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(Vervolg van rag. 231.) 

Met het door Dr. Calvin S. Case in Kirk's American 
text-book of operative-dentistry (blz. 683) als „contour-
ing apparatus" beschreven regulatietoestel, is het inder-
daad mogelijk de beweging, zoowel van wortel als kroon 
nauwkeurig te bepalen. We weten in dit geval welke uit- 
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werking de aangewende kracht moet hebben, omdat de 
kaakweerstand hier geen invloed heeft op de beweging 
van den tand. 

Wenschen we bijv. na  extractie van de iste bicuspi-
dati, de incisivi naar binnen te brengen, zonder even-
wel, zooals dat bij een aanmerkelijke verplaatsing meest-
al het geval is, de richting van den tand te veranderen, 
waardoor het aesthetisch effect der operatie soms geheel 
bedorven wordt, (en wat een gevolg is van het feit dat. 
bij de gebruikelijke methodes, de kroon binnenwaarts 
wordt bewogen en den apex niet of zelfs in tegenover-
gestelde richting), dan handelen wij als volgt: Om de 
molares en bicuspidati worden stevige, breede banden A 
gemaakt, waarop twee buisjes B gesoldeerd zijn, zooals 
in fig. I is aangegeven. Op de banden om de snijtanden 
worden op de labiaal vlakte staafjes of kammetjes C ge-
soldeerd, die iets boven den tandvleeschrand uitsteken 
en daar een halve maanvormige insnijding hebben ; bij 
de snijvlakte zijn zij bf labiaalwaarts en naar boven om-
gebogen, of ze laten een opening vrij tusschen den band 
en den kam, zóó, dat daarin juist past een stevige, platte 
metaalstaaf E, die op de plaatsen, correspondeerende 
met de staafjes C iets is ingevijld ; aan den bovenkant, 
wanneer de staaf E onder het kammetje ligt (linguaal-
waarts) ; aan den onderkant, wanneer het staafje omgebo-
gen is, zooals in fig. i. In de halfronde groeven van de 
kammetjes C boven den tandvleeschrand rust een ronde 
metaaldraad D. Wanneer men nu het moertje F van E 
tegen het uiteinde van zijn buisje laat rusten, dan kun-
nen de snijvlakten van de incisivi niet naar binnen gaan, 
en de apices van de wortels moeten dan een cirkel be-
schrijven om die vaste punten. Maakt men de staaf E 
korter, door het naar voren draaien van zijn moertjes, 
dan kan men daardoor de beweging en de richting der 
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tanden naar verkiezing. regelen. Men zou dit de positieve 
-regulatie methode kunnen noemen. 

Bij alle andere methodes zijn wij onzeker; dit belet 
natuurlijk niet dat we ook daarmede zeer schoone resul-
taten kunnen verkrijgen, omdat we steeds de beweging 
van de tanden controleeren en dus wijzigingen in het 
gebruikte apparaat kunnen aanbrengen, wanneer de tand 
een niet gewenschte positie gaat innemen, maar men heeft 
steeds rekening te houden met allerlei invloeden, die 
meestal niet vooraf te bepalen zijn, zoodat zelfs iemand 
met groote ervaring op het gebied van reguleeren, nu en 
dan nog aan minder aangename verrassingen is bloot-
gesteld. 

Zoolang de verschillende physiologische processen, 
die bij het reguleeren van tanden plaats grijpen en de 
veranderlijkheid van den kaakweerstand niet proefon-
dervindelijk zóódanig zijn onderzocht, dat we ze als vol-
komen bepaalde werkende krachten kunnen invoeren, 
zullen we niet in staat zijn een volledige bepaling van de 
beweging van tanden te geven, afgezien nog van de on-
mogelijkheid om in elk geval den juisten vorm van den 
tand te kennen. 

Het is evenwel voor ons van veel belang de uitwerking 
van krachten en de invloed van weerstanden op licha-
men na te gaan, wanneer we met bepaalde gegevens te 
doen hebben. 

Noch Farrar, die in zijn Standaardwerk dit onderwerp 
behandelt, noch Guilford of Walkhoff, noch Case zelfs, 
die in de Dental Review en in den Cosmos artikels over 
„principles of force in the movement of teeth" heeft ge-
publiceerd, geven hiervan een juiste voorstelling. 

Dank zij de hulp van den Heer W. J. Heydeman, 
lèeraar in de wiskunde, is liet me mogelijk deze zuiver 
mechanische kwestie uitvoerig te behandelen. 
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Indien een lichaam geheel of gedeeltelijk in eene mid-
denstof geplaatst is, zal het weerstand ondervinden ; in 
elk punt van het lichaam werkt de weerstand loodrecht 
op zijn oppervlak. 

Trekken we nu in elk punt van het lichaam lijntjes 
loodrecht op het oppervlak, die in grootte steeds den 
werkenden weerstand aangeven$ dan ontstaat een li-

chaam, wiens inhoud de grootte en wiens zwaartepunt 
bet aangrijpingspunt van den resulteerenden weerstand 
doet kennen. 

Fig-2. 

Van het staafvormige lichaam AB, fig. 2, bijv zal het 
oppervlak der figuur KLMN de grootte, en, haar zwaarte-
punt Z het aangrijpingspunt van den resulteerenden weer-
stand W op elk zijner zijvlakken aangeven. 

De vorm der kromme ML geeft tevens aan, op welke 
wijze de weerstand van N tot K verandert. Is overal de 
weerstand even groot, dan is de figuur KLMN een recht-
hoek ; neemt de weerstand van N tot K evenredig toe, 
dan is de figuur een trapezium, enz. 

Werken op een lichaam, fig. 3, verschillende krachten 
K„ K2, K3  enz., dan kunnen we in een willekeurig punt 
e: van het lichaam twee krachten Pl  en Q, aangebracht 
denken, die beide in grootte gelijk Kl  zijn, maar waar-
van Pi dezelfde en Q1  tegengestelde richting als Kl  be- 
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Fig,  3 

zit. Brengen we eveneens in 0 de krachten P2,  Q2,  P3, 
Q. enz. aan, achtereenvolgens overeenkomende met K2  
en K3, dan verandert hierdoor niets aan de beweging van 
het lichaam, daar telkens de krachten P1  en Qv, P2  en 
Q2  enz. elkanders werking opheffen. 

Maar nu kunnen alle krachten Pl, P2, P. enz. tot ééne 
resulteerende kracht R worden samengesteld, terwijl even-
eens de koppels, gevormd door de krachten Kl  enQ1.K2  
en Q., enz. één resulteerend koppel zullen geven. 

Vandaar, dat we de beweging van elk lichaam kunnen 
voorstellen, als te ontstaan door de werking van één 
kracht en één koppel. De krac 4t zal eene verplaatsing 
van 0 doen ontstaan, waaraan het geheele lichaam deel-
neemt ; het koppel veroorzaakt eene draaiing van het 
lichaam om O. 

Het willekeurige punt 0 noemen we reductiepunt ; in 
de meeste gevallen wordt het zwaartepunt van het li-
chaam tot reductiepunt gekozen. 

De beteekenis van 't voorgaande is wellicht duidelijk 
door fig. 4. 
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[+y: s. 

Zij I ééne en II een tweede stand van een willekeurig 
lichaam (hier staafvormig gekozen) dan zou men Of I 
eerst om A kunnen laten draaien en daarna langs de lijn 
AA' tot in den stand II laten verschuiven, Of we zouden 
die draaiing en verschuiving ook door elk ander punt 
van het lichaam kunnen laten volvoeren, dus ook door 
't zwaartepunt Z. Steeds derhalve kan de beweging be-

schouwd worden als een draaiing om een punt en een 
verschuiving van dit punt. 

Dat we voor dit punt, waardoor we de beweging leeren 
kennen gewoonlijk het zwaartepunt Z in 't lichaam .kie- 
zen ligt I° daarin, dat dit een volkomen gedefinieerd 
punt in het lichaam is, en 2° dat de verdere berekening 
der bewegingen in de meeste gevallen eenvoudiger wor- 
den. 

Fig. S. 

Heeft men een staafvormig lichaam AB, fig. 5, ge-
plaatst in eene middenstof, die overal dezelfde drukking 
uitoefent, terwijl het punt A een vast punt is, 'dan zullen 
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de weerstanden W en W„ juist in het midden C van AD 
aangrijpen. 

Werkt nu in B een kracht K dan zal het lichaam eene 
draaiing om het punt A verkrijgen ; want, als we A tot 
reductiepunt nemen,' zal de in A werkende resulteerende 
kracht K+W—Wl  geen invloed uitoefenen, daar A vast 
is en dus slechts het koppel overblijven. 

Heeft de staaf geen dikte, dan is voortdurend W=W„  
en zullen steeds hunne aangrijpingspunten samenvallen. 

Heeft de staaf wel dikte, dan zal W kleiner worden 
dan Wi  en zijn aangrijpingspunt ook dichter bij A ko- 
men te liggen, hetgeen in verband met het bij fig. 2 be-
handelde, uit fig. 6 en fig. 7 blijkt. 

Denken w e ons twee zulke lichamen en de uiteinden 
B door een elastiekje verbonden, zoodat bij benadering 
de krachten K voortdurend even groot blijven en even-
wijdig aan het oppervlak MN der middenstof, dan' zullen 
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beide lichamen volkomen gelijkluidende bewegingen 
verkrijgen en elkander dus naderen. (Zie fig. 8 en 9.) 

Is daarentegen het elastiekje bij Bl  om het eene en 
bij D om het andere lichaam bevestigd, fig. 10, dan zal 

_B 

de kracht K voor beide lichamen I en II op ongelijke 
afstanden van A aangrijpen. Het koppel van II heeft 
daarom g'rooter dráaivermogen dan dat van I, omdat 
de hefboomsarm langer is ; derhalve zal II veel sneller 
tot I naderen dan T tot II. 

Oefende in het behandelde geval (waar we aannemen 
dat A een vast punt is) de middenstof niet ovèral gelij-
ken weerstand uit, dan zou hierdoor alleen de grootte, 
niet de wijze van draaiing veranderen. 

We zullen nu het geval behandelen, dat punt A niet 
vast is en vooreerst overal gelijken weerstand verónder- 
stellen. (fig. i r.) 

We kiezen nu het zwaartepunt Z van 't lichaam tot 
reductiepunt, daar dit een onveranderlijk punt in het li-
chaam is. Elk punt heeft dan, evenals Z, Bent vetplaat-
sing naar rechts met eene kracht K+ W—W1  en eene 
draaiing oin Z met een moment: 
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K.BZ+ W1.CZ—W.CZ. 
Het punt A, zal zich derhalve verplaatsen : 

naar rechts' met een kracht K+ W—W1  
naar links „ „ 	„ 	K.BZ+ W1CZ—W.CZ 

AZ. 
dus in 't geheel eene verplaatsing naar links verkrijgen 
met eene kracht : 

R K\ AZ
—Il + \

W 
 W/ \ Is++ AZ/ 

Het punt B daarentegen zal . zich verplaatsen, naar 
rechts met een kracht :

BZ 	 ZC 
R1—K

\AZ -LI +\Wl W/ (AZ -I ) 
want voor dit punt werken de bewegingen, voortsprui-
tende uit de resulteerende kracht en het resulteerend kop-
pel in gelijke richting. 

Zij nu in 't eerste bogenblik W=W,  en BZ= AZ dan 
zal A op zijn plaats blijven, maar B zich rechts bewegen, 
dus A zich t. o. van B. links bevinden. 

In 't volgend oogenblik is W1  > W dus A zal zich naar 
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~1 	Fig.12. 

links bewegen, echter zeer weinig, daar het koppel nu tot 
moment heeft 

K.BZ cos rp + W1CZ—W.CZ (zie fig. 12.) 
en BZ cos cp .< BZ is. 

De beweging van A naar links zal dus uiterst gering zijn, 
terwijl de beweging van B naar rechts aanmerkelijk blijft. 

Nog duidelijker zien wij de beweging van het lichaam 
als we ons eens de beweging van het zwaartepunt Z voor-
stellen. 

 

Fig, 13. 
x  

 

>1‘. 

   

In 't eerste oogenblik werken in het reductiepunt Z de 
krachten als is aangegeven in fig. 13, en dus de bewe-
gingsrichting van Z. 

In 't volgende oogenblik bijv. werken de krachten irk. 

Z als in fig. 14. 
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W1  en W hebben W2  (gelijk hun verschil) tot resul-
tante, dus de resultante van W„ W en K is dezelfde als 
van W2  en K, d. i. Z1M1 i de richting van ZiM1  is dus nu 
de bewegingsrichting van Z. 

In 't hierop volgende oogenblik werken op Z de krach-
ten als bijv. in fig. 15, en de bewegingsrichting van Z is 

nu volgens Z2  M2. Trekken we nu uit een willekeurig 
punt A een lijntje AB van' oneindig kleine lengte even-
wijdig aan ZM, daarna uit B een dergelijk lijntje BC 
evenwijdig aan Z1.M1, uit C een lijntje CD evenwijdig 
aan Z2M2  enz. (fig. i 6) dan zal de aaneenschakeling de-
zer oneindig kleine stukjes een kromme lijn vormen, 
die den weg aangeeft door het punt Z doorloopen. 

Het punt Z zal ongeveer de in fig. i 6 aangegeven baan 
doorloopen en voortdurend honger komen te liggen, zoo-
dat het lichaam meer uit de middenstof zal uitsteken. 

Is de weerstand der, middenstof niet overal gelijk, 
maar gelijkmatig toenemende van A tot D, zoodat de 
weerstandsfiguur APQD een trapezium wordt (volgens 
het bij fig. 2 behandelde), dan zal het zwaartepunt X van 
dit trapezium de plaats en zijn oppervlakte de grootte 
van den resulteerenden weerstand doen kennen. 

Alles blijft dan hetzelfde als in het vorige geval, alleen 

hebben de voorkomende grootheden andere waarden. 
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Slechts als het punt C boven Z zou komen, zou het 
geval geheel anders zijn, maar de wijze van verklaring 
dezelfde. 

Hebben we nu het geval van fig. 8, maar de punten 
A en Al  niet vast, dan zien we dat deze punten zich van 
elkander zullen verwijderen en de punten B elkander 
zullen naderen, maar de nadering van de punten B is 
veel grootex dan de verplaatsing van A. In het geval 
van fig. io, zal alleen het lichaam I zich minder verplaat-
sen dan II en verder alles hetzelfde blijven. 

In fig. iq is de grootte der resulteerende kracht K+ 
W—W, en 't moment van het resulteerend koppel: 

K.BZ + W1C1Z—W.CZ. 
A verplaatst zich dus naar links met eene kracht van 

R
— K.BZ+ W1C1Z—W.CZ 

—4(K+  W—W ), 
AZ 	 1  

welke kracht, gelijk wij zagen, uiterst gering is. 
In de uitdrukkingen van R komen positieve eng nega-

tieve termen voor ; het moet dus mogelijk zijn, dat, voor 
een zekere waarde van K, de waarde van R nul wordt. 
In dit geval zou het punt. A zich , niet bewegen. Daar 
echter de grootheden, die R bepalen, voortdurend ver-
anderem, is het onmogelijk, da4 A voortdurend zijne 
plaats behoudt tenzij men ook K hiernaar regele. 

Nemen we weer twee staafvormige lichamen I en II, 
fig. 18, en bevestigen we op I een stevig busje, verbon-
den met een buisje met ingetapten draad, waarin een 
schroef beweegbaar is, die met het eene uiteinde ins T 
tegen het lichaam II aandrukt. Daar het busje onveran-
derlijk op I bevestigd is, zal de kracht, door de schroef 
uitgeoefend, steeds loodrecht op I - werken en een .on-
veranderlijk aangrijpingspunt S bezitten. 

Van het lichaam II echter verandert gedurende de be-
weging zoowel de richting der kracht, alsook haar aan- 
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A~ 

Fig 98 

grijpingspunt, dat hooger boven Z' komt te liggen. Ten-

einde de beweging der beide lichamen te onderzoeken, 

denken we weer vooreerst de punten A en Al onbewe-

g-elijk. fig. lg. 

tik 19 

De kracht K is voor beide lichamen steeds even groot, 
maar de hefboomsarm AS is kleiner dan A1M. (Verschil 

A1L.) Nu blijft AS steeds even groot en A1M neemt 
voortdurend toe, vandaar dat het resulteerend koppel ten 
opzichte van II grooter zal zijn en steeds grooter zal wor-
den dan dat ten opzichte van I. 

Het lichaam I zal dus eene veel geringere verplaatsing 
verkrijgen dan II. Hierbij komt nog, dat de kracht K, 
op het lichaam I werkende, eene ontbondene P heeft, 

loodrecht op het oppervlak der middenstof en naar bene- 
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den gericht, die derhalve het lichaam in de middenstof 
tracht te drukken en daardoor de beweging belemmert. 
Bij het tweede lichaam daarentegen is die ontbondene 
naar boven gericht en tracht dus dit lichaam vrijere be-
weging te geven. Dit laatste heeft juist grooten invloed 
als de punten A en Al  niet vast, maar beweeglijk waren, 
zoodat dan de beweging van I ten opzichte van II uiterst 
gering zal zijn en voortdurend geringer zal warden. 

In het voorgaande hebben we steeds het lichaam staaf-
vormig verondersteld. Was het lichaam- ketjelvonmig, fig. 

20, dan zou hierbij aan de wijze van behandeling en de 
resultaten niets veranderen, alleen zou de weerstandsfi- 
guur een andere worden en dus de grootten en aangrij-
pingspunten der weerstanden wijziging) ondergaan. 

fig. 20 

Bij een omwentelingslichaam zijn de weerstandsfigu-
ren van alle doorsneden door de as dezelfde, hetgeen 
duidelijk wordt gemaakt door fig. 21, waai KLMN de 
weerstandfiguur voorstelt van een doorsnede, in het vlak 
V, en- K1L1MN die van een doorsnede in vlak V2. 

Is echter het lichaam geen omwentelingsfiguur dan zou 
de in fig. 2 bedoelde weerstandsfiguur voor alle zijvlakken 
anders zijn en dus voor eiken vorm andere waarden voor 
de grootte en aangrijpingspunten der weerstanden verkre- 
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Pig, 21. 

gen worden. De behandeling der beweging zou dan zeer 
ingewikkeld worden, en nog ingewikkelder als bovendien 
nog andere krachten op het lichaam werken. 

Is het lichaam een tand, waarvan we den vorm zelfs 
niet bij benadering kunnen aangeven, dan is': 
1°. de bepaling van de grootte en aangrijpingspunten 

der weerstanden, 
20. die van de ligging van het zwaartepunt, 
3°. de wijze waarop de weerstand verandert, 
4°. de berekening der grootten en aangrijpingspunten 

van alle andere werkend: krachten, voortspruitende 
uit physiologische eigenschappen van den midden-
stof, 

onmogelijk, zoodat we hier niet met een bepaald vraag-
stuk te doen hebben en ons dus met eene ruwe benade-
ring der beweging moeten vergenoegen. 

Deze ruwe benadering ligt opgesloten in het reeds be= 
handelde, waaruit we dus het volgende kunnen be- 
sluiten ; hierbij bedenkende dat steeds de beweging be-
schouwd kan worden als te ontstaan door de werking 
van één kracht en één koppel, dus als een verplaatsing 
van en een draaiing om het zwaartepunt. 
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to. De verplaatsing en de draaiing werken elkaar tegen 
voor dat deel van den tand, gelegen onder het zwaar-
tepunt, terwijl voor het andere deel beide werkin-
gm elkander ondersteunen, d. w. 'z. de kroon ver- 
plaatst zich • veel meer dan de apex. 

2°. Daar de kracht in ons geval zóó wordt gekozen 
dat de uitdrukking voor R verkregen, steeds 
positief zal zijn, weet men : de apex verplaatst 
zich naar links als de kroon zich naar rechts beweegt 
en omgekeerd. 

30. De grootte der op den tand werkende kracht kan 
zóódanig gekozen worden, dat de verplaatsing van 
den apex, tengevolge van de resulteerende kracht, 
even groot is, als die, tengevolge van het resultee-
rend koppel en daar beide tegenovergesteld werken, 
zal de apex onbewegelijk blijven, echter slechts bij 
eene bepaalde grootte der kracht en gedurende een 
korten tijd, indien men niet voortdurend de kracht 
verandert. 

Het is duidelijk dat we uit deze mechanische beschou-
wingen, als zoodanig voor de praktijk weinig of geen 
nut kunnen trekken, omdat we, behalve de meermalen 
vermelde moeielijkheden, die de weerstanden ons bie-
den,, zelfs de grootte der kracht, die we aanwenden, in 
elk geval experimenteel zouden moeten bepalen, om de 
beweging der tanden te kunnen berekenen ; toch is het 
bovenbehandelde van zeer veel belang om ons die be-
weging beter te doen begrijpen en we zijn nu ook in 
staat een verklaring te geven van „the most perfect torn 
of anchorage", „the stationary anchorage" van Angle, 
of eigenlijk van Dr. W. C. Barrett. (The Angle System 
blz. 2g.) Zie fig. 22. 
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F19: 22. 
Een beschrijving van dit toestelletje is overbodig, al-

leen zij er op gewezen dat de banden om molarus en bicus-
pidaat breed, stevig en vast gecementeerd moeten zijn. 

De hoektand moet distaal-waarts bewogen worden. 
Waarom kunnen we nu de beide andere tanden prak-

tisch als een vast punt beschouwen ? 
In verband met het voorgaande en in hoofdzaak met 

hetgeen bij fig. i g is bewezen, redeneeren we als volgt : 
We hebben weer twee lichamen D en E, want het stel-
sel der beide tanden (4 wortels) E beschouwen we als 
één lichaam, daar de aan elkaar gesoldeerde bandjes ze 
tot één lichaam vereenigt. 

De schroef wordt zóóaangedraaid dat de lichamen tot 
elkander naderen, maar hoe? 

Ook nu weer werkt de optredende kracht K op de kiezen 
E zóódanig, dat de richting van K onveranderd blijft ten 
opzichte van den tand en dus het moment=kracht x hef-
boomsarm ook steeds even groot zal zijn zoolang de 
kracht niet veranderd wordt. Want de hefboomsarm is 
de loodlijn uit het zwaartepunt van het stelsel E op de 
krachtsrichting neergelaten, dus constant, daar ten op-
zichte van dezen tand, de kracht steeds dezelfde richting 
en hetzelfde aangrijpingspunt behoudt, Op tand D echter 
blijft de kracht K niet in dezelfde richtingwerken. 
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We zien dus dat we een soortgelijk geval hebben als 
in fig. i g. De kiezen E • zullen gezamelijk een uiterst klei-
ne beweging verkrijgen; die voortdurend vermindert ; 
want, als weer S het aangrijpingspunt der kracht K is, 
zal de kracht, na een korten tijd niet meer evenwijdig 
aan de kaak werkende, een ontbondene P hebben lood-
recht op de kaak en naar boven gericht, zoodat het stel-

sel der kiezen E tegen de kaak gedrukt•wordt en de be-
weging belemmert. In dit geval van 4 wortels is natuur-
lijk deze belemmering zeer sterk. De tand D daarentegen 
heeft eene ontbondene P loodrecht op de kaak en naar 
beneden gericht, die dus de beweging integendeel tracht 
te bevorderen. 

F.%r. 23. 

Hoe gering de beweging van het stelsel E ook zij, het 
bestaat steeds uit eene verplaatsing van en eene draaiing 
om het zwaartepunt van het stelsel E. Eene evenwijdige 
verschuiving zooals dat in Angle s boek en elders wordt 
geteekend, is derhalve onjuist. 

We hebben nu steeds gesproken over krachten, op-
zettelijk aangewend, met het doel om abnormaal ge-
plaatste tanden te bewegen in een gewenschte richting, 
en wel bijna uitsluitend over die, werkende rechthoekig 
op de lengteas van den tand. 
Het zou te ver voeren, maar zeer interessant zijn, om 
aan de hand van het voorgaande, schematisch na te 

~ 



OVER HET AANWENDEN VAN ERACHT EN 

gaan, aan welke krachten de kiezen bij het samentreffen 
der kaken, weerstand hebben te bieden. De kracht bij 
het kauwen uitgeoefend is zeer belangrijk. 

Bij een normale odontharmose is de krachtsrichting 
op elk der kiezen z66, dat, in verband met hun vorm en 
de wijze van bevestiging in den alveolus, aan een maxi-
male kracht het doelmatigst weerstand wordt geboden. 

Doch hoe is •het gesteld, wanneer, hetzij door heredi-
teit, door slechte aanwendsels, door tandheel-(?)-kundig 
vandalisme, of door welke oorzaken dan ook, dit na-
tuurlijk evenwicht in kracht en weerstand verbroken is, 
omdat door abnormale positie van een of meer kiezen, 
Of door het ontbreken van enkele, de tanden geen aan-
eengesloten rij meer vormen, of wel een rij, die niet op 
de normale wijze met die der correspondeerende kaak 
samentreft? 

De schuine zijden der kauwvlakten van praemolaren 
en molaren kunnen dan, bij het sluiten van den mond, 
als hellend vlak werkend, veranderingen brengen in den 
stand van de kiezen, wier weerstandsvermogen niet be- 
rekend is voor deze (van de normale) afwijkende krachts-
richting. 

Niet alleen het draaien en omkantelen van die kiezen 
kan hiervan het gevolg zijn, maar in ongunstige gevallen 
zal die invloed zelfs op de snijtandem gemerkt worden. 
(Hetgeen bij het ontbreken van meerdere kiezen aan bei-
de kanten wel steeds het geval is.) De bovenste snijtan-
den worden dan door die van de onderkaak naar voren 
gebeten: 

Aan die voor een normaal gebit berekende kracht, 
moet dan bij het kauwen niet alleen weerstand geboden 
worden, door een te gering aantal kiezen, maar deze 
kracht werkt nu meestal in een ondoelmatige richting 
en kan dan even als traumata oorzaak worden van perio- 



OVER DEN WEERSTAND BIJ HET REGULEEREN VAN TANDEN: 

dontitis, praedisponeeren voor pyorrhoea alveolaris, en 
ten slotte leiden tot verwoesting van het kauw-apparaat. 

Het is noodig dat we bij het reguleeren van tanden, 
de invloed van deze krachten, werkende in eene abnor- 
male richting op de hellende vlakken van groote en kleine 
kiezen, steeds- voor oogen hebben en• de- -uitwerking er 
van goed overwegen. 	 . 

Dit is ons alleen mogelijk dor de grondige studie der 
normale odontharmose. 

Vóórdat we een regulatiegeval onder handen nemen 
moeten we nauwkeurig nagaan, óf en hoe we een zekere, 
vaste occlusie kunrien verkrijgen, en wel omdat men, 
wanneer dit niet het geval is, van een belangrijke en 
oogenschijnlijk goed gelukte regulatie, op den duur dan 
toch geen succes zal hebben ; maar • ook, omdat men 
door het corrigeeren van een kleine misstand, soms een 
toestand schent, die voor het geheele gebit nadeeliger 
zal blijken te zijn, dan de afwijking die vóór de kunst-
bewerking bestond: 

„Die Herstellung einer normaler sicheren Articulation 
ist die Grundbedingung für einen dauernden Erfolg heim 
Richten der Zähne", zegt Otto Walkhoff zeer terecht. 

Normaal echter zullen . wij de odontharmbse wel niet 
altijd kunnen maken. Laten we dan trachten het normale 
type zooveel mogelijk nabij te komen, doch ;n eik ge-

val een zekere, vaste, rustende articulatie te verkrijgen. 
En hierbij kan de uitvoerige studie van krachten en 

weerstanden ons van zeer veel nut- zijn. 


