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In onderhavig artikel bespreekt Sheldon Peck omstreden
orthodontische variabelen: extractie versus non-extractie,
levenslange retentie versus gelimiteerde retentie, en stabiliteit versus biologische homeostase. De auteur benadrukt
dat orthodontische extracties essentieel zijn om relatief
stabiele resultaten te bereiken bij malocclusies met aanzienlijke dentale crowding en tandboogdiscrepantie.
In 1923 al concludeerde Lundström dat “als de crowding orthodontisch opgelost is door boogexpansie, terwijl de
apicale basis van de tanden ontoereikend is, zullen de tanden
relapse vertonen wanneer de retainers worden verwijderd”.
Ondanks dit historisch bewijsmateriaal werd extractietherapie niet universeel geaccepteerd. Immers, non-extractie
behandelplannen zijn minder gecompliceerd voor nietspecialisten, lijken minder invasief en worden dus meer
geaccepteerd door patiënten. Tevens heeft de komst van
self-ligating brackets en clear aligners bijgedragen aan de
populariteit van de non-extractie ﬁlosoﬁe.
Volgens de antropologie ligt de oorzaak van dentale
crowding in de evolutionair aanhoudende reductie in kaakgrootte, als resultaat van zachte voeding en het functioneel
minder benutten van de kaken. Een andere waargenomen
factor vanaf de prehistorie tot nu is de afname van natuurlijke tandslijtage, waardoor bij volwassenen de mesio-distale tandbreedtes zijn opgelopen tot 22 mm per tandboog;
een toename van ongeveer 30% tandmassa per kaak. In
Europa en Noord-Amerika heeft ten minste 15-25% van
de orthodontische patiënten biologisch gezien extracties
nodig. In Azië, waar de prevalentie van bimaxillaire dentale crowding hoger is, is de noodzaak voor orthodontische
extracties groter.
Tot slot. Ten slotte pleit Peck minder gebruik te maken van permanent bevestigde retainers om parodontale
problemen te voorkomen. Volgens recent onderzoek zou
permanent bevestigde retentie iatrogene schade veroorzaken. Daarom dient het gebruik te worden beperkt tot
patiënten met gevorderde parodontale afbraak, een uitgesproken anterieure crowding of een opvallend centraal diasteem. Een andere manier van retentie die de voorkeur
heeft, is het reduceren van de breedte van de onderincisieven.

* Coebergh PJJ. Over orthodontie. Tijdschr Tandheelkd 1917; 24: 536540.
* Loon JAW van. Een nieuwe methode ter bepaling van normale en
abnormale verhoudingen van het gebit tot de faciale lijnen. Tijdschr
Tandheelkd 1915; 22: 527-277.
* Moorrees CFA. Cefalometrie en orthodontie. De ontwikkeling na Van
Loon’s cubus cranioforus. Ned Tijdschr Tandheelkd 1988; 95: 461467.
* Oidtmann J. Eenige beschouwingen over het gebruik van schema’s
en indices, in verband met de 1ste molaar-theorie van E.H. Angle.
Tijdschr Tandheelkd 1911; 18: 467-517.
* Salomons, JA. Besprekingen over orthodontie. Tijdschr Tandheelkd
1911; 18: 13-25.
* Tijdschrift voor Tandheelkunde. Toespraak van de heer L. Frank tijdens
de oprichtingsvergadering van de Nederlandsche Vereeniging voor
tandheelkundige orthopaedie. Tijdschr Tandheelkd 1910; 17: 76-81.
* Tijdschrift voor Tandheelkunde. Discussie’s naar aanleiding van de
voordracht Van Loon. Tijdschr Tandheelkd 1915; 22: 578-582.

Bron
R. de Raat
Uit het Universiteitsmuseum Utrecht van de Universiteit Utrecht
Datum van acceptatie: 15 augustus 2018
Adres: mw. drs. R. de Raat, Universiteitsmuseum Utrecht, Lange Nieuwstraat 106, 3512PN Utrecht
r.deraat@uu.nl

F. Baravordeh, G.J.C. Kramer

@ Reacties?!

Bron
Peck S. Extractions, retention and stability: the search for orthodontic truth.

De redactie is benieuwd naar wat u van dit onderwerp
vindt. Log in op www.ntvt.nl en deel uw mening onder
dit (online-)artikel. Of mail naar lezerspost@ntvt.nl.

Eur J Orthod 2017; 39: 109-115.

Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde

501

’Gedownload door: [anoniem] op 04-12-2021 10:52:03’

125 | oktober 2018

