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Externe cervicale resorptie:
element altijd verloren?
Door (licht) trauma of orthodontische behandeling kan externe cervicale resorptie
optreden. Vaak aan de voortanden. Doordat deze laesies tot diep binnen in het
element én de ‘entrees’ meestal tot ver onder de gingiva gaan, wordt soms te
snel tot extractie overgegaan. Middels twee casussen wil ik laten zien dat deze
elementen met een chirurgisch-restauratieve behandeling in één zitting behandeld
en behouden kunnen worden. door Irfan Abas

E

en gebitselement kan verloren gaan door een plaquegerelateerd ziekteverloop, zoals cariës en parodontitis.
Door inspanningen van de beroepsgroep en de overheid, waarbij veel nadruk wordt gelegd op preventieve tandheelkunde, nemen de eerdergenoemde ziektebeelden gelukkig
af, met name bij de jongere bevolking. Een niet-plaquegerelateerde oorzaak van gebitsproblematiek is trauma aan de
dentitie. Hierbij kunnen beschadigingen van het glazuur en
dentine optreden bij verplaatsing van de radix binnen de
tandkas (luxatie), of het geheel uit de alveole komen van de
radix (avulsie). In het geval van een licht trauma, zoals een
subluxatie, wat het geval is als de radix in de tandkas bewogen is zonder dat deze significant is verplaatst, kan de schade
in eerst instantie meevallen. Op termijn kan zich echter wel
externe cervicale resorptie ontwikkelen. Dit is een niet-cariologisch fenomeen, waarbij mogelijk vanwege het trauma langs
de cervicale rand wortelresorptie optreedt die zich ontwikkelt
in apicale, coronale en pulpale richting. Door beschadiging
van het wortelcement, dat de radix moet beschermen tegen
osteoclasten uit het alveolair bot, hebben osteoclasten en
macrofagen direct toegang tot het worteldentine.1
Andere oorzaken van externe cervicale resorptie kunnen
zijn: orthodontische behandeling, anatomische defecten zoals
dens invaginatus, en traumatische occlusie. Als de tandarts of
de patiënt de resorptie tijdig signaleert, kan het element behandeld worden en daarmee behouden blijven. Het is daarom
verstandig om hierop te letten tijdens elk periodiek preventief
onderzoek. De herkenning is hierbij van belang.
Externe cervicale resorptie kenmerkt zich door een rossige/rode doorschemering langs de cervicale rand van een
gebitselement, in het Engels beschreven als een ‘pink spot’,
die zich zowel aan labiobuccale als linguopalatale zijde kan
manifesteren. Uit onderzoek van Mavridou uit 20172 komt
de externe cervicale resorptie het meeste voor bij centrale
incisieven (29%), cuspidaten (14%) en mandibulaire molaren
(14%), maar in principe kan elk gebitselement hierdoor zijn
aangedaan. Op de periapicale of bitewing röntgenopnames
is deze te herkennen als een radiolucentie langs de hals, die
in principe te dicht op het alveolair bot zit voor een carieuze

8

TANDARTSPRAKTIJK | december 2019

Irfan Abas is tandarts-implantoloog en restauratief tandarts
(NVvRT en EPA). Hij is werkzaam in zijn eigen praktijk in Bussum (tandartsabas.nl) en als implantoloog in Zoetermeer en
Bovenkarspel. Tevens is hij redacteur van TP voor implantologie
en restauratieve tandheelkunde. Sinds 2019 is hij gestart met
zijn eigen opleidingstraject voor tandartsen die willen leren
implanteren: de Abas Implant Academy.

laesie. In dit artikel zal ik een tweetal casussen laten zien die
ik behandeld heb middels een chirurgisch-restauratieve benadering met een aantal jaren follow-up.

Casus 1 (afbeelding 1-12)
Een patiënt van 67 jaar meldt zich bij mijn collega als nieuwe
patiënt voor een eerste controle. De collega valt op dat langs
de labiocervicale rand van de 11 een roze verkleuring zichtbaar is. De patiënt geeft in de anamnese aan dat dit sinds
een half jaar aanwezig is en dat hij deze niet weggepoetst
krijgt. De tandarts meet geen verdiepte pockets rondom het
element, maar met de sikkelsonde voelt hij dat het glazuur
onderbroken is. Hij vindt een periapicale opname gerechtvaardigd en daarop constateert hij een radiolucentie cervicaal
in de glazuurradix, waarmee zijn vermoeden wordt bevestigd
dat deze resorptie dieper onder de gingiva loopt. Hierdoor
kan hij deze laesie na curettage niet goed afsluiten door middel van een restauratie (afbeelding 1-2). Hij besluit daarom de
patiënt naar mij te verwijzen voor een chirurgisch-restauratieve aanpak.
De patiënt is gezond en gebruikt geen medicatie. Voor de
chirurgie krijgt de patiënt adequate pijnstilling en een antiseptisch zuurstofhoudend spoelmiddel (Blue M Mouthwash)
voorgeschreven. De externe cervicale resorptie beperkt zich
in deze casus enkel tot labiaal, daarom kies ik voor twee papillasparende incisies en na een intrasulculaire incisie schuif
ik de gingiva af (afbeelding 3-4). Het defect is nu goed zichtbaar: dit heeft zich zowel in coronale richting glazuur-dentine
ontwikkeld met roze glazuur tot gevolg en loopt binnen de
radix zowel in apicale richting, als tot rond het wortelkanaal.
Met een excaveerboor verwijder ik het verweekte weefsel tot

ik in hard dentine ben (afbeelding 5). De pulpa schemert licht
door, maar is niet geëxponeerd. Een endodontische behandeling laat ik daarom voorlopig achterwege. De restauratie
wil ik zo droog als mogelijk aanbrengen. Door de flap heb ik
niet alleen last van speeksel, maar ook van bloed. Ik breng
daarom een rubberdam over het defect aan, waar ik de klem
niet tot op het element maar tot op het bot moet zetten om
een overzichtelijk en toegankelijk werkveld tot het defect te
kunnen hebben.
Nu het werkveld goed droog ligt (afbeelding 6) kan ik
starten met de restauratie. Op de geëxcaveerde wortel hoef
ik geen ets aan te brengen, maar enkel primer (20 seconden
inwerktijd en nadien zacht uitblazen) en bonding (SE Bond
Kuraray – 5 seconden inwerktijd, zacht uitblazen en belich-

Afb. 1 Pink spot cervicaal.

ten) om daarna in laagjes composiet aan te brengen en te
belichten. Ik werk het composiet (Tokuyama) onder de rubberdam af (dat ik pas na het polijsten verwijder). Doordat het
om een kleine flap gaat, kan ik deze gemakkelijk terugplaatsen
met vijf enkele hechtingen van 6-0.
De patiënt zie ik na twee weken terug voor het verwijderen van de hechtingen. De genezing is zonder complicaties
verlopen en de zachte weefsels zien er rustig uit – de composietrestauratie is nauwelijks van de radix te onderscheiden
(afbeelding 7-10). Bij de volgende controle, 6 maanden na de
behandeling, blijkt de gingiva weer hersteld tot de oorspronkelijk vorm en op de periapicale röntgenopname zie ik geen
afwijkingen aan de radix. Er zijn geen radiolucenties rondom
de restauratie (afbeelding 11-12).

Afb. 2 Periapicale opname.

Afb. 3 Flapdesign.

Afb. 4 Na afschuiven flap.

Afb. 5 Na excavatie.

Afb. 6 Aanbrengen rubberdam.
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Afb. 7 Composietrestauratie geplaatst.

Afb. 8 Na verwijderen rubberdam.

Afb. 9 Wond gehecht.

Afb. 10 Twee weken postoperatief.

Afb. 11 Controle na 6 maanden.

Casus 2 (afbeelding 13-29)
De tweede casus betreft een verwijzing van een jongen van 17
jaar door zijn eigen tandarts met het verzoek tot extractie van
de 22 en het plaatsen van een implantaat. Dat ik veel gepubliceerd heb op het gebied van esthetische implantologie zal de
verwijzer gemotiveerd hebben. Tijdens de periodieke preventieve controle bij de eigen tandarts had de patiënt al gezegd
zich te storen aan de roze vlek aan zijn voortand. Dit bleek
externe cervicale resorptie te zijn, waarop verwijzing naar
mij volgde. Bij het initiële onderzoek waren de patiënt en zijn
moeder voorbereid op een behandeling door middel van extractie. Bij het klinisch onderzoek bleek de resorptie vérgaand
te zijn, getuige de zeer forse pink spot. De periapicale opname
bracht echter aan het licht dat de resorptie zich niet beperkte
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Afb. 12 Röntgenbeeld na 6 maanden.

tot cervicolabiaal, maar dat ook het distocoronale deel van
de radix resorptie toonde (afbeelding 13-14). Ondanks dat dit
een verslechterde prognose van het element betekende, vond
ik dat het element een kans verdiende voor een chirurgischrestauratieve aanpak. Mijn argumenten hiervoor waren de
leeftijd van de patiënt (17 jaar): te jong voor een implantaat,
en het feit dat het element geen parodontale of endodontische problemen kende. Het was alleen een uitdaging het
resorptieweefsel te verwijderen en het vervaardigen van een
goede, afsluitende restauratie. Op de periapicale opname zijn
kortere radices zichtbaar van de elementen 21 en 22, mogelijk
een neveneffect van eerdere orthodontische behandeling.
Ik besluit te starten met een flap instrasulculair van de
22, 23 met een kleine ontspanningsincisie distaal van de 23

Afb. 13 Beginsituatie casus 2.

Afb. 15 Na afschuiven flap .

Afb. 14 Röntgen voor behandelen.

Afb. 16 Na curettage resorptie.

Afb. 17 Aanbrengen rubberdam.

(afbeelding 15). Hierna heb ik met een kleine excavatieboor
de resorptie voorzichtig verwijderd, waarbij ik ervoor zorgde
niet uit te komen in de pulpa door de buitenwand van het
wortelkanaal te ontzien. Ook het distale deel van de resorptie
en daarmee een klein deel van de radix heb ik daarbij verwijderd.
Nu het element schoon en vrij van resorptie is, komt het
uitdagende deel van het restaureren, omdat in deze casus de
resorptie niet beperkt was gebleven tot het cervicale deel. Ik
besluit eerst rubberdam met een frontklem aan te brengen tot
het cervicale deel van de resorptie. Nadat dit goed gelukt was,
bedacht ik om een approximale metalen matrixband in verticale zin te plaatsen, zodat deze deels het defect aan distale
zijde zou afsluiten. Dit lukte, waardoor het te restaureren

gebied goed geïsoleerd bleef en dus vrij van bloed en speeksel. Na dezelfde bondingprocedure als in casus 1 (20 seconden aanbrengen primer, 10 seconden bonding en belichten,
SE Bond Kuraray) breng ik een esthetisch composiet (Filtek
XTE Supreme, 3M) in laagjes aan en werk dit vervolgens glad
met het element af (afbeelding 17-20). Na het verwijderen
van de rubberdam is goed te zien dat ik een deel van de radix
heb vrijgelaten van composiet, zodat hier weer aanhechting
van de zachte weefsels kan plaatsvinden. Doordat daar geen
alveolair bot meer tegenaan ligt, verwacht ik niet dat het
resorptieproces opnieuw begint (afbeelding 21). Vervolgens
plaats ik de flap voorzichtig terug en ook dat gaat naar wens.
Ik breng in de distale papil een verticale matrashechting aan
om de papil op zijn plek te houden en niet naar cervicaal
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Afb. 18 Eerste laag composiet.

Afb. 19 Composietrestauratie
aangebracht.

Afb. 20 Na afwerken restauratie.

Afb. 21 Verwijderen rubberdam.
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Afb. 22 Terugplaatsen van de flap.

Afb. 23 Na hechten.

Afb. 24 2 weken postoperatief.

Afb. 25 8 weken post operatief.
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Afb. 26 1 jaar postoperatief.

Afb. 27 Geen pockets distaal.

Afb. 28 Röntgenbeeld na
1 jaar.

te trekken, om recessie te voorkomen. De distale ontspanningsincisie sluit ik met 2 solitaire hechtingen (Glycolon 5-0
Resorba) (afbeelding 22-23).
Ik geef de patiënt opdracht gedurende twee weken niet in
het operatiegebied te poetsen of te flossen, rageren of stoken. Om plaquevorming en infectie te voorkomen, laat ik de
patiënt gedurende die twee weken voor het verwijderen van
de hechtingen de mond tweemaal daags te spoelen met een
zuurstofbevattend spoelmiddel (Blue M Mouthwash).
Wanneer ik de patiënt terugzie voor het verwijderen van de
hechtingen zie ik dat de wond netjes en zonder complicaties
genezen is (afbeelding 24). De patiënt krijgt de instructie
om goed te blijven poetsen en ik plan een controle-afspraak
in voor over 8 weken. Dan ziet de gingiva er zeer rustig uit,
alhoewel de distale papil ingedeukt is (afbeelding 25). Ik wil
wel de casus blijven vervolgen en maak met hem een afspraak
1 jaar na de chirurgie om dan ook een periapicale opname te
maken ter controle van de restauratie.
Na 1 jaar blijken de zachte weefsels volledig hersteld; de
distale radix is ook niet te sonderen. Het röntgenbeeld ziet
er rustig uit, er zijn geen periapicale afwijkingen of nieuwe
resorptielaesies waar te nemen (afbeelding 26-28). Ik voer tevens een sensibiliteitstest uit, waarbij het element reageert op
koude. Een laatste controle voeren we 2 jaar na de chirurgie
uit. Het beeld is dan niet veranderd en het röntgenbeeld (afbeelding 29) laat ook dan geen afwijkingen zien. Door in deze
casus voor een chirurgisch-restauratieve aanpak te kiezen,
hebben we de jonge patiënt een extractie kunnen besparen en
de weefsels om het element heen intact kunnen houden.

Afb. 29 Röntgenbeeld na
2 jaar.

In de bovenbeschreven casuïstiek heb ik geen gebruik gemaakt van cone beam computed tomography-scans (CBCT),
omdat deze defecten goed te diagnosticeren waren op periapicale opnamen. Volgens de literatuur kan bij vérgaande
laesies een CBCT-scan meer gedetailleerde informatie over
het defect bieden.
1 Warnsinck CJ, Shemesh H. Externe cervicale wortelresorptie. Ned Tijdschr
Tandheelkd 2018; 125: 109-115
2 Mavridou AM, Bergmans L, Barendregt D, Lambrechts P. Descritive analysis of factors associated with external cervical resorption. J Endod 2017a;
10: 1602-1610.

december 2019 | TANDARTSPRAKTIJK

13

