T-SCAN VOOR DUMMIES
Het handboek om u op weg te helpen met de T-Scan
Aangeboden door Easier Dental Care

Voorwoord
Het handboek wat voor u ligt wordt aangeboden door Easier Dental Care.
Dit handboek is samengesteld door Easier Dental Care waarbij de expertise van Arjan Starrenburg is gebruikt om het boek van informatie te voorzien.
Wij hopen dat dit handboek bijdraagt aan het beter leren begrijpen en toepassen van de
mogelijkheden van de T-Scan.
Met vriendelijke groet,
Team Easier Dental Care

Deze uitgave werd met de meeste zorg samengesteld.
De juistheid van de gegevnes is mede afhankelijk
van informatie die door derden is verstrekt. Indien
die informatie onjuistheden blijkt te bevatten, kan
Easier Dental Care daarvoor geen aansprakelijkheid
aanvaarden.
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T-Scan voor dummies

1. Dummies inleiding
De titel van deze handleiding is bewust gekozen, omdat veel tandartsen, die (ooit) een T-Scan hebben
gekocht, niet anders zijn dan veel andere mensen. Niet voor niets is de afkorting ontstaan RTFM, en
deze letters staan voor “read the fxxxxxx manual”.
Het is mij gebleken, dat veel T-Scan kopers nog geen T-Scan gebruikers zijn geworden. Als ik naar het
grote boek van Kerstein kijk, dan kan ik mij levendig voorstellen, dat dit als een moeilijk toegankelijk
boek wordt gezien. Om daardoor de mogelijkheden en de behandelmogelijkheden van de T-Scan door
te krijgen wordt als niet gemakkelijk ervaren. Ook staat er in dit boek niets over protocollen die gevolgd
kunnen worden om alle T-Scan mogelijkheden ten volle te benutten.
Het leek mij om die reden dan ook heel duidelijk, dat er een soort beknopte handleiding moet komen.
Kort en duidelijk in de stap voor stap methode uitgelegd. Hoe je begint met de T-Scan en hoe je je kennis van gebruik steeds verder uitbreidt.
Uit een klein onderzoek onder de nieuwe T-Scan bezitters bleek het volgende:
1.Tandartsen weten niet zo goed hoe het apparaat in te zetten
(zijn te onzeker, (nog) niet bekwaam genoeg).
2.Tandartsen weten niet zo goed hoe ze alles moeten berekenen (willen niet de patiënt op kosten jagen)
3.Tandartsen hebben de wil niet om meer te scannen (willen het alleen voor specifieke klachten
inzetten).
Redenen genoeg om een eenvoudige handleiding te gaan opstellen voor de Nederlandse gebruikers. De
T-Scan is namelijk veel te duur om gewoon in de kast te laten liggen en het is zonde dat het scannen
nooit is geïmplementeerd in de eigen praktijksituatie.
Mijn ervaring uit gesprekken met de pioniers, die de T-Scan hebben gekocht is soortgelijk. De meesten
gebruiken alleen de “eerste” versnelling, terwijl er nog veel meer uitgehaald kan worden.
Het doel van deze “T-Scan voor Dummies” is met name het leerproces versnellen. Op deze manier
meer mogelijkheden van de T-Scan ontdekken en de tandarts meer zelfvertrouwen te geven, dat moet
een basis zijn om de patiënten betere tandheelkunde aan te bieden.
Het boekwerkje is zodanig opgebouwd, dat in de eerste hoofdstukken in het kort de theoretische achtergrond van het scannen wordt uitgelegd. In de volgende hoofdstukken volgt dan de uitleg van het scan
protocol, zoals Arjan Starrenburg dit nu reeds vele jaren uitvoert. Met overigens veel therapie succes.
Waarbij gezegd moet worden, dat dit protocol een persoonlijk protocol is, waarvan individueel afgeweken kan worden door de therapeut/tandarts. De laatste hoofdstukken zijn allen praktijkvoorbeelden uit
de dagelijkse algemene praktijk. Dus patiënten problemen, die ook in uw praktijk zullen voorkomen.
Uit de praktijk voor de praktijk!!
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Deze handleiding beoogt absoluut niet een starre handleiding te worden met veel wetenschappelijk
bewijs. De T-Scan heeft reeds enige wetenschappelijke ondergrond, maar staat op dit moment nog ver
achter qua wetenschappelijke onderzoek ten opzichte van de articulatie en occlusie onderzoeken op
basis van het articulatiepapier. Wij staan echter aan het begin van een nieuw tijdperk, waar de articulatie
en occlusie voor het eerst bekeken en beoordeeld kan gaan worden met een objectief meetinstrument.
Ik ben ervan overtuigd, dat dit “meten is weten” instrument veel verrassende nieuwe inzichten zal gaan
opleveren en een uitdaging vormt om er meer wetenschappelijk onderzoek mee te gaan doen, waardoor
de onderbouwing nog verstevigd wordt.
Dank aan u, namens de patiënten, omdat u het heeft aangedurfd een investering te doen, waardoor zij
enorm geholpen kunnen worden en misschien eindelijk van lang aanwezige klachten verlost kunnen
worden. Die stap van u was een pioniers stap. Laat het niet bij deze stap blijven, maar bekwaam u nog
meer in het scannen en het analyseren van de scanresultaten. Uiteindelijk zijn het namelijk uw hersenen,
die de analyse moeten doen met behulp van alle extra data, die u met uw scanbeelden heeft verkregen.
Het is geen gadget, die het allemaal voor u uitrekent.
Dit boekje wordt u aangeboden door Easier Dental Care. EDC wil namelijk ten allen tijde voorkomen,
dat u een winkeldochter heeft aangeschaft. Daarbij hoop ik, dat dit boekje u net even over de
drempelvrees heen helpt en u uitnodigt om u verder te bekwamen in het scannen.
Arjan Starrenburg
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2. Historie over de opvattingen van
articulatie en occlusie
Reeds meer dan 50 jaar is in de tandheelkundige wereld een soort strijd gaande over het belang van de
occlusie en de articulatie. Speelt het wel of geen belangrijke rol binnen de tandheelkunde?
Deze tweestrijd is nog altijd gaande en de huidige wetenschappelijke tendens is op dit moment, dat de
articulatie een erg overschatte rol heeft gehad binnen de tandheelkunde. De psyche speelt een veel
belangrijkere rol dan ooit gedacht werd en de articulatie juist een veel minder belangrijke rol.
Ongeveer 35 jaar geleden is er in Amerika een hele intelligente en vooruitstrevende tandarts geweest,
die bedacht heeft, dat het meetbaar maken van articulatie weleens een einde zou kunnen maken aan die
tweestrijd; simpel omdat dan alles gemeten kan worden. Dan heb je feiten en geen schattingen. Het heeft
nog 30 jaar geduurd, voordat er uiteindelijk een werkbare situatie is ontstaan, waar uiteindelijk
reproduceerbare resultaten mee behaald kunnen worden. De firma Tekscan heeft veel ontwikkeling en
research moeten doen om tot een goed resultaat te komen. De huidige T-Scan scanner kan nu binnen
slechts enkele seconden (!!) naast de bekende locatie nu ook de timing en de mate van belasting meten
van de contactpunten tussen onder en boven elementen, die ontstaan tijdens de articulatie. Dit klinkt
eenvoudig, maar de gevolgen hiervan zullen uiteindelijk resulteren in een geheel andere en betere kijk op
de articulatie en occlusie. De huidige gebruikers zullen echter mogelijk nog wel last kunnen krijgen van
soms vreemde reacties van collega’s, die de boven genoemde opvattingen aanhangen. De T-Scan
gebruiker zal er echter snel van doordrongen zijn, dat de articulatie en occlusie juist wél een hele
belangrijke rol spelen in de tandheelkunde. De meer scan-ervaren tandarts zal bemerken, dat articulatie
en occlusie zelfs nog veel verder strekkende gevolgen kunnen hebben op de algemene gezondheid van de
patiënt en dat de invloedssfeer zich niet beperkt tot alleen de tandheelkunde.
Op dit moment staan we aan de vooravond van een paradigma shift, die juist weer de kant op zal gaan
van dat articulatie en occlusie onnoemelijk veel belangrijker zijn dan gedacht. De huidige opvattingen
zijn allen gebaseerd op onderzoeken, die gebruik maakten van verzamelde feiten uit alleen articulatie
papier én de visuele schijn van een goed functionerende bovendentitie met de onderdentitie. Niets blijkt
echter minder waar te zijn dan dit. Als u zich bekwaamt in het goed analyseren van de extra data, die u
verkrijgt met behulp van uw T-Scan beelden, dan zult ook uzelf een paradigma shift ondergaan in uw
eigen manier van denken. Als pionier wordt u samen met uw mede T-Scan gebruikers een voorvechter
om de huidige opvattingen te gaan veranderen.
Uiteindelijk zullen de verbeterde inzichten betreffende de articulatie en occlusie ertoe leiden, dat uw
patiënten veel beter behandeld kunnen worden. We werken immers met feiten en reproduceerbare
waarden en daardoor verbeterde diagnoses. En betere diagnoses leiden weer tot een betere en snellere
oplossing van het probleem!!
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3. Wat is de eenvoudige theorie
achter de T-Scan metingen?
Het doel van een T-Scan meting is eigenlijk altijd om een beeld te krijgen van het functioneren van de
boven- en onderdentitie in samenwerking met elkaar. Met behulp van de T-Scan krijg je juist inzicht in het
belangrijkste stukje van de gehele onderkaakbeweging: het moment van met elkaar in contact komen.
Tot op heden hadden we de articulator (analoog en nu ook virtueel), de facebow en de jawtracker. Allemaal
hulpinstrumenten om de bewegingen van de onderkaak ten opzichte van de bovenkaak zo goed mogelijk te
imiteren, maar het in kaart brengen van het moment suprême, het contactmoment, ontbrak tot op heden.
Daarbij moesten we het doen met een carbonpapiertje.
Nu we kunnen meten met de T-Scan en krijgen we inzicht in:
• De timing van de premature contacten
• De krachten per element in percentages
• De uiteindelijke precieze locatie op het element, waar de grootste kracht wordt uitgeoefend
• De veranderingen en richtingen van het krachtenspel in de mond tijdens dichtbijten
• De veranderingen en richtingen van het krachtenspel in de mond tijdens laterale excursies
• Wel of geen goede hoektandgeleiding
• Groepsgeleidingen
• Balanscontacten en supra balanscontacten
• Fronthoektand geleiding bij onder andere de pro-ale bewegingen
• De belasting van een prothetische voorziening op een implantaat
• Het functioneren van een prothetische voorziening
De advance users kunnen na analyse mogelijk ook met behulp van de verkregen data
inzicht krijgen in:
• Spieractiviteit
• Conditie van de spieren
• De irritatiegraad of hypersensibiliteit van de Nervus Trigeminus
Al deze extra mogelijkheden, die objectief verkregen kunnen worden, hebben geleid tot een eenvoudig
verklaarmodel. Dat is de reden, waarom de T-Scan zo’n enorme positieve waardering krijgt van zowel de
patiënt als de gebruiker.
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Het verklaarmodel in eenvoudige taal:
Voor het verklaren van de werking van de T-Scan is het helaas noodzakelijk om de neurologische achtergrond een beetje toe te lichten. Om de werking van de T-Scan en met name het kunnen analyseren van de
extra data wordt van de gebruiker verwacht om tot op zekere hoogte, bekend te zijn met de mechanica én
neurofysiologie van de gehele mond in de breedste zin van het woord.
De eenvoudig gehouden uitleg:
Het werkterrein van de tandarts is vrijwel gelijk te stellen aan het hele verzorgingsgebied van de Nervus
Trigeminus (Hersenzenuw 5). Uit de neurologische projectie in de hersenen van de Nervus Trigeminus
blijkt, dat zowel in de Cortex (bewuste hersenen) als in de hersenstam (reflex hersenen en onbewust) deze
projectie voor deze ene zenuw meer dan 35% van het totaal in beslag neemt. Op zich geeft dit feit al aan hoe
belangrijk de Nervus Trigeminus is in het grote geheel van de neurologie. Geen enkel andere zenuw neemt
zo’n groot projectiegebied in!

Waar zitten de proprioreceptoren?

En

- In de spieren
- in de pezen
- in de gewrichten

In het parodontium!

Het werkterrein van de tandarts betreft meestal de tanden en kiezen. De zenuwvoorziening van de tanden
en kiezen bestaat uit 2 belangrijke zenuwen. De pulpa zenuw intern en de parodontale zenuwen extern.
De pulpa zenuw reageert vooral op warm/koud signalen en ontsteking residu. De parodontale zenuwen
maken deel uit van het onbewuste, propioceptieve zenuwnetwerk en deze zenuwen reageren vooral op
drukverschillen, maar ook op ontsteking residu. Beide zenuwen zijn belangrijke sensibele voelsprieten van
en voor de Nervus Trigeminus. Deze externe parodontale zenuw receptoren hebben via de hersenstam een
directe reflex gestuurde feedback met de gehele mondmusculatuur en hebben als zodanig een sterk
controlerende functie op het functioneren van de kauwmusculatuur.
Andere delen van het werkterrein van de tandarts zijn: gingiva oppervlak, kaakgewricht kapsel, peri
apicaal botweefsel en als allerbelangrijkste: de gehele musculatuur rond en in de mond. Ook al deze delen
worden voor meer dan 80% van motorische en sensorische zenuwen voorzien door aftakkingen van de
Nervus Trigeminus. De tong wordt maar gedeeltelijk geïnnerveerd door de Nervus Trigeminus en wordt
voornamelijk geïnnerveerd door de nervus Hypoglossus.
Kort door de bocht gezegd: de tandarts heeft nooit geleerd, wat het effect kan zijn op de Nervus
Trigeminus als er een verstoring optreedt in de omringende structuren of weefsels. Als gevolg van
storingen in functie, of bijvoorbeeld ontstekingen in het weefsel, zal de Nervus Trigeminus langzaam
overprikkeld raken en op zijn beurt weer “rare” en meestal “onverklaarbare” effecten veroorzaken in het
tandarts werkgebied. Echter die effecten kunnen ook elders in het lichaam optreden;
bekend als referred pain. Een goed voorbeeld hiervan is de sterke overgevoeligheid van tanden en kiezen
bij temperatuurverschillen. Zeg maar eenvoudig: de Sensodyne gebruikers. Hierover volgt later meer.
T-Scan voor dummies
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In de hersenstam wordt bijna de helft van het volume ingenomen door kernmateriaal van de Nervus
Trigeminus. De andere helft is beschikbaar voor de overige 11 hersenzenuwen.
Als nu de Nervus Trigeminus overprikkeld is, dan kan dat zijn weerslag geven in één van die andere 11
hersenzenuwen. Deze 12 hersenkernen zijn namelijk als een volleerd vlechtwerk in elkaar en met elkaar
verstrengeld met veel cross-links. De gevolgen van deze overprikkeling kan men dan als symptoom
waarnemen. Helaas wordt de link naar het gebit dan meestal niet gelegd.

Nu een extreem voorbeeld uit de praktijk om aan te geven hoe ver dit soort effecten (symptomen van slechte
articulatie) van de tandheelkunde kunnen staan: Na correctie van de articulatie met behulp van een T-Scan
gaf de patiënt aan niet alleen zijn vage kiespijn te zijn kwijtgeraakt, maar dat ook zijn darmfuncties sterk
waren verbeterd. Reeds meer dan 10 jaar was zijn stoelgang onregelmatig en onvoorspelbaar. Na beetregulatie was het gehele ontlastingspatroon veranderd en voelde de patiënt zich ook veel beter. In deze casus was de
overprikkeling van de kern van de Nervus Trigeminus via alle cross-link verbindingen overgeslagen naar de
10e hersenzenuw, de Nervus Vagus. Deze innerveert een groot deel van de buikholte en zal als zodanig een
negatieve invloed hebben gehad op de darmen van deze meneer.
Conclusie:
Het werken met de T-Scan is naast het oplossen van overbelasting problemen in de tandheelkunde en alle
tandheelkundige gevolgschade, eigenlijk vooral gericht op het tot rust brengen van de Nervus Trigeminus!
Als tandartsen zijn wij ons daarvan onvoldoende bewust. De tandarts neemt dus mogelijk
een zeer belangrijke plaats in binnen de gezondheidszorg. De tandarts is eigenlijk één van de meest
onderschatte specialisten binnen de gezondheidszorg!
Helaas vaak ook door de tandarts zelf, die zich dat niet realiseert.
Het paradontium maakt met hun drukreceptoren een
enorm groot deel uit van het proprioceptieve en
nociceptieve zenuw netwerk.
Alle spieren hebben spierspoeltjes en Golgi lichaampjes
voor proprioceptief gevoel. Behalve de M. Masseter en de
M. Temporales,
die vrijwel niet zulke spierreceptoren hebben.
Hier komt het proprioceptieve gevoel van de
druk receptoren in het parodontium!
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4. Functies van de hersenzenuwen
Er zijn twaalf verschillende hersenzenuwen. Een deel van de hersenzenuwen is sensorisch,
een deel motorisch en een deel is van het gemengde type.
Hieronder worden de verschillende types en functies van de 12 hersenzenuwen genoemd.
De Nervus Olfactorius (N I) is een sensorische zenuw met als voornaamste functie het waarnemen van
geur.
De Nervus Opticus (N II) is eveneens sensorisch en is van groot belang voor het gezichtsvermogen.
De Nervus Oculomotorius (N III) is een motorische zenuw die een rol speelt bij het bewegen van het
oog, het kijken naar nabijgelegen voorwerpen (accommodatie), het vernauwen van de pupil en het
aansturen van de spieren van de oogleden.
De Nervus Trochlearis (N IV) is een motorische zenuw die ook een rol speelt bij de bewegingen van het
oog.
De Nervus Trigeminus (N V) is een gemengde zenuw; die zorgt voor het kauwen en de gewaarwording
geleidt van mond, gezicht en oog.
De Nervus Abducens (N VI), een motorische zenuw, helpt bij de zijwaartse oogbewegingen.
De Nervus Facialis (N VII), een gemengde zenuw, draagt bij aan de gelaatsuitdrukking en de afscheiding
van speeksel, geleidt de smaak van een deel van de tong en reguleert de uitscheiding van traanvocht.
De Nervus Vestibulocochlearis (N VIII). De voornaamste functies van deze sensorische zenuw zijn het
gehoor en het evenwichtsgevoel.
De Nervus Glossopharyngeus (N IX); deze gemengde zenuw speelt een rol bij de smaakgewaarwording
van een deel van de tong, geleidt prikkels vanuit de keelholte naar de hersenen en helpt bij het regelen
van de bloeddruk.
De Nervus Vagus (N X) een gemengde zenuw, speelt een rol bij de regeling van de slokdarmfunctie, het
gevoel in de keel, de spieren van de stembanden en bij het slikken. Dit is één van de belangrijkste
zenuwen voor het parasympatische zenuwnetwerk.
De Nervus Accessorius (N XI) is een motorische zenuw die helpt bij de bewegingen in nek en schouders.
De twaalfde zenuw is de nervus Hypoglossus (N XII), een motorische zenuw, die bewegingen van de tong
tijdens het spreken en slikken aanstuurt.
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5. Occlusaal comfort
Het begrip occlusaal comfort is mogelijk niet bij iedereen bekend. Het staat voor het hoogst haalbare
functioneren van de articulatie en occlusie. Tot op heden werd dit meestal bereikt met behulp van
articulatiepapier en op geleide van de patiënt.
Als men enigszins bekwaam is geraakt in het gebruik van de T-Scan, dan kan men niet anders dan tot
de conclusie komen, dat dit tot het op dat moment behaalde niveau vaak helemaal nog niet het optimale
niveau is.

Met behulp van de T-Scan komt men tot een soms veel hoger niveau. En in juist dát tussengebied zit
de kracht van de T-Scan met de digitale analyse. En dan blijkt zeer regelmatig dat de informatie van de
patiënt, welke deels subjectief verkregen is, een onbetrouwbare poging is om de tandarts te helpen. Hoe
betrouwbaar de patiënt zelf ook is, hij/zij geeft goedbedoeld vaak informatie die lijnrecht tegenover staan
van de digitale analyse bevindingen. Dit feit heeft reeds geleid tot grote misvattingen. Vaak komt men
dan, -als de tandarts alleen met articulatiepapier en informatie van de patiënt werkt-, van de regen in de
drup. Het is dan ook niet vreemd, dat de huidige opvattingen betreffende de articulatie- en
occlusieproblemen de richting op zijn gegaan van de psyche. Al het inslijpen of polijsten had geen
probleemoplossend effect en soms verergerde het probleem zelfs.
Met behulp van de digitale analyse kan men wel tot occlusaal comfort komen en zal de patiënt
vaak verbaasd reageren met de mededeling: ‘hé, dit voelt veel beter en rustiger’. ‘Er is meer ruimte, etc. etc’.
Heb je dit niveau bereikt dan komt de Nervus Trigeminus wel tot rust, zijn er geen storende contacten
meer en zie je wél positieve therapie effecten. Heel veel patiënten lopen schijnbaar zonder klachten rond
met een niet optimaal occlusaal comfort. Deze mensen krijgen pas evenwicht en stabiliteit, zodra ze al
hun spieren op de juiste manier kunnen aanspannen en gebruik maken van de indrukbaarheid van het
parodontaal ligament. Heeft een patiënt geen optimaal occlusaal comfort niveau, dan is deze patiënt extra
vatbaar om een klemmer of een bruxist te gaan worden.
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6. De valkuil voor T-Scan aanvangers
Na gesprekken met T-Scan gebruikers van het eerste uur is mij gebleken, dat bijna iedereen in het begin
dezelfde fouten maakt. Om die reden heb ik dit hoofdstukje toegevoegd.
Nadat je de T-Scan hebt aangeschaft ga je nadenken, wanneer je de T-Scan gaat gebruiken en wel meer
specifiek: bij welke patiënt zal ik de T-Scan eens gaan inzetten? Vrijwel zonder uitzondering wordt er een
patiënt uitgekozen, die gerangschikt kan worden onder de categorie “moeilijke” patiënt met onverklaarbare
en vage klachten, die met een gewoon papiertje nog niet opgelost konden worden. Er wordt ruim een uur
uitgetrokken in de agenda en vervolgens wordt er veel tijd en aandacht geschonken aan deze patiënt. Na
één uur heerst er nog ontevredenheid over de scan resultaten. De afspraak loopt uit; er is geen bevredigend
eindresultaat en er is twijfel ontstaan bij zowel de tandarts als de patiënt of het probleem wel werkelijk opgelost kan worden met de T-Scan. Er is dan twijfel of er niet teruggegrepen moet worden op reeds
verworven kennis, waar de voorgaande jaren ook mee werd gewerkt.
Nog een paar van dit soort patiënten en de T-Scan verdwijnt voorgoed in de kast!! En dat is nu juist wat we
niet willen.
Hoe dit te voorkomen?
Om deze situatie te voorkomen zijn er 2 zaken van groot belang. Ten eerste dient u zich ervan bewust te
zijn, dat u een beginner bent en dat u dus niet meteen met de moeilijke patiënten dient te beginnen.
Kies juist eerst de minder problematische patiënten. Zodra u deze patiënten leert goed te behandelen, krijgt
u positieve reacties van uw patiënten en zal het vertrouwen in de T-Scan groeien. Het belangrijkste van
dit alles: u leert uw T-Scan in te zetten en te implementeren in uw dagelijkse werkzaamheden en juist niet
alleen voor de bijzondere gevallen.
Met welke patiënten beginnen?
Bij de patiënten om mee te beginnen denken we aan de gewone tandartspatiënt, die bijvoorbeeld een kroon
gaat krijgen. U scant voor het plaatsen van de kroon, vervolgens scant u na de plaatsing van de kroon en
het is dan de bedoeling, dat u dan eenhetzelfde scanbeeld nastreeft (uiteraard gaan we ervan uit, dat de
pre-kroon situatie reeds een redelijk tot goede occlusale comfort situatie is). Later in dit boekje volgt een
meer uitgebreide beschrijving van de T-Scan procedure.
Er zijn 2 zaken van groot belang: ten eerste: begin dus niet met moeilijke patiënten en ten tweede: ga nooit
te lang door met scannen in één zitting. Het scannen is een vermoeiende bezigheid voor de patiënt. Vaak
blijkt, dat na een 4 á 5-tal scanmetingen er bij de patiënt vermoeidheid begint op te treden in
de kauwspieren. Er ontstaat een vertekend beeld en dat resulteert vaak in onbetrouwbare resultaten.
Het beste is om in meerdere korte zittingen tot de meest optimale occlusaal comfort situatie te komen. U
moet zich realiseren, dat u gewend bent om als tandarts de patiënt in één behandeling vrijwel altijd geheel
pijnvrij te krijgen. U bent echter met de T-Scan heel anders aan het behandelen. Uw behandeling (het
aanpassen van de articulatie naar optimaal) lijkt dan meer op het behandelen zoals een fysiotherapeut dat
doet. De fysiotherapeut krijgt in Nederland meerdere behandelingen (consulten) om een oplossing voor
een klacht te vinden. Nieuwe bewegingspatronen aanleren vereist gewenningstijd.
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Het effectief inzetten van de T-scan is dus meestal ook een kwestie van meerdere korte (!!) consulten.
• Ga niet direct eerst moeilijke patiënten met de T-scan behandelen, maar begin met de 		
eenvoudige patiënten in de dagelijkse praktijk.
• Houdt de duur van de afspraken na de eerste afspraak met een wat moeilijker patiënt 		
kort en laat uw patiënt wennen aan hun nieuwe beet.
• Gedraagt u meer als een fysiotherapeut
• Leer te denken in functie en overbelasting en wat de gevolgen hiervan zijn!

Tips and Tricks
Veel vragen van nieuwe gebruikers gaan over het feit: hoe vertel ik het mijn patiënten en hoe “verkoop” ik
mijn inzetten van de T-Scan. Het beste dat u kunt doen is gewoon de T-Scan inzetten en dan met de
actieve monitor de met de T-sSan verkregen beelden aan de patiënt uitleggen. Hierdoor krijgt u inzicht in
het krachtenspel in de mond en kunt u dit krachtenspel nu voor de patiënt veel beter in balans brengen.
Met het dankzij de T-Scan verkregen inzicht in het krachtenspel in de mond bent u nu in staat om
duurzamer te restaureren! Dat zal ineens veel minder problemen geven voor de patiënt en daarmee
kunnen mogelijke problemen in de toekomst worden voorkomen. De patiënten zullen dit begrijpen en u
daarom een betere tandarts gaan vinden! In mijn praktijk leg ik aan de hand van een
articulatiepapiertje uit, wat het grote verschil is tussen een articulatiepapiertje en de T-Scan meting. Ook
in dit geval geldt weer de regel: C’est la tonne , qui fait la musique!! Oftewel: Als uzelf niet in de
mogelijkheden van de T-scan gelooft of nog geen vertrouwen heeft in de werking en de meerwaarde van
uw handelen met de T-Scan, dan straalt u die onzekerheid uit en dat voelt de patiënt. Hier is dan ook
mijn advies: breng dán pas iets in rekening, zodra uw leerproces iets verder is en u dit vertrouwen wél
heeft, want toneelspelen naar de patiënt wordt vaak herkend en dat geeft stress bij uzelf!!
Heeft u vertrouwen en weet u wat de meerwaarde is. Dan zal de patiënt direct aannemen wat u zegt, het
waarderen, en nooit klagen over de rekening.
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7. Functie, overbelasting en het
krachtenspel in de mond
Werken met de T-Scan impliceert, dat de gebruiker zich realiseert dat hij de analyse zelf moet gaan maken
met zijn eigen denkvermogen. Dat denkvermogen wordt door de T-Scan eigenlijk alleen gevoed met extra
data (gegevens), die u een beter inzicht geven in wat er zich afspeelt op het exacte moment van het elkaar
raken van boven- en onderdentitie.
Binnen de huidige tandheelkunde wordt meestal gekeken naar de gezondheidsstatus van drie verschillende
deelgebieden:
• Het harde weefsel: Is er cariës?
• Het zachte weefsel: Is er gingivitis?
• Is er een pijnklacht: Is er sprake van een ontsteking? Peri apicaal misschien?
Nu er gewerkt kan worden met de T-Scan en alle extra data die verkregen wordt, kunnen er verschillende
nieuwe zaken inzichtelijk worden gemaakt. Het krachtenspel in de mond dat nu meetbaar en zichtbaar is
geworden blijkt dermate belangrijk te zijn, dat de verschillende problemen van die patiënt ineens begrepen
worden.
Waar gaat heden ten dage de aandacht van de tandarts naar toe?

Cariës diagnostiek

Paro diagnostiek
Ontstekingsdiagnostiek

Overbelastingsdiagnostiek
Waarom is een ogenschijnlijk redelijk gezonde tand ineens gevoelig voor warm en koud?
Door overbelasting misschien? Meet het en je weet het!! Het ligt niet altijd aan cariës of aan poetsdefecten!
Waarom is de ene tand wel aangedaan met ontstoken tandvlees? Door overbelasting misschien?
Meet het en je weet het! Het is niet altijd alleen een kwestie van slechte mondhygiëne.
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Waarom verdenk je een element, waar een endodontische behandeling de oplossing lijkt te zijn? Denk
ook eens aan overbelasting als oorzaak. Meet het en je weet het! Pijnklachten als gevolg van
overbelasting lijken sprekend op peri apicale pijnklachten. Let daarop; en zeker als je abfracties ziet!
Waarom is een element hypermobiel? Een bacteriële oorzaak? Of toch misschien mede een
overbelasting? Meet het en je weet het!! Als de horizontale frictie wordt weggehaald, dan gaat
zo’n element verrassend herstellen van de ergste mobiliteit verstoring.
Als de nieuwe tandarts-gebruiker op deze manier leert denken, dan zal er een veel duidelijker beeld gaan
ontstaan van wat er allemaal zich afspeelt in de mond van een patiënt. Er kan daarmee een betere
diagnose gesteld worden.
Dat is dan altijd een geluksmomentje voor zowel de tandarts als voor de patiënt!
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8. Wat zien we op de monitor na het
maken van een scan?
Het is al eerder beschreven, dat het doen van een digitale beetregistratie inhoudt, dat je door te scannen
eigenlijk exact vastlegt wat er gebeurt op het moment dat de boven- en onderelementen elkaar raken. Van
belang is dan om te zien wanneer dat gebeurt en met hoeveel kracht dat plaatsvindt. Ook hoe de
onder- en bovenelementen zich ten opzichte van elkaar gedragen is van belang. De software doet wel een
deel van de analyse, maar u als behandelaar zult de vertaalslag moeten maken naar het effectief
behandelen van de patiënt! De interpretatie van de met de software verkregen informatie moet u dus zelf
doen!
De software biedt u timingstabellen met waarschuwingssignalen. Als u alleen daar op afgaat, maakt u
onvoldoende gebruik van alle mogelijkheden van de T-scan data. Deze tabellen zijn slechts een hulpmiddel en zijn te gebruiken als ondersteuning om zelf tot een goede analyse te komen.

Wat doet de scan eigenlijk precies?
De sensoren meten de relatieve krachten die ontstaan bij het dichtbijten ten opzichte van elkaar op 260
niveaus en op ongeveer 1200 plaatsen (pixels)
De sensoren meten het tijdstip en de locatie van de kracht die ontstaat, ook wordt de kracht gemeten op
dat moment. Om dit goed inzichtelijk te maken biedt de software onderaan in het beeldscherm een
synchroon lopende tijdsbalk, die het verloop van het dichtbijten vastlegt. Het is dus nooit (!!) een
stilstaand beeld dat u beoordeelt, maar een reeks van beelden.
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(Bij een CBCT-scan zijn het allemaal heel dungesneden beeldplakjes, die u achter elkaar en met elkaar
kunt beoordelen, doordat al die plaatjes tegen elkaar uiteindelijk een driedimensionaal virtueel beeld
vormen. U beoordeelt bij een CBCT-scan flinterdunne “röntgenfotootjes”; dus beeldmateriaal.)
Bij de T-Scan beoordeelt u op eenzelfde manier niet één beeld, zoals een röntgenfoto, maar een
“flinterdun” tijdsmoment van 1/100e seconde. U kunt dus in de normale stand een momentopname
zien van wat er gebeurt tijdens het dichtbijten of articuleren per 1 honderdste van een seconde! (in de
turbostand is het zelfs per 3 duizendste seconde) Door deze flinterdunne tijdsmomentjes achter elkaar
in te zien, vertraag je de tijd enorm en kan je exact zien wat er gebeurt tijdens het dichtbijten. Een
soort van slow motion opname om exact te kunnen zien wat er gebeurt.

Voorbeeld: Als men naar een filmopname kijkt van
het vliegen van een kolibrie, dan zie je geen vleugels
van dat beestje, maar een soort waas van boven naar
beneden op de plaats waar de vleugels heen en weer
bewegen. Draait men dezelfde film af in super slow
motion, dan kan je exact zien hoe de vleugeltjes van
dat beestje bewegen. Analoog aan dit voorbeeld kan
je bij de T-Scan op deze “slow motion” manier exact
zien wat er gebeurt in de mond en dan met name
het ontstaan en ontwikkelen van de contactpunten
tussen boven- en onderelementen.

Wat betekent iedere lijn eigenlijk?
Het 2-dimensionale beeld:
In het 2-dimensionale beeld zie je een soort
raamwerk in de vorm van een tandenboog.
Dit raamwerk is een hulpmiddel om te komen tot een
juiste overzetting van de monitorbeelden naar het
bijbehorende plekje (contactpunt locatie) in de mond.
In deze korte handleiding voert het te ver om hierover
alles uit te leggen. Dit staat uitstekend uitgelegd in
de gebruikershandleiding, die u kunt openen door te
klikken met uw linkermuisknop op het icoontje “help”
bovenin uw monitor beeld. Het 2-dimensionale beeld is vooral bedoeld om een soortgelijke indruk te
krijgen van de blauwe “inkt”vlek locaties, net als de echte inktvlekjes in de mond op de elementen zelf.
De contactvlekken worden gekleurd weergegeven, volgens de kleurenschaal, (zoals rechtsonderaan het
beeldscherm wordt weergegeven: van weinig kracht: blauw naar/tot zeer veel kracht: paars). Dit alles is
een hulpmiddel om de mond en de monitor meer op elkaar te doen gelijken.
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In het centrum van dit beeld staan 2 eivormige vlakken getekend. De grijze vorm is groter dan het witte.
Bij het maken van een ideale scan ontstaat er, na de eerste contacten met boven- en onderelementen, een
soort vliegertje (centre of force) met staart (het pad van centre of force) en dat vliegertje komt bij volledige
sluiting dan in het midden van de ellips te staan en blijft daar dan ook hangen.
Per element wordt tevens de relatieve krachten weergegeven in een percentage (gerelateerd aan de maximale kracht = 100%)). Onder aan de tandboog ziet u een horizontale balk, in tweeën verdeeld: links
(groen) en rechts (rood). In deze balk ziet u de relatieve belasting van de twee kaakdelen weergegeven,
uitgedrukt in een percentage (bijv. 42,8% versus 57,2%)
(Kijken bij: Help daarna Contents daarna T-Scan Workflow en dan de rest)

Het 3-dimensionale beeld:
Het 3-dimensionale beeld is een virtueel beeld van het occlusievlak. Dus niet de bovenkaak, maar ook niet
de onderkaak! De kolommen, die in dit beeld ontstaan geven de kracht aan tussen de boven- en
onderelementen. Dit betekent dat als er ergens een hoge donkerrood of paars gekleurde kolom ontstaat, dat
dit veroorzaakt kan worden door een te hoog contact in zowel de bovenkaak als de onderkaak. Men is snel
geneigd om die kolom te snel te associëren met een storend contact in de bovenkaak, maar het kan dus wel
degelijk ook veroorzaakt worden door een te hoog storend contact in de onderkaak.
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De X – Y as grafiek of tijdslijn:
Deze grafiek geeft een in schema vastgelegd overzicht van wat er gebeurt tijdens de gehele scanperiode.
Op de x-as is de tijd in seconden weergegeven en op de Y-as staat een verdeling van 0 – 100%. Zoals reeds
eerder vermeld, is de kracht niet een absolute weergave in Newton of kilogram kracht, maar een relatieve
krachtmeting van de verschillende sensels (dit zijn de krachtmetende pixels op de sensor) ten opzichte van
elkaar. De hoogste kracht wordt door de computer geijkt als 100% en dat is dan de referentie voor alle
andere krachten in de tijdslijn en de andere 2- en 3-dimensionale beelden. Als de tijd loopt, dan lopen de
2D en 3D beelden (geprojecteerd boven de tijdslijn) synchroon mee.

In het tijdsschema zijn er meestal 3 lijnen te zien.
1. De zwarte lijn: deze lijn geeft de relatieve belasting aan van alle contactpunten bij elkaar 			
opgeteld (kracht, uitgeoefend op de sensor).
2. De rode lijn: deze lijn geeft de relatieve belasting aan van alle contactpunten bij elkaar 			
opgeteld aan de rechterkant van de gehele tandboog.
3. De groene lijn: deze lijn geeft de relatieve belasting aan van alle contactpunten bij elkaar 			
opgeteld aan de linkerkant van de gehele tandboog.
De rode en de groene lijn vormen samen dus bij elkaar opgeteld weer de zwarte lijn. Op de Y-as staat de
maatverdeling in procenten. Rood en groen bij elkaar opgeteld is altijd 100%
In deze grafiek kan je dus eigenlijk in één oogopslag de krachtdominantie van de betreffende kaakhelft
(links of rechts) zien. Dit kan je ook zien in het 2-dimensionale beeld als je de beweging van
het “vliegertje” volgt.

De overige icoontjes kunnen bekeken
worden door het Help-programma in
de bovenste menubalk aan te klikken
en dan naar inhoud (contents) te
gaan. Er is echter één belangrijke, die
toch apart besproken dient te worden.
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De sensor-gevoeligheid:
De Tekscan methode
De sensor-gevoeligheid staat standaard steeds ingesteld op 3. Het is van belang om de gevoeligheid van de
sensor vóór de opname van de beetregistratie in te stellen. Dat kan handmatig, door de sensor in te brengen
in de mond van de patiënt en hem/haar enkele keren hierop te laten bijten (meestal een beet met normale
kracht en de tweede met zo veel mogelijk kracht). Er wordt dus nog geen beetregistratie uitgevoerd! Tijdens
het bijten kijkt u op het beeldscherm en mag u niet meer dan twee of drie rode kolommen zien. Indien dit
er meer zijn, dan moet de gevoeligheid van de sensor worden teruggebracht, en indien het er geen of een
is, dan moet de gevoeligheid van de sensor naar boven worden bijgesteld. Vervolgens herhaalt u dit proces
om te checken of de gevoeligheid van de sensor nu wel goed is. Vervolgens bent u klaar om te scannen. Het
aanpassen van de gevoeligheid kan op twee manieren: of door met de cursor de gevoeligheid met de muis
naar boven of beneden aanpassen, of (bij de T-scan Novus) dit via de handle met “de + en – knop” te doen.
Deze methode is dus de methode die door Tekscan is ontwikkeld.
De Starrenburg methode:
In mijn praktijk stel ik niets in van tevoren, maar begin ik direct met de instelling op drie blokjes. Ik doe
dit, omdat je dan een soort vergelijking kan maken tussen verschillende patiënten. Je bouwt dan meer
standaardwaarden in en dat geeft je weer meer informatie.
Voorbeeld: Als er een hele sterke zeeman binnen komt lopen met armen als kabeltouwen, dan verwacht je,
dat hij uit zal komen op gevoeligheid minimaal. In tegenstelling tot dat stereotype zwakke oude vrouwtje.
Hier verwacht je dat zij uit zal komen op de gevoeligheid maximaal. Begin je al je scans met bijvoorbeeld 3
blokjes op de gevoeligheidsbalk, dan krijg je direct een inzicht of je vooringestelde verwachting juist is. Het
zou wel eens kunnen zijn, dat de zeeman vrijwel geen uitslag produceert en dat vrouwtje 5 paarse kolommen. U heeft in één oogopslag dus reeds door, dat er bij de zeeman dus waarschijnlijk heel veel angst is om
hard door te bijten.
Hierover later meer.
Zoals reeds eerder gemeld is het voordeel van steeds met dezelfde beginwaardes en opdracht werken, dat
er vaste waardes worden ingebouwd. Hierdoor krijg je steeds meer het gevoel van hoe een scan verloopt en
word je bekwamer in het ‘ontleden’ van een scan.
Door verschillende patiënten met elkaar te vergelijken wordt de problematiek van de desbetreffende patiënt
sneller inzichtelijk gemaakt en kan er sneller en beter een diagnostiek worden vastgesteld
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9. Welke informatie is nodig voor
een T-Scan analyse?
In een eerder hoofdstuk is al summier de neurologie ter sprake geweest.
Om de achtergrond van alle kauwbewegingen beter te begrijpen is een stukje algemene neurologische
kennis op zijn plaats.
Algemene kennis van neurologie:
Na de geboorte van een kind volgt er een ontwikkelingsproces waarbij het gehele netwerk van zenuwen
(bewust, maar vooral het onbewuste deel) zich ontwikkelt. Dit proces begint met de ontwikkeling van de
zuigreflex (Nervus Trigeminus) en vervolgens groeit het uit en wordt het steeds ingewikkelder (kruipen,
zitten, lopen etc. etc.) Het netwerk dat zich op deze manier ontwikkelt, en waar wij als tandartsen veel
mee te maken hebben is met name het proprioceptieve netwerk.
(Als tandarts zijn wij niet gewend dat wij hier veel mee te maken hebben. Om die reden is het vak
neurologie en embryologische ontwikkeling vrijwel niet onderwezen binnen de studie tandheelkunde. Voor
het werken met de T-Scan is deze kennis toch wel van enig belang omdat met deze kennis de werking en
interpretatie van de T-Scan beter te begrijpen is.)
Het proprioceptieve netwerk zorgt ervoor dat het lichaam goed kan functioneren. Dat we bijvoorbeeld
rechtop kunnen blijven staan; evenwicht hebben; en dat we vloeiend kunnen bewegen. Dit kan doordat
de proprioceptieve mechanoreceptoren overal verdeeld in ons lichaam voorkomen en dan voornamelijk
in de spieren, pezen en gewrichtkapsels. Deze mechanoreceptoren geven een terugkoppeling naar het
centrale zenuwstelsel. Op die manier is er door een continu myo feedback systeem een controle en
correctie op iedere beweging die wij doen.
Voorbeeld: Als je een emmer met water draagt, dan moet je bepaalde spieren hiervoor gebruiken zodat
dat je niet omvalt naar de kant waar je de emmer draagt. Til je nu die emmer met water een beetje met je
arm naar voren of opzij, dan verandert jouw zwaartepunt mee met iedere centimeter die de emmer
verder van je lichaam verwijderd is. Bewust geef je met je hersenen een signaal om de emmer opzij te
bewegen, maar onbewust zijn er een ongelooflijk groter aantal spieren in je gehele lichaam bezig om te
zorgen dat je niet omvalt. Dit is een actie van het onbewuste zenuwstelsel waarbij het proprioceptieve
netwerk een belangrijke functie heeft! Ik schat in dat ook hier weer geldt de regel van 20% bewuste
spieraansturing door je motorische hersenschors (de cortex) versus 80% onbewuste spieraansturing door
je reflex terugkoppeling systeem (de hersenstam).
Geheel op dezelfde manier werkt het kauwsysteem. Bewust wordt voedsel gekauwd waarbij een aantal
spieren gebruikt worden. Onbewust worden deze kauwbewegingen gecontroleerd en gecorrigeerd door
andere spieren, die reflexmatig aangestuurd worden door de hersenstam
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Waarom nou toch al die aandacht voor de spieren?
Het is namelijk een grote onbekende voor de tandarts. Veel pijn die in het mondgebied wordt
waargenomen vindt dikwijls de oorsprong in een spieroverbelasting of oververmoeidheid.
De zogenaamde ‘reffered pain’. Deze kauwspieren hebben hun triggerpoint (punt waar de pijn ervaren
wordt door de patiënt) in de tanden of kiezen. Hierdoor worden veel tandartsen misleid door hun
patiënten, die met de hand op het hart bezweren dat ze kiespijn hebben!! Wat er écht aan de hand is wordt
niet gediagnosticeerd. Dit heeft tot gevolg dat er een veel te groot aantal endodontische behandelingen
plaats vinden welke onvoldoende of geen therapie effect hebben. Het is dus belangrijk om te realiseren dat
de oorzaak van pijn niet altijd daar is waar de pijn ervaren wordt!
Het verschil in spieractie bij een perfecte habituele beet die een optimale occlusie geeft, ten opzichte van de
spieractie bij een niet goed sluitende habituele beet is enorm. Het gevolg van een niet goed “in-het-slot”
vallende beet is een heel ingewikkeld proces van corrigerende en controlerende spieracties, aangestuurd
door het onbewuste zenuwnetwerk. De patiënt is zich dat helemaal niet bewust, maar is er wel 24 uur per
etmaal mee bezig. Men slikt ongeveer 2000 maal per etmaal en er is dan meestal sprake van een
contactmoment. Daarnaast komen de kiezen bij heel veel andere bewegingen van het lichaam ook op elkaar.
Het werkelijke aantal contactmomenten is daardoor nog vele malen groter. Dat maakt dat minimale
krachten door het effect van herhaling enorm destructieve effecten kunnen veroorzaken. De premature
contacten zijn om deze redenen een hele belangrijke stoorfactor. Te hoge restauraties zijn vaak premature
contactplaatsen en om die reden vaak ook een neurologisch storende factor. Het maakt voor een prematuur
contact dus helemaal niet uit of het 0.01mm te hoog is of 0,5 mm. Te hoog is te hoog!!
Iets preciezer kijken in de mond leert ons het volgende:
Verrassend genoeg zitten er ook mechanoreceptoren uit het proprioceptieve netwerk in het parodontium
die een terugkoppeling geven, en als zodanig dus hun corrigerende en controlerende effect hebben op de
gehele omliggende musculatuur. In de kauwspieren zelf vindt men verrassend genoeg
verhoudingsgewijs veel minder proprioceptieve receptoren dan bij alle andere spieren van het lichaam.
Hierdoor kan op basis van deze anatomische verhoudingen al de conclusie getrokken worden dat het op
elkaar komen van de boven- en onderelementen (en dus het activeren van de mechanoreceptoren in het
parodontium) wel degelijk een heel belangrijk neurologisch effect zal moeten hebben.
In de ideale situatie zal de onderkaak met een minimale front hoektand geleiding in/op elkaar moeten
vallen. Zoals een deur perfect zonder weerstand in het slot dient te vallen. Bij ieder storend prematuur
contact zullen er dus verschuivingen noodzakelijk zijn om het mogelijk te maken, dat er uiteindelijk een
punt bereikt wordt van maximale occlusie. De onderkaak heeft zich dan in de bovenkaak geworsteld!!
Zoals je met veel geweld een slecht zittende deur in het slot duwt.
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Ons doel:
Probeer met minimale veranderingen ervoor te zorgen zo dicht mogelijk bij de ideale situatie te komen.
Het perfecte beeld laat de onderkaak zonder premature contactmomenten, verschuivingen en teveel
spieractie in de bovenkaak vallen. Bij het bereiken van dit doel behoeft het gehele corrigerende en
controlerende systeem minder actief te zijn. Het gevolg hiervan is weer dat de Nervus Trigeminus (dit is
de dirigent van alle controlerende en corrigerende functies) tot rust kan komen. Het kettingeffect hiervan
is weer dat er veel andere processen tot rust kunnen komen. De patiënt ervaart dit zeer regelmatig. Reeds
bij de eerste verwijdering van de premature contacten.
Hij of zij zal dit uiten met de opmerking: “Kan dat?? Het voelt nu al rustiger en ik ervaar meer ruimte”
We hebben hier te maken met reflexen waardoor u met een gerust hart kunt antwoorden dat dit
inderdaad kan, maar dat de totale behandeling mogelijk wél langer duurt. Bega nooit de fout om alles
in één zitting reeds perfect te willen hebben. Neem uw tijd net als een fysiotherapeut. Het lichaam heeft
namelijk tijd nodig om neurologisch te repattern. Alle spieren hebben met elkaar te maken en als er dus
andere spierspanningen zijn vanuit het hoofd/hals gebied, dan moet het gehele spierstelsel even de tijd
krijgen om allemaal te veranderen en naar een nieuw evenwicht te komen. Het adapteren van
het spierstelsel kost altijd enige tijd, want we zijn immers nog gewend aan de oude verkeerde situatie en
die moet nog “uitslijten uit het geheugen”.
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10. Bij welke patienten zet u de T-Scan in
voor betere tandheelkunde?
U kunt de T-Scan inzetten voor heel veel casuïstiek binnen de tandheelkunde. Van heel eenvoudig in de
algemene praktijk, tot en met zeer gespecialiseerd in bijvoorbeeld gnathologische tandheelkundige
praktijken of bij ingewikkelde pijndiagnostiek.
Lijst van inzet mogelijkheden voor de algemeen practicus:
1.

Bij intake van iedere nieuwe patiënt

2.

Als controle van het tandheelkundige werk
a.
Te hoge vulling (niet in de articulatie passend)
b.
Te hoge kroon/brug (niet in de articulatie passend)
c.
Te hoge occlusaal steunen bij frame protheses (niet in de articulatie passend)
d.
Te hoge protheses, zowel partiële als volledige
e.
Opsporen van gevoelige contactpunten

3.

Bij verschillende pijnklachten
a.
Acute pijnklachten (op pulpitis gelijkend)
b.
Vage pijnklachten
c.
Boven en onder wisselende pijnklachten
d.
Bij aanhoudende pijnklachten na endodontische behandeling
e.
Bij pijnklachten, die mogelijk normaal gesproken leiden tot een endo start
f.
Bij ernstige warm/koud overgevoeligheid
g.
Bij ernstige “maanzaad” gevoeligheid (geen harde dingen kunnen eten)

4.

Bij klachten over de beet door patiënt zelf
a.
“Het past niet lekker op elkaar” na een totaal rehabilitatie
b.
Na iedere ortho behandeling

5.

Bij meer ingewikkelde gevallen
a.
Kronen/bruggen op implantaten
b.
Protheses met retentie met behulp van implantaten
c.
(Myogene) TMJ klachten
d.
Aanpassen occlusale splint
e.
Aangezichtspijn klachten
f.
Verscheidene neurologische pijnen en/of dysfunctie syndromen

Ook kan met de T-Scan preventief gewerkt worden.
Bijvoorbeeld bij ernstige klemmers of knarsers. Men kan aan de hand van monitorbeelden duidelijk maken
dat er waarschijnlijk klachten kunnen gaan ontstaan: kiezen/kronen/ implantaten verloren kunnen gaan
door overbelasting, als er niet ingegrepen wordt.
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11. Voorbeelden van T-Scan protocollen
In dit hoofdstuk worden verschillende protocollen beschreven, zoals door Arjan Starrenburg in de praktijk
worden gehanteerd. Op deze manier beschreven, omdat dit hoogstwaarschijnlijk de snelste en eenvoudigste
manier is om de manier van denken te kunnen uitleggen. Hoe een goede analyse te maken naar aanleiding
van de verkregen data. Dit betekent echter helemaal niet, dat deze manier van analyseren de enige juiste
manier is. Wel is het een manier van analyse maken die in de praktijk zich bewezen heeft als zijnde
succesvol.
De scanprocedure volgens Arjan Starrenburg:
De gehele scanprocedure is onder te verdelen in 2 belangrijke fases:
1.
2.

De eerste fase bestaat uit één of meerdere scan afspraken, waarbij de premature contacten worden
opgespoord, en in verschillende zittingen worden “weggepolijst” of weggewerkt.
Dit kan bijvoorbeeld door een beet opbouw met onder andere composiet.
De tweede fase bestaat uit het laten uitvoeren van de patiënt van laterale en/of proale excursies.
Dit om de storende articulatieplaatsen te lokaliseren en daarna op te lossen door “wegpolijsten” of
inbouwen van hoek/fronttand geleiding.

Belangrijk 1:
Bij alle scanprocedures is het van groot belang dat men ook achteraf weet, wat de commando’s zijn geweest
aan de patiënt. Een “kale” scan zegt wel iets, maar nooit zoveel als een scan in verhouding met andere
scanbeelden (filmpjes), waarvan je weet welk commando erbij hoort (Hard bijten, zacht dichtbijten, enz.).
Belangrijk 2:
De gevoeligheid bij de eerste scan staat altijd op 3 blokjes zodat reeds snel een eerste indruk verkregen kan
worden hoe hard/zacht de patiënt dicht kan bijten. Pas daarna kan je eventueel handmatig de gevoeligheid
veranderen.
Belangrijk 3:
Men moet altijd rekening houden met de conditie van de kauwspieren van de patiënt. Het gebeurt namelijk
vaak dat veel probleem patiënten een te zwaar belast kauwspierstelsel hebben en dus oververmoeid en snel
uitgeput zijn. Het is daarom verstandig om aan de patiënt uit te leggen dat de tandarts nu meer werkzaam is
als fysiotherapeut. Fysieke problemen los je niet in één zitting op, maar je werkt aan een verbetering van het
bewegingspatroon waarbij vele facetten een rol spelen.
Belangrijk 4:
Dus: Probeer de behandeling zo veel mogelijk in meerdere korte scan sessies uit te voeren. Dit bevordert
het eindresultaat en geeft het lichaam van de patiënt de kans om steeds te adapteren aan de nieuw ontstane
“beet”.
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Fase 1
De scanprocedure, die hier meestal wordt gevolgd, is de Multi bite special en/of de gewone Multi bite.
•
De Multi bite special; deze scan procedure bestaat uit 3 delen:
o
Het eerste deel: 3 x TAP, TAP, TAP. Dit doen we om het proale dichtbijten te voorkomen, én
		
om de reproduceerbaarheid van de habituele sluiting goed in beeld te krijgen
o
Het tweede deel: bijt met gevoel dicht!! Niet te hard en niet te zacht!! Dit doen we omdat 		
		
we middels dit tussengedeelte een enorm goede indruk kunnen krijgen omtrent welk 		
		
element het meeste irriteert bij de patiënt
o
Het derde deel: bijt u maar zo hard mogelijk dicht!! Dit doen we om een beeld te krijgen 		
		
waar het gebit het meeste belast wordt in maximale occlusie
•

De Multi bite gewoon: zoals bij alle scans in de mond is het commando hier van belang. De scan
bestaat meestal uit 3 x dichtbijten. De eerste 2 keren is het commando: bijt u maar stevig dicht, maar
nog niet op uw hardst!! De laatste keer wél op uw hardst. Deze scan manier wordt meestal gedaan
door mij, nadat er reeds een aantal keren de Multi bite special (de tap, tap, tap methode) is
toegepast. Met deze methode kan je namelijk beter zien of er al stabiliteit in de beet aan het komen
is en tevens gaat de procedure sneller en is het minder vermoeiend voor de patiënt. De tap, tap tap
methode is dan ook niet meer zo noodzakelijk, omdat de patiënt reeds heeft geleerd hoe in de folie
dicht te bijten.

Fase 2
In de eerste fase wordt n.a.v. de scans getracht de problematiek van de patiënt op te lossen, waardoor fase
twee vaak niet meer nodig is. Zo niet, dan volgt in fase twee de scan met laterale en proale excursies.
De laterale excursie.
Bij deze zijwaartse verschuiving wordt gekeken of er een goede hoektand geleiding aanwezig is. Met deze
scan is het van belang dat de patiënt goed begrijpt hoe de laterale beweging uitgevoerd dient te worden. Het
commando is: schuif uw onderkaak maar opzij zonder contact te verliezen; en dan zover, dat u uiteindelijk
géén contact meer maakt. Naar links of naar rechts worden apart uitgevoerd, maar niet in
dezelfde beetregistratie. Uw onderkaak is de lucifer en uw bovenkaak het luciferdoosje. Die moeten langs
elkaar schuiven.
De proale excursie.
Deze doe ik het minst vaak, want ik bemerk dat na het uitvoeren van de laterale excursie proale scan niet
meer nodig is, omdat de klachten zijn verdwenen.
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12. Hoe interpreteer ik iedere lijn
van de T-Scan?
In de voorgaande hoofdstukken is de procedure van het maken van een scan beschreven. Nu komt de vraag
hoe al die lijnen te interpreteren en daar dan de juiste conclusie (diagnose) op te baseren. En vervolgens
moet dan uit die diagnose ook nog een behandelplan opgesteld worden.
Het interpreteren van de verschillende lijnen in de speciale Multi bite methode:
(Met opzet spreek ik hier in de ik-vorm, omdat het interpreteren een subjectief gegeven is. Het is geen wet van
Meden en Perzen, maar een persoonlijke analyse. Uit deze persoonlijke analyse kunt u echter wel algemene
zaken oppakken voor uzelf)
De speciale Multi Bite methode bestaat uit drie delen:
1.

Het 3 x laten tappen.

De zwarte lijnen op de tijdslijn:
Wat valt hier allemaal uit op te maken? De zwarte lijn op de tijdslijn is de kracht waarmee er dichtgeklapt
wordt en meestal zie je deze zwarte piek bij elke klap net even iets groter worden. De verklaring: de patiënt
went aan het folie en als het beeld min of meer congruent is, dan zit de patiënt keurig in de habituele beet,
zoals ik dat graag wil. Bovendien heb je nu direct al drie momenten om te beoordelen welk contact er als
eerste aankomt en als tweede etc. etc. Als dit bij de 1e, 2e en 3e klap steeds vrijwel hetzelfde is, dan is het
1ste contact mogelijk een prematuur contact. Onder een prematuur contact bedoel ik een eerste contact, dat
storend werkt op de musculaire reflexen. Zo kan je op een heel gestructureerde wijze per prematuur contact
deze contacten gaan wegpolijsten (of opbouwen met hoekopbouw) om dan tot een habituele beet te komen,
waar je vrijwel gelijktijdig meerdere contacten op elkaar ziet komen. Dit is voor de hersenstam een soort
sein op groen, waardoor de spieren ongehinderd hun werk kunnen doen. De onderkaak valt dan spanningsvrij in de fissuren van de bovenkaak en dat geeft rust!!
De rode/groene lijnen op de tijdslijn:
Wat kan je hieruit allemaal opmaken?
Als de groene lijn (linker kaakhelft) constant de bovenste is, dan is er een linksdominantie, die niet overgenomen wordt door rechts. En andersom natuurlijk.
Als de groene lijn begint met 100% en dan de rode lijn (rechter kaakhelft) gaat kruisen, dan is er wel sprake
van een verschuiving van kracht van links naar rechts. Dit hoeft nog niet te betekenen, dat de onderkaak
zelf verschuift van links naar rechts. Dit kan wel maar hoeft niet!!! Het betekent in ieder geval wel, dat in
die split second er door de musculatuur toch een zoektocht bezig is naar hoe de onderkaak in de bovenkaak
te plaatsen.
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2.

De gevoelsbeet.

Deze beet is mijn favoriet.
De zwarte lijn:
Uit deze beet valt zoveel informatie te halen, waardoor je hele analyse vergemakkelijkt wordt. Let hierbij
op de eerder gevonden “premature “contacten en kijk wat er gebeurt tijdens de gevoelsbeet. Vaak zie je
de patiënt eerst dichtbijten tot een bepaald niveau en dan zakt de zwarte lijn ineens als een plumpudding
in elkaar. Juist dát moment is belangrijk om even extra beeldje voor beeldje te bekijken, want dan kan je
precies zien waarom, en met name om wélk irriterend punt de patiënt onbewust minder hard gaat dichtbijten. Na zo’n vermindering van kracht zie je vaak daarna een horizontale lijn ontstaan. Nu heeft de patiënt
namelijk niet meer een irriterend gevoel door het “premature” contact en kan een constante kracht volhouden. Een gestaag aflopende kracht in deze beet is ook een teken van irritatie van de parodontale neuroreflex mechanoreceptoren.
De rode/groene lijnen:
Hiervoor geldt hetzelfde als bij de tap, tap, tap beet voor wat betreft het wel of niet kruisen van elkaar. Is dit
een heel gedans om elkaar heen, dan duidt dat nog meer op een zoektocht naar de juiste positie (zoeken
naar maximale occlusie)
Hoe langer het proces van zoeken naar de juiste positie duurt, hoe vermoeiender het is voor de patiënt om
de juiste positie te bereiken. Deze wordt ook vaak niet gevonden en dan blijft de patiënt “hangen” op een
punt van zijn beet, zodat hij zichzelf niet verder irriteert. Hier is dus sprake van een belangrijk irritatiepunt
en deze dient opgelost (meestal betekent dat weggepolijst) te worden. De spieren worden namelijk doodmoe van dit zoekproces en overbelasten de Nervus Trigeminus daardoor vrijwel 24 uur per etmaal!!!
Algemeen: Zijn de lijnen bibberend gedurende de gehele gevoelsbeet, dan is dat ook een teken van overmatige spieractie en dus niet goed. Vaak zijn dan de openingsspieren en de sluitingsspieren tegen elkaar in aan
het werken (conflict of interest). De spieren worden hier oververmoeid van en hebben daardoor een verminderd proprioceptief gevoel.
3.

De maximale dichtbijt beet

Bij deze beet moet het commando zijn: bijt zo hard als je kan. De bedoeling hiervan is om te kijken hoe
hard en waar de patiënt kan dichtbijten als hij gedwongen wordt, om dwars door zijn beschermende reflexen heen te bijten. Vaak zie je bij klemmers een groot verschil tussen de gevoelsbeet en deze maximale dichtbijt beet. Bij de laatste harde beet is de krachtenverhouding tussen links en rechts vrijwel perfect 50/50%,
terwijl de gevoelsbeet juist wel een groot verschil heeft tussen rood en groen. De gevoelsbeet staat in een
labiel evenwicht en om dit te stabiliseren moet de patiënt extra hard dichtbijten. Dit om optimaal gebruik
te maken van de indrukbaarheid van het parodontaal ligament. Dit is erg onaangenaam voor de patiënt en
resulteert vaak in een variabel klachtenpatroon. Gevoelige kiezen met warm en koud is hier een goed voorbeeld van.
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13. Informatie krijgen uit het onbewuste
van de patient
Gedurende de gehele scanprocedure ben je eigenlijk op zoek naar zoveel mogelijk informatie van zaken die
zich afspelen tijdens het articulatie proces. Alle informatie en controle op informatie is welkom. Alles wat
de patiënten melden is immers mogelijk onbetrouwbaar. Gedurende het T-Scan proces zijn er een aantal
niet T-Scan informatiebronnen, die niet direct geleverd worden door de T-Scan zelf. Dit zijn bij mij:
1.

2.

3.
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Het luisteren tijdens het voordoen van de “TAP-TAP-TAP” actie naar het geluid van sluiten. Dit 		
moet een hoge mooie holle kokosnoot op elkaar klank zijn en niet een soort doffe en zachtere
trommel-achtige klank. Een soort “te-tik” geluid en niet één klap. Dit is een eerste aanwijzing dat de
articulatie niet klopt. Doe je bovendien na afloop van de behandeling dit nogmaals, dan klinkt deze
“klap” vaak al eenduidiger én harder!!
Als de eerste correctie met de arkansas steen in een blauw hoekstuk is uitgevoerd, dan stop ik en zet
ik de patiënt weer rechtop in de stoel. Ik vraag dan de volgende belangrijke vraag:
U mag deze vraag alleen met JA of NEE beantwoorden en beide antwoorden zijn goed!!!!!
Voelt u, dat ik wat heb gedaan in uw mond?
Beantwoordt de patiënt deze vraag volmondig met een JA, dan weet je, dat je een belangrijk
prematuur contact heb gepolijst, en zit je dus goed!!
Beantwoordt de patiënt met een NEE, dan kan het zijn, dat je toch wel goed zit met de locatie van
polijsten, maar dat er nog net niet voldoende is weggehaald.
Ook kan het dan zijn, dat er niet de juiste analyse is gemaakt en dat er elders gezocht moet worden
naar het juiste (eerste) premature contact.
Eveneens is het mogelijk, dat de patiënt zelf helemaal geen juist functionerend proprioceptief
systeem meer heeft.
Voor alle gevallen geeft dan een nieuwe scan uitsluitsel wat de volgende stap moet zijn.
PAS OP: alleen bij de eerste correctie van de beet wordt deze JA / Nee vraag gesteld aan de patiënt.
Omdat bij iedere volgende correctie de tijd te kort is om de nieuwe occlusie in te prenten in zijn 		
neurologische systeem. De patiënt kan dus (nog) geen onderscheid maken tussen beet 1 en 2
Bij het nemen van een laterale scan laat ik de patiënt kiezen welke kant hij op wil gaan.
Dit is meestal de kant die het gemakkelijkste gaat. Je kan er dan gevoeglijk van uitgaan, dat de
andere zijde “op slot” zit en dus ook de zijde is, waar de meeste problemen uit voortkomen.
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14. Hoe lokaliseer ik de punten van het
scherm in de mond?
Dit is waarschijnlijk de meest gestelde vraag tijdens al mijn Iqual-avonden en hands-on trainingen die ik in
de afgelopen jaren heb gegeven. Het is ook het meest belangrijke van alles om dit goed te doen. Ik heb voor
mijzelf ooit een hele eenvoudige manier uitgedokterd en nog steeds prefereer ik deze methode boven die,
welke door de ingebouwde software van de firma Tekscan mogelijk is.
De Tekscan methode:
Met alle beschikbare software is het mogelijk om de T-Scan geheel individueel in te stellen voor elke patiënt.
Deze eenmaal opgeslagen individuele instelling gaat daarna nooit meer verloren en kunt u altijd blijven
gebruiken voor deze patiënt. In de helpfunctie kunt u hierover alles exact lezen. Het enorme voordeel van
deze manier van projectie overbrengen is dus, dat u of uw assistente dit maar eenmalig behoeft te doen. Het
nadeel is, dat het tijd kost om alles per patiënt precies goed in kaart te brengen. In mijn algemene praktijk is
tijdgebrek veelal aanwezig en ben ik na goed nadenken voor mijzelf van de gedachtegang van Tekscan afgestapt. Ik ben toen op een methode uitgekomen, die voor mijn praktijk sneller werkt en ook minstens even
betrouwbaar is; zo niet misschien zelfs betrouwbaarder.

De truc met de viltstift.
Ik maak bij de patiënten een scan en dat doe ik altijd
in de default fabrieksinstelling. Ik gebruik het 2D
diagram als een soort ruitjespapier en verander er
dus niets aan. Ontstaat er bij een scan bijvoorbeeld
in het vakje 27 palatinale kant een enorme rode kolom
en verdenk ik daar een storend contactpunt, dan ga
ik dat als volgt determineren:
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Ik ga naar een nieuwe scan en op dat geheel lege veld zoek ik dan met behulp van een bolletjes pincet
(chirurgisch pincet met aan beide uiteinden een klein composietbolletje) exact hetzelfde punt op. In dit
voorbeeld dus de buccale kant van de 26. Op de sensor markeer ik dan exact het punt waar ik met de bolletjespincet de sensor “vast” heb. Hier zet ik een niet inktafgevende zwarte stip!! Vervolgens herplaats ik
de sensor weer precies hetzelfde terug in de mond. Dus met het puntje van de sensorhouder precies tegen
de tanden in de mediaanlijn. Ik laat dan de patiënt rustig dichtbijten om dan daarna weer te openen. Ik kan
dan zien wat het sensor folie doet. Dan draai ik langzaam vanaf de fronttanden de sensor open en dan komt
langzaam de viltstiftvlek zichtbaar op de folie. De tegenover de viltstiftvlek liggende knobbel of knobbelhelling is dan het hoge storende punt. Vaak laat ik hieraan voorafgaand de patiënt een paar keer dichtbijten op
het dikste en sterkst afgevende articulatie papier, om een vergelijking te hebben met het twee dimensionale
beeld. Met deze verkregen informatie is het meestal mogelijk om dan het juiste contactpunt te bepalen. Op
het moment dat dit gevonden is wordt er dan besloten of er in de boven- of onderkaak, of zelfs mogelijk in
beiden, gepolijst gaat worden met de torpedo arkansas steen en blauw hoekstuk.
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15. Hoeveel moet er weggehaald worden?
In alle leerboeken over planmatig inslijpen wordt nooit eenduidig gesproken over hoeveel je nu
daadwerkelijk kan en mag weg polijsten bij een storend vroeg contact of bij een veel te zwaar belast contact.
Ik zelf denk, dat dit is door de enorme verscheidenheid aan situaties bij verschillende patiënten waarbij dit
niet aangegeven kan worden. Er zijn zoveel verschillen, dat er gewoonweg geen éénduidigheid gegeven kan
worden. Articulatiepapier geeft alleen de locatie aan en voor de rest niets. In een Nederlands leerboek wordt
gesproken over het niet méér wegslijpen dan 0,5 mm tot maximaal 1mm. Mijn ervaringen zijn inmiddels,
dat dit in vele gevallen complete onzin is. Vaak hebben we te maken hebben met een fractie te hoog punt,
of net storende knobbelhelling die net even te stijl oploopt. We “spelen” met de indrukbaarheid van het
parodontium en die is zeker geen halve tot hele millimeter!! Er is misschien één uitzondering hierop en
dat is de palatinale knobbel van de 17 en/of 27 na een orthodontische behandeling. Die knobbel is in staat
soms dusdanig de articulatie te verstoren, waardoor het noodzakelijk is om meer dan een paar tienden van
millimeters weg te slijpen. Een onderverstandskies zonder echte antagonist kan ook erg storend werken in
de articulatie, maar vaak is dan de oplossing om de verstandkies te verwijderen.
Het “spelen” met de indrukbaarheid van het parodontium is spelen met de neurologische reflexen. Binnen
de neurologische reflexen is er één stelregel: te hoog is te hoog!!! Of dat nu 1/100e is of 3/100e dat maakt
het neurologische reflexsysteem niet uit. Het is geen absolute graadmeter, maar een systeem, dat reageert op
timing van prikkels.
Het mooie van de T-Scan herhalingsmeting is gelegen in het feit, dat je door deze meting direct antwoord
krijgt, via het neurologische reflexsysteem, op je actie van weghalen van een storend punt. Is het voldoende,
dan is er direct een geheel ander en meestal betere scanuitslag zichtbaar. Is het nog te weinig, wat je er vanaf
hebt gehaald, dan is er nauwelijks verschil zichtbaar met de voorgaande scan. (De patiënt zal dan NEE antwoorden op de JA/ NEE vraag van de tandarts)
Hoe haal je het er vanaf? Op welke wijze wordt er gepolijst?
Ik doe dit vrijwel altijd met een witte torpedo arkansas steen in een blauw hoekstuk. Diamant fineer gaat
vaak net iets te gemakkelijk en te snel, waardoor het gevaar bestaat dat er teveel vanaf gehaald wordt. Ik
haal dan de inkt (afkomstig van het articulatiepapiertje) er vanaf (als dat er überhaupt wel zit overigens) en
dan net een beetje meer. Soms boven, soms onder, soms beide kanten. Dit is afhankelijk van de situatie. Zit
er onnatuurlijk materiaal, dan polijst ik liever daar wat vanaf. Al mijn polijst acties zijn erop gericht om de
antagonistische knobbel beter in de fissuur te laten landen, zodat er minder frictie is als de patiënt hard de
kiezen op elkaar klemt. Ik geef dus het liefste de knobbel meer horizontale ruimte. Ik let er vooral op, om zo
min mogelijk een verticale actie uit te voeren, want het laatste wat ik wil, is het verlagen van de beethoogte.
Dat zou malpraxis zijn!!!!
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16. Praktijk voorbeelden
Tot zover het theoretische gedeelte; waarna nu enige praktijk voorbeelden volgen met uitleg van een
willekeurige week uit de praktijk van tandarts Starrenburg
Voorbeeld 1:
Een patiënt is doorverwezen door een collega met een persisterende klacht. Zie verwijsbrief:
Hierbij verwijs ik je dhr. X…, geboren 1978.
Meneer is nog niet zo lang bij mij in de praktijk onder behandeling, maar heeft al geruime tijd klachten
mesiaal van element 46. Twee jaar geleden heb ik een oude amalgaamrestauratie vervangen in dit element
vanwege randlekkage. Mesiaal zie ik op de röntgenfoto een iets verbrede parodontaal lijn. Patiënt bleef
klachten houden, vooral bij de gingiva mesiaal van de 46. Patiënt hierna gezien door een parodontoloog, die
verder geen bijzonderheden constateerde.
Onlangs heeft meneer in Libanon een keramische inlay laten vervaardigen, waarna hij aangaf dat deze te
hoog was en zijn klachten toenamen. Ik heb vervolgens de inlay ingeslepen, waarna de klachten wel iets zijn
afgenomen.
Ik denk dat deze patiënt geschikt is voor behandeling met de T-Scan, in de hoop wat rust te kunnen brengen in
de mond. Zou jij deze patiënt in behandeling kunnen nemen?
In dit geval is het mij duidelijk, dat de oorzaak inderdaad weleens in de articulatie kan liggen. Wellicht
dat de gewone opspoormethodiek waar (???) het storende punt ligt tot nu toe onvoldoende is geweest. De
eerste scan toont duidelijk aan, dat er hier sprake is van een prematuur contact aan dezelfde rechterkant,
maar niet ter plaatse van de 46, maar net iets meer naar achteren. Tussen de 18 en de antagonist is een
storend contact. Bij het weghalen van dit contact was er direct verlichting. De patiënt moet nog
terugkoppelen hoe het verder gaat, maar aangezien hij nog geen contact heeft opgenomen ga ik ervanuit,
dat dit positief zal gaan eindigen.
Dit voorbeeld geeft overduidelijk een veelvoorkomende waarneming aan, die ik vaker tegenkom tijdens T-Scan
gebruik. Deze waarneming houdt in dat ik vaak merk dat patiënten goedbedoelde, maar hoogst onbetrouwbare
informatie doorgeven aan de tandarts om hem te helpen. Zonder T-Scan zou ik daarvan gebruik maken, maar
juist nu ik gebruik maak van de objectieve waarnemingen en metingen van de T-Scan doe ik dit nooit meer!!
Ik ga af op wat ik meet met de T-Scan. De patiënt doet zonder het zelf te weten vaak aan een soort tunnelvisie.
Is er al heel wat gebeurd aan bijvoorbeeld de 46, dan ervaart de patiënt vaak steeds pijn aan de 46, terwijl de
prikkel daar dan helemaal niet vandaan komt, maar van een element in dezelfde zenuwaftakking
van de Nervus Trigeminus.
In deze casus was dus het verwijderen van een beetje composiet in de 18 (en dus eigenlijk die kies weer zijn
goed functionerende fissuurpatroon teruggeven) de oplossing van het probleem. Dus niet het inslijpen van
de CEREC inlay!!
Zie volgende pagina voor T-Scan beelden
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Je vindt dit premature contact door naar de sluitingsbeweging te kijken. Het
traject tussen A en B.
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Voorbeeld 2
Een te hoge kroon.
Bij deze eigen patiënte was er sprake van een net iets te hoge kroon, geplaatst op de 26. Dit element heeft in
het verleden al een endo en een apexresectie ondergaan. Bij het plaatsen van de kroon gaf de patiënte aan
dat het prima aanvoelde. In mijn drukke praktijk heb ik toen geen T-Scan meting gedaan in de veronderstelling, dat het wel goed zal komen met zo’n positieve “ontvangst” van het kroontje op de 26.
Ook hier weer hetzelfde verschijnsel: Je kan niet afgaan op de waarnemingen van de patiënten!!
Na enige weken kwam de patiënt toch met vage pijnklachten linksboven en was ze bang voor weer een
wortelkanaalbehandeling. Nu wel een T-Scan meting gedaan en toen bleek er wel degelijk sprake van een te
hoge kroon!! Net even iets lager gemaakt en mevrouw was direct daarna klachtenvrij en tevreden.

Behandel traject
Na minimaal polijsten van 24 / 26
gebied

Geeft al een duidelijk rustiger scanbeeld

Na correctie 24 en 14
evenwichter beet
Patient klachten vrij
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Voorbeeld 3
Gevoeligheid na een kleine vulling
Deze patiënt is door de bij mij gehuisveste logopedist doorverwezen. De klacht omhelst het niet kunnen
openen van de mond na tandheelkundige behandeling. Hij heeft nu slikproblemen en alles is supergevoelig
in zijn mond.
Uit anamnese blijkt, dat hij enige maanden geleden een kleine vulling heeft gekregen in één van zijn eerste
molaren en toen is het klachtenpatroon verergerd.
Beste Arjan,
A. is een nieuwe patiënt, en ik heb hem naar jou gestuurd voor checken gebit/kaak/T-Scan etc.
Na ortho snel kramp aan linkerkant kaak en heeft laatste tijd ook last van oorsuizen.
Ortho is vanaf okt 2015 klaar, spalk beneden. Gebit stond niet heel verkeerd; meer ruimtes tussen tanden.
Spreekt kaak geklemd doordat kaak op slot zat. Kon kaak ietsje opendoen. Half jaar geleden, mond open, dan
kraken/knappen discus. Fysiotherapie voor kaken schiet niet op want na een week weer kaak vast
Gaarne jouw visie en hulp
Uit T-Scan metingen bleek overduidelijk dat er sprake was van verkeerde verhoudingen. Na meerdere consulten en inslijpingen op geleide van de T-Scan is de patiënt nu geheel klachtenvrij.
Behandel traject
Typisch beeld van een klemmer
Gevoelsbeet rood en groen ver uit
elkaar. Maximale kracht 50/50 verdeling

Na polijsten van meerdere
premature contacten tijdens het
sluitingstraject is er een veel
rustigere beet ontstaan

Behandeltraject heeft niet langer geduurd dan 6 scans!
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Voorbeeld 4
Kaakgewrichtklachten helemaal verdwenen na splint en T-Scan therapie
Deze patiënte is enige jaren geleden redelijk succesvol behandeld met behulp van orofaciale fysiotherapie
en splinttherapie. Eén keer in de 6 weken schoot haar kaak volledig verkeerd en had ze daarna een trismus
voor enige dagen. Na de ingezette therapie waren haar ernstige gewrichtsbeperking en gevoelige tanden/
kiezen grotendeels verdwenen en kon ze weer succesvol functioneren. Ze droeg dan een splint gedurende
de nacht. Het spalkje achter haar bovenfront is weggehaald, omdat dit haar envelope of function duidelijk
hinderde. Zij kwam kortgeleden bij mij met de vraag of ik naar haar splintje kon kijken, met de vraag of
deze nog goed functioneerde. Omdat ze binnenkort voor een jaar naar het buitenland vertrekt wil ze niets
aan het toeval overlaten.
Na constatering van enige premature contacten met de T-Scan heb ik deze opgelost. Bovendien heb ik haar
geadviseerd om dat splintje niet meer te dragen. Uit Italië kwam het bericht, dat ze nu volledig klachtenvrij
was en dat de afgelopen maanden haar kaakgewricht er geen enkele keer meer “uit” geschoten was. Dit
laatste was weliswaar wel met die splint veel minder frequent voorgekomen, maar altijd nog weleens in de 2
a 3 maanden. Ook de gevoeligheid van haar kiezen was verdwenen en dat vond ze een zeer prettige
bijkomstigheid.

Behandel traject
Bij deze patiënt is duidelijk te zien dat het
premature contact in het tweede kwadrant
stoort ter hoogte van de 27

De tap, tap, tap methode wordt hier
toegepast om de premature contacten te
achterhalen

In de gevoelsbeet is het contact op de 27
nog steeds hoger dan de rest. In de
tijdslijn zien we ook een dip, hierin zal het
storend contact wegvallen.
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In de maximale beet zien we dat het
premature contact van de 27 een
enorm storend punt wordt als er veel
kracht wordt gezet.

Na de diagnose het premature contact 27 weggepolijst en
hierna weer een scan genomen.
Nog steeds blijft het 2de kwadrant
dominant maar is de kracht op de 27
al vermindert.

Een kleine maand later weer een
behandeling vericht waarbij de te
hoge contacten zijn aangepakt en
hierna weer een scan is gemaakt.
Goed is te zien dat in de gevoelsbeet
er geen extreem hoge pieken zijn en
de kracht vast kan worden gehouden.
Dit houdt in dat er dus geen storende
contacten zijn
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Voorbeeld 5
Deze patiënte is reeds jaren bij mij in de praktijk en zij is vanwege meerdere agenesie in een gezamenlijk
behandeling terecht gekomen met de orthodontist en een implantoloog. Na afloop van de combinatie
behandeling heb ik haar weer teruggezien en heb ik een aantal T-Scans gemaakt, waaruit bleek, dat de
implantaten juist ernstig overbelast werden.

Geen 12, 22 en 35

Opg en bitewings met daarop de geplaatste implantaten
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Oordeel implantoloog was: Lijkt stabiel,
implantaten zijn uit occlusie gehaald.
Contactpunten zijn op de implantaten blijkt
uit de T-Scan meeting!!

Na eerste correctie van de 4 zware contact.

Tweede correctie gedaan, wat inhield een
klein beetje porselein van de
implantaatkronen afhalen

Patiënt na half jaar weer terug voor
controle
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Voorbeeld 6
Deze patiënt uit mijn eigen praktijk had zeer ernstige attritie, maar was zich van geen kwaad bewust. Was
nogal sceptisch en ontkende in alle toonaarden dat hij knarste of klemde. De abfracties en slijtfacetten waren een overduidelijk bewijs van het tegendeel. Met enige tegenzin toch begonnen met T-Scan therapie. Na 4
behandelingen en steeds vooruitgang in de T-Scan beelden gaf hij langzaam toe dat er toch wat in positieve
zin aan het veranderen was. Inmiddels is hij om! Wat hem met name opviel was het feit, dat hij weer
gewoon koud en warm kon verdragen en dat hij zelfs weer voor het eerst sinds jaren ijs had gegeten!!!

1e beet: zeer slechte occlusie. De patient kan geen continue kracht zetten en daarbij ook zeer weinig.

Correctie uitgevoerd op de 27 na lokaliseren van premature contact doormiddel van de tap, tap, tap
methode. Het is nog niet goed maar patiënt kan al beter kracht zetten.
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Voorbeeld 7
Meer dan een jaar klachten na nieuwe prothese, niemand weet waar vandaan.
Verslag in patiëntenkaart:
AS; 05-10-2015: Zij wil hier patiënt worden, het kan nu weer. Ze gaat het even uitzoeken bij haar eigen
tandarts en dan belt ze.
Klacht; last kauwspier R en verzuurd volgens de fysio. Pijn rond 48. Zie OPG, geen bijz.
SM; 05-10-2015: Eerst even met eigen ta. Overleggen, want ik verdenk overbelasting van de 42, ik was even
in de veronderstelling dat ze bij Arjan zat, maar dat is niet zo. Dus ik heb wel een opg gemaakt.
SM; 19-01-2016: Ze is bij ta en kaakch. Geweest maar die hebben niets kunnen doen. Ze is nu onder beh.
Met bio resonantie en bij een kaakfysio, het gaat iets beter. Uitgelegd en advies T-Scan Arjan
AS; 24-04-2016:
Historie patiëntenkaart:
December 2015: SM: Veel last 48d. Rpl + bleuMgel in de pocket. Advies naar haar eigen tandarts gaan, want
ze kan ook haar kaak niet goed opendoen, dus ik denk dat het ergens anders aan ligt.
Hierna T-Scan harmonisatie van haar prothese en na 1 jaar met klachten te hebben gelopen nu geheel
klachtenvrij

Bij de gevoelsbeet liggen de rode en groene lijn ver
uit elkaar. Bij hard dchtbijten ontstaat er een 50/50
verdeling door omklappen van prothese

Dit lijkt heel mooi maar het is de los schietende
prothese die voor het 50/50 evenwicht zorgt.

Na minimaal inslijpen van de premature en te hoge
contacten gaat de prothese bij zachtjes bijten ook al
50/50 zitten. Dit zonder van zijn plaats te komen.
Belangrijk hierbij is dat de centre of force zoveel
mogelijk in het midden moet zitten.
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Voorbeeld 8
Referred pain patiënt
Deze mevrouw is al jaren patiënt bij mij. Helaas komt ze
elke keer weer met vage kiespijn klachten. De tandartsen
in de praktijk worden er gek van. Niets helpt. Nu T-Scan
metingen gedaan en het bleek referred pain te zijn. Niets
te zien op de foto’s, maar wel pijnvrijheid sinds jaren na
geslaagde T-Scan behandeling. Dit is een typisch
voorbeeld van een pijnklacht, waar je als tandarts heel
ernstig misleid wordt door de aanwijzingen van de
patiënt en dat enige kennis van triggerpointen van de
kauwspieren heel erg nuttig is, zo niet noodzakelijk om
tot de juiste diagnose te komen.

Op de foto is niets te zien. Tandarts tast in
het duister waar de oorzaak vandaan moet
komen.
T-Scan meeting gedaan en ter hoogte van
de 25 een hoog contact. Dit was absoluut
niet de plek waar de patiënt aangaf dat de
pijn zat.
Het hoge contact weggehaald t.p.v. 25 en
direct een beter beeld.
3 scans en 10 minuten tijd en de klacht is
volledig verdwenen.
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Voorbeeld 9
Angulair defect hypermobiel en gevoelig
Deze patiënte klaagde reeds langere tijd over pijn rechtsonder en is daarom ook doorverwezen naar mijn
mondhygiëniste. Dit was naar aanleiding van de röntgenfoto waarop botafbraak waarneembaar was. Geen
cariës, geen gingivitis. Zij kwam weer bij mij terug, omdat de mondhygiëniste dacht aan het starten van een
endo op de 45. Ik heb toen besloten eerst een T-Scan te gaan maken.
AS; 04-04-2016: Ze had eerst een hele gevoelige 45, die endo rijp was. Plus angulair defect 45
Na scan bleek er duidelijk overbelasting van 47 gebied. Na polijsten 47 48 gebied beter scan beeld
Nu heeft ze nergens geen last meer van. Volgende keer ook laterale excursie doen ondanks pijnvrijheid, want
hierdoor kan de mobiliteit verklaard worden.

2016

2011

Een veel te hoge piek tussen 17 en
antagonist in 4e kwadrant.
Correctie uitgevoerd tussen 1e en
4e kwadrant.

Deze scan is van 2 maanden later.
Er is geen pijn meer in het gebied
en de patient is blij
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Voorbeeld 10
Hypergevoelige tanden na een heel kleine vulling occlusaal
Deze jongedame heeft tijdens haar hele tandheelkundige historie bij ons al voor problemen gezorgd. Ze is
niet lastig; maar bij elke minimale ingreep, die zij moet ondergaan, reageert ze heel heftig met vreselijk veel
napijn. Niet kunnen kauwen, geen warm/koud kunnen verdragen. Vaak een algehele malaise dus. Bij dit
soort patiënten kost het veel moeite een goede tandarts/patiënt relatie te verkrijgen en te behouden.
Je ziet de patiënt soms denken: zou de tandarts zijn werk wel goed doen??
Nu na T-Scan behandeling is er naast een juiste diagnose ook een juiste therapie toegepast. De patiënte is er
nu uiteindelijk ook van overtuigd, dat het haar eigen gewoonte van klemmen is, die de gevoeligheid mede
veroorzaakt. De tandartsbehandeling was in dit geval de trigger die het klachtenpatroon van daarna uitlokt!!
Rode (rechts) dominant door 11 en 27
te hoog. Verschilende premature
contacten en hoge contacten gepolijst.

Beeld na behandeling. Patiënt is nog
voorzichting maar ze kan weer hard
dichtbijten, eten en warme en koude
dranken verdragen.

T-Scan meeting gedaan nadat ze 2
maanden later terug kwam. Een veel
rustiger en stabieler beeld.
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17. De laterale excursie
In dit hoofdstuk beschrijf ik de laterale excursie, zoals ik deze tegenwoordig uitvoer in mijn praktijk. Deze
manier is wederom niet zaligmakend en is na enig uitproberen van mijn kant ontstaan.
De patiënt kan dichtbijten op het folie zoals de tandarts het wilt en zoals iedere tandarts voor zichzelf denkt,
dat er op die manier de beste resultaten tevoorschijn komen uit de scanbeelden. Dus als u het anders doet,
dan kan dat ook goede resultaten geven.
Ik heb voor de laterale excursie verschillende manieren uitgeprobeerd. Ik heb patiënten laten links/rechts
kauwen op het folie, maar dit gaf zoveel groen en rode lijntjes door elkaar en over elkaar heen, dat ik door
de bomen het bos niet meer zag. Toen ben ik het wat gaan vereenvoudigen. Niet alleen voor mijzelf, maar
zeker ook voor de patiënten. Zij vinden deze beweging namelijk erg moeilijk. Ik ben toen overgestapt naar
éénmaal naar links en gelijk in dezelfde scanmeting naar rechts. Dit bleek voor de patiënt erg verwarrend
te zijn en de metingen mislukten regelmatig. Vaak doordat de patiënt 2 x naar dezelfde kant ging. Soms
zonder dat ik dat geconstateerd had, doordat de kin zich onder het folie bevindt en je dus een verminderd
zicht hebt op de onderkaak.
Uiteindelijk heb ik gekozen voor de volgende manier van scannen van een laterale excursie;
1)
Ik begin met een goede instructie aan de patiënt door voor de patiënt te gaan staan, en
aan de patiënt te vragen om eens naar links of naar rechts te glijden met zijn ondertanden over 		
zijn boventanden heen. Als de patiënt dan vraagt welke kant op, volgt direct mijn antwoord
dat mij niet uitmaakt. Meestal kiest de patiënt dan de kant die het gemakkelijkste gaat, en 			
daaruit krijg je dus al een goed beeld van waar de meeste problemen zijn te verwachten.
2)
Als de patiënt de uitvoering goed doet, dan pas doe ik er een sensor tussen en laat ik hem
dezelfde glij-actie maken. Vaak maar één keer naar dezelfde kant en dan is dat al het einde van 		
de eerste laterale excursie scan. Heeft hij deze laterale beweging enige keren gedaan, dan laat
ik hem vaak meerdere laterale bewegingen doen onder de commando’s: bijt vast; houvast en
strijk nu als een lucifer langs een zijkant van het doosje je ondertanden/kiezen naar links (of 		
rechts natuurlijk) tot er geen contact meer is. Einde scan! Bij meerdere scans geef ik de
patiënt de opdracht: weer terug naar beginpositie; bijt vast, en strijk weer naar links
(of rechts natuurlijk)
Bij het analyseren van deze scanbeelden gebruik ik vrijwel altijd de optie: 4 kwadranten. Dit doe ik, omdat
je hier ontzettend duidelijk de balanscontacten, en de werkende zijde groepsgeleiding contacten zichtbaar
maakt.

Hier zie je een laterale beweging naar rechts
waarbij alles in orde lijkt.
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Ga je echter in de 4 kwadranten modus kijken,
dan zie je direct, dat de blauwe kleur dominant
is en dat er dus sprake is van een slechte
disclusie van de (pre)molaren aan de werkende
zijde. Met name de 16

Dit is een laterale excursie naar links en ook
deze lijkt best redelijk naar de groene zijde te
gaan, maar is dat wel de hoektand?? Waar we
altijd zo naar op zoek zijn.

Ook hier krijgen we een veel beter beeld,
doordat we zien, dat de geel/bruine kleur
dominant is en dat hier dus ook sprake is van
een groepsgeleiding i.p.v. hoektand geleiding.
Ook zie je duidelijk, dat er een balans contact
is gedurende het excursie traject.
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18. Testimonial
Het einde van de kwelling is eindelijk bereikt.
De zoektocht naar een (hoofdpijn)bevrijdende diagnose en behandeling is eindelijk beëindigd. Meerdere
jaren van het bekende “kastje naar de muur” scenario bij diverse zorgverleners en specialisten, met keer op
keer teleurstellende resultaten maar wel dure rekeningen, is uiteindelijk de diagnose en dus de oorzaak en
uiteindelijke behandeling, gevonden. Een sterk vermoeden van de mogelijke oorzaak van de hoofdpijnaanvallen door chiropractie R. M. Te Hoofddorp heeft ertoe geleidt dat een specifiek tandtechnisch onderzoek
in samenwerking met tandarts Starrenburg te Honselersdijk werd uitgevoerd. Dat onderzoek heeft een
afdoend behandelplan opgeleverd met als resultaat dat de hoofdpijnklachten in het geheel zijn beëindigd.
Historie
Nadat er diverse kronen (links en rechts) en kiezen werden gevuld door de plaatselijke tandarts in
Hoofddorp aan de Nieuweweg, kwam, na het plaatsen van een nieuwe kroon, rechtsonder hevige gebits- en
kaakpijnen, die uitstraalden naar de rest van het gezicht. I.v.m. het weekend is er een
wortelkanaalbehandeling door de kroon gegeven door een specialist in Amsterdam Buitenveldert. De pijn
bleef echter terugkomen van de neus en kaakholtes en er volgden nog diverse andere (kostbare)
wortelkanaalbehandelingen. Zonder het geoogde effect overigens. Dan maar door de kaakchirurg in het
Spaarne ziekenhuis de kies/kroon laten verwijderen. Ten einde raad alle kiezen rechtsonder laten
verwijderen om de oorzaak weg te nemen. Dachten we…. Helaas kwamen de pijnaanvallen terug.
Op verwijzing van de huisarts naar de neuroloog, een KNO-arts geconsulteerd zonder enige verlichting.
Na een scala aan medicatie (5 verschillende) was de conclusie van de neuroloog: aangezichtspijn. Advies:
zuurstofbehandeling bij een pijnaanval.
Uit een communicatie van het gezondheidscentrum een doorverwijzing naar de eigen fysiotherapeut
gevraagd. Deze gaf een verwijzing naar een in aangezichtspijn gespecialiseerde fysiotherapeut in Utrecht
voor behandeling van de kaakspier en kaakgewricht. Na diverse, niet oplossende pijnlijke
behandelingen, stuurde die door naar een befaamde KNO-arts in het UMC. Geen enkel positief resultaat
ook aldaar. Ondertussen kwamen de pijnaanvallen nu dagelijks en voor langere tijd opzetten en hielpen
pijnmedicatie, koelen en/of verwarmen niet meer. Licht, donker, stil of normaal geluid…. Het maakte niets
uit. Er werd zelfs geopperd door de ‘specialisten’ dat het probleem mogelijk psychisch zou kunnen zijn.
De weg naar de oplossing
Een buurvrouw gaf aan dat zijzelf met de behandelingen van Chiropractor R. M. Goede ervaringen heeft.
Deze heeft zich op aangezichtspijnen gespecialiseerd en zou wellicht de intensiteit en frequentie van de aanvallen kunnen behandelen. Een intake en afspraak waren snel gemaakt.
De eerste behandelingen van het kaakgewricht gaven al wat meer rust, maar de aanvallen bleven, zij het in
duur en zwaarte verminderd. Het koelen en masseren van het kaakgewricht gaven enigszins verlichting.
Omdat er op gegeven moment geen echte verbetering meer optrad en de behandelingen niet meer afdoende leken, opperde R. M. Dat gebitsplaatjes boven en onder de kaak weer in balans zou moeten brengen.
Nadat de plaatjes wel een verbetering, maar geen afdoend resultaat opleverde, stelde R. M. Een avondbezoek aan een gelieerde Tandarts Starrenburg voor. Deze tandarts maakt gebruik van speciale apparatuur
(T-scan) welke het mogelijk maakt, om zowel de volgorde alsmede de druk per tand/kies te bepalen als de
mond gesloten wordt om bij voorbeeld te kauwen. Dit om een beeld te krijgen waar de nieuwe vervangende
vullingen of kronen dienen te worden afgevlakt om het beste kauwresultaat te krijgen. Tot aan dat moment
heeft elke tandarts die we bezocht hebben, alleen met carbon deze testen gedaan.
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Volgens Dr. Starrenburg kan het gebruik van carbon als test verkeerd worden geïnterpreteerd met als
gevolg overbelasting van de kaakspieren welke op hun beurt ontstekingsreactie in de kaak- en neusholtes kan veroorzaken, met als mogelijk gevolg druk en dus aangezichtshoofdpijnen.
Volgens Dr. Starrenburg waren er correcties nodig aan de plaatjes en aan sommige tanden, om de juiste
volgorde en de juiste drukpunten te bepalen. Hij wilde eerst dat de kaak tot rust kwam door middel van
een aqua-splint. Dit zijn twee plastic kussentjes van elk 1,5 cmx 1,5 cm verbonden met een plastic buisje
gevuld met vloeistof, die bij druk op de ene kussen, de vloeistof naar de andere kant pompt waardoor
er aan beide kanten dezelfde weerstand optreedt. Vooral ’s nachts inhouden was het advies. De hoofdpijnaanvallen kwamen niet meer terug. Wel was er druk op het kaakgewricht, maar de diagnose klopte.
Na een week zonder problemen terug naar Honselersdijk voor de uiteindelijke afvlakking van gebitselementen en, na bijttesten, afvlakken en verhogen en nog meer bijttesten, werd het sein op groen gezet.
Op wat detailafvlakkingen en een nieuwe aqua-splint na, verder geen behandelingen meer en tot op
heden geen pijnaanvallen.
Wij zijn R. Meijer en Dr. Starrenburg zeer dankbaar, dat er na meer dan 2 jaar er nu een afdoende
oplossing geboden is.
Een tevreden patiënt
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