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� Definitie = 

� ± geheel onmogelijk Openen Mond (OM)

� < contractuur kauwspieren uni- of bilateraal

� Eventueel geassocieerde

symptomen: 

� Pijn, dysfagie,  dysfonie…

� Andere gewijzigde fysiologische functies:

� Kauwen, ademen…



� Loco-regionale oorzaak : 

� Infectie

� Trauma

� Psychologisch

� Fonctioneel 

� Iatrogeen

� Tumoraal

� Behandeling trismus ≅ oorzaak

� Gewrichts->ankylose of spierspasme>fibrose



� Iatrogene oorzaken, zoals extractie 3e molaar 

> musculoligamentaire streching of secundair 

hematoom na injectie anesthesie

� Post-traumatische ankylose

� 5 tot 30 % bij nabestraling, vooral bij 

bestraling kaakgewricht, M. pterygoideus-

temp-mass omwille van tumor in naso- of 

orofarynx, tongbasis, speekselklier of tumor 

in maxilla of mandibula. 
(Bensadoun et al, 2010)



� Vaak plots : post-traumatische of iatrogene 

gevallen

� Geregeld verraderlijk en progressief van 9w 

tot 24 m bij nabestraling
(Bensadoun et al, 2010)



� Dysfonie

� Pijn 

� Beperkte tandheelkundige interventie

� Slechte mond- en tandhygiëne 

� Gestoorde deglutitie

� Gewichtsverlies, aangepaste voeding

� Sociaal isolement (van der Molen et al, 2010)



� Elke nuttige therapeutische strategie om kans 

en ernst van optreden van trismus te  

voorkomen

� Vroegtijdige behandeling verbetert 

therapeutische resultaten

� Beter voorkomen dan genezen!

(van der Molen et al, 2010 ; Falah et al, 2005 and Bensadoun et al, 2010)



� Medische behandeling: 
Medicatie : gematigd therapeutisch effect op trismus, 

niet aantoonbaar bij preventie (Chua et al, 2001).

� Botulinetoxine:

Voor gevallen van refracties, efficiënt om pijn en spasme te 

verminderen, zonder beweeglijkheid kaakgewricht te verbeteren 
(Hartl et al,2008 ; Royal, 2003)

� Chirurgie : 

Muscle disinsertions, coronoïdectomie, resectie  van ankylose 

>prothese kaakgewricht

Geen bewijs voor efficiëntie van geforceerde mobilisering

onder anesthesie (Bhrany et al , 2007) 



� Thermotherapie : warmtekussen

� Relaxatietechnieken

� Intra- en extrabuccale massages : m. 

pterygoideus/ temporalis / masseter



� Passieve mobilisaties in OM, 

Propulsie (P°), de-coaptatie en auto-passief 

� Actieve oefeningen OM en P° en/of 

geassocieerd met platysma: tong 

(facilitatietechniek)

2-3 series van 10 oefeningen 3-6x/dag



� Aangehouden manueel rekken(20), 

Opspannen(5)-Ontspannen(20)

CR(PeriodeRefractiePost-Isom) of  

CRAntagoContract (wederzijdse inhibitie)

� Posturaal rekken: 

tongspatel / kurkstop

� Mechanotherapie : rekapparaat van Benoist, 

Therabite of Orastretch



� Buchbinder 1993:10w;effectifs restreints(n=21) TB>TS-C

� Maloney 2002 : 4w van 5x3 MO d’1’ TheraBite(TB)/Tongspatel  

(TS): matig rekken; kleine steekproef (n=22):TB>AL-C

� Cohen 2005 : Niet-vergelijkende studie en effectifs 

restreints(n=7)

� Mechanotherapie : 

rekapparaat van Benoist (labo : 250€)

Therabite of Orastretch (450 à 500$)

� opening regelbaar van 25 tot 44 mm

� houdbaarheid occlusale pads 2 maanden en

24 maanden voor de bovenkaak spacers 



� Dijkstra (syst.rev.2004) :
� TB en TS verbeteren significant MO op korte termijn

� Medlicott (syst.rev.2006) :
� Actieve oefeningen en manuele mobilisaties zijn efficiënt

� Posturale training moet met andere behandelingen overwogen worden

� McNeely (syst.rev.2006) :

� Efficiëntie posturale training  (in combinatie met andere behandelingen)

� Belang van actieve en passieve mobilisatie bij de reductie van de 

symptomen

� Wranicz (syst.rev.2010) :
Efficiëntie van passieve mobilisaties en dynamische stretching



� Niet snel > (myotatische) contractiereflex

� Langzame en progressieve stretching of statische 

aan maximale intensiteit = winst articulaire 

mobiliteit

� Duur ? 

� Kokkonen 98, Fowles 00 : 20min max stretching (of  

13x2m15’) > Spierkracht vermindert met 8 tot 33%

� Babbaut 2006 : 20 x 30sec max stretching > Spierkracht 

vermindert  met 17%

� Musculotendineuze spanning vermindert na 30sec > 

verschillende keren 1min (Guissard,1998)



� Vroegtijdig voorkomen en minimaliseren. 

� Passieve mobilisatie, met inbegrip van discale 

mobiliteit, is efficiënt complementair bij 

statische stretching, en vermindert ontsteking 

en pijn.  

Vicieuze cirkel Vicieuze cirkel Vicieuze cirkel Vicieuze cirkel TrismusTrismusTrismusTrismus



� «Beter Trismus voorkomen voorkomen voorkomen voorkomen dan Trismus 

genezen! » Dijkstra 2006 therapeutische verbetering 

nabestraling < andere trismus ; MO meten voor Rx-th ; herstellen 

functionaliteit

� Bij risicofactoren > 1 preventieve sessie aanleren 

oefeningen om thuis te doen

� MO te verifiëren met eenvoudige test van « drie 

vingers »

� Naargelang budget: mechanotherapie en/of 

activo-passivo therapeutische combinaties
� Best Practice Guidelines for the Management of Oral Complications from Cancer 

Therapy2006
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