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Cross-sectioneel	 onderzoek	 richt	 zich	 op	 het	 observeren	 van	 individuen	 in	 hun	 natuurlijke	

leefomgeving	 (ook	 wel	 omschreven	 als	 een	 "momentopname"	 van	 een	 groep	 individuen).	

Cross-sectionele	studies	zijn	niet	alleen	erg	handig	om	bepaalde	kenmerken	van	een	populatie	

te	 beschrijven,	 zoals	 de	 prevalentie	 van	 een	 ziekte,	 ze	 kunnen	 ook	 worden	 gebruikt	 om	

potentiële	 risico-indicatoren	 te	 bepalen	 die	 verband	 houden	 met	 deze	 ziekte.	 Dergelijk	

observationeel	onderzoek	kan	dus	de	eerste	stap	zijn	voor	het	screenen	van	hypothesen	die	

vervolgens	 op	 degelijke	 wijze	 kunnen	 worden	 bestudeerd	 met	 behulp	 van	 een	

cohortonderzoek	of	gerandomiseerde	gecontroleerde	studie.	Cross-sectionele	studies	gericht	

op	temporomandibulaire	disfuncties	(TMD’s)	onder	jongeren	zijn	dus	belangrijk	om	meer	te	

leren	over	de	aanwezigheid	van	dergelijke	stoornissen	binnen	deze	groep.	Daarnaast	geven	ze	

informatie	 over	 de	 ziektelast	 en	 kunnen	 ze	 klinische	 context	 bieden	 voor	 diagnostische	

besluitvorming.	 Helaas	 zorgen	 verschillen	 in	 definitie,	 diagnostische	 methode	 en	

leeftijdsverdeling	van	de	verschillende	studies	ervoor	dat	er	geen	conclusies	kunnen	worden	

genomen	over	het	vóórkomen	van	TMD's	onder	jongeren.	Aangezien	de	prevalentie	van	TMD’s	

voornamelijk	binnen	westerse	populaties	is	vastgesteld,	zijn	de	mogelijk	belangrijke	raciale	of	

etnische	 prevalentiepatronen	 nauwelijks	 bekend.	 Dit	 geldt	 ook	 voor	 bruxisme,	 een	

oromotorische	activiteit	waarvan	algemeen	wordt	aangenomen	dat	deze	verband	houdt	met	

TMD's.	 Hoewel	 er	 wereldwijd	 veel	 studies	 zijn	 uitgevoerd	 naar	 bruxisme	 bij	 kinderen	 en	

adolescenten,	 is	 er	 weinig	 bekend	 over	 het	 vóórkomen	 ervan	 binnen	 niet-blanke	

bevolkingsgroepen.	 Opnieuw	 verhindert	 de	 variëteit	 in	 gehanteerde	 methodologieën	 het	

trekken	van	harde	conclusies.	Om	meer	inzicht	te	krijgen	in	de	prevalentie	en	risico-indicatoren	

van	TMD's	en	bruxisme	onder	jongeren	hebben	wij	diverse	cross-sectionele	studies	uitgevoerd	

bij	kinderen	en	adolescenten	in	Indonesië	en	Nederland.	Een	andere	studie	richtte	zich	weer	

op	de	mogelijke	geografische	variatie	van	bruxisme.	Daartoe	werden	vragenlijsten	verspreid	

onder	jongerenpopulaties	in	drie	sociaal-cultureel	verschillende	landen:	Indonesië,	Nederland	

en	Armenië.	

In	 veel	 cross-sectionele	 studies	 wordt	 een	 klinische	 beoordeling	 van	

kaakgewrichtsgeluiden	 uitgevoerd	 door	 middel	 van	 auscultatie,	 palpatie	 of	 beide.	 Eerdere	

studies	 wezen	 echter	 uit	 dat,	 wanneer	 deze	 klinische	 onderzoeksmethoden	 worden	

vergeleken	met	MRI	(als	een	gouden	standaard),	er	een	slechte	overeenkomst	kan	zijn	tussen	

hen	in	het	herkennen	van	de	zogenoemde	anterieure	discusverplaatsing	met	reductie	(ADDR).	



Aangezien	ADDR	pas	klinisch	relevant	wordt	zodra	het	de	gewrichtsfunctie	verstoort,	 is	een	

onderzoek	uitgevoerd	om	de	validiteit	van	twee	functionele	methoden	gericht	op	de	diagnose	

van	 ADDR	 te	 onderzoeken,	 namelijk	 klinisch	 onderzoek	 (door	 middel	 van	 auscultatie	 en	

palpatie)	en	opto-elektronische	bewegingsregistratie	met	Oral	Kinesiology	Analysis	System-3D	

(OKAS-3D)	(hoofdstuk	2).	We	vonden	dat,	voor	beide	functionele	methoden,	de	kans	op	een	

vals-positieve	ADDR-diagnose	laag	is	in	vergelijking	met	MRI.	We	vonden	ook	dat	discrepantie	

tussen	de	functionele	diagnostische	methoden	en	de	beeldvormingsmethode	voornamelijk	te	

wijten	is	aan	positieve	MRI-bevindingen	bij	asymptomatische	individuen.	Deze	studie	beveelt	

de	klinische	onderzoeksbenadering	aan	voor	ADDR-herkenning	in	cross-sectionele	studies.	

ADDR	 is	 de	 meest	 voorkomende	 internal	 derangement	 van	 het	 kaakgewricht	

(verandering	van	de	positie	of	 vorm	van	de	gewrichtsweefsels)	bij	 volwassenen.	Het	wordt	

echter	 ook	 vaak	 waargenomen	 onder	 jongeren,	 waarbij	 hogere	 prevalentiecijfers	 worden	

gevonden	 bij	 adolescenten	 in	 vergelijking	 met	 kinderen.	 Anatomische	 en	 biomechanische	

factoren	 zijn	mogelijke	 factoren	die	 bijdragen	 aan	de	ontwikkeling	 van	ADDR.	Om	meer	 te	

weten	 te	 komen	 over	 de	 prevalentie	 van	 ADDR	 en	 de	 associatie	 ervan	 met	 verschillende	

potentiële	 risicofactoren,	 werd	 een	 klinisch	 onderzoek	 uitgevoerd	 binnen	 een	 populatie	

bestaande	uit	kinderen,	adolescenten	en	 jongvolwassenen	 (hoofdstuk	3).	Deze	studie	werd	

uitgevoerd	in	Azië,	aangezien	de	meeste	kennis	over	dit	onderwerp	afkomstig	is	van	studies	

die	zijn	uitgevoerd	bij	Kaukasische	individuen.	De	bevindingen	van	deze	studie	wezen	erop	dat	

de	prevalentie	van	ADDR	toeneemt	met	de	leeftijd,	met	een	piek	tijdens	de	adolescentiejaren.	

Biomechanische	factoren	als	gevolg	van	mondgewoonten	lijken	een	belangrijke	rol	te	spelen	

bij	de	ontwikkeling	van	ADDR.	

TMD-pijn	kan	een	grote	invloed	hebben	op	iemands	fysieke	vermogen	en	psychosociale	

functioneren.	Tegelijkertijd,	hoe	langer	de	pijn	aanhoudt,	hoe	groter	de	verzwarende	rol	van	

psychosociale	 risicofactoren	 kan	 zijn.	 Daarom	 hebben	 we	 een	 studie	 uitgevoerd	 om	 de	

prevalentie	van	TMD-pijn	onder	Indonesische	kinderen	en	adolescenten	te	beoordelen,	en	om	

te	onderzoeken	welke	fysieke	en	psychosociale	risico-indicatoren	hiermee	zijn	geassocieerd	

(hoofdstuk	 4).	 Een	 vragenlijst	 die	 werd	 gebruikt	 in	 een	 eerdere	 studie	 binnen	 een	 jonge	

Nederlandse	populatie	werd	vertaald	zodat	deze	in	Indonesië	kon	worden	gebruikt.	Vervolgens	

werden	 vragenlijsten	 verspreid	 onder	 leerlingen	 van	 scholen	 in	 het	 gebied	 in	 en	 rondom	

Jakarta.	Dit	werd	gedaan	voor	twee	groepen:	kinderen	in	de	leeftijd	van	7	tot	en	met	12	jaar	



(rapportage	 door	 de	 ouders)	 en	 adolescenten	 in	 de	 leeftijd	 van	 13	 tot	 en	 met	 18	 jaar	

(zelfrapportage).	Uit	deze	studie	bleek	dat	pijngerelateerde	TMD's	geregeld	voorkomen	binnen	

de	 jonge	 Indonesische	 bevolking.	 Bij	 zowel	 kinderen	 als	 adolescenten	 behoorden	

psychologische	 factoren	 en	 de	 aanwezigheid	 van	 lichamelijke	 pijnen	 tot	 de	 sterkste	

voorspellers	 van	 pijngerelateerde	 TMD's,	 naast	 mondgewoonten	 (kinderen)	 en	 slaap-	 en	

waakbruxisme	(adolescenten).	Aan	de	andere	kant	leek	de	sociaal-economische	status	van	de	

ouders	 geen	 invloed	 te	 hebben	 op	 de	 aanwezigheid	 van	 pijngerelateerde	 TMD's	 bij	 zowel	

kinderen	als	adolescenten.	

Het	is	belangrijk	om	onderscheid	te	maken	tussen	de	twee	meest	voorkomende	typen	

TMD's	 (namelijk	 pijngerelateerde	TMD's	 en	 intra-articulaire	 TMD's).	Dit	 omdat	beide	 typen	

verschillende	ontstaanswijzen	hebben	die	aldus	van	invloed	zijn	op	hun	behandelmethoden.	

Aan	 de	 andere	 kant	 kan	men	 ook	 leren	 over	 preventie-	 en	 behandelstrategieën	 indien	 er	

gemeenschappelijke	risico-indicatoren	zijn	voor	beide	soorten	TMD's.	De	studie	in	hoofdstuk	

5	is	uitgevoerd	bij	een	grote	groep	Nederlandse	adolescenten	om	de	prevalentie	van	TMD-pijn	

en	 kaakgewrichtsgeluiden	 te	 bepalen,	 en	 om	 te	 bepalen	 of	 dezelfde	 biologische,	

psychologische	 en	 sociale	 risico-indicatoren	 gerelateerd	 zijn	 aan	 beide	 typen	 TMD's.	 Deze	

studie	 toonde	 aan	 dat	 zowel	 TMD-pijn	 als	 kaakgewrichtsgeluiden	 een	 veelvoorkomende	

bevinding	zijn	in	de	adolescente	populatie.	Beide	categorieën	delen	vergelijkbare	biologische	

risico-indicatoren,	terwijl	psychologische	factoren	enkel	geassocieerd	waren	met	TMD-pijn.	

Bruxisme	 wordt	 vaak	 geassocieerd	 met	 de	 aanwezigheid	 van	 zowel	 TMD-pijn	 als	

kaakgewrichtsgeluiden.	Voorgaande	studies	naar	bruxisme	toonden	wisselende	resultaten	met	

betrekking	tot	de	prevalentie	en	de	geassocieerde	factoren,	hetgeen	deels	wordt	veroorzaakt	

door	 verschillen	 in	 studiemethodologie.	Daarom	voerden	we	een	 studie	uit	 in	 drie	 sociaal-

cultureel	 verschillende	 landen,	 waarbij	 we	 gebruik	 maakten	 van	 een	 uniforme	

studiemethodologie	(hoofdstuk	6).	De	studie	had	als	doel	de	prevalenties	van	slaapbruxisme	

bij	 kinderen	 van	 7-12	 jaar	 oud	 in	 Indonesië,	 Nederland	 en	 Armenië	 te	 vergelijken.	 We	

ontdekten	 dat	 er	 geografische	 verschillen	 bestaan	 in	 de	 prevalentie	 van	 slaapbruxisme	 bij	

kinderen.	 De	 variatie	 is	 ook	 van	 toepassing	 op	 de	 factoren	 die	 verband	 houden	 met	

slaapbruxisme.	We	 gaan	 ervan	 uit	 dat	 deze	 variatie	 wordt	 veroorzaakt	 door	 verschillen	 in	

sociaal-culturele	normen	en	waarden.	

	


