
 

1 - Er bestaat heel wat variatie in het tijdstip van doorbraak van melktanden. Bespreek de meest 
voorkomende afwijkingen en geef ook de klinische relevantie aan. 

 
Normale doorbraak heeft een brede variatie in tijdstippen en volgorde 

 start tussen 6 en 8 maanden, voltooid op 24-30 maanden. 

 volgorde: centrale ondersnijtand  bovensnijtanden  laterale ondersnijtanden  1e 
maaltanden  tussenliggende hoektanden  2e maaltanden 

 
A) con- en neonatale tanden 

 uitzonderlijk 

 bij geboorte of doorbraak na enkele weken 

 vaak hypoplastisch met vroegtijdig verlies 

 soms wegname noodzakelijk door problemen met borstvoeding 
 
B) vertraagde doorbraak 

 als het kind verder normaal ontwikkelt, dan geen zorgen maken  voor  18 maanden 
(~normale, brede variatie), anders zoeken naar onderliggende oorzaak 

 rubella moeder tijdens zwangerschap 

 endocriene stoornissen: hypothyroidie, hypofunctie van de hypofyse 

 voedingstekorten: hypovitaminose D 

 sommige etnische groepen 

 erfelijke aandoeningen: Down, cleidocraniale dysostose 
 
C) problemen bij doorbraak 

Associatie met veel klachten (lokale zwelling, roodheid, hypersalivatie, koorts, diarree, 
luieruitslag…).  
Er kan inderdaad een transiënte pericorontitis ontstaan als het tandzakje opent. 
Een gekoelde bijtring en eventueel paracetamol kunnen helpen 

 cave: er is slechts een zwak verband met klachten, schuif nooit klachten af op tanddoorbraak  
zonder een andere oorzaak gezocht te hebben (zeker niet bij koorts > 38.5°) 
bijv otitis media, luchtweginfecties, herpetische gingivostomatitis 

 cave pijnstillende gels: suiker, overdosering via snelle mucosale opname 
 

 
2 - De doorbraak van gebitselementen kan gepaard gaan met klinische symptomen.  
Welke symptomen kunnen zich voordoen? Waaruit bestaat de behandeling?  
 
A) dubbele tandenrij 

 definitieve tanden vaak linguaal van melkgebit in onderkaak 

 bij beweeglijkheid melktanden: geen behandeling nodig 

 als definitieve tanden >helft van kroonhoogte doorgebroken: doorverwijzen naar de tandarts 
 
B) pericoronitis 

 felle pijn (veel druk op het tandzakje), ontstoken tandvlees 

 ontstekingsreactie in het tandkiemzakje, wanneer de punt van de tand door het tandvlees  
prikt en een toegangplaats vormt tot een anaërobe ruimte 

 vooral bij definitieve maaltanden, vooral M3. Bij M1 kan dit voorvallen als hij doorbreekt  
voor er voldoende ruimte is voor een volledige doorbraak. 

 R/ bovenliggend tandvlees wegschrapen 
 
 



 

C) eruptiehematoom 

 blauwzwart verkleuren van het tandvlees, evt straaltje bloed in de mond bij stukspringen 

 veroorzaakt door stukspringen bloedvat bij pletten tandvlees via in doorbraak zijnde  
tandkiem 

 
D) persisterende melktanden 

 zie vraag 3 
 
 
3 - Tijdens het wisselen van melkgebit naar definitief gebit, kan het ‘spontane’ loskomen van een 
melktand uitblijven. Welke oorzaken van persisteren van melktanden ken je? Waaruit bestaat de 
behandeling?  

 
A) oorzaken 

 algemeen  
- genetische aandoening: amelogenesis imperfecta, Williams Beuren syndroom 
- systemisch: pseudohypoparathyroidie, syfilis, tbc 

 lokaal  
agenesie of malformatie opvolger, ankylose melktand, obstructie door surnumerair  
element of odontoom 
cave trauma of infectie melktand wat gevolgen heeft voor zijn opvolger (bijv impactie) 

 
B) therapie 

 behandeling van de oorzaak 

 specifiek 
De persisterende melktand verlies je sowieso (meestal tussen 20-30 jaar), dus neem hem 
weg voor er definitief een kleine spleet achterblijft waar alleen een minikunsttandje in gezet 
kan worden 

- transplantatie M3: voor volledige ontwikkeling ervan, dus tijdig 
- implant 
- (toekomst: tand laten ontwikkelen uit stamcellen) 

Cave: ook assymetrische doorbraak moet doorverwezen worden (er mag maximaal 4-6 maanden 
zitten tussen het wisselen van de snijtanden) 
 

 
4 - Bespreek de meest voorkomende afwijkingen in aantal gebitselementen.  
 
A) hypodontie 

 solitaire agenesie 
- frequentste congenitale gebitsanomalie 
- M3 (20-30%) > M2 > laterale bovensnijtand > centrale ondersnijtand 
- vaak symmetrisch of met gereduceerd contralateraal element 
- zelden in het melkgebit, indien zo ontbreekt de opvolger bij 50% 
- meestal erfelijk, evt omgevingsfactoren (infectie, endocrien, straling…) 
- behandeling: orthodontie, kleefbrug, transplantatie, implant, hoektand ombouwen 

 

 oligodontie/partiële anodontie 
- minstsens 6 ontbrekende tanden (excl M3) 
- heel zeldzaam, erfelijk bepaald 
- solitair voorkomen (meestal autosomaal dominant) of syndromaal (bijv ectodermale 

dysplasie) 



 

 anodontie 
- totale afwezigheid van gebitselementen 
- zeer zeldzaam 

 
B) hyperodontie 

 0.5-3% in het definitief gebit, 1% in het melkgebit.  
2x meer bij jongens 
75% bovenfronttanden 

 tijdige diagnose om positionering of doorbraak definitieve tanden niet verstoord te laten  
geraken 

 vaak atypische vorm (kegeltand) 

 meest frequent is de mesiodens: centraal tussen de bovensnijtanden, breekt vaak niet door,  
kegelvormig element, vaak met apex naar mondholte toe 

 
 
5 - Wat is ‘fluorosis’? Bespreek het klinische beeld. Hoe kan dit voorkomen worden? 
 
Endogene formatieve stoornis van het glazuur door chronische inname van een te hoge dosis 
fluoride tijdens de tandontwikkeling (tot 8 jaar, vooral tussen 1 en 4 jaar). 

 klinisch beeld: witte tot geelbruine vlekken en putvorming 

 preventie: voorzichtigheid met fluoride supplementen. Gebruik bij baby’s geen water dat geen 
“geschikt voor flesvoeding” label draagt ( vichy) 

 
 
6 - Bespreek de mogelijke oorzaken van post-eruptieve verkleuring van gebitselementen.  
 
A) Endogeen 
Roze tot bruingrijze verkleuring door desintegratie van bloedpigmenten vanuit de pulpa. Veroorzaakt 
door trauma of afsterven weefsel door gevorderde caries. 
 
B) Exogeen 
Verkleuring ontstaat door afzetten pigment op de tandstrucuur 

 tandbederf: krijtvlekken 

 oranje of groen: onvoldoende mondhygiëne 

 bruinzwart: bij weinig cariësgevoelige kinderen (ijzersulfide in speeksel met hoog 
buffervermogen), bij mucoviscidose tot 15%. 

 bruin: chloorhexidine mondspoelingen (verdwijnt vanzelf na stop, kan sneller verwijderd worden 
via polijsten) 

 bruin: roken 

 andere voedingselementen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

7 - Bespreek de mogelijke oorzaken van post-eruptieve afwijkingen van tandstructuur.  
 

 tandbederf: belangrijkst 

 erosie: zuren 
tanden spoelen weg en dentine komt bloot te liggen: gevoeligheid aan koude en een steeds 
gelere kleur 
- endogeen: GERD, ruminatie, anorexia/boulimia 
- exogeen: frisdranken (fruitsappen, citrusvruchten) 
 prevalentie stijgt enorm, ook al op heel jonge leeftijd : nieuwe bedreiging voor de 
mondgezondheid 

 attritie: slijtage door intensief gebruik (bijv bruxisme) 

 abrasie: afschuren (bijv sommige tandpasta’s) 

 abfractie: afbreken van een stukje glazuur door interne spanningen 

 traumatische gebitsschade 
 
  


