
Ee
rs

te
 a

u
te

u
r

Ja
ar

ta
l

1
a.

 P
M

O

1
b

. M
ed

ic
at

ie
ri

si
co

1
c.

 R
x

2
a.

 P
re

ve
n

ti
ev

e 
m

id
d

el
en

2
b

. B
eh

an
d

el
in

g

St
u

d
ie

d
es

ig
n

Se
tt

in
g

P
at

ië
n

te
n

In
te

rv
en

ti
e

C
o

n
tr

o
le

U
it

ko
m

st
m

at
e

n

R
e

su
lt

at
en

R
is

k 
o

f 
B

ia
s

O
p

m
e

rk
in

ge
n

Ahluwalia 2009 x Geen analyse over tijd, 

dus bepalen 

prognostische factoren 

niet mogelijk → exclusie

Alvarez 2015 x Geen analyse over tijd, 

dus bepalen 

prognostische factoren 

niet mogelijk → exclusie

Amer 2013 x Geen systematisch 

opgezet onderzoek →

Azarpazhooh 2008 x Systematische 

review, hierin 1 

RCT over 

behandeling bij 

patiënten met 

wortelcariës

Deze studie gaat bij nader 

inzien niet over 

restauratieve behandeling 

→ exclusie

Baca 2009 x Opgenomen in Wierichs et 

al → exclusie

Berta 2008 x In deze studie is geen 

actieve interventie 

doorgevoerd → exclusie

Bidinotto 2017 x Prospectief 

cohortonderzo

ek

Populatiestudi

e, Brazilië

Baseline: 872 mensen > 60 jaar, 

van wie 388 met ten minste 1 

tand. Follow-up na 4 jaar: 273 

mensen, van wie 235 in analyse; 

gem. lft 69 (sd 7,2), 51% man, 

gem. aantal wortels at risk 7 (sd 

4,9)

Interviews, 

mondonderz

oek, plaque 

index, saliva 

flow

- Aanwezigheid 

wortelcariës en 

potentiële 

risicofactoren

Gem. incidentie wortelcariës 4.9 (sd 8.9) 

per 100 'wortel-jaar'; 47% van de 

mensen had nieuwe wortelcariës. 

Associatie met optreden nieuwe 

wortelcariës gedurende follow-up: meer 

op platteland vs stad (5,9 (sd 9.3) vs 4.1 

(sd 8.3)), meer bij minder 

tandenpoetsen (7.9 (sd 11,0) vs 4,7 (sd 

8,7)) voor <1 vs >= 1 dd poetsen). Geen 

associatie met wortelcariës gedurende 

follow-up:  geslacht, leeftijd, huwelijkse 

status, opleiding, inkomen, bezoek 

tandarts, rookstatus, gebruik kunstgebit

Behoorlijke uitval, 

patiëntengroep is niet 

vergelijkbaar met de 

Nederlandse situatie

Cai 2018 x Systematische 

review

- Geen kwantitatieve 

beschrijving van studies 

en resultaten, daarmee 

geen systematisch 

onderzoek → exclusie



Castrejón-Pérez 2012 x Gaat niet over 

wortelcariës → exclusie

Chen 2015 x Geen analyse over tijd, 

dus bepalen 

prognostische factoren 

niet mogelijk → exclusie

Dorri 2017 x Cochrane 

systematische 

review met 

meta-analyses, 

daarin één 

vergelijking (in 

één RCT) bij 

patiënten met 

wortelcariës - 

deze is in deze 

evidence 

review 

beschreven

Verpleeghuis, 

Colombia

75 patiënten (174 elementen), 

in follow-up: 64 patiënten (148 

elementen), gem lft 75 (range 

60-101, 52% man

ART 

(atraumatisch

e 

restauratieve 

behandeling) 

+ resine-

gemodifeerd-

glas-

ionomeer 

cement: 

manuele 

instrumenten 

om weefsel 

te 

verwijderen + 

2% 

chloorhexidin

e

Convention

ele 

behandelin

g + resine-

gemodifice

er-glas-

ionomeer 

cement: 

irrigatie + 

ronde 

boren van 

verschillen

de 

diameters

Follow-up na 6 

maanden: succes: 

restauratie 

aanwezig en 

zonder defecten 

of secundaire 

cariës; survival: 

restauratie 

aanwezig en 

marginaal defect ≤ 

0,5 mm; falen: 

restauratie niet 

aanwezig of 

marginaal defect > 

0,5 mm of 

secundaire cariës. 

Restauratiefalen: ART 11/61 (18%), 

conventionele behandeling: 6/80 (7,5%); 

OR: 2,71 (95%BI: 0,94-7,81). Secundaire 

cariës: ART: 17/61 (28%), conventionele 

behandeling: 1/80 (1,3); OR: 30,52 

(95%BI: 3,93-237,15)

Geen blindering, geen 

informatie over de 

gepaarde data, weinig 

events dus imprecisie. 

Heterogeniteit niet te 

beoordelen, omdat er 

maar één studie 

geïncludeerd is

Ekstrand 2008 x Opgenomen in Wierichs et 

al → exclusie

Ekstrand 2016 x Geen systematisch 

opgezet onderzoek → 

exclusie

Ekstrand(a) 2013 x Opgenomen in Wierichs et 

al → exclusie

Ekstrand(b) 2013 x Commentaar Dit artikel is een 

commentaar op een 

studie van Ekstrand et al. 

→ exclusie

Gati 2011 x Geen systematisch 

opgezet onderzoek → 

exclusie

Gemert 2018 x Systematische 

review

Studies die ≤ 10 jaar oud 

zijn in deze systematische 

review, zijn al in deze 

evidence review 

opgenomen → exclusie

Gluzman 2013 x Systematische 

review

- Geen goed systematisch 

opgezet 

literatuuronderzoek → 

exclusie



Gökalp 2012 x Geen analyse over tijd, 

dus bepalen 

prognostische factoren 

niet mogelijk → exclusie

Hariyani 2017 x Geen analyse over tijd, 

dus bepalen 

prognostische factoren 

niet mogelijk → exclusie

Hayes 2016 x Geen analyse over tijd, 

dus bepalen 

prognostische factoren 

niet mogelijk → exclusie

Hayes 2014 x Systematische 

review, met 

daarin één 

studie ≤ 10 jaar 

oud - deze 

studie is 

beschreven

35 patiënten die bestraling van 

hoofd of nek hadden ondergaan 

vanwege kanker, gem lft 45

Deze studie gaat niet over 

ouderen → exclusie

Hu 2013 x Deze studie gaat niet over 

ouderen → exclusie

Islas-Granillo 2012 x Geen analyse over tijd, 

dus bepalen 

prognostische factoren 

niet mogelijk → exclusie

Li 2016 x Opgenomen in Oliveira et 

al → exclusie

Li 2015 x Deze studie gaat niet over 

wortelcariës bij ouderen 

→ exclusie

Maarel-Wierink 2017 x Geen systematisch 

opgezet onderzoek → 

exclusie. Nuttig als 

achtergrondmateriaal

Matthews 2012 x Geen analyse over tijd, 

dus bepalen 

prognostische factoren 

niet mogelijk → exclusie

Oliveira 2018 x Studies die ≤ 10 jaar oud 

zijn in deze systematische 

review, zijn al in deze 

evidence review 

opgenomen → exclusie

Papas 2012 x Deze studie gaat niet over 

wortelcariës → exclusie

Petersson 2011 x Opgenomen in Wierichs et 

al → exclusie



Ritter 2016 x Controlearm 

v.e. RCT → 

prospectief 

cohortonderzo

ek

Tandartsklinie

ken, USA

155 patiënten met 

geëxposeerde wortels, ten 

minste 12 elementen met 

geëxposeerd oppervlak, leeftijd 

21-80 jaar, gem 52,4 (sd. 12,5) 

Exclusie bij >10 elementen met 

onbehandelde cariës, hoofd/nek 

bestraling, langdurige 

antibioticabehandeling

Niet relevant 

voor deze 

uitgangsvraag

Aanwezigheid 

wortelcariës en 

wortelcariësindex, 

in relatie tot 

verschillende 

risicofactoren

Follow-up 2,5-2,9 jaar: kans op nieuwe 

wortelcariës groter bij patiënten die bij 

baseline ook al wortelcariës hadden. 

Hogere kans op wortelcariës bij blank 

ras. Geen statistisch significante 

associatie met leeftijd, geslacht, 

tabaksgebruik, opleiding, dieet, 

kunstgebit, hygiëne

Fors, patiënten uit USA 

mogelijk niet 

vergelijkbaar met NL 

populatie vanwege 

voedingsgewoonten en 

verzekering. Bovendien 

waarschijnlijk geen 

eerstelijns populatie, 

geen informatie over 

lost-to-follow-up, geen 

informatie over PMO

Geen informatie over 

periodiek mondonderzoek

Ritter 2012 x Zelfde studiepopulatie als 

Ritter, 2016, maar dan 

zonder follow-up → 

exclusie

Ritter 2013 x Vergelijking van 

radiologisch onderzoek 

met visuele inspectie, 

geen relatie met 

prognostische factoren → 

exclusie

Rushton 2012 x Niet over wortelcariës → 

exclusie

Silva 2014 x Geen analyse over tijd, 

dus bepalen 

prognostische factoren 

niet mogelijk → exclusie

Slot(a) 2011 x x Kwantitatieve resultaten 

van deze studie zijn 

eveneens opngenomen in 

de systematische review 

van Wierichs et al, 2015 → 

exclusie, niet over 

restauratieve behandeling 

→ exclusie voor vraag 3

Slot(b) 2011 x Dit artikel is een 

commentaar op een 

studie van Slot et al. → 

exclusie

Smith 2017 x Geen systematisch 

opgezet onderzoek → 

exclusie

Souza 2013 x Deze studie gaat niet over 

ouderen → exclusie

Srinivasan 2014 x Deze studie gaat niet over 

ouderen en niet over 

wortelcariës → exclusie



Subbiah 2018 x Systematische 

review

De drie in deze review 

geincludeerde RCT's zijn 

alle separaat opgenomen 

in deze evidence synthese. 

De review heeft derhalve 

geen inhoudelijke 

meerwaarde → exclusie

Sugihara 2010 x Geen analyse over tijd, 

dus bepalen 

prognostische factoren 

niet mogelijk → exclusie

Tan 2014 x Geen analyse over tijd, 

dus bepalen 

prognostische factoren 

niet mogelijk → exclusie

Tan 2010 x Opgenomen in Wierichs et 

al → exclusie

Villa 2016 x Systematische 

review

- Voor beschrijving van dit 

artikel en de resultaten, 

zie de tekst van de richtlijn

Wenzel 2014 x Geen systematisch 

opgezet onderzoek → 

exclusie

Wierichs 2015 x x Systematische 

review

34 artikelen over 30 studies, 

met in totaal 10136 patiënten 

van 20-101 jaar oud

hoge 

dosering 

fluoride, 

fluoride + 

arginine, 

fluoridespoeli

ng, 

chloorhexidin

evernis, 

zilverdiamine

fluoride 

vernis, 

fluoridevernis

, ozon, 

chloorhexidin

e spoeling

Placebo of 

overige 

behandelin

gen

Actieve of 

inactieve cariës, 

inactivatie cariës

Zie tekst en GRADE evidence profiles Geen onderscheid 

tussen jongere en 

oudere patiënten. Voor 

sommige vergelijkingen 

zeer beperkt aantal 

studies/patiënten, 

studies beperkt 

beschreven

Deze studie gaat bij nader 

inzien niet over 

restauratieve behandeling 

→ exclusie voor vraag 3

Wolff 2017 x Zie Villa, 2016 Zie Villa, 2016

Yi Mohammadi 2015 x Dit artikel is een protocol 

voor een systematische 

review, en bevat niet de 

resultaten van de review 

zelf → exclusie

Zhang 2013 x Opgenomen in Wierichs et 

al → exclusie

Deutsch 2015 x




