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De hier te bespreken behandelingswijze is eene, die, on-
danks haar somstijds bijzondere voordeelen, niet in alle 
gevallen behoort of behoeft toegepast te worden. Dit geldt 
eigenlijk van elke therapeutische maatregel. Maar speciaal 
in de tandheelkunde, waar sommige therapeuten zoo dik-
wijls vastgeroest dreigen te raken aan als dogmata beschouwde 
regels, is het goed o.m. voor de behandeling van kaakbeen-
breuken verschillende methodes tot zijn geestelijke beschik-
king te hebben, ten einde de technische uitvoering te, kunnen 
aanpassen aan de steeds wisselende gegevens en moeilijkheden 
van elk geval. In Nederland heeft men, als in vele andere 
landen, bij de behandeling van kaakfracturen voornamelijk 
gebruik gemaakt van banden en beugels om de tanden in 
staat te stellen de gebroken kaakstukken te fixeeren. Nu zal 
ieder, die wel eens de kolossale krachten heeft gevoeld, welke 
zich na enkele dagen verzetten tegen het terugbrengen 
en het terughouden der fragmenten in den juisten stand, 
ervan overtuigd zijn, dat de tanden en kiezen dan een taak 
vervullen, waarvan zij zich in den regel eervol kwijten, 
maar die moet gaan ten koste van hun bevestigende weefsels 
in de kaak (cement, proc. alv.). Dit vraagstuk van overbe-
lasting is bekend uit de experimenteele en practische ortho-
dontie en de prothesis, zoodat men op die terreinen dan ook 

1) Verkort verslag van een voordracht gehouden 8 Oct. 1989 in de 
vergadering der Vereeniging van Nederlandsche Tandartsen. 

Herhaalde publicatie wegens misstelling. 
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voortdurend rekening houdt met de schadelijke gevolgen 
der te sterke belasting. 

Hoeveel te meer moet dit niet het geval zijn bij tanden, 
die hun geresorbeerde of op andere wijze beschadigde opper-
vlakten niet meer zoo vlot kunnen repareeren als dit op 
jeugdigen leeftijd nog mogelijk is en die de uitermate sterke 
disloceerende krachten, welke bij gebroken kaken optreden 
en die somwijlen de krachten van de lijkverstijving evenaren, 
hebben te weerstaan! 

In het algemeen gesproken vallen de nadeelige gevolgen, 
die het gebit na een fractuurbehandeling te verduren heeft, 
mee, wanneer dit intact en stevig verankerd is; hevige, 
kortdurende krachten worden door weerstandskrachtige ge-
bitten opgevangen en als regel zonder blijvende schade 
verwerkt; bij behoorlijke geregelde reiniging en een groote 
en grondige schoonmaak na verwijdering der steunende 
apparaten blijft de schade dikwijls binnen redelijke grenzen. 
Dit is echter niet het geval, wanneer men te maken heeft 
met een kaak, die, hetzij ten gevolge van het trauma, hetzij 
ten gevolge van vroegere extracties zoo weinig steunelemen-
ten bezit, dat men met een groote mate van waarschijnlijkheid 
het losraken dier weinige elementen en de vorming van tand-
vleeschzakjes met alle gevolgen van dien, kan verwachten. 
En evenzeer zullen de nadeelen van overbelasting optreden, 
wanneer men slechts min of meer beweeglijke elementen 
ter beschikking heeft om de breukstukken in het juiste 
verband te houden. 

Weliswaar kan men ook dan het beginsel laten wegen, 
dat, wat het zwaarst is, ook het zwaarst moet wegen, maar 
wel dient men zich te herinneren, dat ons een andere methode 
ter beschikking staat om het gebit, het tandvleesch en de 
tandkassen te ontzien. Evenals men n.l. in de orthodontie 
gebruik heeft gemaakt van den processul alveolaris als mede-
aangrijpingspunt de bewegende krachten, heeft men dit ook 
bij de behandeling der kaakfracturen gedaan. Deze methode, 
ingeleid door een reeds in 1864 door Weber aangegeven 
apparaat, wotdt betrekkelijk weinig meer toegepast, maar, 
bij juiste beheersching, geeft zij speciaal in de genoemde 
gevallen voortreffelijke resultaten. In principe bestaat zij 
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hierin, dat er een partieele prothese in rubber gemaakt wordt 
op een model, hetwelk de kaak in den gereponeerden stand 
weergeeft en dat dan de gebroken kaak in deze prothese wordt 
gebracht. De rubberplaat wordt zoo noodig aan eenige 
tanden en kiezen vastgebonden, en kan, in den vorm van 
een z.g. scharnierspalk, ook labiaal aangebracht worden: 
Noodzakelijk is dus een model der kaken, dat ik in den regel 
met behulp van een gips- of Nadragafdruk maak; dentocoll 
en dergelijke massa's kunnen natuurlijk ook zeer goed ge-
bruikt worden. Terwijl nu de spalk door den technieker 
volgens onze aanwijzingen gemaakt wordt, worden de kaken 
provisorisch gespalkt, waarbij ik graag de door collega 
Frank in het vorige nummer van dit tijdschrift beschreven 
ligaturen volgens I v y en een kinkap gebruik. Het spaart, 
evenals dit bij een partieele prothese het geval is, heel wat 
tijd en moeite, wanneer men de spalk op een duplicaat model 
laat afwerken. Op de verdere bijzonderheden zal in dit 
verslag niet ingegaan worden, daar degeen, die deze methode 
wil gaan toepassen, eerst de litteratuur, aan het eind van 
dit artikel genoemd, dient te bestudeeren; hierin vindt 
men voldoende aanwijzingen. 

Een tweede, niet genoeg te schatten voordeel van deze 
soort spalken is, dat zij ons in staat stelt ontbrekende elemen-
ten te vervangen. Men kan in deze spalken op eenvoudige 
wijze eenige molaren opstellen, eventueel in rubber, die met 
de eigen kiezen helpen de krachten op te vangen en zoodoende 
de fixeerende krachten over een zoo groot mogelijk gedeelte 
van de boven- en onderkaak te verdeelen. 

Tot slot zij vermeld, dat deze wijze van spalken in den 
vorigen oorlog als routinemethode is toegepast door Pi c h-
1 e r, die ook nu nog op grond van zijn langdurige en rijke 
ervaring deze behandelingsmethode propageert. 

De afbeeldingen vertoonen als voorbeelden: 
1. Fractuur naast de mediaanlijn dei onderkaak met 

geringe dislocatie. Een eenvoudige linguale spalk, aan het 
gebit vastgebonden, met een kinkap was hier voldoende. 

2 en 3. Breuk aan den angulus rechts en bij de prae-
molaren links. Scharnierspalk, steunend mede op banden 
met knopjes aan eenige elementen (volgens Pi c hl e r) 
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en een glijdend vlak, met gummiringen aan de bovenkaak 
gefixeerd. 

4. Dubbelzijdige breuk onder den condylus met schui-
ving van de onderkaak naar distaal over slechts 1 m.m., 
maar met toenemende klachten over pijn en beperking 
der bewegingsmogelijkheid. Patiënt kwam eerst 3 weken 
na het ongeval in behandeling, daar de fractuur ondanks 
een oorbloeding over het hoofd gezien was. Directe repositie 
was niet meer mogelijk. Een goed resultaat werd bereikt 
door een linguale spalk met beetverhoogingen uit metaal, 
waardoor de onderkaak automatisch naar voor gebracht 
werd. De spalk werd niet door ligaturen bevestigd. 

Litteratuur: 
Steinschneider en Kränzl: Behandlung der Kieferbrüche in Scheff, 

Handbuch der Zahnheilkunde, 3e deel, 1927. 
(Ponroy en Psaume-Restauration et prothèse maxillofaciales. La 

Pratique Stomatologique, deel 8; Parijs 1935). 
Hofer: über Frakturen der Kiefer. Zentralbi. f. d. ges. Zahn-, Mund-

und Kieferheilkunde. 4 5 1939.  
Brosch: über Kieferbruch and Zahnschienung mit besonderer Berück-

sichtigung einer Draht-Kautschukschiene. Zeitschr. f. Stomatologie 
1939, ro en r r bl. 841 en 898. 

Samenvatting: Door den proc. alv. te betrekken in de behandeling 
van kaakbreuken kan men den nadeeligen invloed der disloceerende 
krachten op de tanden en kiezen verminderen. Het genoemde doel wordt. 

bereikt door middel van rubberplaten, die ons bovendien in staat stellen 
de tandelooze gedeelten der kaken aan de steunende functie te laten deel-
nemen. Vooral bij groote hiaten in het gebit en bij losstaande elementen. 

is deze methode aangewezen. 

zusammenfassung: Schädigende Einflüsse der dislozierenden Muskel- . 
kräfte sind in der Kieferfrakturbehandlung zu verringern wenn man den 
Alveolarfortsatz in die Schiene hineinbezieht. Zweckmässig sind hierzu 
vulkanisierte Platten zu verwenden, die es uns ausserdem ermöglichen 
zahnlose Kieferteile für die Fixation auszunützen. Diese Methode ist,. 

im Besondern angezeigt beim Lückengebiss and bei wackligen Zähnen, 

Summary: A description is given of a rather old method in the treatment: 
of fractures of the jaws, still succesfully applied by the Vienna school 
(Pichler). Vulcanite splints covering the alveolar bone are used in order 
to diminish the noxious effects on the teeth caused by the huge forces. 

of the muscles pulling on the fragments. Missing teeth easily may be 
inserted in the splint in order to obtain complete contact of both jaws_ 
anda better stabilisation. Such splints are of particular advantage in. 

cases showing large defects or loose teeth. 



NOG EENS DE BEHANDELING VAN GEWONDEN 
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Na mijn publicatie in het T. v. T. Oct. '39, heb ik mij 

tot taak gesteld mijn daarin geuite beweringen nog eens 
te controleeren aan de hand van publicaties van andere 
autoren, om te zien of mijn methodiek soms wijziging be-
hoefde. 

In de Duitsche literatuur zijn in den laatsten tijd vele 
artikelen verschenen over dit onderwerp, waarvan de lezing 
buitengewoon interessant was, en zoo besloot ik nogmaals 
op dit onderwerp terug te komen. 

Zulks deed ook A x h a u s e n, wiens voordrachten ik 
vaker geciteerd heb, speciaal in het voor korten tijd verschenen 
nummer van de „Deutsche Zahnärzliche Wochenschrift". 

Axhausen pleit in dit artikel voor de zoogen. „aktieve" 
wondbehandeling in tegenstelling tot de zeer voorzichtige 
„passieve", conservatieve methode. Door Friedrich in 
de therapie ingevoerd beteekent deze aktieve behandelings-
wijze: wondverzorging door „operatieve wondexcisie". 

Alvorens ik op zijn desbetr. mededeelingen inga moet ik 
vaststellen dat ook Axhausen deze wijze van wond-
verzorging als een definitieve beschouwt, en niet als een 
provisorische die op een hulpverbandplaats verleend kan 
worden. Waar A x h a u s en schrijft over het toepassen 
van deze methode in een „veldlazaret", geloof ik dat hij 
daarmee een hoofdverbandplaats bedoelt,' althans een lazaret 
waar over competente chirurgen beschikt wordt, waar ieder 
noodige operatie uitgevoerd kan worden. 

Dat dáár de definitieve behandeling uitgevoerd wordt 
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spreekt vanzelf, en misschien dat in het Duitsche leger een 
hoofd- of divisie-verbandplaats „Feldlazaret" genoemd wordt, 
anders kan ik, wat hij schrijft, heelemaal niet begrijpen. 

In den bewegingsoorlog toch, zooals wij die in den winter 
1914/15  op het Russische oorlogsterrein meemaakten, kwam 
het slechts zelden tot de inrichting van een veldhospitaal; 
de hoofdverbandplaats was de eenige plaats waar een be-
handeling kon plaats vinden. 

We stellen dus voorloopig vast, dat bij een provisorische 
verzorging op een hulppost, deze methode der „aktieve" 
behandelingswijze niet in aanmerking komt. 

Daar blijft het bij de maatregelen die ik heb beschreven 
en zelf uitgevoerd in actieven dienst. 

Slechts diegene kan begrijpen wat het werken aan een 
hulppost beteekent, die het zelf heeft meegemaakt tijdens de 
gevechten. 

Ik heb in mijn artikel beweerd, dat de wondverzorging 
geenszins zoo passief was als A x h a us en voor een hulp-
post, in zijn eerste voordracht, en ook nu nog, eischt; wij 
moesten zeer conservatief zijn, en dit hebben wij geweten, 
maar de aard en hoedanigheid van de wonden eischten toch 
een zeker aktief optreden zooals ik dat beschreven heb. 

Na nauwkeurige studies van de literatuur (L i n d e m a n n, 
Hauptmeyer, Weiser, Wassmund, Bruhn, 
Scheid t) kan ik slechts zeggen dat de door mij gestelde 
principes en de aangegeven behandelingswijzen juist zijn. 

Weiser  waarschuwt vooral voor de „polypragmasia 
frontalis", maar het voorschrift, dat men na bloedstelping 
niet anders te doen heeft dan de besmette wond eenvoudig 
toe te dekken is fout; een juiste „Wundtoilette" kan en moet 
zoo spoedig mogelijk worden toegepast. 

Met de bedoeling om wat ik schreef te corrigeeren en te 
vervolledigen, heb ik speciaal aan de te gebruiken medica-
menten, in oude en nieuwe literatuur vermeld, aandacht 
geschonken; aan de principes der wondverzorging, als door 
mij vermeld, heb ik niets te veranderen. 

Dit is heden ten dage niet zoozeer moeilijk als wel tijd-
roovend, door het groote aantal van medicamenten dat 
bovendien nog dagelijks stijgt. 
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Ik kan het gevoel niet van me afzetten, dat de verschillende 
middelen, die ik noemde eigenlijk zeer voldoende zijn en 
dat men daarmee zeker kan uitkomen, te meer, daar men 
van eenvoudige, ongecompliceerde verbindingen zich de 
pharmakologische werking beter kan voorstellen en deze 
door langdurig gebruik hun -deugdelijkheid bewezen hebben, 
zulks in tegenstelling tot nieuwere gecompliceerde middelen, 
om van geheimmiddelen geheel te zwijgen. Wat is nu deze 
,,aktieve" wondbehandeling ? 

We zijn, zooals ook vroeger reeds door mij betoogd, niet 
in staat om de infectie-verwekkers, die de wond zijn binnen-
gedrongen, door middel van eenig medicament te dooden, 
zonder tevens de cellen van de weefsels ernstig te beschadigen, 
de cellen op welker leven de geheele weerstand van het 
organisme is gebouwd. 

Daarom kunnen we, zooals Meyer en G o t t l i e b 
vaststelden, de „desinfectantia", bacteriën-doodende mid-
delen, niet gebruiken, maar alleen de „antiseptica", die de 
kiemen slechts verzwakken, verlammen, in hun groei hinderen, 
niet de kiemdoodende, maar de kiemvijandige middelen, 
waarvan het Jod-tinctuur het prototype is. 

De door den chirurg Friedrich aangegeven aktieve 
methode nu, zou door excisie van oppervlakkige wond-
gedeelten bewerkstelligen, dat tevens het grootste deel der 
infectie-verwekkers mede verwijderd werd. 

Aan de hand van experimenten bij proefdieren bewijst 
F r i e d r i c h, dat, met hoogvirulente kiemen geïnfecteerde 
spierwonden, deze excisie-methode het leven redt van het 
proefdier, dat anders zeker te gronde ware gegaan aan sepsis, 
niettegenstaande de meest uitgebreide chemische desinfectie-
maatregelen, mits niet al te lang na de besmetting toegepast. 

Deze radicale wondexcisie was de obligate behandeling 
bij slangenbeten, alvorens men de zoo werkzame serum-
behandeling ontdekte; dit uitsnijden of uitbranden van de 
wond is principieel de methodiek der aktieve wondbehan-
deling. Voor de toepassing dezer techniek citeer ik het beste 
uit het desbetr. hoofdstuk van A x h a u s e n's werk : 

„Man kann gewiss bei den Trümmerwunden die Wund-
fläche nicht mit einem Zuge herausschneiden. Das Niveau, 
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der Wundfläche ist in den einzelnen Schichten viel zu ver-
schieden. Man beginnt mit der scharfen Umschneidung der 
zerrissenen, verfärbten, oft unterminierten Hautränder in 
gesund aussehender Haut; der Schnittlinie folgend wird der 
Rand mit der Scheere herausgeschnitten. Mit Pinzette und 
Scheere wird das beschmutzte und gequetschte Fettgewebe 
entfernt, bis überall das normale, leuchtend gelbe Fettgewebe 
vorliegt. Keim beladene Geschoszsplitter werden herausge-
nommen. 

Freiliegende, beschmutzte Muskelflächen werden mit dem 
Messer herausgeschnitten und mit allen Muskeltrümmern 
entfernt. 

Zerrissene Faszienränder werden durch Abtragung ge-
glättet, abgefaserte Sehnenstümpfe und zerquetschte Ner-
venenden im Gesunden Berappt, schmutzig imprägnierte 
Knochenflächen mit dem Meiszel abgetragen". 

Natuurlijk doen de aanhangers van deze methode het niet 
voorkomen, alsof daarmee alle kiemen die zich in de wond 
bevinden tevens mede verwijderd worden, er blijven er nog 
genoeg over; maar in ieder geval verwijderen ze er een groot 
deel mede, die zich in de oppervlakkige wondlagen bevinden. 

Men elimineert weefsellagen, die toch ten doode zijn op-
geschreven en die bovendien anders door necrose nog extra 
gevaar opleveren; men schept frissche, goed doorbloede, 
weerstandskrachtige wonden; men spaart het organisme 
kracht, dat nu de door het mes weggenomen deelen niet 
behoeft af te stooten en ten slotte heeft men nu te doen 
met een snijwond in plaats van met een scheurwond; alle 
factoren die veel aantrekkelijks hebben. 

Door deze maatregelen behoeft men ook niet alleen de 
secundaire genezing per granulationem af te wachten, doch 
kan waar gunstige omstandigheden geschapen zijn de naad 
toepassen. 

Daarbij wordt de genezingsduur verkort en misvormende 
litteekens tegengegaan. (L i n d e m a n n denkt hier anders 
over; die zegt dat integendeel de natuur de fraaiste litteeken-
vorming bewerkstelligt). 

Deze naad mag echter vooral geen „volkomen" naad zijn, 
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die de wondranden exact tegen elkaar doet sluiten; integen-
deel is het noodig voor voldoende drainage te zorgen opdat 
het wondsecreet ongehinderd kan afvloeien, zijnde het vocht 
dat de schutstoffen bevat en dat voortdurend versch moet 
kunnen toevloeien. 

De ongunstige resultaten, die Lind  e ma n n vermeldt 
moeten aan exacte naden worden geweten. 

Bij zeer zware verwondingen moet men trots wondexcisie toch van 
elke hechting afzien; wanneer men de wonden gezien heeft 
die door de moderne vernietigingswerktuigen worden veroor-
zaakt, wanneer men de soldaten met deze wonden onder 
de oogen krijgt nadat ze daarmee weken lang hebben moeten 
wachten, liggend in door vuil en excrementen besmette 
loopgraven, of gedurende een moeizaam transport uit de 
vuurlinie, alvorens er iets aan hun wonden kon worden 
gedaan dat eenigszins den naam van wondverzorging mag 
dragen, dan ziet men in, en ook A x h a us en geeft dat 
toe, dat afgezien van wondexcisie, van eenige hechting geen 
sprake kan zijn. 

Zulke wonden zijn vooral gemakkelijk aanleiding tot 
infectie en uit dien hoofde uiterst gevaarlijk. 

Axhausen bepleit speciaal bij aangezichts-laesies de 
primaire wondnaad, daar in deze regionen secundaire infectie 
minder gevreesd zou behoeven te worden dan in andere; 
deze tamelijk verbreide meening is echter uiterst aanvecht-
baar; wij gelooven dat kaak-schotwonden, ja kaakverwon-
dingen überhaupt, deze natuurlijke resistentie niet bezitten, 
als er althans een gecompliceerde wond aanwezig is waarbij 
ook de huid verscheurd is, (dit is ook Sic he r's meening). 
Waar de grens ligt waar men al of niet moet hechten heeft 
de in deze materie ervaren chirurg te beslissen, en als deze 
ervaring heeft, stelt hij ook zijn grenzen; de niet-chirurg, 
arts en tandarts op de eerste hulpverbandplaats, heeft zich 
van indicatie in dezen te onthouden. 

De aktieve methode van wondbehandeling kan slechts 
plaats vinden als de gewonde spoedig na zijn kwetsuur in 
behandeling komt; Friedrich stelt den langsten tijd 
daarvoor op 8 uren, zulks op grond van zijn dierproeven. 

A x h a us en toont zich nu „plus royaliste que le roi" 
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als hij, op grond van zijn klinische ervaring beweert dat dit 
tijdsverloop gerust langer genomen mag worden en gesteld 
op 24-48 uren, terwijl hij zijn aanbeveling van de methode 
baseert op de dierproeven. 

Nu zijn deze dierproeven verricht op kleine dieren, die 
zéér gevoelig voor infectie zouden zijn; men mag echter de 
resultaten op dieren niet eenvoudig maatgevend verklaren 
voor de toepassing op menschen; bovendien weten we dat 
dieren in het algemeen veel resistenter tegen infecties zijn 
dan menschen. Axhause n's argumentatie is m.i. voor 
uitgebreide discussie vatbaar, hoewel het feit belangrijk is 
dat iemand van de ervaring van Axhausen dezen 
tijdsduur van 24-48 uur practisch mogelijk acht voor een 
goed resultaat met deze methode. (R i c h t e r noemt een 
tijdsduur van 12 uren). 

Ik heb ook de debatten gelezen tusschen Axhause n 
en Pi c h 1 e r, en kan me niet aan den indruk onttrekken 
dat men hier over bijzaken strijdt. 

P i c h 1 e r is bang dat bij een al te energisch optreden 
met de excisie, teveel wordt weggenomen, wat A x h a u s en 
beantwoordt met de opmerking dat men natuurlijk niet on-
stuimig moet te werk gaan en zich hoeden voor overdrijving, 
die altijd schaadt; zoo is het blindelings verwijderen van 
fragmenten van de onderkaak in een geval van versplintering 
altijd fout evenals het daarbij beschadigen van motorische 
zenuwuiteinden (facialis). 

Ik geloof dat als men met de aktieve methode voorzichtig 
werkt en daarbij niet hecht, er dan ook niet veel anders over-
blijft dan wat ik als „wondtoilet" heb beschreven en die door 
W e i s e r uitnemend is uiteengezet. 
• Het maakt misschien verschil of men deze wondtoilette 
iets meer of minder radicaal uitvoert, maar de eigenlijke 
strijdvraag is of er al dan niet gehecht moet worden. 

Bij de meeste oorlogsverwondingen komt dit zeer zeker 
heelemaal niet aan de orde als zijnde volkomen gecontrain-
diceerd. 

Ook een belangrijke vraag is :. hoeveel tijd is verloopen 
tusschen de verwonding en de aankomst in een hoofdverband-
plaats ? 
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Want nogmaals moet de nadruk erop gelegd worden dat 
slechts hier een definitieve wondbehandeling kan plaats vin-
den, en uit alles wat ik hierover heb medegedeeld moet het 
wel duidelijk zijn dat dit binnen 6-8 uren uitgesloten moet 
worden geacht. 

Van 12 tot 24 uren duurt het in het algemeen, en als men 
Wassmund en Pichler volgt komt dan dus de 
aktieve methode niet in aanmerking; gelooft men A x h a u -
s e n dan zou ze nog toepassing kunnen vinden. 

De beslissing dient men dus aan den verantwoordelijken 
algemeenen-chirurg over te laten. 

Dat gelegenheids-hechtingen in sommige gevallen uitge-
voerd moeten worden is zeker; zoo zal men een gedeeltelijk 
afgescheurde neus of oor, welke nog kans op conserveering 
biedt dienen te hechten, evenals een uitgescheurde mond-
of oogspleet, inplaats van deze onder het voorloopig verband 
langs den wondrand heen en weer te laten schuiven. Een 
bijzonder gewichtige aangelegenheid voor ons, tandartsen, 
is of men een gefractureerde kaak spalken zal en hoe; ik 
heb in mijn artikel ook deze vraag besproken. 

In de literatuur vindt men in den laatsten tijd steeds weer 
den eisch gesteld om zoo vroeg mogelijk te spalken om de 
nadeelen van een late spalking .te vermijden. 

De vraag is: wanneer is een spalking vertraagd om van 
een „late" te kunnen spreken, en welke zijn de voor- en 
nadeelen van een directe spalking ? 

In het algemeen spalkt men een gebroken extremiteit ter-
stond, ja zelfs is dit vóór het transport alleen al noodzakelijk 
daar dit anders door de onduldbare pijnen onmogelijk wordt. 

Dit nu geldt niet voor kaakfracturen; in tegendeel valt 
het op dat deze patiënten weinig, en soms heelemaal niet 
over ; pijn klagen. 

Uit eigen ervaring kan ik bevestigen dat lichtgewonden, 
met een eenvoudige onderkaaksfractuur bijv. lustig bleven 
doorrooken en met andere lichtgewonden meemarcheerden, 
zonder zich over hun verwonding te verontrusten; hoogstens 
verlangden ze zacht-gekookte spijzen, waarbij echter` opge-
merkt moet worden dat een ongestoorde kauwfunctie bij 
vroege spalking eerder gewaarborgd is. 
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Overigens voelt de patiënt met een goed verband zich 
subjectief veel beter. 

H a u p t me y e r beweert, dat door nauwkeurige adap-
tatie van de breukeinden de gevaren van een meningitis 
worden verminderd, omdat de weefselspleten waarlangs een 
infectie zich voortplant dan beter gesloten zouden zijn. 

Hoewel ik H a u p t me y e r zeer hoog acht, kan ik dit 
echter niet anders dan als een leekenopmerking qualificeeren; 
men kan toch de breukeinden niet dusdanig adapteeren, 
dat dit een doorgangs-belemmering voor bacteriën zou zijn! 

Zeker is echter dat spalken rust voor het orgaan beteekent 
en rust vermindert het infectiegevaar. 

Een kaakspalk is echter iets zoo geheel anders dan een 
spalk voor een extremiteit, en gaat met zooveel manipulaties 
gepaard, dat het aanbrengen van zoo een spalk in tegenspraak 
is met den eisch van rustgeven. 

Men moet bedenken of het werkelijk wel geïndiceerd is 
om een manipulatie uit te voeren, die toch gauw een uur 
in beslag neemt, bij een verwonding waarbij infectie-gevaar 
dreigt. 

Welk een rust eischt de chirurg voor een patiënt met lip-
furunkel; de voeding mag slechts vloeibaar zijn en moet dan 
nog door buisjes toegediend worden. 

Zoo begrijp ik niet hoe men bij gecompliceerde kaak-
fractuur op directe spalking kan aandringen; daar dreigt 
toch ook het infectie-gevaar, en door verontreiniging van 
de wond in niet geringe mate! 

W a s s m u n d, die toch zeker over vaardigheid beschikt, 
heeft toch ook minstens een uur noodig voor aanleggen van 
een verband. 

Het komt mij beter voor eenigen tijd, een paar dagen 
zeker, te wachten; dreigt er dan geen osteomyelitis of phleg-
mone, dan is de infectie-kans zooveel geringer en kan men 
den patiënt beter de procedure van het aanbrengen van spalk 
of draadverband laten ondergaan. 

Ook ben ik overtuigd dat bij uitgebreide verwonding van de weeke 
deden het gevaar van vernieuwde bloedingen groot is bij deze mani-
pulaties en alleen al op grond hiervan moet men de spalking 
eenige dagen uitstellen. 
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Dat men natuurlijk niet tot eenige rustverstorende behan-
deling overgaat in gevallen van commotio cerebri of alge-
heele verzwakking en uitputting door bloedverlies e.d. spreekt 
vanzelf. 

W a s s m u n d waarschuwt tegen directe spalking bij 
bovenkaakfracturen, daar deze veelal -vergezeld gaan van 
hersenschudding en basis-fractuur., welke laatste dikwijls door 
spalken manifest wordt, tengevolge van de bewegingen waar-
aan we den patiënt blootstellen en door hem als een bepaalde 
kunstfout wordt gebrandmerkt. 

Hij raadt minstens eenige dagen te wachten, noemt zelfs 
een termijn van 8 tot 14 dagen waarin men den patient met rust 
moet laten, zonder bang te hoeven zijn hem daarmee schade te be-
rokkenen. 

Ook uit uitlatingen van S t e i n s c h n e i d e r, die in 
het Weensche oorlogshospitaal de zorg had voor zware kaak-
verwondingen, blijkt hoezeer hij gekant is tegen het gefor-
ceerde, ondeskundige aanleggen van provisorische kaakver-
banden in de vuurlinie. 

Volgens hem komen de gewonden nog tijdig genoeg voor 
spalking indien ze niet langer dan 14-21 dagen na het ver-
krijgen van de fractuur in het kaakhospitaal komen. 

Laat ons daaraan vasthouden en bedenken dat de hoofd-
zaak is dat een kaakverwonding tijdig herkend en naar een 
kaakhospitaal doorgezonden wordt. 

Bij een goede organisatie moet zoo een gewonde binnen hoog-
stens 3 of4 dagen in het kaakhospitaal zijn alwaar hij de juiste 
verzorging door een competent chirurg en dito tandarts krijgt. 

Of een kaakfractuur als verouderd gequalificeerd moet 
worden, hangt van de grootte van de verwonding af; een 
eenvoudige fractuur zooals die bij boksen voorkomt en die 
geen noemenswaardige dislocatie veroorzaakt en dienten-
gevolge spoedig geneest — hetzij in goeden of verkeerden 
stand — is onbehandeld reeds met 5 weken verouderd; 
een eenvoudige fractuur bij kinderen nog eerder. 

Schotfracturen echter gaan altijd met versplintering ge-
paard en met groote dislocaties en in zulke gevallen is een 
niet-genezen eerder te vreezen dan een te spoedige callus-
vorming. 
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In ieder geval kan men met W a s s m u n d en St ei n-
s c h n e i d e r zeggen, dat in de eerste 14 dagen na de frac-
tuur, een beenige verbinding in onjuisten stand uitgesloten is. 

Wanneer men de literatuur doorleest, is het interessant 
te constateeren hoe lang een patiënt in het kaakhospitaal 
soms vertoeft zonder een verband, soms wekenlang, waaruit 
we kunnen afleiden dat niet iedere fractuur perse gespalkt moet 
worden, en dat het beter is hiermede liever 3-4 dagen te 
wachten, binnen welken tijd de gewonde zeker in een kaak-
hospitaal kan zijn, en waarbinnen het niet-spalken geen schade 
doet, dan een geval te spalken dat niet aldus behandeld dient 
te worden en waarmee juist eerder schade wordt berokkend. 

H a u b e r i s s e r, die zelf gedurende den vorigen oorlog 
in de voorste gelederen gewerkt heeft, houdt dààr het aan-
leggen van spalken voor onmogelijk. S c h r ö d e r zegt: 
men zal slechts dààr spalken als men de gelegenheid heeft 
zulks rustig en bezonnen te doen, alzoo in een hoofdverband-
plaats of kaaklazaret; maar waarom dan niet in het achterland 
thuis ? Met de huidige transportmiddelen is dat in bijna 
even korten tijd mogelijk. 

Het is interessant dat P i c h l e r van meening is dat 
aktieve wondbehandeling met naad voor het aanleggen van 
spalken hinderlijk is. 

A x h a u s e n adviseert: eerst wondexcisie, dan spalk 
aanleggen, en event. na 24 uur naad; de termijn van 24 uur 
moet onder alle omstandigheden voldoende geacht worden 
voor het vervaardigen en aanleggen van de spalk. Hoofdzaak 
blijft dat de gewonde zoo spoedig mogelijk in het kaak-
hospitaal komt. 

Als de organisatie goed is, zooals bijv. in den oorlog in 
Aethiopië, is dat de ideale oplossing; weliswaar waren de 
Italianen voortdurend in de opmarsch, maar tijdens de op-
marsch functioneert ook alles ! 

In den laatsten tijd worden olie-achtige middelen veel 
aanbevolen; de gunstige werking van de ,,mïicilaginose" is 
in dit verband algemeen bekend. 

Door de wondoppervlakte daarmee te bedekken weert men 
chemische en physikalische prikkels, bovendien hebben ze 
ontsteking-werende en pijnstillende inwerking (hier moet op 



145 

de bijzonder pijnstillende werking van olie bij verbrandingen 
gewezen worden). 

Bijzondere vermelding verdient Unguentolan-levertraan-
zalf, waarvan het vitaminen-gehalte de weefsels tot sterke 
regeneratieve werkzaamheid zou aanzetten. 

Perubalsem, dat wij zooveel gebruikten, is ook een olie-
achtige vloeistof, dat bovendien zwak antiseptisch werkt. 

Ik wil hier ook nog vermelden dat ik in het veld een 
chirurg aantrof, de Weensche professor S a 1 s e r, die alle 
groote wonden met-boorvaseline liet bedekken; groote stukken 
verbandgaas dat hiermede bestreken was, werden op de 
wond gelegd, voornamelijk uit deze overweging, dat dan 
het verband wisselen niet zoo razend pijnlijk zou zijn. Een 
ingedroogd verband van een grootere wond verwijderen is 
dan ook een uiterst pijnlijke procedure, ook nog als men 
het gebruikelijke 112  02  er vantevoren opdruppelt, en inder-
daad hebben we ervaren, dat verband afnemen als boor-
vaseline was opgestreken, volkomen pijnloos kon geschieden, 
terwijl ook de neiging tot genezing duidelijk opviel. De 
resultaten waren gewoonweg schitterend. 

L arts c h n e i d e r heeft voor jaren terug reeds dit 
middel aanbevolen voor de therapie bij wonden nà tandheel-
kundige operaties. 
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III. 

Bespraken we tot nog toe vrijwel uitsluitend de groote 
beteekenis van de plaats en verplaatsing van de eerste blij-
vende molaren in verband met de wisseling van het melk- 
gebit, niet -minder belangrijk is de relatie van de melk-hoek-
tanden. Ook daarop dient met nadruk te worden gewezen ! 

Tal van beginnende articulatie-afwijkingen zijn te her-
leiden tot een storing in den stand der melk-hoektanden. De 
geheele ontwikkeling van de bovenkaak kan daardoor be-
invloed worden, en correctie van deze betrekkelijk kleine 
afwijking is vaak voldoende om de gestoorde ontwikkeling 
verder normaal te doen verloopen. 

Bij een melkgebit met normale relatie articuleert de mesio-
palatinale zijde van den boven-melk-hoektand met de disto-
buccale zijde van den onder-melk-hoektand. Deze relatie blijft 
gedurende de geheele groei-periode bestaan. De onder- en 
boven-melk-hoektanden houden door hun puntigen vorm en 
scheeve vlakken den beet gevangen. (Zie afbeeldingen A). 

Wanneer dit niet het geval is, zooals de afbeeldingen B te zien 
geven, waarbij dus de boven-melk-hoektand niet „gevangen" 
wordt door den onder-melk-hoektand, dan blijkt de onderkaak 
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niet gestabiliseerd te zijn. De boven-melk-hoektand kan nu 
heel gemakkelijk over den onder-melk-hoektand heenglippen 
en afglijden, waardoor de rest van het blijvend gebit in de 
frontpartij een IIde klasse uiterlijk verkrijgt. 

Hierdoor bestaat tevens groote kans dat ook het zijdeling-
sche deel van het gebit in de bovenkaak zich in voorwaartsche 
richting ontwikkelt. 

Doet zich een dergelijke afwijking van het „normale" 
(afbeelding A) voor, dan moeten wij dus door ons ingrijpen 
trachten te bereiken, dat we de melk-cuspidaat-relatie weer 
„normaal" maken om dan rustig de verdere ontwikkeling 
van de kaak af te wachten. 

(Wat in een bepaald geval „normaal is, blijkt eigenlijk 
eerst na afloop van de behandeling, omdat dan eerst te 
constateeren valt of het groeiproces regelmatig verloopen en 
tot een harmonisch resultaat gekomen is). 

In het geval van af b. B, werden beetkappen op de boven-melkmolaren 
gemodelleerd met occlusie-indrukken van de onder-melkmolaren, waarbij 
de onderkaak zoo veel mogelijk naar voren beet (afbeelding C). Dit bleek 
nog niet voldoende om de normale retentie te bereiken. Na twee maanden 
dragen beet het patiëntje door gewenning deze beetkappen-fixatie 
voorbij, zoodat nu in dezen geheel nieuwen en gunstigen stand nieuwe 
kappen konden w*den gemaakt. Met het naar voren brengen van de 
onderkaak komt steeds een breeder gedeelte van de kaak naar voren. 
Daarom dient, als we den beet gunstig willen fixeeren, tevens de bovenkaak 
met zijn beetkappen geëxpandeerd te worden. (Afbeelding D met kappen; 
afb. B. Juni i 939, de relatie zonder kappen). Als gevolg hiervan konden de 
komende eerste blijvende molaren nu in onderling goede relatie op hun 
plaats komen. De kappen waren daarna overbodig geworden, en daar de 
beet gestabiliseerd was, kon de ontwikkeling verder ongestoord verloopen. 

Bij de normale ontwikkeling van het gebit ziet men, dat 
de blijvende elementen in 't frontgedeelte grooter zijn, dan 
die van 't melkgebit. 

Hiervoor moet door de natuur ruimte gemaakt worden. 
Er ontstaan physiologische diastemen. Blijven deze uit, 

dan verdient het aanbeveling door middel van een Röntgen 
foto vast te stellen, hoe groot ongeveer de opvolgers zullen 
zijn, en hoe groot dus ongeveer de diastemen gemaakt moeten 
worden door het te bezigen apparaat. 

Deze diastemen nu moeten zóó groot zijn, dat de breedte, 
ingenomen door alle melk-incisieven en beide melk-cuspidaten, 
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vermeerderd met de bijbehoorende physiologische diastemen, 
ruimte kan bieden voor alle blijvende incisieven en blijvende 
cuspidaten. 

Dus zal ook in het melkgebit achter de melk-cuspidaten een 
diasteem moeten blijven voor de grootere blijvende cuspidaat, 
die nog komen moet. (Zie afbeeldingen A en E). 

De blijvende cuspidaat neemt namelijk niet  alleen de 
ruimte in van de melk-cuspidaat en een gedeelte van het 
physiologische diasteem mesiaal hiervan, maar ook het 
distale diasteem achter de melk-cuspidaat, vermeerderd met 
de ruimte, die vrijkomt door het wegvallen van een gedeelte 
van den mesialen wortel van de eerste melkmolaar. 

Een praemolaar toch is in totale breedte kleiner dan de 
eerste melkmolaar. 

De normale ontwikkeling en groei van de praemolaren is 
zoodanig, dat de kiem linguaal wordt aangelegd, dan tusschen 
de wortels der melkmolaren zich naar buccaal ontwikkelt, 
en de melkmolaar-wortels vanuit het midden resorbeert. 
(Afbeelding F1  en F2, bovenpraemolaren; G1, G2  en G3, 
onderpraemolaren) . 

Valt nu de melkmolaar weg, dan kunnen de drukverhou-
dingen de praemolaar zoowel mesiaal als distaalwaarts doen 
verplaatsen. 

Het is dus van zeer groot belang te weten, hoe de kiem 
van het blijvende element, in casu de praemolaar, ligt, om 
reeds vóór de doorbraak te kunnen bepalen, of de doorbraak-
richting van de praemolaar ruimte genoeg overlaat voor de 
blijvende cuspidaat. 

Is de doorbraakrichting van den praemolaar zoo, dat hij 
den mesialen melk-wortel alleen resorbeert en den distalen 
niet, dan is bij voorbaat reeds vast te stellen, dat de door-
braakrichting van den praemolaar oorzaak is dat deze te veel 
naar mesiaal komt en geen behoorlijke ruimte overlaat voor 
den later komenden cuspidaat. 

Deze zal dus in extosteem moeten komen, - daar hem, on-
danks den physiologischen groei van de kaak geen ruimte 
genoeg geboden wordt, te dalen (boven) of rijzen (onder) 
naar de plaats welke voor hem bestemd was. 

Het geheel is een zeer moeilijk en ingewikkeld probleem, 
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aangezien de kaak ter plaatse van de melkmolaren toch ook groeit, 
ondanks de kleinere opvolgers. Dit brengt dus mede, dat 
zelfs in een zich normaal ontwikkeld gebit de blijvende eerste 
molaar zich in mesiale richting kan verplaatsen. 

De eventueele diastemen, die in de molaarstreek van het 
melkgebit zouden ontstaan, worden dichtgedrukt door de 
groote mesiale drang van de blijvende eerste molaar. 

Ziet men op een Röntgenfoto de praemolaar in verkeerde 
richting doorbreken, waarneembaar aan de resorptie van de 
melkmolaar-wortels, en is overigens reeds een afwijking aan-
wezig, dan is er dus alle reden om het melkelement te extra-
heeren en direct als de praemolaar zich maar even vertoont, 
deze met een veertje te beïnvloeden. 

In de meeste gevallen zal dit een beïnvloeden in distale 
richting zijn, waar hij nu ruimte genoeg vindt, daar de 
distale wortel van de melkmolaar niet geresorbeerd was. 

Ten overvloede zij er op gewezen, dat de eerste blijvende 
molaar natuurlijk belet moet worden naar voren op te 
schuiven. 

Zoodoende wordt er doelbewust meer ruimte gemaakt voor 
de blijvende elementen C, Pl  en P2. 

De normale groei van kaak en processus wordt hierdoor 
intusschen niet beïnvloed. Het te bezigen apparaat heeft 
zich aan dezen groei aan te passen. Het moet dus verlengbaar 
zijn en tevens aan de eerste blijvende molaar gelegenheid 
geven zich in buccale en mesiale richting te kunnen ver-
plaatsen, aanpassend aan het normale groeiproces, daar men 
anders diastemen tusschen de blijvende C, P, en P2  zou krijgen, 
hetgeen evenmin de bedoeling is. 

Zien we nu in het melkgebit de groeiende, komende, 
blijvende gebitselementen een neiging tot afwijking ver-
toonen (waarneembaar op Profiel-Röntgenfoto's, ondersteund 
door partiëele Röntgenfoto's), dan kan het, na grondige 
overweging raadzaam zijn over te gaan tot het extraheeren 
van melkmolaren, opdat men den opvolgers kans geeft onder 
de dan ontstane andere drukverhoudingen zich te verplaatsen. 

Daar komt bij, dat de melkmolaren dan niet eerst behoeven 
te worden geresorbeerd, en dat de blijvende opvolgers eerder 
kunnen worden beïnvloed zoodra ze zich maar even boven 
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het tandvleesch vertoonen. Hun wortels zijn dan ook minder 
gevormd dan normaliter het geval is. 

Dit is mij gebleken in gevallen waarbij het noodig bleek 
in de eene kaakhelft wèl de melkmolaren te extraheeren, 
en in de andere kaakhelft niet. De blijvende elementen kwamen 
dan in de eerste veel eerder door dan in de tweede. 

Bij elke wel overdachte extractie van een melkelement 
zal men dus doelbewust de eerste molaar of op zijn plaats 
moeten houden, of, indien hij verkeerd doorbreekt, reeds 
meteen moeten beïnvloeden. In elk geval moet men er voor 
zorgen, dat er behoorlijke ruimte blijft bestaan tusschen. 
12  en M1. 

Een star apparaat in groeiende monden is dus foutief. 
Het apparaat en zijn bijwerkingen moeten den groei 

kunnen volgen. 
Neemt men dus een boog met vrije bevestiging, dan kan 

de M1  zich bewegen zooals de natuur dat wenscht, en kan 
normale groei plaats vinden. 

Neemt men echter een vaste verbinding of reguleert men 
met een uitschroefplaatje, dan kan men den zijdelingschen 
groei wel volgen, maar schakelt de mesiale opschuiving uit 
of belemmert deze. 

In sommige gevallen kan dit wel eens gewenscht zijn. De 
M1  kan dan tevens door het aanbrengen van een klammer 
wel naar buccaal het groeiproces volgen door uitschroeven 
van de plaat, maar niet naar mesiaal. 

In het groei-proces beteekent deze evenwijdige verplaatsing 
dan dus relatief een distale beweging. 

Wordt op deze wijze door evenwijdige expansie de M1  
vastgehouden, dan ontstaat er door het groeien van den 
processus reeds meer ruimte voor de C, P1  en P2. 

Aandachtige bestudeering van het melkgebit kan in meerdere gevallen 
reeds aanwijzingen geven van moeilijkheden, die eerst later aan den . 

dag zullen treden. Daardoor kan soms zoo vroegtijdig worden inge-
grepen, bijvoorbeeld door het wegnemen van een kleine belemmering, 
dat het groei proces van de kaak verder zonder storing, en ook heel vaak. 

zonder verdere apparatuur verloopen kan. 
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Afbeelding D. 
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BESCHOUWINGEN VOOR-, TIJDENS EN NA DE 

BEHANDELING VAN EEN ORTHODONTISCH GEVAL 

DOOR 

C. BERTRAM 

6/6.3/4 089.23 

Deze publicatie vindt om begrijpelijke redenen zooveel later 
plaats dan de datum waarop deze voltooid werd. 

Al had toentertijd het geheel voor mij een absoluut juiste 
inhoud, het was toch te voorbarig om dit te publiceeren voordat 
er vele controle-onderzoekingen gedaan waren. 

Bovendien heb ik dit artikel eerst aan kritiek willen blootstellen 
alvorens het in schrift een definitieve vorm te geven. 

Het is voorgelezen op het Weener congres, voor de studieclub 
voor Orthodontie en in Bonn voor de docenten en assistenten der 
Bonner kliniek. 

De besprekingen over en weer hebben mij tot verdere studie 
genoopt, maar daar het onweerlegbaar juist is gebleken gaat het 
nu in vol vertrouwen de wereld in. 

I 
Om te beginnen eenige data; December 1934 patiënt voor 

het eerst gezien, actieve behandeling begonnen Januari '35 
actieve behandeling geeindigd Januari '36. 

Patiënt was in Januari '35, i6i jaar. Het uiterlijk van de 
patiënt was zeer harmonisch met uitzondering van de onder-
lip die duidelijk onder bovenlip schuil ging, tevens maakte de 
afstand van neus tot kin de indruk van iets te kort te zijn. 
Na deze bepalingen werden van de patiënt modellen ver-
vaardigd, waarvan ik U de beschrijving en eenige maten zal 
geven. 

De beide eerste molaren beneden, ontbreken, het onder-
front en de praemolaren sluiten mooi aaneen en hebben een 
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distale instelling van ongeveer 42  m.m. (zie fig. 4 en 5.) 
De tweede molaren staan 5 m.m. te veel naar mesiaal. 

Tusschen P2  en M2  is 2 m.m. ruimte. Hieruit is dus de grootte 
van de eerste molaar af te leiden, welke dus zou moeten 
wezen: 42  -I- 5 + 2 = 112 m.m. Dit is een mooie doorsnee 
maat voor een eerste molaar en dit geeft dus een controle 
voor de metingen. 

De afstand van P2—P2  bedraagt 36 m.m. wat bij deze 
tandbreedte ongeveer normaal is. M2M2  is 43 m.m. wat 
46 behoort te zijn. Deze afstand 43 zou juist geweest zijn voor 
de eerste molaar. Boven staat het front te spits en iets over 
elkaar. De kaak is duidelijk te smal, wat blijkt uit de getallen. 

De afstand van P1—P1  is 34 m.m. behoort 372 te zijn. 
P2—P2  is 39 	 42 te zijn. 

M1—M1  is 44 	 46  te zijn. 

Het onderfront staat ten opzichte van het goed:  ingestelde 
bovenfront 9 tot 42  m.m. distaal. Het onderfront bijt bijna 
op het verhemelte. De mogelijke oorzaken van deze afwij-
king, zooals vingerzuiging, mondademhaling, blijken uitge-
schakeld te mogen worden. 

Tot zoover de beschouwing van patient en model. 

II 
Om nu tot een rationeele behandeling te komen, is het 

noodzakelijk dat we ons kunnen voorstellen hoe dit afwijkings-
complex tot stand gekomen is. Het is duidelijk dat de oorzaak 
moet gezocht worden in het vroegtijdig verloren gaan van de 
beide eerste onder-molaren. 
Ia. Logisch gevolg hiervan is het naar voren komen van de 

beide M2. Dat deze tegelijkertijd dichter bij elkaar ko-
men te staan komt hierdoor, dat beide zich bewegen 
volgens de richting van de kaak, die immers naar voren 
toe smaller wordt. 

1 b. dat het front terug wijkt is ook eeniger mate te verwach-
ten. We zouden ons echter kunnen indenken, dat de 
tong als vormgevend orgaan voor de onderkaak, de 
weggevallen steun van de eerste molaar in het front wel 
zou kunnen opvangen. Met a. w. dat praemolaren zich 
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wel naar distaal zouden hebben bewogen, maar dat er 
daardoor diastemen gevormd waren. Dit is echter zelden 
het geval. 

2a. Door de teruggang van het benedenfront wordt de oc-
clusie gestoord; want hoewel de praemolaar afstand 
constant gebleven is, wordt de onderkaak toch ten op-
zichte der bovenkaak, relatief smaller wanneer de onder-
kaak zich naar distaal verplaatst. 

Fig. i. 
a - b mesiale beweging P,. 
c - b relatieve verbreeding. 
e 1,- dl  e - d verplaatsing M2. 
e - f relatieve verbreeding. 
d - f distale verplaatsing. 
h - j molaarbreedte M1  
k - 1 afstand M2  P2  bij 

aanvang 

Aan de hand van een figuur zal ik U dit nader uitleggen. 
Ik heb schematisch geprojecteerd de buitenkant van de 
onderkaak in een normaal geval (Or). 02  geeft de stand aan 
wanneer de M1  ontbreekt en het front en praemolaren 4$  m.m. 
terug gezakt zijn. U ziet dan tevens dat de afstand van 
01  tot b bijna 3 m.m. grooter is geworden c. b. De occlusie 
schijnt dus de relatieve versmalling van beneden op de boven-
kaak over te dragen en het gevolg hiervan wordt dus ruimte-
gebrek in het front, wat opgelost wordt door spitsboogvor-
ming en over elkaar staan. Uit deze theoretische beschou-
wingen werd het behandelingsplan afgeleid. 

We gaan dus de afstand van M2  tot P2  dermate vergrooten 
dat er ruimte ontstaat voor de eerste molaar. Indien dit 
physiologisch juist geschiedt, is er een kans dat alle bij-
komende afwijkingen zich spontaan herstellen. Dit echter 
met eenig voorbehoud, want én het leeftijd-verschil én het 
uitschakelen van een gedeelte van de activiteit van de boven- 
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lip, zouden natuurlijk een beletsel kunnen vormen voor een 
volkomen herstel, daar dit ontstaan is na de extractie, dus 
nadat dit mal-occlusiebeeld geschapen werd. Voor alle veilig-
heid werd dus gerekend op boven expandeeren en het richten 
van het front. 

III 
We komen nu dus tot de opgave een apparaat te kiezen 

waarmee we deze beweging zullen uitvoeren. Het geheele 

Fig. 2. 

apparatenarchief passeerde de revue en het een na het ander 
werd verworpen. Het was blijkbaar een volkomen nieuw 
denkbeeld en het eischte dus vanzelfsprekend een nieuw 
apparaat. Mijn uitgangspunt voor het ontwerp, was het 
Stanton-apparaat. Een apparaat dat gebruikt wordt voor het 
verbreeden van de bovenkaak door staafjes van beide zijden 

. elkaar te doen kruisen. Deze dragen beide een gaffeltje waar 
omheen elastiek aangebracht wordt. Dit is voor de verbree-
ding van de kaak een zeer practisch en eenvoudig apparaat. 
Nu was mijn overweging deze: wat in de breedte mogelijk 
is, is eveneens mogelijk in de lengte. 

Het Stanton-apparaat heeft in dit verband echter ver-
schillende nadeelen. 

1 e. er zouden voor dit geval minstens vier banden gemaakt 
moeten worden. 
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2e. het is niet uitneembaar en dus voor een groote afstand 
niet makkelijk toe te passen, daar de kracht in korte 
tijd sterk afneemt doordat de gaffeleinden elkaar nade- 

Fig. 3. 

ren. Het geheel is uiteindelijk zeer eenvoudig geworden. 
a. vierkante buis aan de molaarband gesoldeerd. 
b. vierkante staaf met gaffel 
c. vierkante buis waar staaf b doorheen loopt 
d. een ronde staaf die aan de vierkante buis c vast gesol-

deerd is, die distaal om de P2 heenloopt en linguaal tegen 
het onderfront aansluit en wel zooveel mogelijk cerviaal. 

e. staaf met gaffel, eveneens aan de vierkante buis c aan-
gesoldeerd. 
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We krijgen dus aan weerszijden één molaarband met één 
opgesoldeerde vierkante buis, verder daarin ter weerszijden 
de vierkante gaffelstaaf b en het glijdende apparaat e. c. d. c.e. 
Dit heeft dus de nadeelen van het oorspronkelijke Stanton-
apparaat geheel ondervangen. Het geheel is uitneembaar 
zoodat we na verloop van tijd staaf b door een langere kunnen 
vervangen, en bij eventueele andere afwijkingen het in zijn ge-
heel kunnen uitnemen en bijstellen. Tevens waren er slechts 
twee in plaats van vier banden noodig. We houden de gaffel-
afstand op ongeveer 2 c.m. waardoor de uitgeoefende kracht 
bij gebruik van large elastiek van A n g e 1, ongeveer 
go gram bedraagt. 

Deze druk wordt natuurlijk nog verminderd met de wrij-
ving die buis c ondervindt wanneer deze zich over staaf b 
verplaatst. Nu gaan we even na door welke elementen deze 
kracht opgevangen wordt, om ons van te voren een denk-
beeld te vormen of er ook gevaar voor overbelasting van het 
een of andere element aanwezig is. Van te voren heb ik me 
dus overtuigd dat de derde molaar aanwezig was en 2 flink 
gebouwde wortels bezat. Aan de distale-zijde wordt dus de 
druk opgevangen door M2  en M3  die samen vier wortels 
bezitten. 

Per radix wordt dus de druk maximaal 222 gram, die zeer 
snel beneden de 15 gram daalt, door rek van het elastiek. 
Aan de mesiale zijde wordt de druk opgevangen door de 
wortels van P2, P1, C, I2, Ii, zoodat deze een maximale druk 
van 18 gram ontvangen. 

IV Verloop der behandeling. 

In de benedenkaak worden de banden gemaakt om de 
2de molaren. Het apparaat, zooals beschreven, is op de 
techniek gemaakt. Daarna werd het ingebracht en een week 
gedragen zonder spanning. Voor het eventueel losgaan werd 
de schuivende beweging door een draad onmogelijk gemaakt. 
Daarna werd aan de patiënt geleerd hoe de elastieken bevestigd 
moesten worden. Deze werden door de patiënt om de vier dagen 
vernieuwd. Het apparaat gaf in de mond hoegenaamd geen 
last. Ook aan de buitenzijde was niets waar te nemen. 

Na eenige tijd werd het zichtbaar dat de .beide 2de mo- 
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laren zich aan het oprichten waren, dus kipping naar distaal. 
Dit was aan het apparaat zichtbaar doordat het in het front 
tegen de linguale zijde der snijtanden omhoog begon te 
loopen. Het apparaat werd toen uitgenomen en weer zoo 
cervicaal mogelijk ingesteld. Wanneer de boog te incisaal ligt 
wordt de kippingsbeweging vergroot en dus is ook de ver-
korting grooter zoodat er kans is op een open komen van de 
beet. Ook het geheele front en de praemolaren begonnen 

Fig. 4. 

iets te kippen, deze echter naar mesiaal. Dit was geen bezwaar 
want op het Iste model hellen deze inderdaad naar distaal. 
Ondanks dat beugel d. één geheel was bleek toch dat de af-
stand van zde praem. tot incisief zich tijdens de behandeling 
iets verkortte. We hebben toen beugel d iets verlengd. Een 
spoor van deze verkorting is ook op het eindmodel nog iets 
zichtbaar. De stand bij de C is namelijk iets gedrongen. We 
hadden deze natuurlijk kunnen verbeteren door aan beugel 
d een paar fingerfederchen aan te brengen om deze nog iets 
naar buiten te bewegen. De afwijking was mij daar echter 
niet groot genoeg voor. De patiënt kwam regelmatig om de 
vier weken terug en de afstand M2  P2  nam regelmatig met 
3/4 m.m. toe. Eveneens werd elke maand nauwkeurig ge-
meten of de invloed van deze verschuiving in de onderkaak 
instaat was de breedte van de bovenkaak te beinvloeden. 
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In het iste halfjaar ging dit vrij goed. De afstanden P2  — P2i  
P1—P1, C—C namen toe met resp. 1, 12 en 1 m.m. Toen was 
echter de lengte van de gaffelafstand dermate verkort, dat 
tot vernieuwing van staaf b werd overgegaan. Daarna ging 
het mis met de verbreeding van de bovenkaak. Er ontstond 
een soort knobbel-beet van de praemolaren. Waarschijnlijk 
was dit mede te wijten aan het feit dat de grootste helling nl. 
die der distale schuine vlakken gepasseerd was en dus de 
occlusie deze intensieve overbrenging ging missen. Eveneens 
was het contact der incisieven eeniger mate hersteld en wer-
den de onder-incisieven door de druk der boven-incisieven 
verkort en tevens naar distaal gekipt en aldus de beet in het 
front meer intensief. Deze druk ging dus ten koste van de 
druk der praemolaren. Toen werd het boven-apparaat aan-
gebracht. Eerst aan de binnenzijde ter expansie der prae-
molaar-streken. Voor de verankering werd eveneens de zde 
molaar benut, daar de beide eerste molaren tengevolge van 
zenuwbehandeling als steunpunt minderwaardig geworden 
waren. Mijn ervaring is dat dan de maximale continue druk 
die een element zonder schade kan ondervinden, zeer belang-
rijk is afgenomen. Daarna bleek nog het aanbrengen van een 
buitenbeugel noodzakelijk, daar de stand der fronttanden 
wel eenigszins verbeterd was, maar dat speciaal de I1sd nog 
geroteerd stond, ofschoon er geruime 'tijd genoeg ruimte 
aanwezig was. Na een jaar was de actieve behandeling geheel 
voltooid. Bij wijze van proef heb ik toen een prothese gemaakt, 
ter vervanging der iste benedenmolaren, zonder steun tegen 
de fronttanden, om te zien of het fixeeren van de molaaraf-
stand voldoende was om deze toestand te stabiliseeren. Het 
resultaat was vrij bevredigend. De geheele toestand bleef 
onveranderd, alleen de I2is kwam iets naar distaal. Dit werd 
snel verholpen door het apparaat een paar weken te laten 
dragen. Daarna werd het gebitje van een doorloopende 
beugel voorzien die tegen het onderfront rustte. Deze retentie 
bleek afdoende. Naderhand toen deze beugel niet meer noodig 
was, werd de molaarruimte door brugwerk opgevuld. 

V Beschouwingen na de behandeling. 

De afwijking is geheel gecorrigeerd volgens de maten die 
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we in Hfdst. I hebben vastgelegd. De verbreedings-theorie 
die we in Hfdst. II ontwikkeld hebben ten opzichte van het 
ontstaan der afwijking, is door het verloop dezer behandeling 
aannemelijk gebleken, want hoewel de geheele afwijking niet 
hersteld is door uitsluitend de ruimte voor de onder-molaar 
open te maken, is wel gebleken dat de mechanische ver-
plaatsing der onderkaak in mesiale richting de breedte der 
bovenkaak kan vergrooten. Theoretisch zou dus de rede-
neering juist kunnen zijn, dat wanneer we een biologisch 
juiste verplaatsings-wijze gevolgd hadden, dat dan dit ver-
breedings-verschijnsel voldoende sterk opgetreden zou zijn, 
en dus de regulatie der bovenkaak verder niet langs mecha-
nische weg noodzakelijk geweest zou zijn. Niettemin bestaat 
de mogelijkheid dat deze biologische verplaatsing wél heeft 
plaats gevonden, maar dat de veranderde functie van de lip 
en het leeftijds-verschil voor het niet corrigeeren der anomalie 
in de bovenkaak aansprakelijk zijn te stellen. 

Nu zou ik deze beschouwing feitelijk kunnen beeindigen 
wanneer juist niet dit geval een zeer bizondere waarde voor 
mij had, in verband met het bewijzen van een der hypo-
thesen die ik in September 1929 geformuleerd heb. In dien 
tijd n.1. deed ik de eerste pogingen om juister inzicht te krijgen 
in de werking van de orthodontische apparatuur. Een uit-
gebreid artikel over de werking der Angle-boog was hiervan 
het resultaat, zie T. v. T. Sept. '24 en F. der Orth '31 heft 4. 
Hierin werd nagegaan welke bewegingslijnen de verschil-
lende punten van die boog bij expansie en compressie door-
loopen. Eveneens werd toen nagegaan met welke krachten 
deze boog werkte. Het doel dat ik indertijd voor oogen had 
was voornamelijk om aan de hand hiervan een inzicht te 
krijgen in de reactie der elementen waarop de druk of trek 
werd uitgeoefend. Dit bleek echter veel moeilijker dan ik 
verwacht had en alleen bij zeer bizondere gevallen bleek dit 
goed mogelijk te zijn. 

In November 193o publiceerde ik aan de hand van een 
bizonder geval eenige beschouwingen in verband met tand-
bewegingen in het algemeen. Hierbij werd vastgesteld dat 
het draaipunt, beter gezegd het weerstandscentrum zich bij 
kegelvormige radices ongeveer in het zwaartepunt van het 
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worteloppervlak bevond. Als 3de hypothese welke ik heden 
voor U in een aannemelijke stelling hoop te doen over-
gaan noteerde ik toen: 

de weerstandsgrootte van het element is functie van 
zijn worteloppervlak en eveneens functie van de 
kauwdruk bij normale occlusie. 

De gedachtengang die tot het opstellen van deze hypothese 
leidde is de volgende: een groot element, dus een groote 
massa, zal zich langzamer verplaatsen dan een kleinere massa 
onder dezelfde druk. Veronderstel dus een worteloppervlak 4 
tegenover een worteloppervlak 1, dan zal het element met 
worteloppervlak 4 onder dezelfde druk als het element met 
worteloppervlak 1, een belangrijk kleinere afstand door-
loopen. Het zou dus niet onwaarschijnlijk zijn dat wanneer 
we deze beide elementen onderling als steunpunt gebruiken 
het element 4 zich 1 m.m. verplaatst en het element i zich 
4 m.m. verplaatst. In dit geval zou vastgelegd zijn dat deze 
functie beteekende een evenredige verhouding. Nu was het 
artikel van Prof. Dr. A. C i e s z y n s k i in het jubileum-
nummer van collega N o r d, Maart 1936, mij een aanspo-
ring om in verband met dit bizondere geval, deze hypothese 
nog eens nauwkeurig te bekijken. C i es z y n s k i geeft 
namelijk op blz. 398 een overzicht van de oppervlakte der 
tandwortels in verband met de kauwdruk. Zooals U hierin 
vindt aangetoond, blijkt dat er tusschen het worteloppervlak 
en de kauwdruk een rechtstreeks verband bestaat. De laatste 
helft van mijn hypothese is hierdoor tot één geheel geworden. 
Wanneer we dus nu slechts bewijzen dat verplaatsing van een 
element rechtstreeks verband heeft met z'n worteloppervlak, 
is deze geheele hypothese een stelling geworden. Nu keeren 
we tot dit bizondere geval dat hier besproken is, terug. Hierbij 
stonden 2 groepen als weerstands-centra tegenover elkaar. 
Eerst nog moet ik U melden dat de M3  die aan beide zijden 
op het punt was om door te breken voordat we de behandeling 
aanvingen, pas in het retentie stadium inderdaad doorge-
broken is, zoodat dus gebleken is dat we door de druk door 
M2 op hem uitgeoefend, in staat waren de doorbraak met een 
jaar te vertragen, zoodat het billijk mag heeten hem als 
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weerstandsbron volwaardig aan te slaan, te meer daar de 
röntgen-contróle aan het licht gebracht heeft dat de wortel-
vorming vrijwel voltooid was en de grootte der wortels aan 
die der ede molaar gelijkwaardig waren. 

We gaan nu de totaal-oppervlakten van de beide groepen 
die we verplaatst hebben, vergelijken. C i e s z y n s k i onder-
scheidt in zijn overzicht drie verschillende tandtypen. We 
nemen nu de oppervlakte van tandtype : a van Il I2, C, 
P1, P2 bij elkaar. Dit wordt dus: 149 + 149 + 218 + 140 + 
140 = gelijk 796. M2 -I- M3 samen geeft hier 718. 

Voor de groepen b en c worden deze getallen: 1014, 870; 
1298, 1104. 
Groep I 	 Groep II 	a 	 b 
(I~ I2 C—Pi P2) : (M2 M3) = 796 : 718 = 1014 : 870 

c 
= 1298 : 1104 
a, ben c verhouden zich ongeveer als: 8 : 7 = 10 : 9 = 13:11 

Voegen we deze groepen bij elkaar omdat we niet precies 
te weten kunnen komen welke oppervlakte de wortels in het 
door ons behandelde geval bezitten, dan krijgen we een 
gezamenlijk oppervlak van: 

796 en 718 
1014. 	870 
I298 	1104. 

3108 	2692 dus ongeveer een verhouding van 
31: 27. 

Dit beteekent dus dat het gezamenlijke worteloppervlak 
van groep I zich verhoudt tot het gezamenlijk worteloppervlak 
van groep II, als 31 : 27. Nu is de benoodigde verplaatsing 
van beide groepen in Hfdst. I bepaald en na afloop is ge-
constateerd dat deze verplaatsing inderdaad geschied is. 
Groep I is 41 m.m. verplaatst tegen groep II 5 m.m. De ver-
plaatsing verhoudt zich dus als 27 : 3o, de wortelopper-
vlakken als 31 : 27. De verplaatsing is dus omgekeerd even-
redig met het worteloppervlak en dus is de weerstandsgrootte 
recht evenredig met het worteloppervlak, want dit zeer kleine 
verschil is zeer aannemelijk te verklaren door niet geheel 
nauwkeurige meting en de aanname dat de M3 dezelfde 
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worteloppervlakte heeft als de M2. Deze stelling kan dus 
dienen om een indruk te krijgen van de te verwachten ver-
plaatsingen en de geoorloofde belastingen. Wanneer de 

Fig. 5. 

geoorloofde druk I gram per to vierkante m.m. oppervlak 
mag bedragen is dus de totale geoorloofde druk per voltooide 
wortel in de volgende tabel af te lezen. 

!Maximale continue druk per element in grammen. 

Ió 16 20 	I 	22 	I 	22 	I 	41 41 25 boven 
II I2  C 	I 	P1 	I 	P2 	i M1 M2 M3 

14 	14 20 	1 14 	I 	14 	136 36 36 onder 
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Dit gaat natuurlijk alleen op wanneer de kracht zoo cer-
vicaal mogelijk aangrijpt en het moment van de uitgeoefende 
kracht zoo klein mogelijk is. 

Fig. 6. 

VI Samenvatting. 
1. Bij biologische beweging van een groep tanden in één 

der kaken doet de occlusie de antagonisten in deze be-
weging meedeelen; mechanische imitatie hiervan is niet 
in zijn geheele omvang mogelijk gebleken. 

2. Hoewel de tong vormgevend- orgaan is voor de onder-
kaak, is deze alleen niet in staat de kaakvorm te stabili-
seeren wanneer een element verloren is gegaan. 
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3. Om mal-occlusie tengevolge van extractie goed te be-
handelen is het noodzakelijk het verloren gegane element 
prothetisch te vervangen nadat daarvoor de benoodigde 
ruimte is geschapen (een uitzondering zou natuurlijk het 
geval wezen wanneer deze toevallige extractie met een 
rationeele extractie in overeenstemming zou zijn). 

4. Heft voor deze afwijking ontworpen apparaat benadert 
het ideaal zeer sterk (zie hiervoor aflevering Aug.-Sept. '34 
T. v. T.) en verdient daardoor algemeen toepassing; te-
meer daar het bij de behandeling van geimpacteerde 
praemolaren en te geringe afstanden van de molaren tot 
het front eveneens goede resultaten geeft. 

5. Het opstellen van een behandelingsplan dat oorzakelijk 
verband heeft met de te behandelen afwijking als trait 
d'union tusschen diagnose en therapie is van zeer groote 
waarde. 

6. Het artikel van Prof. Dr. A. C i e s z y n s k i is ook uit 
orthodontisch oogpunt buitengewoon belangrijk gebleken. 

7. De verplaatsing van een element bij orthodontische 
krachtsinwerking volgt uit zijn weerstand die recht even-
redig is met zijn worteloppervlak en maximale kauw-
druk. 

8. Uit de grootte der worteloppervlakken is de relatieve 
stabiliteit van een verankering eenvoudig te berekenen. 

9. De weerstand is bij toelaatbare belasting in alle richtingen 
gelijk. 

1o. Als slot komen we tot deze belangrijke wet : de opper-
vlakte van de wortel van een element in vierkante m.m. 
geeft de maximale toelaatbare constante belasting in 
1 ode grammen of in verband gebracht met de kauwdruk : 
De kauwdruk die een element in Kg. kan opvangen geeft de grens 
der constante belasting in grammen. 


