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Manipulatie bij acute
slotklachten van de kaak
Verbeteren van de maximale mondopening bij een
patiënt met een acute beperkte mondopening als
gevolg van een acute anteriore discusluxatie type III
Deze case study beschrijft de manueeltherapeutische behandeling bij een
patiënte van 31 jaar met een acute
bewegingsbeperking van het kaakgewricht ten gevolge van een anteriore
discusluxatie (ADD III). De vraagstelling is of in de acute fase van de
ADD III middels manipulatie een
snelle verbetering van mondopening,
mandibulaire functies en pijnvermindering kan worden bereikt met als
doel het voorkomen van chroniciteit.
Door Peter Boom

T

emporomandibulaire
disfunctie
(TMD) is een verzamelbegrip voor
een aantal aandoeningen van de
kauwmusculatuur, het kaakgewricht en functioneel gerelateerde structuren1,2. TMD kent een aantal verschijnselen
waaronder pijn, bewegingsbeperking en
kaakgewrichtsgeluiden, waarbij geen van
de genoemde symptomen op zichzelf kenmerkend is voor TMD. Over het algemeen
dienen twee of meer verschijnselen aanwezig te zijn om te kunnen spreken van TMD.
De meeste patiënten met TMD vragen hulp
in verband met de aanwezige pijn en functiebeperking van de kaak2.
Uit epidemiologisch onderzoek in de 80-er
jaren uitgevoerd bij een algemene Nederlandse populatie blijken TMD-symptomen
een prevalentie te hebben van 21,5%. Van
deze groep met TMD-symptomen behoeft
85% geen behandeling. De resterende 15%
(3,1% van de totale populatie) betreft de
mensen die dermate veel pijn of verlies van
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functie hebben dat men professionele hulp
zoekt3. In recentere internationale literatuur
varieert de prevalentie tussen de 3% en 15%
en de incidentie tussen de 3 en 6 per 100
per jaar4,5,6,7, mede afhankelijk van gebruikte definities betreffende TMD. Later onderzoek8 laat geen verschillen tussen TMDpatiënten in Nederland zien met betrekking
tot pijn, parafunctioneel gebruik, leeftijd
en sexe op basis van etniciteit. De mate van
scholing of de hoogte van de sociale klasse
heeft geen invloed op het voorkomen van
TMD-klachten9. De prevalentie van TMDklachten neemt toe vanaf de adolescentie
en de jong volwassenheid, en neemt na
het 45e jaar weer af. De verhouding man/
vrouw bedraagt 1:24,10. Volgens de Kanter3
komen slotklachten in meer of minder ernstige mate voor bij ongeveer 0,8% en een
beperkte mondopening (<30mm) bij 0,3%
van een algemene populatie in Nederland.
Ondanks de relatief hoge prevalentiecijfers
wordt in Nederland maar 0,87 behandeling
gegeven per 1.000 inwoners. Mogelijk is de
vraag naar diagnostiek groter dan de uiteindelijke behandelbehoefte11.
In de gespecialiseerde manueeltherapiepraktijk voor hoofd-, hals-, en kaakklachten
worden veel patiënten gezien met TMDklachten, waaronder patiënten met een acute beperkte mondopening (closed lock) door
een anterieure discusluxatie (ADD III). De
ervaring leert dat patiënten met een acute
closed lock verschillend worden behandeld.
Dit loopt uiteen van voedseladvies, medicatie (NSAID’s), afwachtend beleid, splinttherapie en/of fysiotherapie, injecties en zelden
chirurgie. Ook in de literatuur is hier geen
eenduidigheid over. De conclusie uit verschillende studies12,13 is dat er geen duidelijk
verschil in effectiviteit is tussen splinttherapie, mobilisaties, medicatie, arthrocentesis
(gewrichtspoeling) en manipulatie. Twee
systematische reviews14,15 ondersteunen de

effectiviteit van actieve en passieve oefentherapie ter vermindering van TMD-symptomen en het verbeteren van de mondopening. Hierbij moet worden vermeld dat de
interventies vaak slecht zijn beschreven en
dat er nogal wat methodologische tekortkomingen werden vermeld. Chirurgie heeft
een vergelijkbaar effect met conservatieve
behandeling bij een ADD III en wordt daarom als onnodig geclassificeerd16. Ook blijkt
geen verschil tussen arthroscopie, arthrocentesis met fysiotherapie of fysiotherapie
alleen17. Hier mist echter een beschrijving
van de inhoud van de fysiotherapeutische
behandeling. Andere studies pleiten voor
snelle behandeling middels arthrocentesis
en/of manipulatie, omdat deze concluderen
dat juist in de acute fase een goed resultaat
kan worden behaald18,19,20 en daardoor de
kans op weefselschade door de anterieure
discusluxatie wordt verminderd21. De Consensus Diagnostiek en Therapie in de Gnathologie vermeldt wel als therapie herstel van
intra-articulaire verhoudingen maar geeft
daarbij geen behandelvorm anders dan mobilisatie22.
In deze case study is de vraagstelling of
middels manipulatie een snelle verbetering
van mondopening, mandibulaire functies
en pijnvermindering kan worden bereikt.
Dit vergeleken met het natuurlijk beloop,
gemeten door zelfrapportage, van de patiënten; 34,1% herstel van functie na zes maanden23.

Het kaakgewricht
Het kaakgewricht is een synoviaal gewricht.
Het caput mandibula articuleert via roterende scharnierbewegingen ten opzichte
van de discus articularis. Tegelijkertijd kan
het complex van discus en caput langs het
tuberculum articulare bewegen. De discus
is stevig bevestigd aan het caput mandibulae. Dit beperkt de bewegingsvrijheid ervan
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ten opzichte van het caput. De verbinding
met het tuberculum articulare is losser,
waardoor het complex van discus en caput
gemakkelijk hierlangs kan transleren24.

III. Aangezien de slotverschijnselen optreden vanuit de gesloten mondpositie, spreekt
men wel van een closed lock. Risicofactor
voor het ontstaan van een ADD III lijkt een
disbalans tussen de (grootte, frequentie,
duur en richting van de) gewrichtsbelasting
en de adaptieve capaciteit van de weefsels
van het gewricht24,29,30.

Casus

Afb. 1. Obductiepreparaat van een kaakgewricht
bij geopende mond. In het onderste gewrichtscompartiment beweegt het caput mandibulae ten
opzichte van het onderoppervlak van de discus,
in het bovenste transleert het complex van caput
en discus langs het tuberculum articulare. (Bron:
Stegenga et al, 2000)

Afb. 2. Sagittale doorsnede door een kaakgewricht van een obductiepreparaat met discusluxatie en deformatie. Bij gesloten mond wordt het retrodiscale weefsel belast (1 = caput mandibulae; 2
= discus; 3 = retrodiscaal weefsel; 4 = tuberculum
articulare). (Bron: Stegenga et al, 2000)

Een anterieure discusluxatie is een verstoring van de normale gewrichtsmechanica.
De veelgebruikte term discusverplaatsing
is misleidend omdat dit suggereert dat deze
structuur zich eerst in een normale positie bevond. Dat de discus zich ook in een
gezond gewricht in een anterieure positie
kan bevinden, wordt ondersteund door
een groot aantal klinische en beeldvormende onderzoeken van kaakgewrichten
bij asymptomatische personen25,26,27,28. Een
discusluxatie uit zich door knappen als de
discus tijdens het openen in zijn normale
anatomische positie komt (reductie) en tijdens het sluiten reluxeert. Als reductie van
de discus niet meer optreedt, spreekt men
van een permanente discusluxatie of ADD

Patiënte is een 31-jarige vrouw met een acute beperkte mondopening, verwezen naar
onze praktijk door een specialist mondziekten en kaakchirurgie met als diagnose closed
lock.
Er zijn geen röntgenologische afwijkingen
gevonden. Geen rode vlaggen31, geen comorbiditeit. De acute beperkte mondopening is zonder duidelijke oorzaak ontstaan.
Patiënte heeft geen voorgeschiedenis van
kaakgewrichtsklachten behalve een niet
pijnlijke knap links. Dit duidde op een mogelijk reeds bestaande toegenomen translatiemogelijkheid tussen caput en discus,
een discusluxatie met reductie. De diagnose
acute anteriore discusluxatie zonder reductie links (ADD III) is gesteld door klinisch
onderzoek. Klinisch onderzoek is een valide
methode om een ADD type III te diagnosticeren32 ook in vergelijking tot MRI-onderzoek33.
Het klinische beeld van deze patiënte bestaat uit een acute beperkte maximale
mondopening (MMO) van 10mm, gemeten
interincisaal met een schuifmaat34, bij actief
openen is er een eindstandige deviatie naar
de aangedane zijde; links. Passief doorvoeren van de mondopening geeft maar een beperkte toename van de mobiliteit (+1mm).
Dit beeld komt overeen met de criteria voor
een blokkade in het kaakgewricht opgesteld
door Naeije et al in 200035.

Materiaal en Methode
De door de patiënte ervaren pijn werd
gemeten met een Visual Analoge Scale
(VAS). Betrouwbaarheid, responsiviteit en
validiteit van de VAS is sterk; test-hertest
betrouwbaarheid ICC = 0,95, interne consistentie cronbach’s a 0,9436, responsiviteit
SRM 1,20 en effect size 1,3437. De ervaren
functiebeperkingen zijn gemeten met de
PSK, die is toegespitst op patiënten met
TMD-klachten31. De responsiviteit is onderzocht bij patiënten met lage rugklachten. De correlatie tussen PSK en RDQ is
r = 0,69 - 0,75. De correlatie met de pijnintensiteit (VAS) is r = 0,70 - 0,80. De effect
size bij de PSK is voor de groep verbeterde
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rugpatiënten 1,63 en voor de niet-verbeterde
groep rugpatiënten 0,73. De area under the
ROC-curve (AUC) is 0,8238,39. De sensitiviteit, Pearson’s r = 0,78 en test-hertest betrouwbaarheid r = 0,84 zijn onderzocht bij
patiënten met knieklachten40 en bij patiënten met cervicale radiculopathie; ICC 0,82;
95%, CI 0,54 – 0,93, de construct validiteit
is hoger dan de NDI41. De PSK kan gebruikt
worden voor meerdere aandoeningen van
het bewegingsapparaat39.
Naast de PSK werd ook de vragenlijst Mandibulaire Functiebeperking, Groningen
(MFIQ)42 gebruikt om een ruimer inzicht te
krijgen in de door de patiënte ervaren functionele beperkingen. De MFIQ classificeert
kaakklachten aan de hand van 17 vragen
met een ordinale schaal (0,4). De MFIQ
wordt als valide en betrouwbaar beoordeeld
aan de hand van Spearman’s correlatie r =
0,84 (p < 0,001) bij patiënten met een pijnlijk en/of beperkte TMJ42,43.
De interventie bestond uit een manipulatie met als doelstelling het reponeren van
de discus articularis naar zijn normale positie waarbij een snelle verbetering van de
mondopening optreedt. Doelstelling is dat
deze verbetering een klinisch relevante verbetering laat zien op de gebruikte meetinstrumenten. Omdat het moeilijk is de discus articularis echt volledig te reponeren,
is het klinische resultaat, verbeterde MMO
en pijnvermindering, de graadmeter voor
het slagen van de interventie45. De uitgevoerde manipulatie staat beschreven in Craniomandibulaire dysfuncties, Steens en De
Wijer, pag. 14545. De manipulatie is niet in
lig maar in langzit op de behandelbank uitgevoerd. De reden voor deze aanpassing is
dat de auteur op deze manier het hoofd van
de patiënt beter kan fixeren en meer effectieve distractie kan geven. De manipulatie is
in totaal tweemaal uitgevoerd, eenmaal na
de baselinemeting en na een week, een dag
voor de derde meting. Daarnaast werden
volgens protocol uit de Toolkit Orofaciale
Fysiotherapie31 mobiliserende oefeningen
en spierrekkingsoefeningen meegegeven
als huiswerk met als doelstelling de gewonnen mobiliteit te onderhouden.
Voor de interventie werd een baselinemeting (meting 1) uitgevoerd bestaande uit een
meting van de MMO, VAS pijn, PSK voor
TMD patiënten. De andere metingen vonden plaats een dag na de interventie (meting 2), een dag na de tweede interventie, na
een week (meting 3), na zes weken (meting
4) en na drie maanden (meting 5) waarbij
dezelfde meetinstrumenten werden inge15
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le, actuele pijn) en de scores op de PSK waren mondopenen 96mm, kauwen 92mm
en spreken 78mm.
Een dag na de interventie (meting 2) bleek
er een grote verbetering te zijn opgetreden
van de mondopening; van 10mm tot 45mm.
De pijnscore op de VAS was gedaald van
100mm tot 61mm. De PSK liet op alle fronten en vooruitgang zien; voor de mondope-

zet. Bij meting 3 en meting 5 werd de MFIQ
afgenomen. Deze lijst was minder geschikt
voor de acute fase omdat er sprake was van
een bijna volledige functiebeperking.

Resultaten
De baselinemeting (meting 1) liet een beperkte mondopening zien van 10mm. De
pijnscore op de VAS was 100mm (maxima-

In tabel 1 zijn de maximale mondopening in mm. en de pijnscore op de VAS in mm. weergegeven.
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In tabel 2 wordt de PSK score in mm.weergegeven.
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Conclusie

n spreken

78

36
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0

Om te kunnen bepalen of de gemeten verschillen ook relevant zijn met betrekking tot
het klinische resultaat moeten de meetresultaten worden afgezet tegen de gegevens
uit de literatuur betreffende de smallest detectable difference en minimale klinisch relevante verbetering.
De smallest detectable difference voor
de maximale mondopening is 5mm, een
minimaal klinisch relevante verbetering
bedraagt 9mm43. De smallest detectable
difference voor actuele pijn in de temporomandibulaire regio op de VAS is 28mm44,
de minimale klinisch relevante verbetering
bedraagt 38%46. De smallest detectable difference voor de MFIQ is een vermindering
van 14 eenheden op de schaal van 0 tot 6842.
Voor individuele patiënten is het minimaal
meetbaar verschil op de PSK een verandering in score van 25mm38,39. Een klinische
relevante verandering op de PSK-score is
niet bij TMD-patiënten maar bij patiënten

In tabel 3 wordt de uitkomst van de MFiQ weergegeven.
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ning van 96mm naar 47mm, voor kauwen
van 92mm naar 51mm en voor spreken van
78mm naar 36mm.
Na de tweede manipulatie (meting 3) verbeterde de MMO van 45mm tot 50mm,
De pijnscore op de VAS verminderde tot
28mm. De PSK liet op alle activiteiten
een verdere daling zien, voor spreken tot
24mm, kauwen tot 38mm en mondopenen
tot 33mm.
Bij deze meting werd voor het eerst de
MFIQ afgenomen. Patiënte scoorde een
somscore van 35 en een ruwe score van 0,5
hetgeen resulteert in een functiebeperking
rating van 3; matige functiebeperking. De
resultaten zijn in de tabellen 1, 2 en 3 weergegeven.
De 4e meting na zes weken en 5e meting
na drie maanden zijn bedoeld om te controleren of de kortetermijnveranderingen
ook aanhouden. Deze metingen zijn ook
van belang om te kunnen bepalen of de gemeten veranderingen groter zijn dan het te
verwachten natuurlijke beloop.
Het beeld van de 4e en 5e meting zijn identiek. Op alle gemeten items vindt verdere afname plaats. De VAS-pijnscore vermindert
tot 0mm, De scores op de PSK bij meting
4 en 5 zijn bijna identiek en bedragen voor
mondopenen 0mm, voor spreken 0mm
en voor kauwen respectievelijk 12mm en
10mm. Ook op de MFIQ is de score sterk
verlaagd. De somscore naar 1. de ruwe score
naar 0,01 wat resulteert in een functiebeperking rating van 0; geen/ geringe functiebeperking.

3 maanden

n somscore

35

1

n ruwe score

0,5

0,01
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met lage rugklachten onderzocht. Deze
bedraagt 64%38,39. Ten aanzien van TMDpatiënten kan dit vooralsnog alleen indicatief worden gebruikt.
Bovenstaande betekent dat bij de tweede
meting op alle items significante en klinisch relevante verbeteringen zijn opgetreden. Deze verbeteringen zetten zich in
de volgende metingen voort. De verandering gemeten met de MFIQ van 35 naar 1
is ook een klinisch relevantie verandering.
Op basis van deze uitkomsten kan met de
nodige voorzichtigheid worden geconcludeerd dat er een samenhang aanwezig is
tussen de manueeltherapeutische behandeling in de vorm van manipulatie en het
verbeteren van de maximale mondopening, het verminderen van de pijn en het
bewerkstelligen van een klinische relevante verbetering van de beperkte functies bij
deze patiënte.

Discussie
Door het middels manipulatie reponeren
van de discus articularis naar zijn ‘normale’ positie is een situatie ontstaan waarbij
een snel herstel van de maximale mondopening optrad. Hierdoor verbeterde de
mandibulaire functies en nam de pijn
sterk af. Deze veranderingen waren groter
en sneller bereikt dan verwacht mag worden op basis van de gegevens over het natuurlijke beloop23 en waren klinisch relevant. De manipulaties zijn uitgevoerd met
een tussenpose van een week. De keuze
van deze periode is willekeurig en wordt
niet ondersteund door literatuur. Een kortere tussenpose zou wellicht kunnen leiden tot een sneller resultaat.
De toegepaste manipulatie werd in een
andere positie uitgevoerd dan beschreven.
Deze verandering kan invloed gehad hebben op de uitkomsten van de interventie.
Omdat dit een single case report betreft
kunnen de uitkomsten niet worden gegeneraliseerd. Daarnaast dient te worden
gemeld dat de therapie naast manipulatie
bestond uit huiswerkoefeningen, instructie, uitleg en advies.
De in de inleiding beschreven bevindingen uit de literatuurstudie toonde tegenstrijdigheden voor wat betreft de effectiviteit van behandeling van TMD-klachten
waaronder de anterieure discusluxatie
(ADD III). Mogelijke verklaringen voor de
geconstateerde verschillen zijn de tekortkomingen in de methodologische kwaliteit
van de studies, het gebrek aan beschrijving
van de uitgevoerde fysiotherapeutische of
manueeltherapeutische behandeling en

Samenvatting
Deze case study beschrijft de manueeltherapeutische behandeling bij een patiënte van 31
jaar met een acute bewegingsbeperking van het kaakgewricht ten gevolge van een anteriore
discusluxatie (ADD III). De klachten zijn acuut ontstaan, een dag voordat zij door de specialist
mondziekten en kaakchirurgie werd verwezen naar de manueel therapeut / orofaciaal fysiotherapeut.
Deze patiënte kenmerkte zich door een beperkte maximale mondopening van 10mm. De maximale pijnscore op de Visual Analoge Scale was 100mm. De functiebeperkingen – openen van
de mond, kauwen en spreken – werden in kaart gebracht door de vragenlijst Patiënt Specifieke
Klachten (PSK). De algemene kaakgerelateerde functiebeperkingen werden gemeten met de
Mandibulaire Functiebeperking Vragenlijst (MFIQ).
De vraagstelling is of in de acute fase van de ADD III middels manipulatie een snelle verbetering van mondopening, mandibulaire functies en pijnvermindering kan worden bereikt met
als doel het voorkomen van chroniciteit. Een chronische ADD III vereist vaak een moeizame,
langdurige en multidisciplinaire behandeling.
De behandeling bestond uit tweemaal een manipulatie van het art. temporomandibularis met
als doel de discus te reponeren naar zijn normale positie. Daarnaast instructie en advies. Ook
werden huiswerkoefeningen meegegeven voor mobiliteit en spierlengte.
Patiënte herstelde volledig ten aanzien van de beperkte mondopening. Zowel het herstel van de
beperkte mondopening, als de ervaren pijn verbeterde meer dan de smallest detectable diffe-

rence. De functionele beperkingen gemeten met de PSK verminderden met meer dan 90%. Op
de MFIQ verbeterde patiënte van een functiebeperking rating 3 naar functiebeperking rating 0.
Met de nodige voorzichtigheid kan worden geconcludeerd dat er een mogelijke samenhang
aanwezig is tussen de manueeltherapeutische behandeling in de vorm van manipulatie en het
verbeteren van de maximale mondopening, het verminderen van de pijn en het verbeteren van
de beperkte functies.

mogelijk nog niet geïdentificeerde subgroepen. Er is behoefte aan methodologisch goed
onderzoek specifiek gericht op de closed lock,
waarbij een duidelijk onderscheid tussen
acute en chronische fase wordt gemaakt. Het
goed beschrijven hierbij van de toegepaste
interventie is van belang. Enerzijds om te
beoordelen of de beschreven therapie toepasbaar is in de eigen werksetting, anderzijds in verband met eventuele complicaties.
Een van de beschreven complicaties is een
posterieure discusluxatie zonder reductie die
optrad na een manipulatie bij een ADD II48.
In deze case study is gebruik gemaakt van
twee vragenlijsten die mandibulaire functiebeperkingen in kaart brengen namelijk de
PSK en de MFIQ. Deze keuze was bewust gemaakt omdat er enige onzekerheid bestond
over de betrouwbaarheid en validiteit van de
PSK in relatie tot mandibulaire stoornissen,
terwijl de betrouwbaarheid en validiteit van
de MFIQ juist goed te noemen is. De MFIQ
lijkt door zijn uitgebreidheid echter minder
geschikt in de acute fase waarin er sprake
is van een bijna volledige functiebeperking.
De PSK lijkt hiervoor juist meer geschikt. In
deze case study hadden beide vragenlijsten
vergelijkbare uitkomsten. Achteraf gezien
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was het gebruik van de PSK voldoende geweest om de functiebeperkingen en het verloop hiervan in de tijd in kaart te brengen.
Deze casus geeft een indruk van het manueeltherapeutisch handelen, evidence based en
op basis van klinische expertise, in de voor
hoofd-, hals-, en kaakklachten gespecialiseerde praktijk.
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