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malocclusie
en topsport
Gesprek met een osteopaat:
"De tanden zijn belangrijk voor
osteopaten die volgens holistisch
model oorzaken onderzoeken en
behandelen"

aak- en gebitsproblemen
zijn gerelateerd aan steeds
opnieuw terugkerende
sportblessures". Deze
stelling deed al heel wat stof
opwaaien in de medische
wereld. Momenteel
loopt een grootschalig
wetenschappelijk onderzoek
naar het verband tussen
occlusieproblemen en blessuregevoeligheid bij
profvoetballers. Topsporters zoals Kim Clijsters,
Cédric Van Branteghem en Steven Defour hebben
aan den lijve ondervonden wat de mogelijkheden
zijn van de Bite. Dat is een corrigerend mondstuk
dat malocclusie aanpakt waardoor het risico op
blessures afneemt.
"Osteopaten hanteren een holistische visie op het
menselijk lichaam waarbij oorzaak-gevolgrelaties
worden onderzocht", zegt de Gentse osteopaat,
Frédéric Van Burm. "Onze kerntaak is het
bekijken van het hele lichaam waarbinnen
relaties in het cranio-sacrale systeem, dus de
schedel-staartverbinding en de wervelkolom, een
belangrijke plaats innemen. Daarnaast maken
alle systemen die van de wervelkolom afhangen,
zoals de organen en de perifere gewrichten een
geïntegreerd onderdeel uit van een osteopathisch
onderzoek."

"Er is steeds meer wetenschappelijk bewijs
dat aantoont dat het gebit en de stand van de
kaken de oorzaak kunnen zijn van problemen
elders in het lichaam. En in dit kader is een
samenwerking met de tandarts voor iedere
osteopaat interessant", zegt Frédéric Van
Burm. "Het MilanLab van de jaren '90 en het
recent in Nederland en België opgerichte
Blessurelaboratorium zijn voorbeelden van
wetenschappelijke onderzoekcentra die stilaan
iedereen in de sportwereld kent."
Een recent voorbeeld is dat van veldrijder, Bart
Wellens die onlangs met acute hartproblemen
kampte. Onderzoek toonde aan dat een focale
infectie vermoedelijk aanleiding gaf tot een
ontsteking van het hartzakje. Bart Wellens' hart
functioneerde voor nog amper 31 procent door
enkele ontstoken tandwortels.

Sportblessures
en (verborgen) risico's
"Een belangrijke oorzaak voor de ontwikkeling van
een sportblessure is het al eens eerder hebben
gehad van diezelfde blessure. Op het moment
dat je als osteopaat een herletsel vaststelt, denk
je automatisch aan verborgen en onbehandelde
risico's. Net omdat we het volledige lichaam
screenen, stuiten we ook op zwakheden die tot het
terrein van de tandarts behoren. En topsporters
moeten voor deze zwakheden compenseren. Zo
vormen minimale occlusale verschillen niet zelden
een verborgen gebrek en dit kan het spier- en
balanssysteem van een topsporter tot het uiterste
op de proef stellen."
Eline Berings is een Belgische topatlete die in
2009 goud won op het Europees Kampioenschap
60 meter hordenlopen in Turijn, ze werkt al jaren
samen met Frédéric Van Burm. Zij verwoordt het
als volgt. "Ik droom van een gouden medaille en
daarom moet alles perfect in balans zijn, elk detail
telt. Het gaat om het finetunen van het lichaam om
letsels te voorkomen en om beter te presteren.
Dat is voor mij de definitie van osteopathie."
"Een trainer heeft altijd meerdere opties", zegt
Van Burm. "Hij kan het trainingsschema aanpassen
aan de belastbaarheid van de sporter. Of hij kan
vvtrontartpunt e maart 2012 - www.tandarts.be
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bijvoorbeeld door een osteopathische behandeling
de belastbaarheid van de sporter op natuurlijke
wijze verhogen door het lichaam optimaal in
balans te brengen. En bij deze laatste optie
kan de Bite een hulpmiddel zijn om de nodige
aanpassingen te ondersteunen."

Lichaamsbalans

Frédéric Van Burm
volgde een
vijfjarige opleiding
osteopathie en een
tweejarige opleiding
sportosteopathie
aan de International
Academyof
Osteopathy (lAO).

Voor een topsporter is een voortreffelijke
proprioceptie een basisvereiste om op hoog
niveau blessurevrij te presteren. "Dat evenwicht
wordt in het lichaam geregeld door informatie
uit de ogen, het evenwichtsorgaan en het
proprioceptief systeem rond de gewrichten.
Een drukplatform bijvoorbeeld kan deze
lichaamsbalans nu vrij goed wetenschappelijk in
kaart brengen. Zo stellen meerdere onderzoekers
vast dat de lichaamsschommelingen veel groter
zijn als iemand met gesloten ogen op de drukplaat
staat dan wanneer de ogen open zijn. Dit wijst
op het belang van het visueel referentiekader.
Wanneer we bijvoorbeeld bij topvoetballers
kunstmatig een bijtstoornis veroorzaken door
tussen bepaalde tanden een katoenrol te steken,
meten we telkens posturale afwijkingen in
vergelijking met de initiële houding. Dit kan wijzen
op het belang van de tanden en het kaakgewricht
voor het lichaam."

"Vergelijk dit systeem met wat er in het lichaam
gebeurt als je gaat zitten op een duimspijker of als
je blootsvoets over glas loopt. Automatisch past
je lichaam zich aan om schade op die bepaalde
plaats te voorkomen. In geval van prematuur
contact door bijvoorbeeld een overvulling gebeurt
in de mond iets vergelijkbaar. Extracties waarna
geen nieuwe tanden geplaatst worden, kunnen
op termijn een kanteling van de naburige tanden
veroorzaken. Het gevolg is dat de kaakpositie zich
op haar beurt aanpast om de langzaam ontstane
prematuriteit te ontwijken. En dat heeft via
verschillende systemen een invloed op de positie
van het hoofd en op het lichaamszwaartepunt."
"Binnen het proprioceptief systeem zijn het
kaakgewricht en andere sleutelregio's van prioritair
belang voor de hersenen. En dat is zeker het geval
wanneer we bewegen. Als je loopt, schakelen
de hersenen bepaalde randinformatie uit. Op dat
moment moet het stomatognatisch apparaat als
een prioritair zintuig beschouwd worden dat een
belangrijke rol speelt voor het risicoprofiel van
de topsporter. Samengevat kan je stellen dat de
lichaamsbelasting verandert als er iets verandert
in de mond. Elke verandering kan dus aanleiding
geven tot klachten."

Over katoenrolletjes

en wasbeten

"De taak van een osteopaat is in eerste instantie
zoeken naar oorzaken. Bij de holistische
vvtcontactpunt e maart 2012 - www.tandarts.be
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"Wanneer we in het osteopathisch onderzoek
een mandibulaire asymmetrie vaststellen bij een
topsporter, voeren we richtinggevende testen uit
met bijvoorbeeld cotton rolls. Dat houdt in dat we
op zeer precies bepaalde plaatsen katoenrolletjes
tussen de beetvlakken stoppen. Deze test kreeg
al in 1988 een wetenschappelijke basis en werd
onder andere in het Italiaanse tijdschrift 'Dentista
moderna' gepubliceerd door stomatoloog
Giancarlo Esposito en collega Jean-Pierre
Meersseman. "
"Na die initiële testfase verwijzen we de sporters
een eerste keer door naar de tandarts die een
volledig tandheelkundig onderzoek doet. Daarna
herhalen we het onderzoek en mogelijk sturen we
de sporter opnieuw naar de tandarts. Uiteindelijk
worden de resultaten met de behandelende
tandarts besproken. Deze wisselwerking bestaat
in het Italiaans voetbal reeds 25 jaar, maar in
België is deze werkwijze nog zeer onbekend."
"Zo werden aan de universiteit van Lille
bijvoorbeeld testjes gevalideerd die zowel in de
praktijk van een osteopaat als in een tandartsstoel
kunnen uitgevoerd worden. Aan de hand van
die testen kan dus zowel de tandarts als de
osteopaat zien dat bepaalde vaststellingen uit het
bewegingsonderzoek veranderen, bijvoorbeeld
in de heup- of nekrotatie, zonder te interfereren
in elkaars werkveld. Een dergelijke benadering
versterkt alleen maar elkaars positie om hetzelfde
doel te bereiken en dat is de patiënt beter maken.
Voor sommige indicaties, zoals ingekapselde
wijsheidstanden die niet door die initiële testjes
kunnen opgespoord worden, is het nemen
van een OPG of een specifiek spieronderzoek
noodzakelijk."
Malocclusie verstoort de balans in het lichaam waardoor het
minder belastbaar is.
© Het Nieuwsblad oktober 2011 Michaël Van Damme

osteopathische benaderingswijze is een craniale
asymmetrie een belangrijk punt. Ze neemt een
prioritaire plaats in in de behandelstrategie,
omdat we onder meer uitgaan van de visie dat de
schedelbasis de positie van de rug kan bepalen.
Maxilla en mandibula bepalen dus mee het
totaalbeeld van de patiënt."

"Door joint ventures tussen de osteopaat/
chiropractor en de tandarts wordt beslist over
de mogelijkheid om het risicoprofiel van de
sporter te verbeteren door middel van een
Bite. En deze beslissing versterkt alle andere
sportgeneeskundige maatregelen. Verschillende
wasbeten gaan een eventueel definitief mondstuk
vooraf waarbij multidisciplinair vertrouwen en een
geoliede communicatie de sporter of de patiënt
garantie bieden."
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Een hype
"Het hoeft geen betoog dat een wetenschappelijk
onderbouwd onderzoek met oppervlaktemetingen
van de rug en een drukplaatonderzoek hierbij
helpt. Ik maak het mondstuk pas nadat we
vaststellen dat het lichaam effectief goed in
balans komt. Het ontwerp van een Bite gaat dus
niet over één nacht ijs", zegt Frédéric Van Burm.
"Ik werk hiervoor samen met een tandarts in het
buitenland en met Sofie Meersseman uit Gent.
Zij is naast tandarts ook de nicht van een van de
eerste collega's die in dit domein baanbrekend
werk verrichtte, namelijk Jean-Pierre Meersseman,
chiropractor en vroeger algemeen directeur
van het MilanLab van voetbalclub AC Milaan.
Hij hielp onder andere Kim Clijsters en Cédric
Van Branteghem met een houdingsverbeterend
mondstuk."
"We kunnen niet iedereen met een dergelijk
mondstuk helpen en het is ook niet geschikt voor
elke blessurepreventie" , zegt Sofie Meersseman.
"Een zorgvuldige screening van de patiënt
en een correct verloop van de beetname zijn
enorm belangrijk. De osteopaat of chiropractor
dient de wasbeet grondig te testen en de plaat
moet op de juiste manier gemaakt worden. Een
nauwe samenwerking tussen de tandarts en de
doorverwijzer is daarbij noodzakelijk. Als dat niet
zo is, zal het succespercentage enorm afnemen.
Momenteel heb ik de indruk dat bepaalde mensen
de Bite beschouwen als een 'hype' en iets
commercieel, terwijl het net dient om doelgericht
de patiënt te helpen."

De hersenen om de tuin leiden
"De Bite wordt 24 uur per dag gedragen", zegt
Frédéric Van Burm. "Bij topsporters nemen we al
na drie tot vier maanden een stabiele duurzame
verandering waar en dan is het mondstukje
niet langer nodig. In dat geval zijn bepaalde
delen van het zenuwstelsel die instaan voor
motorische planning en afstemming namelijk
aangepast. Dat is waarneembaar door herhaalde
bewegingsonderzoeken zonder de Bite na de
aanpassingsperiode."
"Een goed ontworpen bitplaat leidt de hersenen
vvtcontactpunt. maart 2012 - www.tandarts.be

zodanig om de tuin dat het motorisch systeem
aangepast wordt. De nervus trigeminus en de
nucleus mesencephalicus sturen onder meer
gewrichtskapselinformatie naar de hersenen. Dat
is niet naar de hersenschors waar de willekeurige
motoriek gepland wordt, of naar de hersenstam
waar de vegetatieve reacties geregeld worden,
maar rechtstreeks naar de middenhersenen waar
de kernen voor automatische motoriek liggen.
Van zodra die 'herprogrammering' gelukt is, is het
mondstuk niet langer nodig."
Hieruit moeten we leren om ook voorzichtig te zijn.
Een Bite is zeker geen stukje speelgoed of een
prestatiebevorderende hype. Er zijn voorbeelden
van wielrenners en sporters die klachten
ontwikkelen nadat ze op eigen initiatief met een
disposable bitplaatje hadden geëxperimenteerd.
"De magie zit dan ook niet in het mondstuk",
zegt Frédéric Van Burm, "maar in wat dat stukje
plastiek aan je zenuwstelsel vertelt en in de
reactie van het lichaam op deze informatie. Het
lichaam kan zelf zijn balans terugvinden. Deze 'vis
medicatrix naturae' kan je vertalen als 'the magic
is not in the medicine, but in the patient's body',"
"Net om deze reden is er ook steeds meer
aandacht voor osteopathie vanuit de topsport.
Sportletsels ontstaan heel vaak functioneel. In
geval van een functioneel letsel speelt iemand
die, zoals een osteopaat, iets van functionele
methodes kent, zelfs een potentiële eerstelijnsrol."

De blessurerisico-indicator (BRI)
Op initiatief van Nederlands fysiotherapeut,
Henny Solleveld en met de Belgische steun van
Frédéric Van Burm werd het Blessurelaboratorium
opgericht. De bedoeling is om de relatie tussen
kaak- en gebitsproblemen en blessuregevoeligheid
bij topsporters op wetenschappelijke basis te
onderzoeken, Spelers van verschillende Europese
topclubs waaronder RSCAnderlecht, KM Gent, FC
Twente, KRC Genk, maar ook amateurvoetballers
nemen deel aan het onderzoek.
"In een eerste fase ontwierpen professor Arnold
Goedhart en Henny Solleveld een blessurerisicoindicator (BRI)", zegt Van Burm. "Dat houdt in dat
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Frédéric Van Burm
tijdens een werkbezoek aan het
MilanLab van de
Italiaanse voetbalploeg AC Milan.

een onderzoek gevoerd wordt naar verbanden
tussen de anamnese van de voetballer of zijn
blessuregeschiedenis en zijn dentale historiek.
In deze fase creëren we een populatie op basis
van drie scores. Bij een rode en oranje score
geeft de BRI aan dat er al dan niet sprake is
van een wetenschappelijke correlatie tussen
gebitsproblemen en een verhoogd blessurerisico.
In de tweede fase bekijken we of we de
risicopatiënten op één of andere manier kunnen
helpen."
"Het gaat om een naturalistisch gerandomiseerde
effectstudie waarbij niet het lot, maar de
casuïstiek van de voetballer bepalend is. Deze
tweede fase vormt ook het thema waarmee ik een
Master of Science in de Osteopathie wil behalen
in 2012. Daarna volgt de derde en laatste fase,
waarbij we effectief voetballers en topatleten
kunnen helpen om hun risico's op dat vlak in te
dijken."

Een betere behandeling door
samenwerking
"De eerste effectieve resultaten worden door een
team van het Blessurelaboratorium op de 'World
Conference on Science and Soccer' voorgesteld
in Gent op 15 en 16 mei", zegt Van Burm. "Dat is

uiteraard onder voorbehoud van acceptatie van
het eerste ingediende stuk door een commissie
van wetenschappers. Anderzijds hoeft de
acceptatie van deze behandelingsmethode niet
af te hangen van deze unieke gelegenheid. Het
bekijken van het stomatognatisch systeem wordt
reeds gedurende 30 jaar klinisch toegepast in de
complementaire geneeskunde. Nu al zijn tientallen
wetenschappelijke publicaties beschikbaar over
het verband tussen occlusie en posturologie. Zo
toonde bijvoorbeeld het onderzoek van Gangloff,
Perrin et al (Neuroscience Letters, 2002) aan

De eerste resultaten
zijn bekend
Op www.blessurelab.nl zijn de eerste resultaten al beschikbaar. Het onderzoeksteam
toonde aan dat spier- en peesproblemen samengaan met een combinatie van problemen
met het kaakgewricht, de (peri-) dentale status
en tandknarsen of -klemmen. Ook werd aangetoond dat herletsels en gewrichtskiachten
samengaan met een combinatie van problemen met het kaakgewricht, de (peri) dentale
status en restauraties (tenzij samengaand met
orthodontische fixaties).
wtcontactpunt e maart 2012 - www.tandarts.be
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dat een unilaterale anesthesie van de nervus
trigeminus significante moeilijkheden veroorzaakt
in de proprioceptie en de repositioneringszin."
"Via dit werk proberen we sporters en gewone
patiënten, maar ook collega's en tandartsen
begrip te laten opbrengen voor het belang van
de tanden voor de rest van het lichaam. Door
samen te werken, kunnen we bepaalde klachten
immers beter behandelen. Een tandarts verwijst
een patiënt door naar een orthodontist als een
beugel nodig blijkt of naar een stomatoloog als
er wijsheidstanden verwijderd moeten worden.
Maar slechts een beperkt aantal tandartsen
verwijst bij nek- of hoofdpijn klachten door naar
een osteopaat. Het wetenschappelijk onderzoek
van het Blessurelaboratorium wil daarom aandacht
vestigen op het belang van tanden en kaken. En
op die manier hopen we ook de samenwerking
te bevorderen. Dat kan volgens mij alleen maar
positief onthaald worden." •
Ellen Van Campenhout

Osteopaat Frédéric Van Burm hielp tientallen
topsporters en topvoetballers om hun
blessure risico's te beperken. Na studies
sportwetenschappen, kinesitherapie en manuele
therapie, volgde hij een vijfjarige opleiding
osteopathie en een tweejarige opleiding
sportosteopathie aan de International Academy
of Osteopathy (lAO) in Gent. Voor de IAO is hij nu
docent in Kopenhagen, Denemarken. Hij werkte
als osteopaat mee aan het Preventieproject
van voetbaleersteklasser KSV Zulte Waregem
onder leiding van Francky Duryen deed hiervoor
meerdere werkbezoeken aan het MilanLab van
AC Milan. Tientallen topatleten en topvoetballers
uit binnen-en buitenland komen vandaag naar zijn
praktijken in Sint-Denijs-Westrem en Gent. Recent
stond hij NBA-ploeg NYKnicks bij met raad en
daad.
In september 2012 wil hij een Master of Science
in de Osteopathie afronden aan de fHGjUniversity
of Applied Sciences in Innsbruck, Oostenrijk.
Hij is medewerker aan het wetenschappelijk
onderzoek van het Blessurelaboratorium naar
de relatie tussen kaak- en gebitsproblemen en
blessuregevoeligheid bij topsporters.
vvtcontactpunt e maart 2012 - www.tandarts.be

Meer info?
Wie meer wil weten over hoe osteopaten te
werk gaan en getraind worden kan onder
meer de 'benehmarks for osteopathie training'
van de wereldgezondheidsorganisatie (WGO)
raadplegen. (ISBN 978 92 4 159966 5)

