving 

0 Gaaf Normale glazuurtranslucentie en oppervlaktekenmerken (lichte verkleuring in 
overigens gave fissuur toegestaan)  

1 Actief Glazuur is wit/geel opaak en dof; oppervlak voelt ruw (met sondepunt voor-
zichtig strijken); gewoonlijk plaque op oppervlak. Geen klinisch detecteer-
baar verlies van weefsel. Gladde vlakken: meestal dicht bij gingivarand. Fis-
suur/pit: intacte morfologie, laesie in de wanden van de fissuur.  

2 Actief Zelfde criteria als 2. Bovendien lokaal glazuurdefect (microcaviteit). Geen 
ondermijning of zachte caviteitsbodem detecteerbaar met sonde.  

3 Actief Duidelijke glazuur/dentinecaviteit, caviteitsoppervlak voelt zacht of leerach-
tig bij voorzichtig sonderen. Betrokkenheid pulpa kan aanwezig zijn.  

4 Inactief Glazuur is wit, bruin of zwart. Oppervlak kan glanzend zijn en voelt glad en 
hard (met sondepunt voorzichtig strijken). Geen klinisch detecteerbaar ver-
lies van weefsel. Gladde vlakken: meestal op enige afstand van gingivarand.  

5 Inactief Zelfde criteria als 4. Bovendien lokaal glazuurdefect (microcaviteit). Geen 
ondermijning of zachte caviteitsbodem detecteerbaar met sonde.  

6 Inactief Duidelijke glazuur/dentinecaviteit, caviteitsoppervlak kan glanzend zijn en 
voelt hard bij voorzichtig sonderen. Geen betrokkenheid van de pulpa. 

 

NB: scores voor secundaire cariëslaesies zijn buiten beschouwing gelaten.  
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ICDAS Score 

https://iccms-web.com/uploads/asset/592845add7ac8756944059.pdf geraadpleegd 27 maart 2019 

Score Beschrijving 

1 Gezond en gaaf tandweefsel. 

2 Eerste visuele veranderingen van het glazuur, alleen zichtbaar bij droogblazen. 

3 Visuele veranderingen van het glazuur, ook zichtbaar wanneer het element vochtig is. 

4 Lokaal glazuurafbraak waarbij het dentine niet (zichtbaar) betrokken is. 

5 Glazuur afbraak met onderliggende donkere verkleuring afkomstig van het dentine. 

6 Cavitatie met zichtbaar dentine. 

7 Grote cavitatie met zichtbaar dentine 

 

Daarbij moet aangegeven worden of de laesie actief of inactief is op basis van de onderstaande beschrijving 

 

 actief inactief 

glazuur Glazuur is wit(gelig), opaak met verlies 
van glans, voelt ruw aan bij voorzichtige 
aftasting  met een bol-vormige sonde De 
laesie bevindt in een gebied waar plaque 
zich gemakkelijk ophoopt zoals ingang van 
de pitten en fissuren, langs de tandvlees-
rand, en approximaal. Plaque aanwezig op 
de laesie voor de reiniging.  

Glazuur is wit, bruin of zwart. Glazuur is 
glimmend en voelt hard en glad aan bij 
voorzichtige aftasting  met een bol-vormige 
sonde. Op de gladde vlakken bevindt de lae-
sie zich verwijderd van de tandvleesrand. 
Geen of weinig plaque aanwezig op de lae-
sie voor de reiniging.  

dentine Dentine voelt zacht of leerachtig aan bij 
voorzichtige sondatie.  

 

Dentine is glimmend en voelt hard aan bij 
voorzichtige sondatie.  

 

 

  

https://iccms-web.com/uploads/asset/592845add7ac8756944059.pdf
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