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Klachtenvrij

Klachtenvrij

Klachtenvrij

FASE 2 THK behandeling A

FASE 3 THK behandeling BA

FASE 1A
-> Extracties in meerdere 
consulten t.b.v. prothese

Prothese

FASE 4 THK behandeling CB

FASE 5 Specialistische behandeling
 Doorverwijzing buiten THK werkterrein

C

FASE 6 Spec. symptoombestrijding
 (SOLK) Somatisch Onbegrepen Lichamelijke Klachten

FASE 7 Medicatietherapie
 Zware medicatie: antidepressiva; pijnstillers hoogste categorie; slaap medicatie

GEZONDE DENTITIE

Externe factoren
Cariës, Slijtage door gebruik, Trauma,  

Genetische factoren, Macro Malocclusie

GOEDE FUNCTIES VAN MOND EN KAUWSTELSEL

Klachten

STADIUM II

Klachten

T-Scan diagnose

+ T-Scan check

+ T-Scan check
• Gemutileerde dentitie

• Malocclusie

• Ontstekingen

• Pijn

(Pers.) klachten

STADIUM III

(Chron.) klachten

STADIUM IV

(Pers. Chron.) klachten

STADIUM V

Geen THK behandeling
Verval dentitie

Klachten

STADIUM I

FASE 1 (Periodieke) controle

MICROMALOCCLUSIE
Stroomschema van de mogelijk kwalijke gevolgen van horizontale 
overbelasting door niet waargenomen micromalocclusie

+ T-Scan check

+ T-Scan check

+ T-Scan check

SOLK-klachten

STADIUM VI Klachtenvrij

 Gezond 
 Klachtenvrij

Klachten voor algemeen practicus
Klachten voor specialistische hulp
THK behandeling + T-Scan
THK behandeling/diagnose
Specialistische behandeling



STADIUM I
(Milde klachten)
Beginnende kiespijn behorende bij:
• Cariës
• Slijtage
• Breuk
• Ontstoken tandvlees
• Trauma
• Warm/koud gevoelig

STADIUM II
(klachtenbeeld één niveau erger)
Persisterende klachten ondanks THK behandeling (2):
• Pijn bij kauwen
• Warm/koud gevoelig heftig
• Pijn niet goed te lokaliseren
• Op pulpitis gelijkende pijnklachten
• Parodontale verschijnselen
• Beginnende algemeen lichamelijke klachten 

(hoofdpijn, migraine, nek-/schouderklachten, 
rugpijn, andere meer vegetatieve klachten)

• Beginnende OPD-A klachtenpatroon

STADIUM III
(klachtenbeeld wederom iets ernstiger en  
meer chronisch van aard)
Persisterende en verergerde klachten ondanks 
THK therapie (3):
• Klagende patiënt met veel THK problematiek
• Niet duidelijk waar de pijnklachten vandaan komen
• Ook lichamelijke klachten verergeren
• Versterkt OPD-A klachtenpatroon
• Beginnend OPD-B klachtenpatroon (G 22)
• Algemeen lichamelijke klachten heftiger (migraine, 

cluster headache, hoofdpijn)
• Neuropatische pijnen

STADIUM IV
(steeds meer klachten van chronische  
aard en onbegrepen)
Persisterende klachten na THK behandelingsfase (4):
• Sterk (secundaire) psychische componenten
• Ernstige OPD-B symptomen (uitstralend naar 

gehele lichaam)
• Niet verklaarbare pijnproblematiek (intra oraal)
• Patiënten voelen zich niet begrepen
• Patiënten hebben nergens meer vertrouwen in
• Patiënten gaan zelf op zoek naar oplossing

STADIUM V
(zeer ernstig, vaak onbegrepen en zeer  
chronisch van aard)
Persisterende klachten na THK behandelingsfase (5):
• Patiënten met steeds meer onbegrepen psychisch 

somatische klachten
• Neurologische klachten
• Psychologische klachten
• Persisterende OPD-B klachten
• Eerste diagnose van SOLK

STADIUM VI
(chronisch, ernstig en onbegrepen van aard)
Persisterende klachten na behandelingsfase door 
externe specialisten (6):
• SOLK-patiënten
• Zware medicatie: antidepressiva; pijnstillers 

hoogste categorie; slaap medicatie
• Soms suïcidale ontaarding (“… het leven is zo de 

moeite niet meer waard …”)

FASE 1 Diagnose periodieke controle
Patiënt komt voor intake of periodiek controlebezoek 
bij de tandarts en deze diagnosticeert:
• Cariës
• Slijtage
• Fracturen
• Crowding
• Etc., eenvoudige problematiek

FASE 1A Zonder THK behandeling
Patiënten die geen THK hulp krijgen of wensen en op 
weg zijn naar een prothese:
• Extracties in meerdere consulten
• Totaalextractie boven (en onder)
• Eerst immediaat prothese
• Volledige prothese

A
FASE 2 THK behandeling 
THK behandeling naar aanleiding van diagnose (1):
• Composiet vullingen
• Kroon of brugwerk
• Protheses of frame prothese
• Implantaten
• Orthodontie
• Endodontische behandeling
• Extractie, etc.

FASE 3 THK behandeling
Bij onvoldoende effect na therapie (2):
• Hernieuwd dezelfde behandeling als bij 2
• Met articulatiepapier en shimstock articulatie de 

occlusie bekijken
• Herendo of apex
• Verwijzing naar endodontoloog; parodontoloog; 

MKA-chirurg orthodontist; orofaciale 
fysiotherapeut; implantoloog; KNO-arts

• Gnathologisch pre-therapie OPD-A
• Occlusale beetplaat

B
FASE 4 THK behandeling/therapie
Bij persisterende klachten na behandeling (3):
• Gnathologisch vervolgtraject

- Splint-therapie
- Counseling
- Ontspanningstherapie

• Orofaciale fysiotherapie
- Ontspanningsoefeningen
- Dry needling
- Massagetherapie

• Psychische ondersteuning door klinisch psycholoog
- is er sprake van een oorzaak met psychische basis
- ‘leer ermee te leven’-therapie

C
FASE 5 Specialistische behandeling
Bij onvoldoende effect na therapie (4):
• Doorverwijzing naar niet-thk specialisten

- Neuroloog
- Verder KNO-onderzoek
- Internist
- Pijnpoli

• Op eigen initiatief vanwege gering effect therapie
- Chiropractor
- Osteopaat
- Additief therapeut (cranio sacraal, homeopathie, 

acupunctuur, etc.

FASE 6 Specialistische behandeling
Bij onvoldoende effect na therapie (5):
• Diagnose SOLK (Somatisch Onbegrepen 

Lichamelijke Klachten)
• Zware tot zeer zware medicatie op recept van:

- Neuroloog
- Psycholoog
- Psychiater
- Pijnpoli

FASE 7 Medicatietherapie
Bij onvoldoende effect na therapie (6)

STADIUM I

KLACHTEN BEHANDELING

STADIUM II

STADIUM III

STADIUM IV

STADIUM V

STADIUM VI

FASE 1
Intake/Periodieke controle

FASE 1A 
-> Prothese

FASE 2
THK Behandeling

FASE 3
THK Behandeling

FASE 4
Behandeling/doorverwijzing

FASE 5
Specialistische behandeling

FASE 6
SOLK-therapie

FASE 7
Medicatietherapie

+ T-SCAN CHECK (INTAKE)

• Controle Occlusie en articulatie m.b.v. T-Scan
• Afstoffen/polijsten prematuurcontacten (a.g.v. externe factoren)
• Hoektandgeleiding ICAGD (Immediate Complete Anterior Guidance Development)
• DTR (= Disclusion Time Reduction)
• Totall Rehab na ernstige slijtage/erosie
• (her) Ortho

A  Eenvoudige THK behandeling 
in algemene praktijk

A  B  THK behandeling in algemene 
praktijk in samenwerking met 
THK specialist

B  Behandeling THK specialist B  C  Behandeling THK specialist in 
samenwerking met medisch 
specialist

C  Behandeling medisch specialist

Dit stroomschema is tot stand gekomen na 10 jaar uitgebreide praktijkervaring met de T-Scan.


