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Pijn en bewegingsstoornissen van de 

mandibula met een focus op het 

kaakgewricht

Het belangrijkste kenmerk van mandibulaire pijn- en bewegingsstoornissen is pijn van musculoskelettale oorsprong die uitgaat 

van het kaakgewricht en (of) de kauwspieren. De meest voorkomende kaakgewrichtsstoornissen betreffen een disbalans tussen de 

adaptieve capaciteit van de gewrichtsweefsels en de gewrichtsbelasting. De etiologische factoren die leiden tot verstoring van 

deze balans zijn nog altijd onduidelijk. Wel is het duidelijk dat er vaak sprake is van een toename van intra-articulaire wrijving en 

een daarmee samenhangende verstoring van de gewrichtsmechanica. Waardoor de adaptieve capaciteit van de weefsels precies 

vermindert en hoe dit kan worden voorkomen, zal door nader onderzoek duidelijker moeten worden. 
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Inleiding
Stoornissen van het mandibulaire bewegingsapparaat wor-
den gekenmerkt door pijnklachten en functiestoornissen bij 
het bewegen van de onderkaak. Na pijnen van odontogene 
oorsprong komen pijnen gerelateerd aan de kaakfuncties 
(kauwen, spreken enzovoorts) het vaakst in het orofaciale 
gebied voor. De structuren die deze klachten veroorzaken 
zijn het kaakgewricht en (of) de kauwspieren. De pijn blijft 
niet noodzakelijkerwijs beperkt tot deze structuren, maar 
kan ook op andere locaties pijn veroorzaken (‘referred pain’). 
Hierdoor stellen deze stoornissen de behandelaar in diffe-
rentieel diagnostisch opzicht nogal eens voor problemen.

Het doel van dit artikel is het brengen van structuur in 
de diagnostiek van deze stoornissen en het geven van een 
beknopt overzicht van de mechanismen die aan deze stoor-
nissen ten grondslag liggen.

Terminologie
Pijn en functiestoornissen van kaakgewricht en kauwspie-
ren worden doorgaans aangeduid als ‘temporomandibulaire 
dysfunctie’, afgekort als TMD (Projectgroep Musculoskelet-
tale stoornissen van het kauwstelsel, 2003). In de Angelsak-
sische literatuur wordt dezelfde afkorting gebruikt voor 
het aanduiden van ‘temporomandibular disorders’. Dit 
suggereert eenduidigheid in terminologie, maar in de prak-
tijk wordt TMD, ten onrechte, nogal eens als een aparte dia-
gnostische entiteit beschouwd. Met de term TMD wordt ook 
nog wel eens een aantal karakteristieke symptomen samen-
gevat, waardoor TMD, eveneens ten onrechte, soms als syn-
droom wordt opgevat. In feite worden met TMD meerdere, 

vaak totaal verschillende, aandoeningen van het bewegings-
apparaat van de kaak aangeduid. Daarom wordt er in dit 
artikel de voorkeur aan gegeven de aanduiding ‘mandibu-
laire pijn- en bewegingsstoornissen’ te gebruiken.

Etiologie en diagnostiek
In 1934 beschreef Costen ‘zijn’ syndroom met als belangrijk-
ste componenten gehoorsvermindering, oorsuizen, knap-
pende gewrichtsgeluiden en doffe pijn in en rond het oor. 
Nu, ruim 70 jaar later, zijn de etiologie, de diagnostiek en de 
behandeling van mandibulaire pijn- en bewegingsstoornis-
sen nog steeds niet opgehelderd en in een aantal gevallen zelfs 
controversieel. Vooral met betrekking tot de etiologie bestaan 
verschillende en sterk uiteenlopende concepten (Greene, 
2001). Er zijn immers veel mechanismen die in potentie 
invloed kunnen hebben op de kauwspier- en gewrichtsfunc-
tie. De klinische relevantie van deze potentiële mechanismen 
is echter vaak allerminst duidelijk. Aangezien veel patiënten 
stoornissen in de gebitsocclusie vertonen, werden occlusie-
stoornissen lange tijd als een belangrijke potentiële etiolo-
gische factor beschouwd. De laatste jaren is er echter groei-
ende overeenstemming dat het belang van gebitsocclusie 
aanzienlijk beperkter is dan werd aangenomen (Greene, 
2001). 

De onduidelijke situatie rond de etiologie van mandibu-
laire pijn- en bewegingsstoornissen heeft een aanzienlijke 
invloed op de wijze waarop deze stoornissen worden gedi-
agnosticeerd en behandeld. Idealiter berusten behandelstra-
tegieën op etiologische determinanten die zijn vastgesteld 
bij homogene populaties van patiënten. Aangezien dit voor 
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deze stoornissen niet het geval is, is behandeling meestal 
symptoomgericht en bij voorkeur zo conservatief mogelijk 
(Stohler en Zarb, 1999).

Ondanks de grote verschillen die in het veld bestaan, 
bestaat op een aantal punten ook overeenstemming. Zowel 
clinici als onderzoekers zijn het erover eens dat mandibulaire 
pijn- en bewegingsstoornissen een cluster van heterogene 
stoornissen van de kauwmusculatuur en de kaakgewrich-
ten betreffen. Er bestaat ook overeenstemming over het feit 
dat pijn de centrale klacht van deze patiënten is en dat per-
sisterende pijn en chroniciteit van de klachten de grootste 
uitdaging is bij een deel van deze patiëntenpopulatie.

Zowel tandartsen als huisartsen worden frequent gecon-
fronteerd met patiënten met pijn in het aangezicht. Deze 
pijn kan een gevolg zijn van neurologische en neurovascu-
laire aandoeningen, maar is (veel) vaker van odontogene of 
musculoskelettale oorsprong (Crombie et al, 1999; Okeson, 
2005). Door huisartsen wordt bij aangezichtspijn vaak als 
eerste de (werk)diagnose ‘trigeminusneuralgie’ gesteld en bij 
aanwijzingen voor ontsteking wordt vaak primair gedacht 
aan een oorzaak in het oor of de neusbijholten. Door tand-
artsen wordt meestal als eerste aan een odontogene oorzaak 
gedacht. Het is praktisch voor de eerstelijnsgezondheids-
zorg (tandartsen en huisartsen) pijn in het aangezicht eerst 
globaal te classificeren in 1 van de volgende 3 categorieën 
(Hapak et al, 1994; Zakrzewska en Harrison, 2002):
1. Dentoalveolaire pijn. Het betreft pijn die wordt ervaren in 

of gerelateerd aan gebitselementen. Hoewel aan pijn van 
gebitselementen verschillende mechanismen ten grond-
slag kunnen liggen (Stegenga, 2005), is het zinvol deze 
specifieke categorie te onderscheiden aangezien patiënten 
met kenmerken van deze pijnen in eerste instantie het 
beste door een tandarts of kaakchirurg kunnen worden 
beoordeeld (Stegenga, 2006).

2. Andere nociceptieve pijnen, waaronder de musculoskelet-
tale pijn en pijn door otitis en sinusitis. Deze patiënten zijn 
vaak door hun kenmerkende symptomen goed te onder-
scheiden en kunnen het beste in eerste instantie worden 
beoordeeld door een tandarts of een huisarts en, zo nodig, 
een gedifferentieerde tandarts of specialist (kaakchirurg, 
kno-arts). 

3. Neuropathische en vasculaire pijnen. De beoordeling 
van patiënten met kenmerken van deze pijnen kan het 
beste plaatsvinden door een huisarts en, zo nodig, een 
neuroloog.

In tabel 1 zijn de meest voorkomende pijndiagnosen bin-
nen deze categorieën samengebracht. In dit artikel wordt 
vooral ingegaan op stoornissen uit de tweede categorie, in 
het bijzonder op stoornissen die een relatie hebben met het 
mandibulaire bewegingsapparaat.

Oorzakelijke structuren
Kenmerkend voor pijn van musculoskelettale oorsprong 
is dat deze wordt geprovoceerd door bewegingen van het 
kauwstelsel, bijvoorbeeld tijdens het openen van de mond, 
kauwen en spreken. De intensiteit van de pijn hangt 
meestal samen met de mate van functionele belasting 
(Okeson, 2005). Pijn in de kauwspieren (myalgie) wordt 
ook omschreven als (tendo)myogene pijn. Tendomyogene 
pijnen zijn meestal doffe, niet kloppende, soms enigszins 
variabele pijnen met een zeurend karakter (Huddleston 
Slater en Stegenga, 2006). Contraheren, belasten, palperen 
en rekken van de spieren provoceren de pijn. Deze pijn 
wordt gewoonlijk als stekend en scherp ervaren. Tendo-
myogene pijnen zijn meestal al geruime tijd aanwezig en 
worden niet, zoals bij een ontsteking het geval is, gradueel 
ernstiger. Daarnaast zijn deze pijnen berucht om de, voor 
de kenner juist vaak kenmerkende, uitstralingspatronen 

(‘referred pain’), waardoor de 
pijn nogal eens op een andere 
locatie wordt waargenomen 
(Simons en Travell, 1999).
  Kaakgewrichtspijn (artralgie) 
is vaak het gevolg van trauma 
en overbelasting, al dan niet 
in combinatie met (steriele of 
niet-steriele) ontstekingen. Er 
kan sprake zijn van een artri-
tis, al of niet als onderdeel van 
een meer gegeneraliseerde
gewrichtsaandoening, zoals 
reumatoïde artritis. Ook pijn
die in het kaakgewricht wordt
waargenomen, kan een geheel
andere oorsprong hebben.
Berucht zijn de vanuit de ge-
bitselementen naar de (pre)-
auriculaire regio uitstralende
pijnen.
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Tabel 1. Indeling van de meest frequent voorkomende orofaciale pijnen, waarbij tevens is aangegeven bij welke 

behandelaar definitieve diagnostiek en behandeling gewoonlijk plaatsvindt.

  
Dentoalveolaire pijn Niet-dentale nociceptieve pijn Neuropathische/

(neuro) vasculaire pijn

Musculoskelettaal Overige

Dentineovergevoeligheid

Parodontale pijn

Pulpitis

Apicale ontsteking

‘Cracked tooth’ syndroom

Sinusitis maxillaris

Kaakgewrichtsosteo-

    artritis

Internal derangement

Myofasciale pijn

Candidiasis

Otitis

Sinusitis

Speekselklieraan-

   doening

Maligniteit

Neuralgie (trigeminus,  

    glossofaryngeus)

Zenuwcompressie

Herpes zoster

Postherpetische

    neuralgie

Clusterpijn/paroxismale

    hemicrania

Migraine

Arteriitis temporalis

Tandarts/kaakchirurg Tandarts/huisarts/kno-arts/kaakchiurg Huisarts/neuroloog
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Stegenga en Schouten: Pijn en bewegingsstoornissen

Het kaakgewricht
Het kaakgewricht is, net als de andere synoviale gewrichten in 
het lichaam, opgebouwd uit een aantal gedifferentieerde bind-
weefsels. Deze weefsels vormen, in onderlinge samenhang, een 
functionerend systeem als onderdeel van het menselijke bewe-
gingsapparaat (Stegenga, 2001). Het caput mandibulae articu-
leert via roterende scharnierbewegingen ten opzichte van de 
discus articularis (vaak kortweg aangeduid als discus) (afb. 1). 
Tegelijkertijd kan het complex van discus en caput langs het 
tuberculum articulare bewegen (afb. 1). Deze combinatie van 
bewegingen treedt simultaan in het linker- en rechterkaakge-
wricht op, waardoor de complexe bewegingen van de onder-
kaak mogelijk zijn. Een tweede belangrijke functie van het 
kaakgewricht is de bijdrage aan de groei en de ontwikkeling 
van de onderkaak. Het kraakbeen van het caput mandibulae 
fungeert als belangrijk groeicentrum. Er is dus geen epifysair-
schijf zoals bij de lange pijpbeenderen. Kaakgewrichtsstoornis-
sen kunnen dus leiden tot bewegings- en functiestoornissen 
van de onderkaak en tot stoornissen van de groei en de ont-
wikkeling daarvan.

Het kraakbeen van het caput is opgebouwd uit verschillen-
de lagen met elk een karakteristieke organisatie van collagene 
vezels (De Bont et al, 1984). Bij de groei van de mandibula spe-
len verschillende groeifactoren en andere regulerende mecha-
nismen een rol (Rabie en Hägg, 2002). Deze mechanismen zijn 
ook actief bij adaptieve veranderingen na de groei. Processen 
die zich tijdens deze adaptieve veranderingen voltrekken, 
zijn ook te zien bij degeneratieve veranderingen, waardoor 
het onderscheid tussen normale adaptatie en pathologische 

maladaptatie vaak moeilijk is te maken. Een criterium dat 
hiervoor vaak wordt gehanteerd is de integriteit van de opper-
vlakkige kraakbeenlaag, de articulaire zone. Deze zone gaat 
bij degeneratieve veranderingen vaak verloren en resulteert in 
fibrillatie.

De discus verdeelt de intracapsulaire ruimte in een boven-
ste en een onderste gewrichtscompartiment (afb. 1). De discus 
is rondom stevig bevestigd aan het caput mandibulae en dit 
beperkt de bewegingsvrijheid ervan ten opzichte van de het 
caput. De verbinding met het tuberculum articulare is los-
ser waardoor het complex van discus en caput gemakkelijk 
hierlangs kan transleren. De capsulaire ligamenten bestaan 
uit gevasculariseerd collageen weefsel dat elastische vezels en 
zenuwuiteinden bevat. Belasting van dit weefsel lokt een spier-
reactie uit waardoor de bewegingen mede worden gereguleerd. 
Overbelasting kan leiden tot weefselontsteking die aanleiding 
geeft tot pijn en een spierreactie, ‘muscular splinting’ genoemd. 
De optredende pijn en spierreactie zorgen ervoor dat het kaak-
gewricht minder wordt belast en het aangedane weefsel de 
gelegenheid krijgt zich te herstellen.

Het retrodiscale weefsel is losmazig, rijk gevasculariseerd 
bindweefsel dat zich als het ware ‘uitvouwt’ als het caput 
mandibulae naar voren beweegt. Daarbij vult het weefsel zich 
met bloed waardoor het volume met een factor 4-5 toeneemt 
(Wilkinson en Crowley, 1994). Als het caput weer in de richting 
van de fossa beweegt, vouwt het retrodiscale weefsel zich weer 
en wordt bloed uit het weefsel geperst. Er ontstaat zodoende 
een soort pompmechanisme dat in belangrijke mate bijdraagt 
tot de voeding en het metabolisme van de gewrichtsweefsels.

Adaptieve veranderingen in de capsulaire ligamenten kun-
nen mechanische consequenties hebben. Als de fixatie van de 
discus aan het caput mandibulae slapper wordt of verlengd 
is, zal de glijcomponent in het onderste gewrichtscomparti-
ment toenemen. Als de discus ten opzichte van het caput is 
verplaatst, wordt het retrodiscale weefsel bij herhaling door 
het caput belast (afb. 2). Deze belasting kan resulteren in 
een ontstekingsreactie en weefselveranderingen. Als de mate 
van belasting binnen bepaalde grenzen blijft, voltrekken 
zich compensatoire, adaptieve veranderingen waardoor het 

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)
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weefsel beter bestand is tegen de functionele belasting. Er 
vormt zich dan weefsel dat lijkt op dat van de discus. Men 
spreekt wel van een ‘pseudodiscus’. Als de belasting echter 
groter is dan de adaptieve capaciteit van het weefsel gaat de 
integriteit verloren en wordt het weefsel verzwakt. Er kan dan 
gemakkelijk een perforatie in het weefsel ontstaan. In feite is 
dan sprake van decompensatie.

Uitgebreide weefselveranderingen kunnen aanleiding ge-
ven tot morfologische veranderingen die de gewrichtsfunctie 
kunnen verstoren. Ook deze weefselveranderingen kunnen 
adaptief zijn. Dit gegeven verklaart dat gewrichten ook zonder 
pathologische veranderingen tekenen van disfunctie kunnen 
vertonen. Dergelijke morfologische variaties zijn vaak te zien 
in gewrichten van jongvolwassenen (Lubsen et al, 1987).

Groeistoornissen van het kaakgewricht
Condylaire hyperplasie ontstaat als het caput mandibulae 
excessief doorgroeit als de normale groei al is geëindigd. Een 
unilateraal doorgroeiend caput leidt tot gezichtsasymmetrie 
door een verlenging van de ramus mandibulae. Klinisch uit 
zich dit onder meer als een kinpuntdeviatie naar de contra-
laterale zijde en een scheef occlusievlak als gevolg van com-

pensatoire eruptie van de gebitselementen in de bovenkaak 
(afb. 3) (De Bont et al, 1985). De asymmetrie is ook röntge-
nologisch vaak goed te zien (afb. 4). De behandeling van deze 
afwijking bestaat uit het wegnemen van het actieve ‘groeicen-
trum’ (condylectomie), waarna de kaak in de regel geleide-
lijk adapteert aan de nieuwe situatie en secundaire correctie 
(bijvoorbeeld door middel van een osteotomie) meestal niet 
nodig is. Verstoring van de groei van het caput mandibulae 
kan ook optreden na een trauma of een infectie. Als het kaak-
gewricht bijvoorbeeld bij juveniele idiopathische artritis is 
betrokken, kan dit leiden tot een verminderde groei en onder-
ontwikkeling van de onderkaak.

Stoornissen in adaptatie van het 
kaakgewricht
De meest voorkomende kaakgewrichtsstoornissen betreffen 
een disbalans tussen de adaptieve capaciteit van de gewrichts-
weefsels en de gewrichtsbelasting. Deze balans kan verstoord 
zijn doordat de adaptieve capaciteit van de weefsels is ver-
minderd bij een normale gewrichtsbelasting. Er is dan sprake 
van een relatieve overbelasting. Ook kan de balans verstoord 
raken door een toegenomen belasting bij intacte of verzwakte 
gewrichtsweefsels. Dan is er sprake van absolute overbelas-
ting. Overschrijding van de weefselspecifieke grenzen van de 
adaptieve capaciteit leidt onmiddellijk tot beschermende en 
compensatoire mechanismen om de schade te beperken, res-
pectievelijk te herstellen. Deze mechanismen betreffen meest-
al tijdelijke aanpassingen van omgevende structuren, zoals 
een veranderd spierspanningspatroon. Soms voltrekken de 
compensatoire veranderingen zich in de betrokken weefsels 
zelf met als doel de weerstand tegen de veranderde belasting 
te vergroten. Eerder werd de fibrosering van het retrodiscale 
weefsel genoemd; een ander voorbeeld is sclerosering van bot. 
Reactieve veranderingen kunnen zich, meestal voorbijgaand, 
uiten als symptomen die op zichzelf geen actieve behandeling 
rechtvaardigen. Aanhoudende schadelijke invloeden kunnen 
de adaptieve capaciteit van de weefsels overschrijden en de 
compensatoire mechanismen uitputten. Maladaptieve ver-
anderingen en decompensatie die aanleiding geven tot mor-
fologische veranderingen, pijn en andere klinisch manifeste 
symptomen, zijn het gevolg. Deze symptomen kunnen een 
actieve therapie noodzakelijk maken.

De etiologische factoren die leiden tot verstoring van de 
balans tussen schadelijke invloeden en de adaptieve weefsel-
capaciteit zijn nog altijd onduidelijk. Allerlei factoren, zoals 
trauma, bruxisme, condylaire hypermobiliteit, habituele 
luxaties, occlusiestoornissen en verlies van gebitselementen, 
zijn in de loop van de jaren als oorzakelijk gesuggereerd, maar 
een echt causaal verband is niet aangetoond (Luder, 2002). 
Als basis voor een eventuele behandeling moeten de aard en 
de relatieve bijdrage van schadelijke invloeden die de symp-
tomen in stand kunnen houden, zo volledig mogelijk worden 
vastgesteld en zo mogelijk worden bestreden.

Met de uit de orthopedie afkomstige term ‘internal deran-
gement’ wordt een verstoring van de normale gewrichts-
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Afb. 3.  Klinische beeld van een patiënt met een actief groeiende condylaire 

hyperplasie aan de linkerzijde: de kinpunt wijkt af naar contralateraal 

(rechts), het occlusievlak loopt scheef op naar rechts en er is een neiging naar 

een open beet in de zijdelingse delen links. (Bron: Stegenga et al, 2000)

Afb. 4. Orthopantomogram van dezelfde patiënt als in afbeelding 3, waarop 

het gigantiforme caput mandibulae, het verlengde collum mandibulae en het 

verhoogde corpus mandibulae zijn te zien. (Bron: Stegenga et al, 2000)
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mechanica bedoeld. In het kaakgewricht is hierbij vaak de 
discus betrokken; men spreekt dan van een discusluxatie. De 
veel gebruikte 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 autopsie, klinische en beeldvormende 
onderzoeken, onder meer bij ten aanzien van het kaakge-
wricht asymptomatische personen. De meest frequent voor-
komende aandoening van gewrichten is osteoartritis. Deze 
degeneratieve aandoening komt ook vaak in het kaakgewricht 
voor. Een al jaren voortdurende discussie betreft de rol van de 
discus bij stoornissen van het kaakgewricht in het algemeen 
en bij het ontstaan van osteoartritis in het bijzonder. Meestal 
wordt aangenomen dat een verplaatsing van de discus leidt 
tot degeneratieve veranderingen; anderzijds zijn er ook aan-
wijzingen dat (degeneratieve) kraakbeenveranderingen kun-
nen leiden tot mechanische veranderingen, waaronder een 
discusluxatie.

Als mechanische stoornis verschilt een ‘internal derange-
ment’ conceptueel van een pathologische aandoening, zoals 
osteoartritis. De klinische kenmerken van een discusluxatie 
vertonen desondanks opvallende overeenkomsten met die van 
osteoartritis van het kaakgewricht. Een discusluxatie uit zich 
door ‘knappen’ als de discus tijdens het openen in zijn ‘nor-
male’ anatomische positie komt (dit wordt reductie genoemd) 
en tijdens het sluiten reluxeert (reducerende discusluxatie). 
Als reductie van de discus niet (meer) optreedt en hierdoor 
de translatiecapaciteit van het gewricht is verminderd, spreekt 
men van een permanente discusluxatie. Aangezien de slotver-
schijnselen optreden vanuit de geslotenmondpositie, spreekt 
men wel van een ‘closed lock’. Lange tijd werd aangenomen 
dat hier sprake is van een progressief proces, waarbij een redu-
cerende discus zich met de tijd ontwikkelt tot een permanente 
discusluxatie. Dat dit vaak niet het geval is, blijkt uit een aantal 
recente prospectieve en gecontroleerde onderzoeken (Könö-
nen et al, 1996; Sato et al, 2003). Gewrichten met een per-
manente discusluxatie vertonen vaak in tegenstelling tot de 
reducerende discusluxatie degeneratieve veranderingen (Sato 
et al, 1997). Het is desondanks opvallend dat bij ongeveer 75% 
van de patiënten met een permanente discusluxatie spontaan 
verbetering van het klinische beeld optreedt (waarvan 40% 
tot symptoomvrij). De prognose is slechter in gewrichten met 
röntgenologisch aantoonbare degeneratieve veranderingen 
(Kurita et al, 1998). 

In gewrichten met een permanente discusluxatie bevindt de 
discus zich relatief immobiel in een niet-functionele anteri-
eure positie en onder deze omstandigheden ontwikkelen zich 
gemakkelijk fibreuze adhesies. Het achterwege blijven van een 
adequate pompfunctie tijdens de bewegingen kan leiden tot 
onvoldoende voeding van het kraakbeen en daarmee verdere 
degeneratie in de hand werken.

Welke oorzaak een discusluxatie ook heeft, het is duidelijk 
dat er sprake is van een toename van intra-articulaire wrijving 
en een daarmee samenhangende verstoorde gewrichtsme-

chanica (Nitzan, 2001). Het gewrichtskraakbeen is micro-
poreus, waardoor de synoviale vloeistof in het weefsel kan 
doordringen en op die manier kan bijdragen tot de voeding 
en het metabolisme daarvan. Bij belasting wordt vloeistof uit 
het weefsel geperst. Deze vloeistof komt beschikbaar voor de 
‘smering’ van het gewricht. Hierdoor blijft, ook tijdens belast 
bewegen, de wrijvingscoëfficiënt laag. Vergeleken met andere 
synoviale gewrichten blijkt de toename van de wrijvingscoëf-
ficiënt bij toenemende belasting in het kaakgewricht beperkt 
te blijven (Tanaka et al, 2004). Dit verschil ten opzichte van 
andere synoviale gewrichten kan grotendeels worden toege-
schreven aan de aanwezigheid van de discus in het kaakge-
wricht. Zonder discus blijkt de wrijving van het condylaire 
gewrichtsoppervlak ten minste 3 maal groter te zijn dan bij 
aanwezigheid van de discus.

De conditie van de gewrichtsoppervlakken beïnvloedt 
de gewrichtsmechanica en omgekeerd. Intermitterende 
fysiologische belasting heeft een anabool effect op de 
gewrichtsstructuren, terwijl aanhoudende belasting van grote 
omvang een katabool effect heeft. Overbelasting genereert 
vrije radicalen die onder normale omstandigheden (dat wil 
zeggen bij een intacte adaptieve capaciteit) worden wegge-
vangen. Als deze capaciteit beperkt is of wordt overschreden 
door een overmaat aan vrije radicalen, kunnen de weefsels en 
het smeringsmechanisme worden aangetast (Milam, 1995). 
Zo wordt bijvoorbeeld hyaluronzuur afgebroken en de syn-
these daarvan beperkt door actieve vrije radicalen. Het gevolg 
is dat onder meer de gewrichtsoppervlakken gevoeliger wor-
den voor schadelijke invloeden (Sato et al, 1988). Verande-
ringen in de gewrichtsoppervlakken kunnen aanleiding zijn 
voor toename van de wrijving en schuifbelasting met op den 
duur mogelijk mechanisch manifeste gevolgen. Al deze mole-
culaire veranderingen dragen dus bij tot degeneratie van de 
weefsels en hiermee samenhangende symptomen van ‘inter-
nal derangement’.

Onder meer Pereira et al (1994) hebben aangetoond dat 
degeneratieve veranderingen aanwezig zijn bij een aanzienlijk 
deel van relatief jonge patiënten met een ‘normale’ discuspo-
sitie. Dit impliceert dat er in het kaak- gewricht ook andere 
oorzaken zijn voor gewrichtsdegeneratie dan een discusluxa-
tie, evenals in (andere) gewrichten zonder discus. Omgekeerd 
kan een (reducerende) discusluxatie jarenlang bestaan zonder 
neiging tot progressie of het manifest worden van degenera-
tieve veranderingen. Niettemin hebben patiënten met een 
discusluxatie een risico van het ontwikkelen van osteoartritis. 
Omgekeerd hebben patiënten met gewrichten met degenera-
tieve veranderingen evenzeer een risico van het ontwikkelen 
van een discusluxatie door de veranderde wrijvingseigen-
schappen van de gewrichtsoppervlakken en de inadequate 
gewrichtssmering. De gemeenschappelijke noemer ten 
aanzien van de risicofactoren lijkt een disbalans tussen de 
(grootte, frequentie, duur en richting van de) gewrichts-
belasting en de adaptieve capaciteit van de weefsels van 
het gewricht. Toekomstig onderzoek zal zichmoeten rich-
ten op het ontwikkelen en het evalueren van methoden 
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die kunnen leiden tot herstel, handhaving en vergroting van 
de adaptieve capaciteit van de gewrichtsweefsels.
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Summary

Mandibular pain and movement disorders, focusing 
on the temporomandibular joint
The most important characteristic of temporomandibular disorders is 

musculoskeletal pain, eminating from the temporomandibular joint and/

or the associated masticatory muscles. The most common temporoman-

dibular disorders involve a balance disturbance of joint loading and the 

adaptive capacity of joint tissues. Etiological factors leading to such 

disturbance are largely unknown still. Most cases show an increase in 

intra-articular friction and associated mechanical joint disturbance. 

Future research efforts should focus both on factors affecting the 

adaptive capacity of joint tissue and on reducing their influence.
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