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De photographieën 1 en 2 zijn naar de modellen van 
glen mond eener jonge dame, die toen ik haar onder behan- 
deling kreeg een typische V-vormige kaak had. 

Model 1 is genomen, nadat reeds eenigen tijd een Cof- 
finsehe expansieplaat was gedragen ; toch is de Yvorm 
nog duidelijk te zien, daar de kaak alleen ter plaatse van 
de praemolaren door deze behandeling voldoende was uit- 
gezet. 

De stand der incisivi, en wel voornamelijk die der late- 
rale, werd gecorrigeerd volgens //ANGLE'S system." 

Om de laterale snijtanden werden bandjes gemaakt, waarop 
labiaal kleine gouden buisjes gesoldeerd werden, — in ver- 
ticale richting op den oenen, in horizontale op den anderen 
tand. 

-Door deze buisjes werd een gouddraad gestoken, z66, 
dat een rechthoekig gebogen haakje aan het cone eindé van 
dezen draad (ter lengte van 2 á 3 mM.) met moeite in het 
verticale buisje kon gebracht worden. 

We krijgen dus een veereYiden metaaldraad die, zijn steun- 
punt in bet midden hebbende, drukt op de mesio-labiaal 
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kanten der centrale snijtanden en dus de kleine snijtanden 
naar buiten moet brengen —fig. 1. — Wanneer men aan 
de bandjes om de laterale incisivi kleine lipjes soldeert, die 
distaalwaarts tegen het linguaal vlak van de middelste 
snijtanden rusten, dais zullen deze natuurlijk geroteerd 
worden, ofwel de hoek gevormd door deze snijtanden wordt 
stomper.  

fig. 1. 

a, a, bandje, 
b 	buisje vertikaal, 
c 	dito horizontaal, 
geschaduwd gedeelte stelt 
de incisivi en cuspidi voor. 
cl gouden draad, 
e, e, lipjes of vleugeltjes, 

a f fulcrum. 

a 
Het resultaat is zichtbaar in pitot. 2. 
Men zou nu met den stand der tanden tevreden kunnen 

zijn, als niet de canini te weinig ontwikkeld waren en 
buiten de tandrij stonden. De leeftijd van het patiëntje 
(16 jaar) gaf me weinig hoop te verwachten, dat deze hoek- 
tanden de gewenschte positie spoedig zouden innemen. 

Ik besloot dus ze te forceeren. Om de hoektandeii wer- 
den nauwkeurig sluitende bandjes gemaakt met, een haakje 
op de labiaal zijde. De tend moet vóór het bevestigen van 
deze ringetjes met alcohol en warme lucht goed gedroogd 
zijn, en het bandje (met cement gevuld) flink onder het 
tandvleesch worden gedrukt. 

Ook de kleine snijtanden en de iste prFemolaris werden 
van bandjes voorzien, waarop buisjes gesoldeerd zijn . 

In deze buisjes werd een gouden beugeltje bevestigd, 
zooals te zien is op de phot. 3. 

Door middel van een elastiek ringetje worden de tanden 
op de geweuschte plaats getrokken. 

d 
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IDe kleine snijtanden zijn door deze behandeling iets 
korter geworden. 

Men kau dat voorkomen door ook een bandje te maken 
om den eersten snijtand, de bandjes van Inc. 1 en Inc. 2 
aan elkaar te soldeeren, en het ringetje dat tot steunpunt 
van den beugel moet dienen in het midden van deze 2 
bandjes te bevestigen. 

Hoewel het geval nog niet geheel voltooid is, vind ik 
het resultaat toch reeds voldoende om het nu te publiceeren. 

Nair aanleiding van dit geval vestigde de Heer GREVERS 

mijne aandacht op een artikel in de "revue mensuelle de 
st;omatologie." (blz. 257) Note sur l'enfoiicement et l'1on- 
gation des dents par le Dr. CL. MARnIIIN. 

Het eerste geval van urenfoncement" heeft M. toegepast 
bij een 30-jarige vrouw, bij wie, tengevolge van een //gin- 
givite-arthro-infectieuse" de rechter centrale incisivus bijna 
3 m M. langer was ,geworden en tevens naar rechts was 
uitgeweken. 

Na de behandeling van een pear maanden slaagde M. 
er in de ziekte te genezen, waarna de tand weer vaststond 

ben ging hij peinzen over middelen om den tand weer 
op zijne plaats te krijgen. 

"En réfléchissant avec quelle facilité nous faisons mouvoir 
les dents dans tons les sens dour les redresser, et en pensant 
aux phnomènes, qui président au travail de résorption et 
d'ossification qui se produit lorsque nous dplaçons une 
dent, j'en ai conclu que je pouvais aussi bier cotnpter sur 
les mêmes résultats de réparation en refoulant une deut 
dans sa profondeur, que si je  la refoulais latéralement." 

Het apparaat bestond uit een gouden plaat met crampons 
om de pramoiaren. Iu het midden van dit plaatje is een 
gouden armpje gesoldeerd, dat tusschen de snijtanden door- 
loopt, en zóó is gebogen, dat het uiteinde er van (dat van 
een knopje voorzien is) zich bevindt iets boven de gingiva- 
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lijn en uitsteekt tot de helft der breedte van den gedislo 

ceerden tand. Achter dezen tand is op de plaat een haakje 

gesoldeerd, parallel met het buitenste knopje. 
Door elastieken ringetjes werd de tand ill 2d0 dagen op 

zijne p'aats gebracht. 
Toen werd aan de twee aanhechtings-punten een dun 

gouden bandje gesoldeerd en het apparaat nog ongeveer 40 

dagen gedragen, om den tand in zijne positie te houden. 
//Je ne pouvais pas dire que le résultat que je veeais 

d'obtenir par le renfoncement de cette dent avait sanctionné 
le principe que j'avais pos, puisque ce principe était connu 

depuis longteinps, mais la routine avait limité son application 
dans les déplacements lateraux. 

Quoi qu'il en soit, ce résultat m'a encourabé á poursuivre 
dans les déplacements verticaux le traitement d'autres 
redressements qui n'avaient, je crois, das encore 6t6 bien 
étucliés. Je veux parley de l'elongation des dents ou des 
fragments de dents." 

Die llélongation des dents" nu is reeds door verscheidene 
en op verschillende wijzen toegepast. 

Over het langer maken van tanden, vindt men buy. in 
de //Orthodontia" van GUILFORD een afzonderlijk hoofdstuk 
//assisted eruption of the anterior teeth," zoowel als over 

//reductioli or elongation of the teeth." 
Ook TALBOiI wijdt hieraan een hoofdstuk //forced eruption 

of the teeth," die daarin eerst een methode van dr. MATTESON 

en daarna een van hem zelf beschrijft. 
Beiden maken gebruik van een caoutchouc plaat, waaraan 

MATTESON in het midden van het palatum een horlogeveer 
bevestigt, die, wanneer deze tegen de plaat gedrukt wordt, 
juist aan den hals reikt van den tand, die langer gemaakt 
moet Horden. Met een ligatuar wordt de tand hieraan 
vastgemaakt. 

TALBOT doet dit met een veertje gemaakt van piano-draad, 
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waarvan het eene einde in de plaat bevestigd wordt en h et 
andere met een ligatuur om den tand. Om dezen wordt 
zoo noodig eerst een metalen bandje gemaakt, en als ook 
dat niet gaat, in den tand een gaatje geboord en hierin 
een gouden pennetje geschroefd. 

ANGLE beschrijft ill een hoofdstuk over //elongation or 
forcible eruption" in zijn //system of regulation and retention 
of the teeth (1892) verschillende manieren waarop hij tanden, 
die hunne vereischte lengte niet hebben bereikt, langer maakt. 

Hij doet dit door middel van een elastiekje, dat hij be- 
vestigt aan een pennetje, geschroefd in den tand, die ver- 
plaatst moet worden, en om een knopje, gesoldeerd aan een 
bandje om en tand in de tegenovergestelde kaak van die, 
waarin de te korte tend zich bevindt — bijv. de caninus 
in de bovenkaak en de eerste praemolair in de onderkaak. 

Tngeval nu die lste  praemolaris geen antagonist heeft, dan 
maakt hij bandjes om dell ,den  praemolaris en den caninus 
in de onderkaak, waarop kleine buisjes in verticale richting 
gesoldeerd zij u en waarin een gouddraad met rechthoekig 
gehoben einden past. 

Op dien gouddraad is op de gewenschte plaats een knopje 
bevestigd voor aanhechting van het elastiekje. 

Natuurlijk worden in deze gevallen de elastiekjes alleen 
gedurende den nacht aangebracht. 

Ook beschrijft hij een geval waar hij beide aanhechtings- 
punten neemt in dezelfde kaak ; en wel, aan een knopje 
gesoldeerd op een gouddraad, die bevestigd is in een buisje, 
verticaal geplaatst op een bandje om den lsten  praemolaris, 

en aan den anderen kant steunende tegen de snijvlakte van 

den den  kleinen snijtand, om een te korten hoektand, die 
tuschen genoemde tanden zijn plaats moet vinden, langer te 

maken. 
Reeds in 1873 maakt dr. J. RICHARDSON in de „Dental 

Cosmos" van July melding van een geval, waar hij een te 
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langen tand korter maakte, door hierop druk in zijn lengte- 

as uit te oefenen. 
Hij deed dit met een elastieken band, die bevestigd was 

aan een rubber plaatje, dat het palatum en ook de gingiva 

vóór den tand bedekte. 
Het verplaatsen van tanden in verticale richting is dus 

volstrekt Ytiet nieuw. 
Heel aardig, en (voor zooverre mij bekend) oak oorspron- 

kelijk, is het idée van Dr. MARTIN om afgebroken tanden 
langer te maken en ze daarna gelijk te vijlen. 

Bij een 16-jarigen jongen, wiens rechter, middelste snij- 
tand was afgebroken en wel z66 ver, dat de pulpa voor 
een groot gedeelte bloot lag, werd deze methode het eerst 
toegepast. 

Na de behandeling van den wortel, werd in het wortel- 
kanaal een T vormige stift gecementeerd, voorzien van 2 
haakjes, 6a. naar voren en één naar achter gericht. 

Op den linker middelsten snijtand en op den lateralen 
rechter werden 2 gouden plaatjes of kapjes gemaakt, die 
door een gouddaaad verbonden werden, en waardoor de 
afgebroken tand overbrugd werd. 

Door middel van een elastiek ringetje, bespannen over 
den gouddraad, en aan het binnenste en buitenste knopje 
van de T vormige stift bevestigd, werd de tand langer gemaakt. 

De tanden die als steunpunt hadden gediend waren iets 
korter geworden, doch toen Dr. M. den patient na 15 maan- 
den terug zag, hadden deze tanden hunne normale lengte 
weer verkregen, terwijl de afgebroken tand de gewenschte 
positie had behouden. 

Bij een tweede geval bediende M. zich van andere steun- 
punten voor zijn beugel. Hij maakte nl. een rnetaleu ver- 
hemelteplaatje loopende tot de prmolarei ; en een tweede 
plaatje van gelijke lengte, dat vóór de tanden op de gingiva 
moest rusten. 
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Deze plaatjes waren door 4 metaaldraden, die tuschen 
de tanden doorliepen, aan elkaar bevestigd (waarvoor in 
dit geval nl. ruimte was). 

Op deze plaat was een beugeltje gesoldeerd, dat den ge- 
broken tand overbragde, en waarover het elastieken ringetje 
zou gespannen worden. in den tand (waarvan de distaal 
hoek was afgebroken) werd een pennetje bevestigd in dat 
gedeelte, dat . later zou moeten worden afgeslepen. 

Na 10 dagen had de tand de gewenschte lengte reed 
gekregen. 

Het eenige, waaraan men deze langer gemaakte tanden 
zou kuilen Eierkennen, zoo zegt dr. MARTIN, is, dat de 
gingiva-rand ,bij deze tanden lager is, daar het tandvieesch 
den tand min of meer volt. 

Ten slotte nog een geval van ilrenfoncement" van eery 
hoektand bij een jonge dame van 17 jaar, die in '91 onder 
mijne behandeling kwam. 

Inc. 2. sup. sin. was misvormd ; hypoplastisch en aan beide 
kanten carieus. 

Dit zou natuurlijk nooit een reden tot extractie mogen 
Z1~11~ wanneer de overige tanden e011 normale positie hadden 
ingenomen. Phot. 4 geeft een beeld van den mond na de 
extractie van genoemden tend. 

Inc. 1. sup. sin. staat ± 3 van zijn breedte te veel naar rechts. 
De snijvlakte van Inc. 1. sup. dext. loopt parallel met die van 
Inc. 1. s. s. ; m.a,.w. de rechter is ongeveer 45° geroteerd, 
en staat ook te veel naar rechts, waardoor de rechter laterale 
snijtand voor een klein gedeelte door dezen bedekt is. 

Na verplaatsing van de centrale incisivi naar rechts, van 
den caninus in inesiale richting en na rotatie van den rechter 
grooten snijtand, was de positie zooals in phot. 5. 

De toestand was aanmerkelijk verbeterd, maar de hoek- 
tand was te land, en de stand van den linker centralen 
snijtand was in zooverre niet mooi, dat de snij vlakte van 
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dien tand van links naar rechts helde, m. a. w. de distaal- 
hoek was te hoog, de mesiale te laag, ofwel : de afstand van 
de snij vlakte tot den gingiva-rand was distaal te klein, mesiatil 
te groot. 

]door afslijpen van den mesiaalhoek zou de tand te kort 
worden; op de volgende wijze heb ik toen getracht dit te 
verbeteren. 

Om den eersten snijtand, eD om den eersten molaris 
links werden bandjes gemaakt, waarop buisjes gesoldeerd 
waren, 	een betrekkelijk laug buisje in horizontale rich- 
ting op den snijtand, en een klein in verticale op den 
molaris (buccaal). 

Ook den hoektand werd van een bandje voorzien, waarop 
een knopje gesoldeerd was, zoo dicht mogelijk bij de punt 
van de kroon. 

Wanneer men nu in de buisjes een veerkrachtigen staal- 
draad brengt, en dezen daarna met zilver — of staal 
hinddraad naar het knopje op den hoektand trekt, dan kan 
men zich gemakkelijk voorstellen in welke richting kracht 
zal worden aangewend. (zie schets) 

fig. 2. 

Wij krijgen in de eerste plaats, (en dat is het waar .het 
hier op aankomt) een drukking naar boven in de lengte-as van 
den caninus; tevens een geringe drukking in tegengestelde 
richting op den eersten molaris. 
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Ook op den incisivus zoll de drukking in dezelfde richting 
worden uitgeoefend als op den molaris (doch natuurlijk + 2 
maal zoo sterk, uit hoofde van den korteren arm), wanneer de 
staaldraad ook hier bevestigd was in een klein verticaal 
buisje, of wel aan een knopje of oogje. 

Hier past echter de draad nauwkeurig in een lang buisje, 
geplaatst in het midden van de kroon, zoo dicht mogelijk 
bij het tandvleesch. 

De staaldraad werkt hier nu als hefboom, en we zullen 
krijgen een draaiing van den tend, om een as, gelegen in het 
midden van het buisje, rechthoekig op de lengte as daarvan. 

Theoretisch is dit wel niet volkomen juist, daar deze tand 
ook in zijn geheel iets langer zal worden, doch van deze 
gecompliceerde bewegingen is hier nu geen sprake. 

Phot. 6 geeft eels afbeelding van het zeer bevredigend 

resultaat. 

Voor de photographieën, die dit artikeltje illustreeren 
betuig ik den Heer JOHN E. GREVERS mijn dank. 


