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Samenvatting

Artralgie van het kaakgewricht is een veel voorkomende klacht. Letterlijk betekent artralgie 
gewrichtspijn. Er zijn verschillende oorzaken die aan artralgie van het kaakgewricht ten 
grondslag kunnen liggen. Hierbij valt te denken aan systemische aandoeningen zoals 
reumatoïde artritis, maar ook lokale traumatische overbelasting van het gewricht. Vaak 
zijn de oorzaak en het exacte pathologische mechanisme echter niet geheel duidelijk.
 Artralgie van het kaakgewricht treedt in veel gevallen op in het kader van een chronisch 
degeneratief proces. Dit proces leidt tot destructie van moleculen die essentieel zijn voor 
de smering van het gewricht. Verder treedt degradatie op van de kraakbenige bekleding 
van de gewrichtsoppervlakken en van het subchondrale bot. De belangrijkste symptomen 
die vervolgens optreden als gevolg van secundaire ontstekingscomponenten zijn pijn 
en bewegingsbeperking van de onderkaak. Mede door het vaak chronische karakter van 
kaakgewrichtsartralgie kan het dagelijks leven sterk worden beïnvloed. De behandeling 
van kaakgewrichtsartralgie is er dan ook op gericht om de beïnvloeding van het dagelijks 
leven zo veel mogelijk te beperken en te voorkomen dat de klachten chronisch worden. 
De initiële behandeling bestaat doorgaans uit uitleg over het ziekteproces en eventuele 
onderhoudende factoren, een dieet van zachte kost en bewegingsoefeningen voor thuis. 
Indien geïndiceerd kunnen fysiotherapie en splinttherapie hieraan worden toegevoegd. 
Bij deze conventionele aanpak is de duur van de behandeling vaak lastig in te schatten en 
wordt het gewenste resultaat niet altijd bereikt. 
 Wanneer de conventionele behandeling onvoldoende heeft geholpen, wordt 
artrocentese vaak ingezet als vervolgbehandeling. Artrocentese is een spoeling van het 
kaakgewricht, waarbij  twee naaldjes in de bovenste gewrichtskamer worden geplaatst en 
fysiologisch zout via het ene naaldje het gewricht inloopt en door het andere naaldje weer 
verlaat. Hierbij worden ontstekingsmediatoren en afbraakproducten grotendeels uit het 
gewricht gespoeld. Na het spoelen kan eventueel een medicament of een therapeutische 
substantie in het gewricht worden achtergelaten om het herstel te bevorderen. 
 Het doel van dit proefschrift was om de klinische effectiviteit en de kosten effectiviteit 
van artrocentese te onderzoeken en de toepasbaarheid van viscosupplementatie, een 
behandeling die succesvol is gebleken bij gewrichtspijn in het kniegewricht, in het 
kaakgewricht te verkennen.
 In hoofdstuk 2 is een systematisch literatuur onderzoek beschreven naar de effectiviteit 
van de conventionele behandeling in vergelijking met artrocentese. Uit dit onderzoek 
blijkt dat beide behandelingsmogelijkheden een vergelijkbaar effect hebben op de 
bewegingsbeperking, maar dat met betrekking tot pijn het spoelen van het kaakgewricht 
mogelijk iets effectiever zou kunnen zijn.
 In hoofdstuk 3 is in een gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek de toegevoegde 
waarde onderzocht van het achterlaten van dexamethason na artrocentese. Hoewel 
het niet gebruikelijk is om artrocentese in te zetten als initiële behandeling, werd 
in dit experiment artrocentese wel op die manier toegepast. Deze studie was niet 
ontworpen om de effectiviteit van artrocentese als initiële behandeling te onderzoek. De 
behandelresultaten waren echter veelbelovend, in het bijzonder omdat het therapeutische 
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effect met betrekking tot pijnvermindering en afname van de bewegingsbeperking 
leek te berusten op het spoelen van het kaakgewricht, zonder dat dexamethason een 
significant toegevoegde waarde had.
 Het gerandomiseerde gecontroleerde onderzoek dat is beschreven in hoofdstuk 4 
was wel ontworpen om het effect van artrocentese als initiële behandeling te vergelijken 
met de conventionele aanpak. De hypothese hierbij was dat artrocentese als initiële 
behandeling van artralgie van het kaakgewricht effectiever is dan de gebruikelijke 
conventionele benadering. Patiënten werden willekeurig verdeeld over twee groepen, 
waarbij de ene groep werd behandeld door middel van artrocentese en de andere 
de gebruikelijke behandeling kreeg. De patiënten werden vervolgens zes maanden 
vervolgd. De resultaten van deze studie geven aan dat initiële behandeling van 
kaakgewrichtsartralgie door middel van artrocentese resulteert in snellere verlichting 
van de pijn en afname van bewegingsbeperking in vergelijking met de gebruikelijke 
behandeling. Na zes maanden blijken beide behandelingsstrategieën vergelijkbare 
resultaten te hebben bereikt.
 Artralgie heeft niet alleen een grote invloed op de kwaliteit van leven van de individuele 
patiënt, maar tevens maatschappelijke economische consequenties. De behandeling 
brengt immers kosten met zich mee en de patiënt is als gevolg van de klachten niet in 
staat om zijn dagelijkse activiteiten effectief uit te voeren en is mogelijk gedwongen zich 
tijdelijk absent te melden van zijn werk. In de hedendaagse politiek zijn de ziektekosten een 
belangrijk onderwerp van discussie. Mede daarom is het belangrijk niet alleen de klinische 
effectiviteit, maar tevens de kosteneffectiviteit van een behandeling te onderzoeken. 
 In hoofdstuk 5 is een economische evaluatie beschreven vanuit maatschappelijk 
perspectief, waarbij als initiële behandeling voor kaakgewrichtsartralgie artrocentese is 
vergeleken met de gebruikelijke behandeling. De resultaten van deze evaluatie laten zien 
dat artrocentese mogelijk kosteneffectiever is dan de gebruikelijke zorg. Dit houdt in dat 
artrocentese klinisch effectiever is en tevens goedkoper.
 Een van de belangrijkste theorieën met betrekking tot de pathofysiologie van 
osteoartritis, een veel voorkomende oorzaak van chronische kaakgewrichtspathologie, 
is de hypoxie-reperfusie theorie. In hoofdstuk 6 is een systematisch literatuur onderzoek 
beschreven naar het beschikbare bewijs voor deze theorie. Met betrekking tot 
kaakgewrichtspathologie werd er geen bewijs gevonden om de theorie te onderbouwen, 
noch om deze te verwerpen. Met betrekking tot het kniegewricht werd slechts zwak 
bewijs gevonden om het optreden van hypoxie-reperfusie schade te onderbouwen.
 Een belangrijk verschil tussen het kaakgewricht en het kniegewricht is het type 
kraakbeen dat de gewrichtsoppervlakken bekleedt. Uit de studie die is beschreven in 
hoofdstuk 7 blijkt echter dat er geen verschil kon worden aangetoond tussen de twee 
gewrichten met betrekking tot belangrijke markers voor kraakbeenafbraak in de synoviale 
vloeistof. Wel was de ontstekingscomponent duidelijker aanwezig in het kaakgewricht 
dan in het kniegewricht.
 In hoofdstuk 8 werden dezelfde synoviale vloeistof markers bepaald voor 
kraakbeenafbraak en ontsteking, waarbij aangedane kaakgewrichten werden vergeleken 
met gezonde kaakgewrichten. Op basis van de beschikbare literatuur wordt aangenomen 
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dat deze markers meer aanwezig zijn in aangedane kaakgewrichten dan in gezonde. Deze 
veronderstelde toename van markers in de synoviale vloeistof blijkt vergelijkbaar voor 
de vier verschillende markers, hetgeen impliceert dat meer ontstekingsactiviteit tevens 
gepaard gaat met meer kraakbeenafbraak.
 Een van de moleculen die snel degradeert bij kaakgewrichtspathologie is 
hyaluronzuur. Hyaluronzuur heeft een belangrijke functie met betrekking tot de smering 
van het gewricht en bescherming van het kraakbeen. Wanneer hyaluronzuur degradeert, 
komen de smering van het gewricht en de integriteit van het kraakbeen in gevaar. Ten 
einde de rheologie van het gewricht te herstellen, kraakbeenafbraak te reduceren en de 
resulterende pijn en ontsteking te verminderen, kunnen verschillende substanties in het 
kaakgewricht worden aangebracht. Op het moment is er vooral belangstelling voor de 
synthetische varianten van hyaluronzuur. Er bestaat echter nog geen protocol om de 
effectiviteit van intra-articulaire applicatie van hyaluronzuur op een dubbel-blinde manier 
te testen. In de casusbeschrijving in hoofdstuk 9 wordt de haalbaarheid van een potentieel 
protocol getest. Bij één patiënt werd vijf weken achtereen wekelijks een intra-articulaire 
injectie gegeven op een dubbel-blinde manier:  noch de patiënt noch de behandelaar 
wist of er hyaluronzuur of een placebo (fysiologisch zout) werd geïnjecteerd door voor 
het injecteren een infuuspomp te gebruiken. Ondanks dat dit protocol slechts bij één 
patiënt is toegepast, lijkt de dubbelblinde opzet goed mogelijk. Het toedieningschema, 
welke werd gebaseerd op onderzoek in het kniegewricht, lijkt ook  effectief voor het 
kaakgewricht, temeer daar de beschreven casus een relatief ernstige artralgie betrof.
 Gezien het bewijs in de literatuur en de uitkomsten van het onderzoek beschreven in 
dit proefschrift, lijkt een meer prominente plaats voor artrocentese in de behandelstrategie 
van artralgie van het kaakgewricht gerechtvaardigd. Het toepassen van artrocentese 
als initiële therapie geeft snellere verlichting van pijn en draagt eveneens bij aan het 
reduceren van de ziektekosten. Na verloop van tijd zijn de resultaten van artrocentese en 
een conventionele behandeling echter vergelijkbaar. Het is daarom nodig om de klinische 
effectiviteit verder te verbeteren door modificatie van bestaande behandelingen en de 
ontwikkeling van nieuwe therapeutische mogelijkheden. Behandelingen die succesvol 
zijn gebleken in anderen synoviale gewrichten kunnen hierbij dienen als uitgangspunt. 
Het is hierbij echter wel van belang dat de betreffende behandelingen grondig worden 
getest in het kaakgewricht, aangezien verschillen in pathofysiologie tussen verschillende 
gewrichten mogelijk van invloed zijn op de klinische resultaten.
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