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In�hoofdstuk�1�wordt�een�algemene�introductie�gegeven�over�de�verschillende�vormen�
van� pijn� in� het� orofaciale� gebied.� Er� wordt� onderscheid� gemaakt� tussen� acute� en�
chronische�pijn�in�het�orofaciale�gebied.�De�meest�voorkomende�vorm�van�acute�pijn�in�
het�orofaciale�gebied� is�pijn�die�ontstaat�na�een�chirurgische�behandeling.�Chronische�
pijn� kan� in� verschillende� categorieën� worden� ingedeeld.� De� meest� voorkomende�
oorzaak� voor� chronische�pijnklachten� in�het�orofaciale�gebied� is�de�musculoskeletale�
problematiek,�gevolgd�door�neuropathische�pijn.�Er� zijn�verschillende�behandelopties�
voor� patiënten� met� acute� en� chronische� orofaciale� pijn.� Bij� de� behandeling� van�
patiënten�met�chronische�pijn�wordt�soms�geadviseerd�antiͲepileptica�of�antidepressiva�
te�gebruiken.�De�behandeling�van�acute�pijnklachten� in�het�orofaciale�gebied�verschilt�
hierin.� Voor� acute� pijn�wordt� in� veel� gevallen� paracetamol,� een� ‘nonͲsteroidal� antiͲ
inflammatory�drug’� (NSAID),� een� corticosteroïd� of� een�opiaat� voorgeschreven.�Naast�
het� voorschrijven� van� medicijnen� wordt� al� sinds� lange� tijd� het� gebruik� van� koude�
therapie� (cryotherapie)� na� een� chirurgische� behandeling� in� het� orofaciale� gebied�
geadviseerd.� Hypothetisch� gezien� zou� (koude)� druk� op� het� chirurgische� gebied,� na�
bijvoorbeeld� een� orthognatische� of� dentoͲalveolaire� behandeling,� een� positief� effect�
kunnen� hebben� op� de� postoperatieve� pijnklachten.� Door� vasoconstrictie� zal� de�
bloedtoevoer� naar� het� chirurgisch� behandelde� gebied� afnemen,�met� als� gevolg� een�
afname� van� de� ontstekingsfactoren� en� eveneens� een� afname� van� het� aantal� pijnͲ
mediatoren�in�het�desbetreffende�gebied.��
Bij�de�meeste�studies�over�chirurgische�verwijdering�van�verstandskiezen�ligt�de�nadruk�
op� postoperatieve� pijn.� De�mate� van� pijn� na� een� behandeling� kan� op� verschillende�
manieren�worden� gemeten.� De� ‘visual� analogue� scale’� (VAS)� is� het�meest� gebruikte�
meetinstrument�om�de� intensiviteit�van�(postoperatieve)�pijn�van�een�patiënt� in�kaart�
te� brengen.� Deze�metingen� kunnen� eenmalig� of� op�meerdere�momenten� in� de� tijd�
worden� vastgelegd.� Een� behandeling� kan� uiteindelijk� als� succesvol� worden�
geclassificeerd�wanneer�gesproken�kan�worden�over�een� significante�vermindering� in�
de� pijnintensiteit� vergeleken� met� de� pijn� gemeten� direct� na� een� (chirurgische)�
behandeling.��
�
In�hoofdstuk�2�wordt� een� review� gegeven� van�de� effectiviteit� van� antiͲepileptica� als�
behandeling� voor� orofaciale� pijn.� In� deze� review�werden� 16� ‘randomized� controlled�
trials’� (RCT’s)�geïdentificeerd.�Er�bleek� sprake� te� zijn� van�een� variëteit�aan�diagnoses�
waaronder� neuropathische� pijn,� zoals� trigeminusneuralgie,� neuropathische� pijn� bij�
kanker� en� postherpetische� neuralgie,� stomatodynie,� temporomandibulaire�
pijnklachten,� pijn� na� traumatisch� nervusletsel� en� glossopharyngeale� neuralgie.� De�
patiëntenpopulatie�in�acht�van�de�geïncludeerde�RCT’s�hadden�naast�de�pijnklachten�in�
het� orofaciale� gebied,� eveneens� elders� in� het� lichaam� pijnklachten.� Door� de�
heterogeniteit� van� de� patiëntenpopulaties� en� de� moeilijkheid� om� deze� studies� te�
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extrapoleren�naar�orofaciale�pijn�alleen�werden�uiteindelijk�acht�van�de�zestien�studies�
geïncludeerd� in� deze� review.� Concluderend� is� er� beperkt� tot�matig� bewijs� dat� antiͲ
epileptica�effectief�zijn�voor�de�behandeling�van�orofaciale�pijn.�Alleen�carbamazepine�
bij�de�behandeling�van�trigeminusneuralgie�lijkt�veelbelovend�te�zijn.�
�
In�hoofdstuk�3�wordt�in�de�vorm�van�een�review�geprobeerd�een�antwoord�te�geven�op�
de�vraag�welke�antidepressiva�mogelijk�gebruikt�kunnen�worden�bij�de�behandeling�van�
orofaciale�pijn.�In�totaal�werden�in�deze�review�zes�RCT’s�geïncludeerd.�Zoals�ook�in�de�
eerste�review�van�hoofdstuk�2,�werd�de�methodologie�van�ieder�artikel�beoordeeld�met�
behulp� van� een� ’15Ͳitem� checklist’.� Hoewel� alle� geïncludeerde� artikelen� van� hoge�
methodologische� kwaliteit�waren,�was� er� beperkt� bewijs� ter� ondersteuning� van� het�
voorschrijven� van� een� antidepressivum� voor� de� behandeling� van� orofaciale� pijn.� Dit�
werd�mede� veroorzaakt�door�de�hoge�heterogeniteit� van�de� verschillende�behandelͲ
opties�per�geïncludeerde�studie�en�het�lage�aantal�geïncludeerde�RCT’s�per�diagnose.�
�
Uit� eerder� onderzoek� is� gebleken� dat� na� chirurgische� verwijdering� van� een�
verstandskies� directe� postoperatieve� compressie� of� compressie�met� ijs� een� positief�
effect� kan� hebben� op� de� pijnklachten� van� de� patiënt.� Het� verschil� tussen� alleen�
compressie�en�koudecompressie�blijkt�echter�niet� significant.�Volgens�de�auteurs�kan�
het� positieve� effect� van� compressie�mogelijk� verklaard�worden� door� het� effect� van�
vasoconstrictie.�Hypothetisch�gezien�kan�vasoconstrictie�zorgen�voor�een�afname�van�
de� bloedtoevoer� in� het� behandelde� gebied.� Als� gevolg� hiervan� zullen� er� minder�
ontstekingsͲ� en� pijnmediatoren� het� betreffende� gebied� bereiken.�Het� toedienen� van�
een�middel�met�een�vaatvernauwend�effect�kan�dus�een�positieve�uitwerking�hebben�
op� de� pijnervaring.� In� hoofdstuk� 4� wordt� een� klinische� studie� beschreven� die�
laatstgenoemde�hypothese�toetst.�Alle�deelnemers�van�deze�studie�ontvingen�hetzelfde�
lokale� anestheticum� voordat� de� chirurgische� verwijdering� van� een� verstandskies�
plaatvond.�Patiënten� in�groep�A� (vaatvernauwende�groep)�ontvingen�na� verwijdering�
van� de� verstandskies� een� extra� verdoving�met�Ultracaïne�D.S.� Forte� (per�ml:� 40�mg�
articaïnehydrochloride�/�0.01�mg�epinephrine)�ter�plaatse�van�het�behandelde�gebied.�
Alle�patiënten�in�groep�B�(controlegroep)�ontvingen�een�extra�verdoving�met�Ultracaïne�
D.S.�(per�ml:�40�mg�articaïnehydrochloride�/�0.005�mg�epinephrine)�na�verwijdering�van�
de� verstandskies.� Patiënten� uit� beide� groepen� ontvingen� postoperatief� standaard�
pijnmedicatie.� De� pijnintensiteit� werd� driemaal� per� dag� gedurende� zeven� dagen�
gemeten�met�behulp� van�de�VAS.�Daarnaast�werd�de� ‘Global�Perceived�Effect’� (GPE)�
bepaald� op� een� 7Ͳpunts� schaal.� De� resultaten� tonen� dat� toediening� van� extra�
epinephrine� een� positief� effect� kan� hebben� op� postoperatieve� pijnklachten� na�
verwijdering� van� een� verstandskies.� Ondanks� dit� resultaat� kunnen� er� geen� harde�
conclusies�worden�getrokken,�omdat�de�onderzoekspopulaties�relatief�klein�zijn.�
�
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In�hoofdstuk�5�wordt�het�effect�van�cryotherapie�op�pijn�en�kwaliteit�van�leven�na�een�
orthognatische� ingreep�bekeken.�Patiënten� in�groep�A�dragen�een�Hilotherm®�masker�
voor�20�uur�met�daarin�circulerend�water�van�15°C.� In�groep�B�wordt�het�Hilotherm®�
masker� gedragen� zonder� circulerend�water� en� in� groep�C�wordt� geen� compressie�of�
koeling� toegepast.�De�pijnintensiteit�werd�gemeten�met�behulp�van�de�VAS,�driemaal�
per�dag�gedurende�zeven�dagen.�Op�de�zevende�dag�werd�eveneens�de�GPE�bepaald�en�
een� kwaliteit� van� levenͲ� formulier� ingevuld.�De�VAS� liet� geen� significante� verschillen�
zien�tussen�de�drie�groepen.�Hoewel�er�volgens�de�GPE�in�de�groepen�A�en�C�sprake�was�
van� een� betere� pijnreductie,� bleken� deze� resultaten� niet� significant� te� zijn.�Ook� ten�
aanzien�van�de�geanalyseerde�kwaliteit�van�leven�enquêtes�werden�er�geen�significante�
verschillen� gevonden� tussen� de� drie� groepen.� Het� gebruik� van� cryotherapie� ter�
bestrijding�van�de�postoperatieve�pijnklachten�na�orthognatische�chirurgie�kan�aan�de�
hand�van�deze�resultaten�niet�worden�geadviseerd,�maar�ook�niet�worden�ontmoedigd.��
�
Na� de� verwijdering� van� verstandskiezen� ontstaan� postoperatief� vaak� acute�
pijnklachten.�Om�deze�goed� in�kaart� te�brengen� is�het�bij�onderzoek�naar�chronische�
pijn� gebruikelijk�multipele� pijnmetingen� uit� te� voeren.�Over� de� correcte�manier� van�
pijnmetingen�bij�acute�pijnklachten�is�weinig�bekend.�Daarnaast�vraagt�het�invullen�van�
meerdere�pijnmetingen�over�een�langere�periode�een�hoge�compliantie�van�de�patiënt.�
Om�deze� reden� lijkt�het�wenselijker�om�patiënten�maar� eenmalig� een�pijnmeting� te�
laten�invullen.�In�hoofdstuk�6�wordt�een�onderzoek�beschreven�waar�bij�220�patiënten�
pijnmetingen�werden�uitgevoerd�na� chirurgische� verwijdering� van� een� verstandskies.�
Deze�pijnscores�werden�in�kaart�gebracht�door�middel�van�een�VAS.�Over�een�periode�
van�7�dagen�vulden�de�patiënten�driemaal�per�dag�een�pijndagboek�in.�Daarnaast�werd�
aan�de�patiënten�gevraagd�om�op�dag�7�een�gemiddelde�pijnscore�van�de�afgelopen�
week�aan� te�geven�op�de�VAS.�Met�behulp�van�de� ‘Intraclass�Correlation�Coefficient’�
(ICC)� werden� deze� twee� metingen� met� elkaar� vergeleken.� Daarnaast� werd� de�
overeenkomst� tussen� beide�metingen� bepaald� door�middel� van� de� ‘Bland� –� Altman�
agreement’� analyse.� De� correlatie� tussen� beide� metingen� is� uitstekend.� De�
overeenkomst� tussen� beide� metingen,� die� werd� bepaald� door� de� ‘Bland� –� Altman�
agreement’� analyse,� laat� echter� een� grote� variatie� zien.� Concluderend� blijkt� een�
enkelvoudige� pijnmeting� geen� accurate� voorspeller� te� zijn� voor� het� bepalen� van�
pijnreductie�bij�acute�postoperatieve�pijn.�De�voorkeur�gaat�daarom�uit�naar�multipele�
pijnmetingen�wanneer�men�pijnervaring�goed�in�kaart�wil�brengen.�
�
Tot�op�heden� is�onbekend�wat� een� klinisch�belangrijke� verandering�op�de�VAS� is�na�
verwijdering� van� een� verstandskies.� In� hoofdstuk� 7� wordt� beschreven� wanneer�
gesproken� kan� worden� over� een� klinisch� succesvolle� en� relevante� pijnreductie� na�
verwijdering�van�een�verstandskies.�Deze�pijnscores�werden�wederom�in�kaart�gebracht�
door�middel� van� een� VAS.�Over� een� periode� van� zeven� dagen� vulden� de� patiënten�
driemaal�per�dag�een�pijndagboek� in.�Daarnaast�werd�de�GPE�van�de�studiepopulatie�
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gemeten�op�dag�1�en�dag�7.�Hiermee�kon�mede�worden�bepaald�of�sprake�was�van�een�
klinisch�relevante�pijnreductie�na�de�ingreep.�Een�GPE�score�van�6�(‘veel�verbetering’)�of�
meer�werd�beoordeeld�als�klinisch�‘succesvol’.�Een�score�van�5�(‘beperkte�verbetering’)�
of�minder�werd�beschouwd�als�klinisch�‘niet�succesvol’.�Daarnaast�werden�de�absolute�
en� relatieve� veranderingen� van� de� VASͲmetingen� berekend.� Tenslotte� werd� een�
sensitiviteit� en� specificiteitͲanalyse� uitgevoerd.� Patiënten� die� de� pijnreductie� als�
‘succesvol’�rapporteerden,� lieten�een�relatieve�pijnreductie�van�ш69%�en�een�absolute�
pijnreductie� van� >2.5� cm� op� de� VAS� zien.� Patiënten� die� de� pijnreductie� als� ‘niet�
succesvol’�beoordeelden,�hadden�een� relatieve�pijnreductie�van� ч18.5%�of�minder�en�
een�absolute�pijnreductie�van�<0.5� cm�op�de�VAS.�Er�kan�geconcludeerd�worden�dat�
een�relatieve�pijnreductie�van�50%�of�meer�en�een�absolute�pijnreductie�van�minstens�
2,5� cm� op� de� VAS� accurate� voorspellers� zijn� voor� een� succesvolle� pijnreductie� na�
chirurgische�verwijdering�van�een�verstandskies.�
�




