
Van der Ploeg: Psychologie en tandheelkunde 

onder stress meer tandafwijkingen krijgen dan dieren 
zonder stress. 

Van de mensen met acute cariës had — in een bepaal-
de tandartspraktijk — vrijwel iedereen zeer kort voor 
het optreden van die cariësvorm stress ervaren. Van de 
chronische cariëspatiënten had vrijwel niemand stress 
ervaren. 

Bevestiging van het bestaan van enkele relaties tus-
sen persoonlijkheidskenmerken en emotionele factoren 
enerzijds en afwijkingen op tandheelkundig gebied an-
derzijds werd verkregen. 
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Inleiding 
Reeds kort na de intrede van de röntgendiagnostiek in 
de tandheelkunde is de vraag gerezen in hoeverre het 
mogelijk is het röntgenologische beeld van het tand-
kaakstelsel in zijn geheel in één opname vast te leggen. 
Dit is alleen mogelijk met de extra-orale opnametech-
niek, waarbij de film zich extra-oraal bevindt. 

In 1897 ontwikkelden Rollins en Bouchacourt reeds 
een techniek, waarbij de röntgenbuis in het lichaam 
werd gebracht, terwijl de film zich erbuiten bevond. 
Het duurde tot na de tweede wereldoorlog voordat een 
analoge techniek in de tandheelkunde werd toegepast 
(Ott, 1946). 

Het bleek echter dat de resultaten van deze methode 
in verband met de beelddistorsie en de overlapping der 
weergegeven structuren aanmerkelijk aan diagnostische 
waarde inboetten in vergelijking met de status totalis. 

Deze onvolkomenheden hielden ten nauwste verband 
met de insteltechniek en sindsdien hebben verscheidene 
onderzoekers getracht door verbetering hiervan tot 
meer bevredigende resultaten te komen (Blackman, 
1960; Jung, 1962 b; Schilli en Witt, 1963). 

Het streven de Panoramix-opnametechniek dusdanig 
te volmaken, dat deze de conventionele intra-orale tech-
niek (status totalis) zou kunnen vervangen, wordt ge-
motiveerd door de aanmerkelijk kleinere stralingsdosis, 
waaraan de patiënt bij de eerstgenoemde opname wordt 
blootgesteld (Blackman, 1961; Jung 1962 a; Mtrch 
c.s., 1964; Van Aken en Van der Linden, 1966). 

De tot op heden uitgevoerde experimenten hebben 
zonder uitzondering aangetoond, dat de waardering  

voor de Panoramix-opname sterk afhankelijk is van de 
eisen, welke men uit diagnostisch oogpunt aan deze 
röntgenopnamen stelt (Hielscher, 1962; Setz, 1962; 
M¢rch, Palling en Ratjen, 1964 e.a.). 

Men is unaniem van mening, dat de diagnostische 
waarde van de Panoramix-opname voor de conserve-
rende tandheelkunde gering is. Gezien de overzichte-
lijkheid waarmee de anatomische structuren in één 
beeld worden weergegeven, worden de resultaten van 
de Panoramix extra-orale opnametechniek voor de chi-
rurgie, de orthodontie en de prothetische tandheelkun-
de meer bruikbaar geacht (o.a. Hielscher, 1962; Jung, 
1962 b). 

Vooral in de orthodontie, waar men in het algemeen 
met jeugdige patiënten te maken heeft, stuit het maken 
van een status totalis dikwijls op praktische bezwaren. 
Hieraan kan de Panoramix door zijn eenvoudige op-
nametechniek (eenmalige belichting en instelling per 
kaak) in belangrijke mate tegemoetkomen. 

Jung (1962 b) stelt dat juist de tandbogen van kin-
deren in de wisselingsfase door hun voor die periode zo 
typerende geometrische verhoudingen zich bijzonder 
goed ertoe lenen, om panoramisch te worden weerge-
geven (afb. 1). 

De Panoramix-opname heeft in de orthodontie niet die 
opgang gemaakt welke men op grond van het boven-
staande zou mogen verwachten. O.i. vindt dat zijn ver-
klaring in het feit, dat de orthodontist voor het opstel- 
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len van zijn behandelingsplan nauwkeurig geïnformeerd 
dient te zijn omtrent de conditie van de individuele ele-
menten (cariës, vullingen etc.). Wat dit betreft schiet de 
Panoramix duidelijk te kort. Bij ons streven, hierin ver-
betering te brengen, stond ons voor ogen dat de kwali-
teit van de Panoramix-opname ten nauwste samenhangt 
met de wijze van instelling. 

Door een systematische wijziging van de insteltech-
niek werd getracht een inzicht te verkrijgen omtrent de 
invloed van de positie van de focus op de kwaliteit van 
de foto. 

Materialen en methoden 
1. Apparatuur. 
Gebruikt werd het Panoramix-röntgentoestel van Koch 
en Sterzel, K.G. Dit apparaat is samengesteld uit twee 
delen (afb. 2): 
a. Een kast waarin de hoogspanning wordt opgewekt 

met de mogelijkheid deze te variëren van 40-80 kV. 
In de kast bevindt zich ook een elektronische tijd-
schakelaar met een bereik van 0,06-2 sec. 

b. Een deel, waarin zich de röntgenbuis bevindt. 
De focus bevindt zich op een afstand van 13 mm 

vanaf het einde van een buis van 20 mm doorsnede en 
een lengte van 80 mm. De buis wordt in de mond ge-
bracht en de stand kan worden gewijzigd. 

Als gevolg van de vergrotingsfactor, die 2 à 3 be-
draagt, zou een grote geometrische onscherpte in de 
Panoramix-opname optreden. Dit is voorkómen door 
de middellijn van de focus zeer klein (nl. 0,1 mm) te 
houden. De stralingshoek bedraagt 270° (zie afbeel-
ding 3). 

Afb. 1 
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Om de röntgenbuis is een aluminium filter gescho-
ven. Hieroverheen wordt ter wille van de hygiëne een 
plastic buisje aangebracht. 

2. Filmsoort en ontwikkeling. 
Voor de opnamen gebruikten wij de Gevaert Structurix 
FW.S-film, afmetingen 10 x 24 cm. 

De films werden in plastic cassettes met versterkings-
schermen geplaatst. Ontwikkeling van de films ge-
schiedde volgens een standaard-procedure. 

3. Uitvoering van het experiment. 
Een schedel met een volledig blijvend gebit werd dus-
danig op een statief bevestigd, dat het occlusievlak 
evenwijdig aan het grondvlak verliep. De schedel bleef 
gedurende alle opnamen in deze stand gefixeerd, even-
als de hoek waaronder de intra-orale buis werd inge-
steld (+20°) (zie afb. 4). 

Met behulp van twee klemmen op een afzonderlijk sta-
tief werd de filmcassette ten opzichte van de schedel als 
volgt gefixeerd: 

De onderrand van de cassette rustte op de buis en 
verliep evenwijdig aan het vlak van occlusie. Voorts 
was de cassette in contact met de meest uitstekende de-
len van het maxillaire skelet, waarop de weke weefsels 
met was waren nagebootst. Ook op het palatum werd, 
ter imitatie van de mucosa, een laagje was aangebracht. 
Hierop werd een in de mediaanlijn verlopende milli-
meterverdeling gelijmd. 

Reeds eerder bij patiënten gemaakte opnamen leer-
den, dat de instel-problemen zich voornamelijk in de 
bovenkaak voordoen. In verband hiermee hebben wij 
het experiment beperkt tot de bovenkaak. 

Bij constante belichtingstijd en spanning (0,08 sec., 
40 kV) werd een aantal opnamen gemaakt, waarbij de 
lokalisatie van de focus in sagittale en verticale richting 
werd gevarieerd volgens een in het mediaanvlak ge-
legen coördinatenstelsel. 

De onderlinge afstand tussen de coördinaten bedroeg 
5 mm (zie afb. 5). 

In afb. 5 hebben de getallen 1 t/m 9 en de letters A 
t/m E betrekking op respectievelijk de sagittale en ver-
ticale instelvariaties. 

In principe konden 9 X 5 = 45 opnamen gemaakt 
worden. Opnamen met de focus in positie A-8 en A-9 
waren echter niet uitvoerbaar, omdat het bovenfront 
verhinderde dat de buis in haar vastgestelde stand con-
tact maakte met het palatum. 
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De plaatsbepaling van de focus in het coördinaten-
stelsel geschiedde als volgt: 

Vijf identieke plastic hulsjes die, nauwkeurig pas-
send, over de buis konden worden geschoven werden 
elk voorzien van een indicatie-pen. De bevestiging werd 
zodanig uitgevoerd dat ze, met de huls in situ, verticaal 
stonden en correspondeerden met het hoogste punt van 
de buis. De lengte van de metalen pennen bedroeg 
respectievelijk „0", 5, 10, 15 en 20 mm. Zodoende 
werd de mogelijkheid geschapen om de verticale positie 
van de focus exact te bepalen. 

De sagittale plaatsbepaling geschiedde door instelling 
van de punt van de indicatie-pen op de millimeterver-
deling die op het palatum was aangebracht. De snij-
punten van het coördinatenstelsel geven de plaats aan, 
waarin zich het door ons gekozen referentiepunt „R" 
tijdens de opnamen bevond. De focus zelf kon als zo- 
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danig niet worden gebruikt en daarvoor in de plaats 
namen wij het hoogste punt van de over de buis ge-
schoven hulsjes (zie af b. 3). 

Zoals eerder vermeld moet naar onze mening een 
voor orthodontische doeleinden bestemde röntgenfoto 
informatie geven omtrent de parodontale structuren als-
mede de conditie waarin de afzonderlijke elementen 
verkeren. 

Op grond hiervan werden de volgende criteria op-
gesteld: 
I. Beoordeling van alle elementen van M1  s d t/m 

M1  s s wat betreft de overlappingen, ten einde te 
kunnen vaststellen in hoeverre deze overlappingen 
het diagnostiseren van approximale cariës bemoei-
lijken. 

II. Beoordeling op aanwezigheid van de elementen 
van M3 s d t/m M3 s s in verband met eventuele 
agenesieën of overtallige elementen. 

III. Beoordeling van de apicale contouren en parodon-
taalspleten van alle elementen van M1  s d t/m 
M1  s s, in verband met de beoordeling van het ont-
wikkelingsstadium van de wortel, wortelresorpties 
en resorptie- en appositieverschijnselen van het 
peri-apicale botweefsel. 

IV. Beoordeling van het supra-apicale gebied van de 
P2 s d t/m P2 s s. De hoogte hiervan is arbitrair 
vastgesteld op 1 cm, te rekenen vanaf het apicale 
niveau en gemeten op de foto. De beoordeling van 
dit gebied is gericht op het diagnostiseren van 
eventuele peri-apicale ontstekingen, kysten etc. 

Alle foto's werden seriegewijs (A-1 t/m 7, B-1 t/m 9 
etc.) te zamen op een lichtbak bevestigd en ter beoor-
deling aangeboden. 

Acht medewerkers van de orthodontische afdeling ga-
ven aan de hand van de vier criteria hun beoordeling 
volgens onderstaand evaluatiesysteem: 
1 = perfect, 
2 = goed, 
3 = onvoldoende, 
4 = slecht. 

Een foto werd als voldoende beoordeeld wanneer de 
gemiddelde waarde van de vier criteria < 2 was. Hier-
bij zij opgemerkt, dat elk der vier criteria voor iedere 
foto van even groot belang was. 

Resultaten 
De gecombineerde beoordelingsresultaten zijn weerge-
geven in nevenstaande tabel: 

Tabel I. 

N.T.v.T. 77 (1970), aug. sept. 

Foto Gemiddelden Foto Gemiddelden Foto Gemiddelden 

A 1 9,50 C1 9,38 E 1 11,63 
2 9,63 2 9,13 2 10,88 
3 8,75 3 9,00 3 11,38 
4 8,50 4 12,25 4 12,88 
5 11,13 5 12,00 5 13,63 
6 12,50 6 14,13 6 15,00 
7 13,75 7 15,25 7 15,75 

8 15,88 8 16,00 
9 15,88 9 16,00 

Foto Gemiddelden Foto Gemiddelden 

B 1 8,75 D 1 9,88 
2 8,25 2 9,75 
3 8,75 3 9,88 
4 9,75 4 10,50 
5 10,63 5 12,25 
6 12,38 6 13,88 
7 13,00 7 15,50 
8 14,50 8 16,00 
9 15,63 9 16,00 

Tabel I vermeldt voor elke opname afzonderlijk het ge-
middelde van de som van de vier waarderingen. 

Volgens het evaluatiesysteem moet dus de foto, die 
voor elk der vier criteria als slecht (= 4) beoordeeld 
wordt, een maximale getalswaarde van 16 opleveren, 
terwijl de foto, die in alle opzichten perfect (= 1) is, 
met 4 moet worden gewaardeerd. 

De onderstreepte resultaten geven de foto's aan, die 
in hun serie als de beste zijn beoordeeld. 

Van deze reeks is foto B 2 de beste, waarna A 4, 
C 3, D 2 en E 2 volgen. 

Het verschil in waardering tussen B 2 en A 4 blijkt 
0,25 te bedragen, terwijl het verschil tussen B 2 en de 
foto's C 3, D 2 en E 2 oploopt van 0,75 tot 2,63. 

Tabel I suggereert de tendens, dat de foto's minder 
aan hun doel beantwoorden naarmate: 
a. de focus verder caudaalwaarts werd geplaatst, 
b. de focus verder naar ventraal werd geplaatst. 

Hierbij zij opgemerkt, dat een maximale dorsale positie 
van de focus niet het meest optimale resultaat impliceerde: 
in elke serie bleek de opname met de focus in de meest 
dorsale positie niet de beste te zijn. 

Vervolgens werden de beoordelingsresultaten voor elk 
criterium afzonderlijk geëvalueerd. 
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Foto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

A 3,63 3,63 3,25 3,00 3,38 3,13 4,00 4,00*) 4,00*) 3,56 

B 3,50 3,38 3,13 3,25 3,38 3,38 3,25 3,50 3,88 3,41 

C 3,38 3,13 3,00 3,25 3,25 3,25 3,88 4,00 4,00 3,49 

D 3,25 3,25 3,13 3,13 3,25 3,25 3,75 4,00 4,00 3,45 

E 3,50 3,38 3,25 3,50 3,38 3,50 3,75 4,00 4,00 3,58 

3,45 3,35 3,15 3,28 3,30 3,33 3,73 3,90 3,98 

De beste foto's met betrekking tot dit criterium waren 
A 4 en C 3, die met gemiddeld 3,00 werden gewaar-
deerd. Hieruit mogen wij afleiden, dat de Panoramix-
opname met betrekking tot de diagnostiek van approxi-
male cariës onvoldoende is. 

Voorts blijkt uit de horizontale randgetallen dat het 

gebied „3" de gunstigste waardering oplevert (3,15) en 
dat de mate van overlapping toeneemt, naarmate de 
focus zich verder naar dorsaal of ventraal bevindt. 

De verticale positie van de focus heeft blijkens de 
verticale randgetallen nagenoeg geen invloed op de 
overlappingen. 

Criterium II: beoordeling van het aantal elementen 

Tabel III. 

Van Es c.s.: De Panoramix-opname 

Criterium I: overlappingen van de approximale vlakken 

Tabel II. 

Foto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

A 1,25 1,25 1,25 1,38 2,13 3,50 3,88 4,00*) 4,00*) 2,52 

B 1,13 1,13 1,38 1,88 2,13 3,38 3,63 3,88 4,00 2,50 

C 1.13 1,25 1,38 3,25 3,38 4,00 4,00 4,00 4,00 2,93 

D 1,50 1,50 1,75 2,25 2,88 3,38 3,88 4,00 4,00 2,79 

E 1,75 1,75 2,38 2,88 3,38 3,88 4,00 4,00 4,00 3,11 

1,35 1,38 1,63 2,33 2,78 3,63 3,88 3,98 4.00 

Alle vetgedrukte getallen voldoen ruim aan de gestelde 
eis (< 2). Voorts blijkt uit deze tabel dat de kwaliteit 
van de foto's afneemt naarmate: 

a. de focus in voorwaartse richting verplaatst wordt; 
b. de focus zich verder van het palatum bevindt. 

*) Voor deze `opnamen' moesten de waarden worden geschat. Hierbij werden vergelijkbare waarden uit andere reeksen als richtlijn 

gehanteerd. 
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Criterium III: het peri-apicale gebied en de parodontaalspleet 

Tabel IV. 

Foto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

A 2,25 2,50 2,13 2,25 3,13 3,25 3,38 3,63*) 3,88*) 2,93 
B 2,38 2,13 2,38 2,63 2,75 3,13 3,63 3,88 4,00 2,99 
C 2,75 2,75 2,75 3,25 3,00 3,63 3,88 4,00 4,00 3,33 
D 3,00 3,00 2,75 2,88 3,38 3,88 4,00 4,00 4,00 3,43 
E 3,13 3,13 3,38 3,75 3,75 4,00 4,00 4,00 4,00 3,68 

2,70 2,70 2,68 2,95 3,20 3,58 3,78 3,90 3,98 

Ten aanzien van de beoordeling van het peri-apicale 
gebied en de parodontaalspleet was er geen enkele op-
name die de door ons gestelde minimum score van 2 
behaalde. De opnamen A 3 en B 2 benaderden dit mi-
nimum het dichtst. 

Uit de horizontale en verticale randgetallen blijkt, 
dat de opnamen doorgaans slechter worden naarmate 
de focus verder naar ventraal en naar caudaal wordt 
verplaatst. 

Criterium IV: het supra-apicale gebied 

Tabel V. 

Foto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

A 2,38 2,25 2,13 1,88 2,50 2,63 2,50 3,25*) 3,75*) 2,59 
B 1,75 1,63 1,88 2,00 2,38 2,50 2,50 3,25 3,75 2,40 
C 2,13 2,00 1,88 2,25 2,50 3,13 3,50 3,88 3,88 2,79 
D 2,50 2,00 2,25 2,25 2,75 3,38 3,88 4,00 4,00 2,96 
E 3,25 2,63 2,38 2,75 3,13 3,63 4,00 4,00 4,00 3,31 

2,33 2,10 2,10 2,23 2,65 3,05 3,28 3,68 3,88 

Acht opnamen (vetgedrukte getallen) behaalden een vol-
doende score. 

Ook uit deze tabel blijkt de algemene tendens, dat bij 

verplaatsing van de focus in ventrale of caudale rich-
ting de kwaliteit van de foto's geringer wordt. 

Conclusie en discussie 
In het experiment werd alleen de positie van de in het 
mediaanvlak gelegen focus in sagittale en/of verticale 
richting gevarieerd. Voor de overige variabele factoren 
hebben wij op grond van onderstaande motiveringen 
een constante waarde aangenomen. 
a. Variatie van de positie van de focus in transversale 

richting. 

Wanneer wij met een enkele opname een totaal 
overzicht wensen, komt deze variatie niet in aanmer-
king in verband met de beeld-asymmetrieën die hier-
door ontstaan. 

b. Variatie met betrekking tot de instellingshoek van de 
buis t.o.v. het grondvlak. 

De gebruikte apparatuur maakt een instelling mo- 
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gelijk, die varieert van —40 tot +40°, waarbij de po-
sitieve waarden bedoeld zijn voor opnamen in de 
bovenkaak, de negatieve voor opnamen in de onder-
kaak. Bij +40° moet de mond extreem wijd worden 
geopend om de focus ter hoogte van de M3's te kun-
nen plaatsen. Bij +10° verhindert het bovenfront 
dat de buis in contact met het palatum wordt ge-
bracht, hetgeen in het kader van ons experiment ver-
eist moest zijn. 

Uit opnamen, gemaakt bij een instelling van resp. 
+20° en +30° bleek geen duidelijk waarneembaar 
verschil in beeldkwaliteit op te treden. Daar echter 
bij 20° een geringere mondopening vereist is, werd 
deze hoekwaarde als constante aangenomen. 

c. Variatie in spanning en belichtingstijd. 
Vooraf was gebleken, dat opnamen, gemaakt bij 

kV 40 en een belichtingstijd van 0,08 seconden, 
foto's met een bruikbare zwarting opleverden. Daar-
om werden deze waarden als constanten aangehou-
den. 

d. Variatie in de stand van de film. 
1. Film-objectafstand. 

Verkleining hiervan was i.v.m. de anatomische 
structuren, met name de jukbogen en neus, on-
mogelijk. Vergroting van de afstand zal slechts de 
vergrotingsf actor c.q. de geometrische onscherp-
te doen toenemen, terwijl bovendien de belich-
tingstijd langer wordt. 

2. Rotatie van de film om een transversale as. 
Geschiedt dit dusdanig, dat de film, met de on-

derrand rustend op de buis, evenwijdig aan de ge-
middelde asrichting der frontelementen komt te 
staan, dan neemt de film-objectafstand toe en re-
sulteert dit in een sterke vergroting van deze ele-
menten, waarbij de juiste proportionele verhou-
ding tussen kroon en wortel echter gehandhaafd 
blijft. 

Wordt de filmcassette zodanig geplaatst, dat zij 
in contact is met de neus en de onderrand even-
wijdig aan het occlusievlak loopt, dan zal de ver-
groting van de frontelementen het geringst zijn en 
wordt het peri-apicale gebied volledig in het beeld 
betrokken. 

Uit tabel I blijkt, dat foto B 2 (zie afb. 1) als de beste 
opname werd beoordeeld. Men dient zich hierbij echter 
te realiseren, dat het betreffende waarderingsgetal het 
totaal weergeeft van de gemiddelde scores der vier cri-
teria gezamenlijk en dat het als zodanig geen informatie 
geeft over de mate, waarin elk criterium afzonderlijk 

aan de totstandkoming van deze waarde heeft bijge-
dragen. 

Wat dit laatste betreft geven de tabellen II t/m V 
een beter inzicht. Hieruit blijkt o.a. dat foto B 2, on-
danks haar gunstige algemene beoordeling, t.a.v. crite-
rium I als „onvoldoende" (3,38) werd gekwalificeerd. 
Overigens werd met betrekking tot criterium I geen 
enkele keer een gunstiger beoordeling dan 3,00 en 
t.a.v. criterium III geen betere beoordeling dan 2,13 
gegeven. 

Voor criterium II en IV waren de beste beoordelin-
gen resp. 1,13 en 1,63. Deze opnamen waren dus goed. 

Samenvattend kan ten aanzien van criterium I worden 
opgemerkt, dat de opname-resultaten door de beoor-
delaars unaniem als onvoldoende werden gekwalifi-
ceerd. Hieruit mag worden geconcludeerd, dat de plaats 
van de focus van weinig invloed is op het resultaat van 
de opname. Het goed kunnen beoordelen van de ap-
proximale vlakken behoort dus kennelijk niet tot de 
mogelijkheden van de Panoramix-opname. 

In een normaal blijvend gebit zonder diastemen is 
het maken van een opname zonder overlappingen on-
mogelijk. Dit laatste is namelijk alleen dan realiseer-
baar, als de tandboog cirkelvormig is en de focus zich 
in het middelpunt hiervan bevindt. Wellicht beant-
woordt het volledig melkgebit vóór de doorbraak van 
de eerste molaren nog het meest aan bovengestelde 
ideale boogvorm (afb. 6 B). Immers met het doorbreken 
van de blijvende elementen gaat deze cirkelvorm over 
in een parabool. De conclusie van Jung (1962 b), dat 
het wisselgebit op grond van zijn, een cirkelvorm bena-
derende, vorm het meest geschikt is voor een goede 
panoramische intra-orale opname, achten wij derhalve 
niet geheel gerechtvaardigd (zie afb. 6 A en B). Om een 
goede beoordeling van de approximale vlakken moge-
lijk te maken, zou men verscheidene opnamen moeten 
maken met de focus in verschillende posities. 

A 
	

B 

Afb. 6 
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Ten aanzien van criterium II kan worden opgemerkt, 
dat het aantal elementen het best kan worden beoor-
deeld op foto's, waarbij de focus bij de opname zover 
mogelijk naar dorsaal wordt geplaatst. Ten aanzien 
hiervan voldoet de Panoramix-opname goed aan de ge-
stelde eisen. 

De parodontaalspleet en de apicale contour (crite-
rium III — tabel IV) kunnen het best beoordeeld wor-
den wanneer de foto in het gebied A 3 / B 2 gemaakt 
wordt. De resultaten zijn alle onvoldoende. Dit heeft 
verscheidene oorzaken: 
a. De palatinale wortel van M1  wordt met de focus in 

het mediaanvlak zó sterk vergroot, dat een geometri-
sche onscherpte optreedt, die de beoordeling van de 
parodontaalspleet en wortelcontour zeer bemoeilijkt. 

Eliminatie van dit ongewenste effect is niet moge-
lijk, omdat de verhouding tussen focus-objectafstand 
en object-filmafstand niet kan worden vergroot. 

Daar de focus, ter verkrijging van een symme-
trisch beeld, in het mediaanvlak gelokaliseerd moet 
blijven, is deze verhouding alleen gunstig te beïn-
vloeden door verkleining van de object-filmafstand. 
Dit laatste is echter in verband met de anatomische 
verhoudingen niet realiseerbaar. 

b. Vooral in de premolaarstreek is beoordeling van de 
parodontaalspleet onmogelijk als gevolg van over-
lapping der wortels. 

c. Dikwijls zijn de apicale contouren van de elementen 
minder duidelijk waarneembaar doordat de bodem-
structuren van neus- en kaakholten hierover zijn ge-
projecteerd. 

Het supra-apicale gebied (criterium IV — tabel V) kan 
het best beoordeeld worden wanneer de foto volgens 
instelling B 2 gemaakt wordt. De resultaten zijn dan 
goed. 

De opzet van het experiment was, een optimaal op-
nameresultaat te verkrijgen door de in het mediaanvlak 
gelegen focus in horizontale en verticale richting te 
variëren. 

Uit de verticale randgetallen van de tabellen III t/m 
V blijkt, dat voor de criteria II t/m N de kwaliteit 
van de opname in het algemeen afneemt, naarmate de 
afstand focus-palatum toeneemt. De getallen voor cri-
terium I vertonen deze tendens niet. De resultaten (zie 
verticale randgetallen van tabel II) zijn alle zeer onbe-
vredigend. Andere factoren zijn blijkbaar zo overheer-
send (o.a. de tandboogvorm), dat een wijziging in de 
afstand focus-palatum van weinig of geen invloed op  

het resultaat is. Tevens komt uit de tabellen II t/m V 
naar voren, dat bij vergelijkbare instelling de beoor-
deling van criterium I en III minder gunstige resultaten 
oplevert dan die van de criteria II en N. 

De horizontale randgetallen van tabel III geven 
weer, dat voor criterium II een ventraalwaartse ver-
plaatsing van de focus de opname in toenemende mate 
ongunstig beïnvloedt. Voor de andere 3 criteria ligt het 
meest gunstige punt 10 mm ventraal t.o.v. punt 0. Ook 
hier komt de tendens naar voren dat de beoordelings-
resultaten van de criteria I en III slechter zijn dan die 
van II en N. 

Uit het voorafgaande blijkt, dat voor een totale over-
zichtsopname relatief de beste resultaten kunnen wor-
den verkregen wanneer het referentiepunt R zich in 
punt B 2 bevindt. Dit ligt 10 mm dorsaal van de raaklijn 
aan de distale vlakken van de M3's en op 5 mm afstand 
van het palatinale oppervlak. 

Gezien het feit, dat de beoordelingsresultaten soms 
zeer kleine verschillen te zien geven en ook aan op-
namen, gemaakt in andere punten dan B 2, vrijwel 
identieke waarden werden toegekend, kunnen wij beter 
van een gebied rond B 2 spreken (zie tabel III en V). 

Ongetwijfeld zal een lokalisatie van de focus in dit 
gebied praktische bezwaren met zich meebrengen, om-
dat daartoe de intra-orale buis te ver naar achteren in 
de mond moet worden geplaatst. De in de orthodontie 
graag toegepaste mogelijkheid tot standaardisatie is 
met de door ons toegepaste opnametechniek niet te ver-
wezenlijken. Tirk c.s. (1967) poogden de opnametech-
niek een meer gestandaardiseerd karakter te geven door 
gebruik te maken van een cefalostaat. De resultaten die 
hiermee werden bereikt waren evenmin bevredigend. 

Een onmiskenbaar voordeel van de Panoramix is, 
dat de patiënt aan een aanmerkelijk geringere dosis 
röntgenstralen wordt blootgesteld dan bij de status tota-
lis en andere panoramische opnamen. 

Uit een onderzoek van Van Aken en Van der Lin-
den (1966) bleek, dat de integraal geabsorbeerde dosis 
voor de status totalis 700 gram rad. bedroeg terwijl 
voor een orthopantomogram en een Panoramix-opna-
me deze doses resp. 110 en 19 waren. 

Alvorens tot een slotconclusie te komen wordt met 
nadruk gesteld, dat het beschreven experiment slechts 
betrekking had op één schedel en in dit licht dienen dan 
ook de in het voorafgaande gemaakte gevolgtrekkingen 
te worden gezien. 

Samenvatting: 
De mate waarin de Panoramix-opnamen van het blijvend gebit 
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in de door ons gebruikte schedel voldeden, was onbevredigend. 
Deze opnametechniek is alleen bruikbaar te noemen, wanneer 
het gaat om de vaststelling van het aantal aanwezige elementen 
van M3  t/m M3  alsmede de beoordeling van het supra-apicale 
gebied van P2  t/m P2, ten einde hierin eventueel voorkomende 
kysten, overtallige elementen e.d. te kunnen vaststellen. 

Summary: 
In order to verify the usefulness of the Panoramix X-ray tech-
nique for orthodontic diagnostic purposes, a number of expo-
sures (43) were made of the upper dental arch and supporting 
hard tissues in a dry skull. 

With the focus in the medial plane, its position was changed 
systematically in the vertical and antero-posterior direction. As 
an essential means for a proper orthodontic diagnosis, the film 
must meet the following criteria: 
1. It must produce a clear reproduction of the outline of the 

approximal surfaces of all teeth — mesial to the permanent 
second molars. 

2. It must enable the orthodontist to determine the presence 
of all teeth in order to diagnose possible agenesis of super-
numerary teeth. 

3. It must give clear information about the apical contours, the 
periodontal space of all the permanent teeth mesial to the 
permanent second molars, in order to determine root resorp-
tion, the degree of root development and the processus of 
resorption or apposition of the peri-apical bone. 

4. Besides, any pathological conditions like cysts or peri-apical 
granulomae must be shown. In this respect, the film must in-
clude a region of at last 1 cm above the apices of all teeth. 

The evaluation of the 43 films was carried out by 8 co-workers 
of the orthodontic department. 

As to criterium I the results were unanimously considered to 
be inadequate. In consequence of overlapping of the mesial and 
distal outlines, a proper diagnosis of approximal caries ap-
peared to be absolutely impossible. 

Concerning criterium II the best results were achieved when 
the focus was positioned at the level of the distal surfaces of 
the third molars. 

With respect to criterium III the results were also considered 
to be less satisfactory, caused by geometric unsharpness of the 
first permanent molars roots, overlapping of the roots and 
super-projection of nasal structures on the apical contours. 

The supra-apical regions (criterium IV) are clearly visible if 
the focus is positioned at the level of the second permanent 
molars. 

Generally speaking, the Panoramix-films do not meet all the 
basic orthodontic requirements as listed above. 
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