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ASPECTEN VAN RECIDIEF EN STABILITEIT NA 
ORTHODONTISCHE THERAPIE 





STELLINGEN 

In verhouding tot de correctie van andere kenmerken van de Angle Klasse II/ 1 
afwijking, blijkt het resultaat van de correctie van de sagittale overbeet in het 

algemeen stabiel. Dit hangt waarschijnlijk samen met de normaal optredende groei

tendens van het aangezichtskelet. 

II 

Recidief na orthodontische behandeling wordt klinisch sterk variabel beoordeeld. 

Het is derhalve noodzaak dat indien een onderzoekgroep op grond van het krite

rium "recidief' wordt samengesteld, de selectie door één onderzoeker gebeurt. 

III 

Het verzamelen van klinische gegevens zonder dat deze op gemakkelijke wijze voor 

wetenschappelijk onderzoek toegankelijk zijn, heeft een beperkte betekenis. Het 

verdient de voorkeur de verzameling van deze gegevens af te stemmen op een vooraf 

geformuleerde vraagstelling. 

IV 

De voordelen een orthodontische behandeling uit te voeren tijdens de adolescentie -

groeiversnelling worden vaak teniet gedaan door gebrek aan medewerking van de 

patiënt in deze periode. 

v 

De skeletstructuren gelegen in de ventrale helft van de schedel zijn vanuit orthodon

tisch analytisch standpunt bekeken belangrijker dan de skeletstructuren gelegen in 

de dorsale helft van de schedel. Daarom dient vooral bij gebruik van cefalostaat

opstellingen met korte focus-filmafstand de patient geplaatst te worden met .het 

aangezicht in de richting van de filmcassette. 





j_ 

VI 

Uit beperkt klinisch en experimenteel onderzoek is gebleken dat recidief na rotaties 

in grote mate kan worden onderdrukt door doorsnijding van de supra-alveolaire 

periodontium vezels. Het is nodig de parodontologische consequenties van deze 

chirurgische ingreep op lange termijn te bestuderen alvorens deze therapievorm op 

grote schaal toe te passen. 

VII 

Bij het gebruik van een high pull headgear om molaren te intruderen dient een 

palatal bar aangebracht te worden om buccale kipping en rotatie van de molaren te 

voorkomen. 

VIII 

Het uitvoeren van compromisbehandelingen aan een universitaire tandheelkundige 

kliniek moet in principe vermeden worden. 

IX 

Er zijn onvoldoende aanwijzingen dat remineralisatie na zure etsing van het glazuur 

vlugger optreedt bij jongere dan bij oudere patienten. 

Arana, E.M., J.Am.Dcnt.Assoc. 89: 1 1 02-1 106 (1974). 

x 

Het spreken van Algemeen Beschaafd Nederlands aan de hand van omschreven 

afspraken moet aangemoedigd worden. Toch kan geen enkele bevolkingsgroep uit 

het Nederlandse taalgebied zich aanmatigen de taal in zijn perfectie te spreken. 

Luc Dermaut 1 8  december 1974 
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HOOFDSTUK 1 

ALGEMENE INLEIDING 

De prognose van de meeste tandheelkundige behandelingen is met redelijke nauw

keurigheid vac;t te stellen. Een aantal goed omschreven normen kunnen hierbij 

gehanteerd worden. De orthodontie bestrijkt in dit opzicht een aanzienlijk moei

lijker terrein. Het verplaatsen van een aantal structuren en delen van het tand

kaakstelsel met behulp van orthodontische apparatuur is met een vrij grote nauw

keurigheid mogelijk. De stabiliteit van de therapeutisch bereikte correcties in de 

periode na de behandeling vormt echter één van de knelpunten in deze discipline. 

Een aantal factoren als groei, fibreuze structuren, spierevenwicht e.a. kunnen 

hierbij een beperkende rol spelen. Met het in dit proefschrift beschreven onder

zoek wordt gepoogd enige inzichten te verschaffen over stabiliteit en recidief na 

orthodontische therapie. 

In dit .hoofdstuk wordt eerst aandacht besteed aan de definitie van enkele begrip

pen die in dit proefschrift gebruikt zullen worden. Veivolgens zullen in een 

litteratuuroverzicht een aantal factoren besproken worden, die positieveranderin

gen van gebitselementen kunnen beihvloeden. Aan de hand hieivan wordt de 

vraagstelling geformuleerd. 

1 . 1. Nomenclatuur 

1. Stabiliteit 

"Stabiliteit'� wordt in dit proefschrift gedefinieerd als de onveranderlijkheid van 

posities van gebitselementen ten opzichte van elkaar of van bepaalde gebitsele

menten ten opzichte van gedefinieerde schedelstructuren. Hierbij wordt meestal 

buiten beschouwing gelaten of zich positieverandering�n van het gebit als geheel 

hebben voorgedaan. 

13 



2. Relapse of recidief 

In van Dale's Groot Woordenboek der Nederlandse Taal (1961) wordt relapse, 

relapsus (Lat.) gedefinieerd als "terugval, wederinstorting", terwijl het woord 

recidive (Fr.) verklaard wordt als "het zich opnieuw vertonen van een reeds door

stane en genezen ziekte; wederinstorting van een zieke". 

Analoge definities zijn te vinden in andere Nederlandse, Engelse en Amerikaanse 

medische woordenboeken. In het algemeen bestaat er geen duidelijk verschil 

tussen wat men bedoelt met "relapse" en "recidief'. 

Hoewel het bestempelen van een orthodontische anomalie als "ziekte" overdreven 

lijkt (Boersma 1969), worden in de orthodontische litteratuur beide uitdruk

kingen gebruikt. 

In dit proefschrift is aan de term "recidief' de voorkeur gegeven. Hiermee wordt 

bedoeld: elke terugval die optreedt na de behandeling in de richting van de 
oorspronkelijke situatie. 
Ook indien deze terugval verder gaat dan de sit..!atie bij het begin van de behande

ling, wordt van "recidief' gesproken. Er dient wel op gewezen te worden dat de 

term "recidief' zoals die in dit proefschrift gebruikt wordt, niet synoniem is met 

"geslaagd of mislukt zijn" van een behandeling. 

Aangezien allereerst beoogd wordt, veranderingen van tandbogen en tandposities 

tijdens en na orthodontische therapie te beschrijven, is recidief slechts van toepas

sing op een deel van de waargenomen veranderingen. Alle andere veranderingen 

worden in dit proefschrift niet in één "term" genoemd maar omschreven omwille 

van de grote variatie in mogelijke veranderingen. 

Pogingen om termen te introduceren die ook een oorzaak aangeven voor de 

veranderingen waargenomen na orthodontische therapie stuiten op grote moeilijk

heden. 

Hellman ( 1944) maakt onderscheid tussen "failure", hetgeen hij toeschrijft aan 
de incompetentie van de "operator" en oncontroleerbare factoren, en "relapse", 

hetgeen een verstoring impliceert bij succesvol behandelde gevallen. Wat bedoeld 

wordt met oncontroleerbare factoren wordt niet verteld, en in hoeverre het lukt een 

onderscheid te maken tussen "failure" en "relapse" op grond van deze definities is 

eveneens onduidelijk. 

Horowitz en Hixon ( 1969) menen dat met de term "relapse" in het algemeen de 

verplaatsing van tanden wordt aangegeven vanuit de positie waarin ze gebracht 

werden door de orthodontist. Zij vragen zich af hoe reëel deze definitie is, omdat 

naar hun mening een aantal veranderingen die na de behandeling optreden ook 

plaats kunnen vinden als er niet behandeld zou zijn. 

14 



Zij stellen daarom voor onderscheid te maken tussen "relapse", "physiologic 

recovery" en "developmental changes". Met "physiologic recovery" bedoelen 

genoemde auteurs de terugkeer naar de oorspronkelijke fysiologische situatie na 

orthodontische behandeling. Daarentegen betekent "developmental changes" het 

type van "posttreament changes" dat ook zonder orthodontische therapie zou 

zijn waargenomen. Hun term "relapse" zou dan gereserveerd blijven voor die 

veranderingen die het gevolg zijn van een onjuiste behandeling, onjuist gebruik 

van orthodontische apparatuur of onvoldoende medewerking van de patiënt. 

Theoretisch is het onderscheid tussen deze begrippen belangrijk, omdat ze aan

geven dat de veranderingen die kunnen optreden na orthodontische therapie een 

combinatie van verschillende factoren als oorzaak kunnen hebben (Moyers 1970). 

Objectief onderzoek om aan te kunnen geven aan welke oorzakelijke factor het 

grootste belang moet worden toegekend is echter moeilijk. De litteratuur hierover 

is ontoereikend. 

Moyers (1970) meent dat de laatste jaren weinig kwantitatief onderzoek naar 

recidief werd verricht en geeft hiervoor verschillende reden aan. Het grote aantal 

variabelen maakt een analyse moeilijk. Veel technieken waaronder de electromyo

grafie worden slechts in beperkte mate toegepast; langdurige studies over recidief 

zijn tijdrovend en kostbaar. Tenslotte merkt Moyers op dat het wetenschappelijk 

onderzoek op universitaire afdelingen zich meer richt op groei, cefalometrische 

analyse enzovoort. 

1.2. Factoren die de stabiliteit van de tandpositie beihvloeden 

Uitsluitend op grond van klinische ervaring heeft men in de litteratuur een aantal 

factoren aangegeven die een ongunstig effect zouden hebben op de stabiliteit van 

het bereikte resultaat. 

Strand (1952), Adamson {1958) en Steadman {1967) menen het aantal recidief

gevallen te kunnen verminderen door een beter inzicht in de oorzaken van 

malocclusies en een algemene verbetering van orthodontische therapie. 

Een aantal factoren die in de litteratuur aangehaald worden in verband met de 

stabiliteit na orthodontische behandeling worden hieronder besproken. 

De meeste auteurs menen dat de stabiliteit door vele factoren bepaald wordt. 

Tussen diverse auteurs bestaat echter duidelijk verschil van opvatting over het 

relatieve belang van de te onderscheiden factoren. 
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1. Occlusie 

In een overzichtsstudie over het retentieprobleem verklaart Riedel ( 1969) dat een 

goede occlusie een invloedrijke rol speelt bij het stabiliseren van de elementen in 

hun nieuwe stand. Hij geeft echter geen nadere omschrijving van wat hij met 

"goede occlusie" precies bedoelt. Overigens worden in de litteratuur begrippen als 

"goede occlusie", "correcte occlusie", "ideale occlusie", "normale occlusie", 

"optimale occlusie" en "perfecte interdigitatie" meestal niet nader verklaard. Het 

ontbreken van objectieve maatstaven voor het bepalen van de occlusie of inter

digitatie vormt ongetwijfeld een belangrijke oorzaak. 

Graber ( 1966) v indt dit statische beeld van occlusie onbevredigend: 

Any definition of normal occ/usion shou/d no langer be statie and 
descriptive merely of tooth re/ationships. A dynamic definition is essential. Not 
only the teeth themselves, but the investing tissues, tlze contiguous and motiva
ting masticatory musculature, the curve of Spee. the interocclusal clearance, and 
the temporomandibular joint morphology and action are essential considerations 
in the modern concept of occ/usion. 
Deze interpretatie blijkt duidelijk te verschillen van de oorspronkelijke visie van 

Angle ( 1907) die immers het statische aspect van de occlusie centraal stelde. 

Graber lijkt aan de functie een grotere betekenis toe te kennen. De belangrijkste 

factoren die deze functie beihvloeden worden hierna besproken. 

Moyers {1970) maakt gewag van typische problemen met betrekking tot de 

occlusie op het eind van de actieve behandelingsperiode. Hij stelt h iervoor onder 

meer de morfologie van de elementen verantwoordelijk. 

2. Musculair evenwicht 

De maxilla, de mandibula en het gebit zijn omgeven door een ingewikkeld 

complex van spieren. Vrij algemeen heerst de opvatting dat botstructuren van 

beide kaken in hoge mate de invloed ondervinden van deze spieren. Omgekeerd 

echter wordt ook de mening verdedigd dat de spierfunctie beihvloed wordt door 

de vorm van de kaken. De onduidelijkheid die bestaat over de relatie tussen vorm 

en functie van skelet en spieren maakt uitspraken over een musculair evenwicht 

(muscular balance) in verhand met de stabiliteit na een orthodontische behande

ling moeilijk. Behalve een directe beihvloeding van de vorm en onderlinge positie 

van de kaken door onder andere de spierfunctie (Moss 1962) en daardoor 

indirect van de occlusie, menen o.a. Moyers (1973) en Graber (1966) cl,at er ook 

een directe beihvloeding van de tandpositie door de spierfunctie bestaat. 
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Moyers { 1973) meent dat het begrip "normale occlusie" niet alleen slaat op de 

verhouding van tanden t.o.v. elkaar en de verhouding van de tanden t.o.v . de pro

cessus alveolares, maar eveneens op de relatie van de tanden t.o.v. de omgevende 

spieren en het bewegingspatroon van de onderkaak. 

Graber ( 1966) spreekt onder meer over een aantal extrinsieke factoren, die via de 

spierfunctie een orthodontische anomalie kunnen veroorzaken: duimzuigen, 

abnormale zuiggewoonten, tongpersen, lip- en nagelbijten, abnormale slikgewoon

ten, spraakgebreken, mondademhaling e.a. Of en in hoeverre het lukt om door of 

tijdens de orthodontische therapie hierin verandering te brengen is twijfelachtig. 

De correctie van een sagittale overbeet wordt niet altijd gevolgd door een aanpas

sing van de spierfunctie (b.v. een goede lipsluiting). 

Moyers en Graber ( 1963) concluderen uit klinische en electromyografische bevin

dingen dat bij tanden de tendens bestaat, zich na de behandeling te bewegen. De 

beweging wordt bepaald door de richting en mate van spieractiviteit. 

Riedel { 1969) is overigens niet zo overtuigd van het extreme belang van de 

musculaire balans. Zijn opinie is dat er nog onvoldoende bekend is om te kunnen 

stellen dat veranderingen in tandposities leiden tot veranderingen in spierbalans, 

die op hun beurt weer leiden tot een stabiel behandelingsresultaat. 

Hij twijfelt er ook aan of een gebrek aan evenwicht in spierfunctie veel invloed 

heeft op de groei van kaken en dentitie. 

De balans tussen tong, lippen en kauwkrachten zou bepalend zijn voor de 

boogvorm. Met myometrische studies is getracht om deze veronderstelling te 

verifiëren (Lear en Moorrees 1969). De resultaten hiervan zijn tot nog toe niet 

afdoende. Algemeen kan niet gesteld worden dat de boogvorm rechtstreeks de 

invloed van de omgevende buccolinguale musculatuur reflecteert. De krachten van 

buccaal en linguaal schijnen slechts zelden volstrekt met elkaar in evenwicht te 

zijn (Moorrees 1970). 

3. Apicale basis en "basal bone" 

• 
De termen "apicale basis" en "basal bone" zijn geen anatomische termen, maar '. I' U�i 1 

in de klinische orthodontie gebruikte begrippen. Hun omschrijving in de lHtern: 

tuur is vaag. Vaak worden ze door elkaar gebruikt. 

Voor de orthodontist betekent "apicale basis" dat gedeelte van maxilla en mandi

bula dat de arbitraire verbinding vormt tussen alveolair bot en "basal �one" tei: 

hoogte van de apices der gebitselementen (Graber 1969). 
1 

• Aan de engelse term "basal bone'', die klinisch frequent gebruikt wordt, werd de voorkeur 
gegeven boven een poging tot vertaling. 
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Nance (1947) definieen "basal bone" als volgt: 

I define basal bone as being those portions of the maxii/ae and mandible that 
are exc/usive of teeth and alveolar process. lt is, if you wil/, what remains of 
these bones after the loss of all the teeth and the consequent resorption of alve
olar process. 
Functie, kauwbewegingen en orthodontische therapie hebben weinig invloed op 

de afmetingen en de normale ontwikkeling van de apicale basis (Lündström 

1923). 

Als conclusie van een litteratuurstudie over "Physiologic base of relapse" stelt 

Huckaba (1952): 
Most authorities agree that orthodontie treatment does not produce growth 

of the basal bone, and that the teeth must be placed in their proper relationslzips 
to the basal bone if pem1a11ency of the result is to be enjoyed. 

Over de betekenis van "proper relationships" laat deze auteur zich niet uit. 

Vergelijkbare ideeën werden aangetroffen bij Grieve (1944), Tweed (1944) en 

Nance (1947). 

Brodie (1966) toonde aan dat de apicale basis groei vertoont. Dit zou van in

vloed kunnen zijn op de keuze van therapie en behandelresultaat. Voorts sugge

reerde hij dat de positie van de kronen der elementen door andere factoren ge

controleerd wordt dan de positie van de apices, en dat er t.h.v. de occlusale vlak

ken andere factoren van invloed zijn dan t.h.v. de apicale bases in mandibula en 

maxilla. 

Riedel (1969) meent op grond van klinische ervaring dat, indien onderincisieven 

loodrecht op "basal bone" worden geplaatst, zij ook beter in een goede onderlinge 

positie b lijven staan. Hij stelt voorts dat het niet duidelijk is waar "basal bone" 

begint of eindigt en dat er ook geen methode is om dat te meten. 

om dat te meten. 

Riedel hecht een grotere betekenis aan het behoud van de oorspronkelijke inter

cuspidaatafstand en de mandibulaire boogvorm, dan aan de relatieve sagittale 

positie en inclinatie van het onderfront t.o.v. "the basal bone". De meeste au

teurs adviseren de intercuspidaat- en intermolaarafstand te handhaven. Sommigen 

v inden het behoud van de oorspronkelijke boogvorm heel belangrijk (Tirk 1965, 

Schwartz 1967 en Riedel 1969). Walter (1953) daarentegen concludeert uit 
onderzoek van 102 gevallen dat de tand boog wel blijvend verbreed of verlengd 

kan worden. 

Ook Strang ( 1946) beweert dat de boogvorm permanent vergroot kan worden tot 

een bepaalde grenswaarde. 

Na onderzoek van 33 pat iënten waarbij tijdens de behandeling werd geëxpan

deerd in de bovenkaak, vond Lebret (1965) 1 à 2 jaar na retentie bij 9 patiën-
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ten geen recidief. Bij 24 patiënten werd tijdens de behandeling gemiddeld 4,44 

mm (s= 1 ,67) geëxpandeerd en in de periode na de behandeling werd gemiddeld 

1,87 mm (s= 0, 78) recidief vastgesteld. Eensgezindheid over het belang van de api

cale basis vinden we in de litteratuur niet. Misschien is het gebrek aan een nauw

keurige definitie van het begrip apicale basis één van de hoofdredenen. 

Een feit is, dat veel clinici in verband met de stabiliteit de beperkingen van de 

apicale basis ervaren. 

4. Omgevende fibreuze structuren 

Met "omgevende fibreuze structuren" doelen we op het periodontium, de supra

alveolaire vezels en de gingivale aanhechtingen, m.a.w. de fibreuze structuren van 

het parodontium. 

Over dit onderwerp is vrij veel onderzoek gedaan. Vernieuwde inzichten zijn ont

staan als gevolg van de scanning-electronenmicroscopie. Op dit ogenblik bestaat 

overigens nog steeds geen duidelijk beeld van sommige van deze structuren. Dui

delijkheid over het belang van de fibreuze structuren in verband met sommige 

tandbewegingen bestaat evenmin. 

Brodie (1934), Dewell (1949) en later Moore (1956) meenden dat de asstand van 

de molaren een belangrijke rol speelt bij het verschijnsel "mesial drift". Wanneer 

boven- en ondermolaren elkaar raken bij het occluderen, dan wordt op deze ele

menten een kracht uitgeoefend, waarvan de resultante mesiaal gericht is. Hierdoor 

zou een "mesial drift"-tendens gecreëerd worden. 

Daarentegen heeft een recent onderzoek (Moss en Picton 196 7) op volwassen 

apen (Macaca irus) uitgewezen dat "mesial drift" eveneens kan optreden bij af

wezigheid van antagonisten. De resultaten van dit onderzoek wezen erop dat de be

langrijkste factor die migratie van elementen veroon.aakt, de continuïteit van de 

transseptale vezels is. Reitan (19 59, 196 7 en 1969) heeft herhaaldel ijk gewezen 

op het belang van de omgevende structuren i.v.m. "stabiliteit na orthodontische 

behandeling". Contractie en uitrekking van fibreuze structuren zouden volgens 

zijn oordeel de belangrijkste oorzaak zijn van recidief. Hij beschreef de effecten 

van de verschillende orthodontische bewegingen op de omgevende fibreuze struc

turen. Kippende bewegingen in mesiale en distale r ichting vertonen neiging tot 

recidief: een element dat hij gedurende 40 dagen 2 mm gekipt heeft, vertoont 

gedurende de eerste 4 maanden na uitnemen van de apparatuur 0.5 mm recidief. 

Daarna zou het recidief stoppen en hyalinisatie optreden aan de kant van de 

spanning (vastgesteld aan de hand van histologische studies). Zo meent hij ook 

dat intrusie van elementen bij jonge pat iënten vr ij stabiel is. De "free gingival 
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fibers" worden ontspannen, alleen de schuine vezels komen onder spanning; deze 

worden geherstructureerd binnen een periode van 2 maanden. Een grotere mate 

van recidief van een open beet na orthodontische correctie treedt op wanneer alle 

elementen tegelijkertijd zijn geëxtrudeerd, dan wanneer dit individueel gebeurt. 

Bij het extruderen van elementen één voor één zou er minder verstoring van de 

supra-alveolaire vezels optreden dan wanneer dit "en bloc" zou gebeuren. Bij 

rotaties blijft een groot deel van de supra-alveolaire vezels gestrekt, zelfs na een 

lange retentieperiode. Uit histologische onderzoekingen blijkt dat, alhoewel de 

herstructurering van bot en schuine vezels na twee maanden ten einde is, de 

supra-alveolaire vezels zich zelfs na 232 dagen nog niet hersteld hebben. 

Doorsnijden van de fibreuze structuren en overcorrectie kunnen in geval van rota

ties aangewezen zijn (Boese 1969, Edwards 1970, Strahan en Mills 1970). 

Reitan ( 1969) meent dat, hoe eerder rotaties gecorrigeerd worden hoe stabieler 

het resultaat is. 

Ook het verschijnsel van "mesial migration" wordt vaak als oorzaak van recidief 

geciteerd. In hoeverre de fibreuze structuren hiervoor verantwoordelijk zijn is niet 

te zeggen. 

De schijnbaar continue migratie, die Moorrees ( 197 1) in on behandelde gebitten 

constateerde, verklaarde hij als volgt: "aangezien tanden in evenwicht staan op 

elk ogenblik (de som van alle momenten is gelijk aan nul), moet elke verandering 

in coronair evenwicht gecompenseerd worden door spanningen in het periodon

taal ligament. Wanneer zulke spanningen gedurende een bepaalde tijd blijven be

staan, zodanig dat zij differentiatie van osteoblasten en osteoclasten induceren, 

zullen de tanden bewegen naar een positie waarin het coronaire evenwicht is her

steld." 

Deze bevindingen geven mijns inziens niet alleen een verklaring over de oorzaak 

van spontane migraties maar wellicht ook over de essentie van recidief. 

S. Groei 

De groei en ontwikkeling van het aangezicht is een buitengewoon ingewikkeld 

samenspel, dat slechts ten dele is onderzocht. In het bijzonder zijn de proportio

nele veranderingen van de kaken en hun onderlinge relaties van belang. Deze be

palen in grote mate het gelaatsprofiel en de occlusie van het gebit. 

Op de leeftijd waarop gewoonlijk een orthodontische behandeling wordt uitge

voerd ( 9  tot 15 jaar) treden opmerkelijke veranderingen in groei op. Tijdens de 

adolescentie treden deze veranderingen vaak versneld op. Gewoonlijk wordt het 
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profiel vlakker en komt het gebit relatief verder naar voren te liggen (Björk 

1947). 

De veranderingen in vorm en grootte van het aangezicht die tijdens een orthodon

tische behandeling optreden zijn slechts ten dele het gevolg van de behandeling. 

In 1938 stelde Brodie dat groei en ontwikkeling van het aangezicht voor een 

groot deel het resultaat van een orthodontische behandeling bepalen. 

Fischer (194 1), Sved (1944), en vele andere auteurs na hen menen dat de beste 

resultaten verkregen worden wanneer de behandeling samenvalt met een periode 

van versnelde groei van het craniofaciale skelet. Riedel (1969), Litowitz (1948) 

en Stockfisch (1968) zijn van mening dat recidief het minst uitgesproken is bij die 

patiënten waarbij de grootste groei voorbij is. 

Bij vele patiënten treedt echter ook na afloop van de behandeling nog aan�ien

lijke groei op. 

Tegenover een groot aantal gepubliceerde opvattingen gebaseerd op klinische er

varing, staan slechts enkele onderzoekingen over patiënten na afloop van een 

orthodontische behandeling. 

Walter (1962) onderzocht de resultaten van expansie. Hij vond een grote indi

viduele variatie: sommige gevallen bleven stabiel, andere niet. Hij kon slechts vast

stellen dat over de factor groei weinig inzicht bestaat. 

Schudy (1974) bestudeerde de effecten van craniofaciale groei in de periode na 

de behandeling op 74 orthodontische behandelde patiënten (38 jongens en 36 

meisjes). De jongens waren op het moment van na-onderzoek gemiddeld 14,4 jaar 

(12,7 - 15,7) en de meisjes gemiddeld 13,3 jaar (11 ,6 - 15,7). Eén van zijn con

clusies was dat de groei na de behandeling gekarakteriseerd wordt door een ver

kleining van de hoek ANB. In het algemeen vond hij een grote variabiliteit in de 

positie van de onderincisief en de grootte van de interincisale hoek. Schudy 

meent dat de groei van de onderkaak gedurende deze periode een leidende rol 

speelt. Deze zou door occlusaal contact overgebracht worden op de bovenkaak. 

Uit deze gegevens kan afgeleid worden dat de factor groei een duidelijke rol 

speelt bij het al of niet bereiken van een stabiel behandelingsresultaat. 

1.3. Vraagstelling 

Uit de hiervoor besproken literatuur blijkt dat over de stabiliteit van tandstand

veranderingen tegenstrijdige gegevens bestaan. Ook over de factoren die deze 

stabiliteit beihvloeden, blijken geen eensluidende opvattingen te circuleren. 

In dit proefschrift zijn de resultaten beschreven van een onderzoek naar de be

stendigheid van een aantal tandstandveranderingen in boven- en onderkaak. Deze 
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gegevens zijn verzameld in de hoop een bijdrage te kunnen leveren tot een meer 

gerichte analyse van causale factoren die de stabiliteit van tandposities beïnvloeden. 

Op grond van klinische ervaring en gegevens uit de litteratuur werd een aantal 

variabelen geselecteerd en hun veranderingen en mogelijke onderlinge samenhang 

bestudeerd. Onze aandacht ging hierbij speciaal uit naar het boven- en onder

front. 

De onderzochte variabelen zijn: 

1. intercusp idaatafstand in boven- en onderkaak. 

2. crowding in boven- en onderkaak. 

3. rotaties van boven- en onderincisieven. 

4. transversale axiale inclinaties van boven- en onderincisieven (d it zijn kippingen 

van incisieven in een vlak, evenwijdig met hun labiale vlak). 
5. sagittale axiale inclinat ies van de meest naar ventraal gelegen boven- en onder-

incisief. 

6. verticale overbeet. 

7. sagittale overbeet. 

8. curve van Von Spee.* 

9. interincisale hoek. 

10. hoek A.N.B. (S.N.A.-S.N. B.). 

* In het vervolg zal de term Spee-curve worden gebruikt. 
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HOOFDSTUK 2. 

MATERIAAL EN METHODE 

2. 1. Materiaal 

Het in dit proefschrift beschreven onderzoek heeft betrekking op dertig patiënten 

die op de afdeling Orthodontie van de Rijksuniversiteit te Groningen werden 

behandeld met uitneembare apparatuur in de periode van 1966 tot 1970. 

Bij het begin van de behandeling was de gemiddelde leeftijd 1 1  jaar (9 tot 15 

jaar). De selectie van deze patiënten berustte behalve op een aantal hieronder te 

beschrijven speci fieke criteria, voornamelijk op de kwaliteit van de documentatie. 

Door het hanteren van deze criteria kon een veel grotere groep niet in het onder

zoek opgenomen worden. Gezien de omvang van de onderzochte groep werd van 

een analyse van mogelijke geslachtsverschillen afgezien. 

1. Patiënten 

Alle patiënten hadden een Angle klasse Il/l anomalie: bij het begin van de be

handeling bestonden een enkel- of dubbelzijdige disto-occlusie en propositie van 

het bovenfront. Buiten de mogelijke afwezigheid van een of meer derde molaren, 

waren alle blijvende elementen in aanleg aanwezig. In boven- en onderfront 

werden geen misvormde elementen aangetroffen. Evenmin werd verlies van 

blijvende frontelementen vastgesteld voor, tijdens en in de periode na de 

behandeling. Open beten werden niet in de onderzoekgroep opgenomen. In 

verband met de orthodontische therapie werden bij acht patiënten twee extracties 

uitgevoerd in de bovenkaak: zesmaal eerste premolaren en tweemaal tweede 

premolaren. Bij zeven gevallen werden vier extracties verricht: twee premolaren 

in boven- en onderkaak. In één geval weràen twee premolaren in de bovenkaak 

en één in de onderkaak geëxtraheerd. Dertien patiënten werden zonder extracties 

behandeld. 

De behandelingduur varieerde van één tot vier jaar. Het na-onderzoek werd twee 
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tot vier jaar na de behandeling verricht. De retentietijd werd hierbij beschouwd 

als onderdeel van de behandeling. Alle patiënten werden met diverse typen van 

uitneembare apparatuur behandeld. De groep patiënten gebruikt voor dit onder

zoek wordt beschouwd representatief te zijn voor een hypothetische populatie 

die we echter niet kennen maar die we zouden kunnen beschrijven met de ken

merken op grond waarvan ons patiëntenmateriaal geselecteerde is. 

2. Documentatie 

Van de patiënten bestonden schedelröntgenprofielfoto's en gebitsmodellen bij het 

begin, na afloop en twee tot vier jaar na de behandeling. 

De gebitsmodellen na afloop van de behandeling werden ongeveer 3 maanden na 

het verwijderen van de apparatuur vervaardigd. Tussen tijdstip waarop afdrukken 

genomen werden voor gebitsmodellen en de overeenkomstige röntgenfoto liggen 
maximaal veertien dagen. De gebitsmodellen en röntgenfoto's werden volgens 

standaardprocedures afgewerkt. 

Van één patiënt ontbrak een schedelröntgenprofielfoto, van een andere een 

gebitsmodel. De gegevens van deze patiënten werden niet gebruikt bij correlatie

berekeningen tussen variabelen bepaald op schedelröntgenprofielfoto's en die op 

gebitsmodellen. 

2.2 Meten op gebitsmode/len 

Bij de interpretatie van metingen op gebitsmodellen moeten enkele belangrijke 

beperkingen in acht genomen worden. In dit proefschrift wordt o.m. gesproken 

over rotaties en transversale axiale inclinaties van elementen. Men dient hierbij 
echter te bedenken dat de as van een element op een gebitsmodel niet te bepalen 

is. In feite worden slechts metingen verricht van de relatieve positie van de 

kronen ten opzichte van elkaar of een van tevoren gedefiniëerd vlak. Hierbij 

kunnen geen exacte uitspraken worden gedaan over de positie van de wortel. 

2.2. 1 .  Meten met de Optocom 

1. Werkwijze bij het meten met de Optocom 

Voor alle metingen op de gebitsmodellen (behalve de transversale axiale inclina

ties van onderincisieven) werd gebruik gemaakt van de Optocom (v.d. Linden 
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1972, Boersma en v.d. Linden 1974). Met dit instrument is het mogelijk van een 

punt drie coördinaten tot op 0,1 mm nauwkeurig te registreren. 

De Optocom is een monoculair microscoop waarbij een kruisdraad in het lenzen

stelsel is aangebracht, gemonteerd boven een tweedimensioneel beweegbare tafel. 

Alvorens met het meten begonnen kan worden, worden boven- en ondermode! in 

occlusie ingesteld met behulp van een oriëntatietoren. Deze bevat twee even

wijdige platforms met corresponderende precisiepennen. Het bovenmodel wordt 

vastgemaakt op een tafeltje waarvan de basis evenwijdig ingesteld wordt met het 

vooraf gedefiniëerde occlusievlak. Dit occlusievlak is gekozen als het vlak door de 

mesio-buccale knobbel van de 16 en de 26 en het midden van de incisale rand 

van de 11. Model en tafeltje worden daarna bevestigd op de beweegbare tafel 

door middel van precisiepennen en openingen. 

Vanaf dit ogenblik worden boven- en onderdeel afzonderlijk gemeten. Een te 

registreren punt op het gebitsmodel wordt met de beweegbare tafel onder de 

kruisdraad van de microscoop gebracht. 

De derde dimensie kan bepaald worden (b.v. meting van de Spee-curve) door het 

model verticaal op te stellen. Een aanwijspen, vastgemaakt op een verticale 

kolom, wordt op de beweegbare tafel gefixeerd en kan op die manier de derde 

coördinaat bepalen. 

De positie van de tafel wordt electronisch vastgelegd via een data-convertor en 

teletype. Op deze wijze worden de coördinaten van alle te meten punten geregi

streerd. 

2. Bepaling van de meetpunten 

Bij de registratie van de meetpunten werd de volgende regel gehanteerd: 

Eenzelfde meetpunt diende, voor opname in het verdere onderzoek, steeds op 

alle drie modellen van een serie duidelijk te bepalen te zijn. Als gevolg van 

carieuze defecten en grote restauraties vielen bij enkele series enkele meetpunten 

uit. 

3. Lijst van meetpunten 

Met behulp van de Optocom werden drie groepen metingen verricht: 

01. Spee-curve. 

02. Transversale metingen op het ondermode!. 

03. Transversale metingen op het boverunodel. 
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Groep 01: (zie figuur 2. 1.) 

Om de Spee-curve rechts en links te bepalen werd gebruik gemaakt van 14 

punten (alleen de Z-coördinaat werd hiervoor gebruikt). 

0101 0102 OIOJ 010• 010� OtOt; 0107 010• Olotl ono 01tt 0112 0113 0114 

Figuur 2.1. Meetpunten voor de Spcc-curvc 

MEETPUNTEN 

0 10 1. 

0 102. 

0 103. 

0104. 

0 105. 

0106. 

0 107. 

0 108. 

0 109. 

0 1 10. 

011 1. 

0112. 

0 1 13. 

0 1 14. 

disto-buccale knobbel van de 46* (hoogste punt) 

mesio-buccale knobbel van de 46 

buccale knobbel van de 45 of middelpunt van de buccale margo van 

de 85 

buccale knobbel van de 44 of middelpunt van de buccale margo van 

de 84 

punt van de 43 (of 83) 

middelpunt van de incisale rand van de 42 

middelpunt van de incisale rand van de 4 1  

middelpunt van de incisale rand van de 3 1  

middelpunt van de incisale rand van de 32 

punt van de 33 (of 73) 

buccale knobbel van de 34 of middelpunt van de buccale margo van 

de 74 
buccale knobbel van de 35 of middelpunt van de buccale margo van 

de 85. 

mesio-buccale knobbel van de 36 

disto-buccale knobbel van de 36 

* nomenclatuur F.DJ. 1970 "TWO DIGIT SYSTEM" 

Groep 02: (zie figuur 2.2.) 

Voor het uitvoeren van een aantal transversale metingen op het ondermode! 

werden 22 punten opgemeten. 

26 



0201 

Figuur 2.2. Transversale meetpunten op het ondermode). 

MEETPUNTEN 
0201. 

0202. 

0203. 

0204. 

0205. 

0206. 

0207. 

0208. 

0209. 

0210. 

0211. 

0212. 

0213. 

0214. 

fissuur van de 46 

punt van de 43 

mes. contactpunt* van de 43. 

dist. contactpunt van de 42 

dist. rotatiepunt van de 42: d.i. punt op incisale rand van de 

incisief, zover mogelijk naar distaal 

mes. rotatiepunt van de 42: d.i. punt op incisale rand van de 

incisief, zover mogelijk naar mesiaal 

mes. contactpunt van de 42 

dist. contactpunt van de 41 

dist. rotatiepunt van de 41 

mes. rotatiepunt van de 41 

mes. contactpunt van de 41 
mes. contactpunt van de 31 

mes. rotatiepunt van de 31 

dist. rotatiepunt van de 31 

* Met mesiale en distale contactpunten worden de begrenzingen van de grootste mesiodistale 

breedten van de elementen bedoeld. (zie ook 4.2.) 
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0215. dist. contactpum van de 31 

0216. mes. contactpunt van de 31 

0217. mes. rotatiepunt van de 32 

0218. dist. rotatiepunt van de 32 

0219. dist. contactpunt van de 32 

0220. mes. contactpunt van de 33 

0221. punt van de 33 

0222. fissuur van de 36 

Groep 03: (zie figuur 2.3.) 

Voor het uitvoeren van een aantal transversale metingen op het bovenmodel 

werden 24 punten gemeten. 

Figuur 2.3. Transversale meetpunten op het bovenmodel. 

28 



MEETPUNTEN 

0301. mesio-buccale knobbel van de 16 

0302. punt buccale knobbel van de 13 

0303. mes. contactpunt van de 13 

dist. contactpunt van de 12 

dist. rotatiepunt van de 12 

mes. rotatiepunt van de 12 

mes. contactpunt van de 12 

dist. contactpunt van de 11 

dist. rotatiepunt van de 11 

mes. rotatiepunt van de 11 

mes. contactpunt van de 11 

mes. contactpunt van de 21 

mes. rotatiepunt van de 21 

dist. rotatiepunt van de 21 

dist. contactpunt van de 21 

mes. contactpunt van de 22 

mes. rotatiepunt van de 22 

dist. rotatiepunt van de 22 

dist. contactpunt van de 22 

mes. contactpunt van de 23 

punt van de 23 

mesio-buccale knobbel van de 26 

0304. 

0305. 

0306. 

0307. 

0308. 

0309. 

0310. 

0311. 

0312. 

0313. 

0314. 

0315. 

0316. 

0317. 

0318. 

0319. 

0320. 

0321. 

0322. 

0323. voorste punt middellijn = snijpunt tussen de tweede rugae en de 

raphe mediana. 

0324. achterste punt middellijn = meest dorsaal gelegen punt op de raphe 

mediana 

Bij de bepaling van de laatste twee punten werden de drie modellen 

(begin, eind, en na-onderzoek) naast elkaar gelegd en vergeleken. 

4. Fout van de methode 

De meetfout werd geschat aan de hand van dubbeldeterminatie. Van 8 patiënten 

die verder niet gebruikt werden in dit onderzoek werden 2 stellen gebitsmodellen 

gemaakt naar 2 stellen afdrukken die op dezelfde dag genomen werden. Elk van 

deze modellen werd net zoals de modellen uit het onderzoek door dezelfde 

onderzoeker met de Optocom gemeten. 
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Slechts de tota le fout is hier van belang. Van de samenstellende variabelen is 

afgezien. 

De meetfout is samengesteld uit de volgende variabelen : 

- fout bij het afdrukken 

- fout bij het reproduceren 

- fout bij het bepalen van de te meten punten 

- meetfout van de apparatuur 

De standaardfout werd uit de duplo-bepalingen geschat volgens de formule 

d i
2 

s = 

2n 
waarbij s de standaardfout aangeeft van de gebruikte methoden en di het verschil 

is tussen de gevonden maten. Het aantal duplobepalingen is weergegeven in de 

waarde voor n. De geschatte fout voor elk der variabelen is weer te vinden in 

tabel 2.1. 

Tabel 2 . 1 .  Fout van de methode van de metingen met de Optocom. 

variabelen meetfout (s) aantal (= n)* 

intercuspidaatafstand onderkaak 0,2 m: 1 8 
intercuspidaatafstand bovenkaak 0,5 mm 8 
booglengte onderkaak* *  0,2 mm 7 

booglengte bovenkaak* ** 0,5 mm 8 
rotatie 42 2,7

° 
7 

rotatie 4 1  2,3
° 

7 

rotatie 31 2,6
° 

7 

rotatie 32  2,7
° 

7 

rotatie 12 2,6
° 

7 

rotatie 1 1  2,6
° 

7 

rotatie 21 1 ,6
° 

7 

rotatie 2 2  3,9
° 

7 

spee-curve rechts O,B mm 8 
spee-curve links 0,6 mm 8 

* In een aantal gevallen ontbreekt een waarneming om technische redenen. 

* * en * * * :  verklaring zie 4.2. 
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2.2.2.  Meten van de mesio-distale afmetingen. 

1. Werkwijze bij het meten van de mesio-distale afmetingen 

De mesio-distale afmetingen van boven- en onderfront (inclusief de hoektanden ) 

gemeten met een passertje , (Korkhaus-bestek) werden op gelijnd papier naast 

elkaar geprikt (Boersma 1 968). 

Deze meting werd verricht op model 2 (eind van de behandeling) omdat bij a lle pa

tienten op d it tijdstip van onderzoek de blijvende hoektanden waren doorgebroken. 

De meting werd niet met de Optocom uitgevoerd , omdat met de microscoop van de 

Optocom loodrecht op het occlusievlak wordt gekeken. Daardoor kan , vooral bij 

gekipte elementen, een vertekend beeld van de grootste breedte der elementen 

waargenomen worden. De mesiodistale afmetingen van elk der elementen werd 

door een schatting loodrecht op de asrichting van het element bepaald. De 

coördinaten van elk van deze punten werden geregistreerd met de D-Mac Pencil 

Follower (zie 2.3 .3 .). 
Hiervan werden de werkelijke afmetingen afgeleid. De meetresultaten werden 

gebruikt bij de berekeningen over crowding. 

2. Fout van de methode 

Een analoge manier van benaderen als bij de metingen met de Optocom , werd 

gevolgd bij het schatten van de fout bij de booglengte-meting. Bij J O  patiënten 

werden op dezelfde dag twee stellen afdrukken genomen die resulteerden in twee 

stellen gebitsmodellen. 

Elk van de gebitsmodellen werd afzonderlijk gemeten. Door dubbeldeterminatie 

werd ook hier de totale fout geschat (zie tabel 2.2.). 

Tabel 2.2. Fout van de methode bij het meten van de mesiodistale afmetingen. 

s n 

som bovenincisieven 0,6 mm 1 0  

som onderincisieven 0,6 mm 1 0  

som mandibulaire 6 0,4 mm 1 0  

som maxillaire 6 0,7 mm 1 0  

3 1  



2.2 .3 .  Het bepalen van de transvei;sale axiale inclinatie van de onderincisieven. 

1. Inleiding 

Transversale axiale inclinaties zijn kippingen of rotaties van een element, naar 

mesiaal of distaal om een as loodrecht op het buccale vlak. Deze inclinatie werd 

uitgedrukt in de hoek tussen de lengte-as van het element en de snijlijn tussen 
occlusievlak en buccale vlak van het element. Het occlusievlak werd gedefinieerd als 

het vlak door de hoogste punten van de mesio-linguale knobbels van de 36 en de 46, 

en het midden van een mesiale rand van de 3 1 .  

De transversale axiale inclinaties werden alleen bij onderincisieven bepaald omdat 

bij de orthodontische apparatuur gebruikt werd gemaakt van kunstharsvlakken 

waartegen de onderincisieven stooten bij het dichtbijten (op beet, voorbeet, acti

vator). Hierdoor zou men een kipping van deze incisieven kunnen verwachten. 

2. Werkwijze 

Het hoofdprobleem vormde het exact bepalen van dezelfde as van een element 

op elk van de drie modellen van dezelfde patiënt. Alleen dan is het mogelijk om 

veranderingen van transversale inclinaties te gaan berekenen. Een voor dit doel 

gebruikte meetmethode is niet eerder beschreven in de litteratuur. Daarom werden 

ten behoeve van dit onderzoek twee methoden ontworpen en met elkaar verge

leken; gekozen werd voor de methode met de kleinste fout. Deze methode was 

daarenboven het minst bewerkelijk. 

a. Afdrukmethode 

Bij deze methode werd gepoogd de as van het element te bepalen door middel 

van een staafje waaraan een klein afdruklepeltje was bevestigd. 

Figuur 2.4. Afdrukmethode met Stents-slot. 
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Met Stents als afdrukrnassa werd een afdruk genomen van de incisale rand en een 

gedeelte van het labiale en het linguale vlak van het element (zie figuur 2.4.). 

Hierdoor werd een slot gevormd dat goed op het element paste. 

Dit slot werd zodanig bijgewerkt dat noch de gingiva noch een van de buurele
menten werd geraakt. Wanneer men er theoretisch vanuit zou gaan dat de gebits

modellen in elk van de diverse tijdstippen van onderzoek van onberispelijke 

kwaliteit zouden zijn, dan kan men verwachten dat het slot precies zal passen op 

het te meten element van elk van de drie gebitsmodellen. 

Deze redenering gaat slechts op als men ervan uitgaat dat aan de anatomie der 

elementen tussen begin van de behandeling en na-onderzoek niets veranderd is. 

Zijn er toch geringe veranderingen aan de incisale rand opgetreden dan kan het 

slot toch nog voldoende afsteuning vinden op de linguale en buccale vlakken, om 

voor meting in aanmerking te komen. Een opstelling werd ontwikkeld waarbij 

van "element met staafje" een gestandaardiseerde röntgenfoto gemaakt kon wor

den. Hierdoor was controle op de positie van het lepeltje op het element mogelijk. 

Op de röntgenfoto werd daarna de projectie van de hoek tussen staafje en occlusie

vlak gemeten. De gehele procedure was zeer bewerkelijk en vergde veel tijd. 

b. Staafjesmethode 
Bij deze procedure konden de problemen met het slot worden omzeild. De werk

wijze was als volgt : Op het beginmodel werden de asrichting van de buccale 

vlakken van de vier onderincisieven op het oog geschat en aangegeven door 

metalen staafjes met een diameter van 0,4 mm (zie figuur 2.5. x). Deze staafjes 

werden bevestigd met behanglijm. De staafjes werden zo nauwkeurig mogelijk op 

dezelfde plaats aangebracht door dezelfde onderzoeker. Om het buccale vlak van 

de kroon te kunnen registreren werd een tweede staafje y in dit vlak van de 

kroon bevestigd zodanig dat zijn ene uiteinde ongeveer samenviel met het eind

punt van het staafje dat de asrichting weergeeft. 

Figuur 2.5. Staafjesmethode: 
bevestiging van de staafjes. 
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Vervolgens werden op het 2de en 3de model van dezelfde patiënt op zo goed 

mogelijk vergelijkbare plaatsen ook staafjes aangebracht. 

De uiteinden van het staafje dat de asrichting aangeeft, vormden de meetpunten 

A en B ;  het vrije uiteinde van het andere staafje het punt C. 

De positie van het element was hierdoor te bepalen ten opzichte van het occlusie

vlak. 
De uiteindelijke metingen werden verricht vanaf vergrotingen van gestandaardiseerde 

röntgenfoto's genomen met de cefalostaat. Röntgenfoto's waren nodig omdat in 

de meeste gevallen de staafjes achter gips verborgen liggen en dan niet zichtbaar 

zijn. De procedure was als volgt : het te meten model werd op een tafeltje zo 

gekanteld dat het grondvlak G van dat tafeltje evenwijdig liep met het occlusie
vlak. De registratie van het occlusievlak gebeurde volgens de richtlijnen vermeld 

in 2.2.3 . 1 .  

Model en tafeltje werden op een kunstharsplaat K gefixeerd en vervolgens 

gekanteld opgesteld in de röntgencefalostaat. 

Figuur 2.6. Opstelling van het gebitsmodel in de röntgencefalostaat. 

De kunstharsplaat K (zie figuur 2.6.) werd onder een kleine hoek opgesteld om 

de metalen draaddelen die op elk van de incisieven bevestigd zijn, door het aldus 

tot stand gekomen hoogteverschil achteraf in de goede volgorde te kunnen onder-
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scheiden. De afstanden model-film werden zo veel mogelijk gelijk gehouden bij 

alle opnamen. De gegevens hierover werden aan de computerinvoer toegevoegd. 

Door het programma werden ongelijke vertekeningen van meetpunten op beide 

foto's die het gevolg zijn van een ongelijke afstand van het model tot beide films 

door middel van correctiefactoren uitgeschakeld. 

Figuur 2. 7. Frontale projectie van het gebitsmodel. 

J. I J. J. 
• ilhu 

• 

Figuur 2.8. Sagittale projectie van het gebitsmodel. 
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Het gebruikte röntgenfotomateriaal was Kodak Ready Pack RP/R2. De belich

tingstijd was 1 seconde bij 75 kV en 400 mA. Van elk model werden achtereen

volgens twee röntgenfoto's gemaakt (zie figuur 2.7 en 2.8.). Elke röntgenfoto 

werd gestandaardiseerd 2 , 1 5  x vergroot op fotopapier, (Agfa Gevaert Brovira BWI 

en Kodak Bromesco WSG 2S), om de registratie van de meetpunten te verfijnen 

en daardoor de hoekbepaling nauwkeuriger te maken. De meetpunten op de aldus 

verkregen foto's werden met behulp van de D-Mac geregistreerd en aan de hand 

van deze gegevens werden de axiale inclinaties van elk der onderincisieven door 

de computer berekend. 

c. Vergelijking van beide meetprocedures 
Bij de afdrukmethode werd aan de hand van dubbeldeterminatie de fout op onge

veer 6° geschat. 

De fout bij de staafjesmethode werd op ongeveer 2° geschat. Bovendien was de 

tijdsfactor bij de staafjes methode veel gunstiger, zodat deze methode gekozen 

werd voor het verdere onderzoek. 

3. Bepaling van de meetpunten 

De meetpunten zijn weergegeven in de figuren 2.9 en 2 . 10 .  
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, Figuur 2.9a. Meetpunten op de transversale projectie van het gebitsmodel. 

�Het omlijnde deel is vergroot weergegeven in figuur 2.9b. 
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Figuur 2.lOa. Meetpunten op de sagittale projectie van het gebitsmodel. 

Het omlijnde deel is vergroot weergegeven in figuur 2.l Ob. 
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_ _ _ _ _  J Figuur 2.lOb. Detail uit 2. l Oa. 
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punten 1 ,  2 en 3 :  

4 en  5 :  
6 :  

7 en  8:  

9 :  

10  en 1 1 :  
1 2 : 

1 3  en 14: 
1 5 : 

punten in het occlusievlak 

bepalen de asrichting van de 32 
derde punten in het buccale vlak van dit element 

bepalen de asrichting van de 3 1  
derde punt in het buccale vlak van dit element 

bepalen de asrichting van de 41 
derde punt in het buccale vlak van dit element 

bepalen de asrichting van de 42 
derde punt in het buccale vlak van dit element 

4. Fout van de methode 

De fout bij het meten van de transversale axiale inclinaties werd zoals bij de andere 

metingen door middel van dubbelterminatie geschat (zie tabel 2.3). 
Bij drie patiënten werd de volgende meetprocedure tweemaal uitgevoerd. Van 

twaalf elementen werd de hoek tussen de occlusievlak en de axiale asrichting van 
het element tweemaal bepaald. Bij het bepalen van de axiale asrichting der ele

menten werd deze positie niet vergeleken met de overeenkomstige stand der 

buurelementen. Van onderlinge afhankelijkheid tussen de buurelementen bij 

eenzelfde patiënt was bij het schatten van de fout geen sprake. Om die reden 

werden alle elementen in één groep opgenomen bij het bepalen van de fout (n= 

1 2). De geschatte fout s = 2, 1° 

Tabel 2.3. Fout van de methode bij het meten van de transversale axiale inclinaties 

32 31  41 

Patiënt 1 .  meting 1 1 ,8° 0,6° 2,9° 

meting 2 3 2° 0 8° 2 4° 

Patiënt 2. meting 1 -· l ,5° 3,7° -2,8° 

metin2 2 4,0° 6 4° 1 . 10 

Patiënt 3 .  meting 1 2,lu - 1 ,6° -0,9° 

meting 2 -2,1° 2,4° 0,3° 

meting 1 = de verandering tussen begin en eind van de behandeling 

meting 2 = de duplobepaling 
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2.3. Het meten op schedelröntgenprofielfoto 's 

1. De cefalostaat 

De voor dit onderzoek gebruikte schedelröntgenprofielfoto's werden gemaakt met 

behulp van twee verschillende cefalostaatopstellingen. In 1 966 werd een nieuwe cefa

lostaat in de kliniek te Groningen in gebruik genomen . De opstelling hiervan verschilde 

gering van de oude: de focus film afstand is dezelfde (= 375 cm), maar de 

afstand object-film werd veranderd. Bij de oude cefalostaat was de afstand van 

het mediane vlak voor de voor dit onderzoek gefotografeerde patiënten op 1 2  cm 

te stellen (v.d. Linden 1958). 

Bij de nieuwe cefalostaat is deze afstand 20 cm. Dit verschil heeft geen weerslag 

op het meten en vergelijken van hoeken; lineaire metingen worden hierdoor wel 

beihvloed en wel zo dat op schedelröntgenprofielfoto's, genomen met de oude 

cefalostaat de lineaire metingen met 2,3% diende te worden vergroot om verge

lijkbaar te zijn met afstanden op de schedelröntgenprofielfoto's gefotografeerd 

met de nieuwe cefalostaat. 

2. Bepaling van de meetpunten 

Van alle schedelröntgenprofielfoto's werden tracings (omtrektekeningen) gemaakt 

op "Matte Acetate 003" met een H5 potlood. De volgende meetpunten werden 

bepaald op de tracings (zie figuur 2. 1 1 .) :  

1 .  S het midden van de sella turcica. 

2. N nasion, het meest ventrale punt van de sutura naso-frontalis 

3.  A punt A van Downs, door hem gedefinieerd als "the deepest midline point 

on the premaxilla between the anterior nasal spine and prosthion". 

4. incisale rand van de meest naar ventraal staande bovenincisief. 

5 .  tweede punt ter bepaling van de asrichting van de bovenincisief (verkla

ring zie hieronder) 

6. 
7. 

8. B 

9. en 10.  

incisale rand van de meest naar ventraal staande onderincisief. 
tweede punt ter bepaling van de asrichting van de onderincisief (verkla

ring, zie hieronder). 

punt B van Downs. Dit ligt in het mediane vlak van de corpus mandibulae 

als het meest naar achteren liggende punt van de concaviteit tussen infra

dentale en pogonion. 

Dit zijn twee punten op de raaklijn (M.P.) aan de onderrand van de 

mandibula. Bij dubbele schaduw werd de gemiddelde raaklijn bepaald. 
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Figuur 2.1 1 .  Meetpunten op de schedelröntgenprofielfoto. 
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De apex van zowel de boven- als de onderincisief was meestal niet precies te vinden. 

Daarom werd de volgende procedure toegepast (zie figuur 2.1 2.). 

De klinische kroon van het element en het zichtbare gedeelte van de wortel 

werden getraced. Met de passerpunt op de incisale rand (punt O) werd een boog 

geconstrueerd die de wortelcontouren zo ver mogelijk naar apicaal snijdt. Op de 
lijn die beide snijpunten (A en B) met de wortel verbindt, werd de middelloodlijn 

bepaald. 

� 
1 
1 
1 
\ 
1 

..... - \  A 1 
\ 
\ 
1 
1 
1 

Figuur 2.12.  Bepaling van de astichting van boven- en onderincisieven. 
* Voor definitie zie 8.2.2. 

Deze middelloodlijn bevat dus eveneens de incisale punt van het element en werd 

per definitie als as van het element beschouwd. Op deze lijn werd voor de 

incisief het punt 5 en voor de onderincisief het punt 7 gekozen (zie figuur 2. 1 1) 

3. Werkwijze bij het meten met de D-Mac 

De cöordinaten van de te meten punten werden met behulp van de D-Mac Pencil 

Follower type PF. 1 0.000 overgebracht op ponsband. 

Dit instrument bestaat uit twee eenheden: de "leestafel" en de "electronische 

tafel". De te meten tracing wordt met plakband op de leestafel bevestigd. Een 

vergrootglas met kruisdraad wordt op het te meten punt geplaatst. De positie van 

het kruispunt van de draden wordt na het indrukken van een toets doorgegeven 

aan de electronische tafel die de twee coördinaten van dit punt digitaal regi

streert. De registratie wordt op een ponsband vastgelegd en overgebracht op IBM 

ponskaarten. De fabrikant geeft aan dat de maximale fout 0,2 mm is. 
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4. Fout van de methode 

De fout van de methode werd door dubbeldeterminatie geschat. 

Deze fout is samengesteld uit diverse delen, die hier verder buiten beschouwing 

gelaten zijn. Voor een uitvoerige analyse wordt verwezen naar Björk ( 1947). 

Gegevens voor de geschatte fout zijn te vinden in tabel 2.4. 

Tabel 2.4. Fout van de methode van de metingen op schedelröntgenprofielfoto's. 

meetfout aantal (= n) 

S-N-bovenincisief 2,5° 10 
M-P-onderincisief 2,1° 10 
Sagittale overbeet* 0,6° 10 
Verticale overbeet* 0,9° 10 
SNA 1 , 1° 10  
SNB 0,8° 10 
Interincisale hoek 3,4° 10 

*Sagittale overbeet e n  vertic:tlc overbeet: voor definitie zie 8.2.2. 

2.4. Statistiek 

2.4. 1 .  Bewerking van de meetgegevens. 

De programmering en verwerking van de gegevens werden uitgevoerd op het Uni

versitaire Rekencentrum te Groningen (directeur dr. D.W. Smits) door drs. D.M. 

v.d. Sluis en de heer J.S. Kamperman. Bij de verdere statistische analyse is advies 

ontvangen van de heer L.Th. v.d. Weele. 

Voor het onderzoek naar de samenhang tussen twee grootheden werd de product

-moment-correlatiecoëfficiënt berekend. 

Voor een bredere interpretatie van de gegevens werd naast deze correlatie

coëfficiënt gebruik gemaakt van de Student t-toets. Bij de beoordeling van de 

meetresultaten (correlatiecoëfficiënten en t-toetsen) is een on betrouwbaarheids

niveau van 5% aangehouden (= 0,05: tweezijdig). 

Voor het berekenen van de standaarddeviatie werd gebruikt de formule: 

v 
1 

1 n _ 2 s = - � (x. - x )  
n-1 i= l 

1 
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waarin: 

s = standaarddeviatie 

n = aantal waarnemingen 

xi = een waarneming 

1 n 
x = gemiddelde (=- � xi) 

n 1= 1 

2.4.2. Wijze van presenteren 

In dit deel wordt informatie verstrekt over de algemene wijze van presenteren van 

meetgegevens en statistische bewerkingen. 

Specifieke gevallen worden besproken in het desbetreffende hoofdstuk. In een 

aantal gevallen zijn de meetgegevens uit de steekproef weergegeven in een 

scatter· of correlatiediagram. 

Ordinaat (Y-as)en abcis (X-as) verdelen het diagram in vier kwadranten. Beide 

assen stellen in de meeste gevallen verschillen van eenzelfde variabele tussen 

diverse tijdstippen van onderzoek voor. Ook kunnen X- en Y-as worden gebruikt 

om veranderingen van twee verschillende variabelen uit te zetten. 

In een zelfde kwadrant van een correlatiediagram kan ook nog onderscheid 

gemaakt worden tussen twee gebieden die van elkaar gescheiden zijn door de 

Z-as. Deze as maakt een hoek van 45° met de X-as en de Y-as. De betekenis van 

deze Z-as is afhankelijk van de variabelen uitgezet op de X- en Y-as en zal per 

hoofdstuk worden verklaard. In de grafieken 2. 1 .  en 2.2. zijn de onderzochte 

veranderingen van eenzelfde variabele schematisch weergegeven. De gebruikte 

statistische waarden zoals gemiddelden, standaarddeviaties, waarden voor t-toetsen 

en correlatiecoëfficiënten worden in afzondelijke tabellen weergegeven. 

Deze vorm van presentatie wordt in alle betreffende hoofdstukken toegepast. 

De interpretatieprocedure die verder in dit proefschrift zal gebruikt worden voor 

het beschrijven van correlaties tussen variabelen {die verschillen voorstellen) wordt 

hieronder uitgelegd. 

Een beschrijving van de onderzochte groep kan weergegeven worden in een 

scatterdiagram. Hierin vinden we de opgemeten waarden uit de onderzochte groep 
terug. In een aantal gevallen zal dit scatterdiagram (correlatiediagram) uitgetekend 

en in detail per kwadrant besproken worden (zie voorbeeld grafiek 3 . 1 ). 

Meestal zullen we echter de ligging der verschillende punten uit de steekproef 

proberen af te leiden uit de gemiddelde waarde en de standaarddeviatie van beide 

variabelen. 
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Kwadrant IV 

> 100% recidief 

< 100% recidief 

+-verkleining tijdens de behandeling 

verkleining tijdens en 
verdere verkleining 
na de behandeling 

Kwadrant 111 

Variabele 
3-2 

t 
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� 
� 
ö et ::s !IQ 
::s 
"' 
p.. 
� 

� 
� 
::::: 
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Kwadrant 1 

vergroting tijdens en 
verdere vergroting 
na de behandeling 

vergroting tijdens de behandeling -+ 

Var. 2-1 

< 100% recidief 

> 100% recidief 

Kwadrant II 

Grafiek 2.1 .  Schematische weergave van het verband tussen veranderingen tijdens en na de 
behandeling van eenzelfde variable. 

Var 2-1 : Verandering van de variabele tijdens de behandeling. 
Var 3-2: Verandering van de variabele na de behandeling. 

Uitgaande van de gevonden waarden voor een steekproef zal aan de hand van de 
t-toets en de correlatiecoëfficiënt een verwachting voor de populatie uitgedrukt 

worden. Significante correlatiecoëfficiënten en t-toetsen worden vetgedrukt aange
geven. 
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Kwadrant IV 
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Grafiek 2.2. Schematische weergave van het verband tussen veranderingen tijdens de behande
ling, en in de periode tussen na-onderzoek en begin van de behandeling voor 

eenzelfde variabele. 

Var 2-1 :  Verandering van de variabele tijdens de behandeling. 

Var 3-1 :  Verandering van de variabele tussen na-onderzoek en begin van de 

behandeling. 
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HOOFDSTUK 3.  

VERANDERING VAN DE INTERCUSPIDAATAFSTAND 

3. 1. Inleiding 

Het corrigeren van crowding* in boven- en onderfront vormt in het algemeen 

geen technisch ingewikkeld probleem. Het behouden van het behandelresultaat is 

veel moeilijker, zo niet onmogelijk. 

Of veranderingen in de IC-afstand** hiermee samenhangen, is niet duidelijk. 

Daarom worden in dit hoofdstuk de veranderingen in IC-afstand beschreven en 

geanalyseerd. 

Bovendien zal worden nagegaan of extracties, verricht bij het begin van de behan

deling, van invloed zijn op deze veranderingen. 

3.2. Meetwijze 

De IC-afstand in de bovenkaak werd gedefiniëerd als afstand tussen de meetpun

ten 0302 en 0321  (zie figuur 2.3.) en in de onderkaak als afstand tussen de 

meetpunten 0202 en 0221 (zie figuur 2.2.). 

3.3. Bevindingen 

1 .  Gemiddelde waarden, standaarddeviaties en t-toetsen 

Deze zijn weergegeven in de tabellen 3 . 1 . , 3 .2" 3 .3 .  

* Aan d e  term "crowding" werd de voorkeur gegeven boven die van ruimtegebrek, omdat bij 

eerstgenoemde in het midden wordt gelaten of er een teveel is aan tandmateriaal, of een tekort 

aan booglengte (Boersma, 1968). 
** In het vervolg wordt de term intercuspidaatafstand afgekort tot IC-afstand. 
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Tabel 3.l .  Statistische gegevens over de IC-afstand en de crowdingcoëfficiënt * in boven- en 
onderkaak. 
Algemeen (n = 25). 

Variabelen x s t-toets 

IC BK 1 327,7 1 19,226 
2 344,66 21,072 
3 336,60 24,226 

iC OK 1 260,46 16,266 
2 260,79 15 ,162 
3 25 1 ,55 16,007 

IC BK (2-1) 1 6,94 19,342 4,379 
(3-2) - 8,06 9,942 4,053 
(3-1) 8,88 19,898 2,231 

IC OK (2-1) 0,33 12,730 0,130 
(3-2) - 9,24 10,607 4,355 
(3-1) - 8,91 15,5 35 2,869 

Cr-C BK 1 1 ,02 0,064 
2 1 ,02 0,042 
3 1 ,02 0,047 

Cr-C BK (2-1) 0,00 0,044 0,000 
(3-2) 0,00 0,023 0,000 
(3-1 ) 0,00 0,037 0,000 

Cr-C OK 1 0,97 0,065 
2 0,96 0,055 
3 0,94 0,056 

Cr-C OK (2-1) - 0,01 0,040 1 ,250 
(3-2) - 0,02 0,020 5,000 
(3-1) - 0,03 0,041 3,658 

'X= gemiddelde 
S= standaarddeviatie 

BK = bovenkaak 
OK = onderkaak 

IC = intercuspidaatafstand 
Cr-C = crowdingcoëfficiënt 

2-1 = verand�ingen tijdens de behandeling 
3-2 = veranderingen na de behandeling 

1 = bij het begin van de behandeling 
2 = op het eind van de behandeling 
3 = op moment van na-onderzoek 3-1 = veranderingen tussen na-onderzoek en 

begin van de behandelin� 
Significantiegrens op 5% onbetrouwbaarheidsniveau tweezijdig voor t =  2,064 (n = 25). 

* zie 4.2. 
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Tabel 3.2. Statistische gegevens over de IC-afstand en de crowdingcoëfficiënt in boven- en 
onderkaak. 
Extractiegevallen (n = 12). 

IC BK (2-1) 
(3-2) 
(3-1) 

Cr-C BK (2-1) 
(3-2) 
(3-1) 

IC BK 1 
2 
3 

Cr-C BK 1 
2 
3 

IC OK (2-1) 
(3-2) 
(3-1) 

Cr-C OK (2-1) 
(3-2) 
(3-1) 

IC OK 1 
2 
3 

Cr-C OK 1 
2 
3 

x = gemiddelde 
s = standaarddeviatie 

x 

23,61 
- 10,21 

13 ,40 
0,02 
0,00 
0,02 

322,58 
346,20 
335,98 

1 ,00 
1 ,02 
1 ,02 
4,16 

- 1 1,77 
- 7,61 
- 0,00 
- 0,03 
- O,o3 
255,81 
259,98 
248,21 

0,97 
0,97 
0,94 

BK = bovenkaak 
OK = underkaak 

1 = bij het begin van de behandeling 
2 = op het eind van de behandeling 
3 = op moment van na-onderzoek 

2-1 = veranderingen tijdens de behandeling 
3-2 = veranderingen na de behandeling 

s t 

17,654 4,640 
10,416  3,401 
21,494 2,163 
0,032 2,168 
0,025 0,000 
0,019 3,652 

20,808 
21,759 
28,761 
0,036 
0,030 
0,037 

10,761 1 ,341 
1 3,385 3,05 1 
15,730 1 ,678 
0,049 0,000 
0,021 4,957 
0,052 2,001 

16,073 
14,609 
14,433 
0,050 
0,047 
0,05 1 

IC = intercuspidaatafstand 
Cr-C = crowdingcoëfficiënt 

3-1 = veranderingen tussen na-onderzoek en begin van de behandeling 

Significantiegrens op 5% onbetrouwbaarheidsniveau voor t =  2,201 (n = 12) 
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Tabel 3 .3 .  Statistische gegevens over de IC-afstand en de crowdingcoëfficiënt in boven- en 
onderkaak. 
Non-extractiegevallen (n = 12). 

x s t 

IC BK (2-1)  8,25 1 7,891 1 ,600 
(3-2) - 4,28 7,208 2,060 
(3-1) 3,97 18,740 0,735 

Cr-C (2-1) - 0,02 0,044 1,577 
(3-2) 0,00 0,022 0,000 
(3-1) 0,02 17,781 1,652 

IC BK 1 332,83 20,61 1  
2 341 ,09 21 ,228 
3 336,80 0,078 

Cr-C BK 1 1 ,04 0,054 
2 1 ,02 0,058 
3 1 ,03 14,083 1,017 

IC OK (2-1 )  - 4,13 7,260 3,250 
(3-2) - 6,80 16,3 1 1  2,325 
(3-1) -10,93 0,024 2,891 

Ci-C OK (2-1) - 0,02 0,115 0,301 
(3-2) - 0,01 0,029 3,589 
(3-1) - 0,03 16,532 

IC OK 1 264,92 1 6,704 
2 260,79 17,929 
3 253,99 0,079 

Cr-C OK 1 0,97 0,065 
2 0,95 0,064 
3 0,94 

x = gemiddelde 
s = standaarddeviatie 

BK = bovenkaak 
OK = onderkaak 

IC = intercuspidaatafstand 
Cr-C = crowdingcoëfficiënt 

1 = bij het begin van de behandeling 
2 = op het eind van de behandeling 
3 = op moment van na-onderzoek 

2-1 = veranderingen tijdens de behandeling 
3-2 = veranderingen na de behandeling 
3-1 = veranderingen tussen na-onderzoek en begin van de behandeling 

Significantiegrens op 5% onbetbrouwbaarheidsniveau voor t =  2,201 
(n = 12) 
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2. Algemeen 

Voor de analyse van de veranderingen in IC-afstand in de bovenkaak, kwamen de 

gemeten waarden van 26 patiënten in aanmerking (n==26). De steekproef voor de 

veranderingen in IC-afstand in de onderkaak bestond uit 27 patiënten (n==27). 

a. Bovenkaak (grafiek 3 . 1 .) 

l .  Vier punten (==I 5 ,4%) liggen in kwadrant 1. Tijdens de behandeling ontstond 

een vergroting van de IC-afstand, die zich na de behandeling voortzette. 

2. Van de 26 punten liggen er 16  in kwadrant II (==61 ,5%). Bij deze 1 6  gevallen 
werd tijdens de behandeling de IC-afstand vergroot en na de behandeling trad 

een verkleining van deze afstand op. 

Door de kwadranten Il en IV werd een Z-as geconstrueerd die een hoek van 

45° maakt met de Y-as. De punten die in kwadrant II boven de Z-as liggen, zijn 

de voorstelling van die gevallen waarbij tijdens de behandeling de IC-afstand is 

vergroot en waarbij in de periode na de behandeling de gewonnen afstand niet 

helemaal terugviel. Van de 1 6  punten in kwadrant II liggen er twaalf boven de 

Z-as. Dit betekent dat tijdens de behandeling bij 46,2% van de gevallen (d.i. drie 

kwart van de recidief gevallen uit kwadrant II) de IC-afstand vergrootte, maar 

de terugval die daarna optrad, bereikte nooit de breedte van de beginsituatie. 

Een duidelijke variatie komt voor bij deze groep punten. 

In kwadrant II liggen 4 punten onder de Z-as (==1 5 ,4%). Bij deze gevallen (d.i. 

een kwart van de recidief gevallen uit kwadrant II) is tijdens de behandeling de 
IC-afstand vergroot en na de behandeling verder teruggevallen dan de oorspron

kelijke situatie ( = meer dan l 00% recidief). 

3.  Drie punten liggen in kwadrant III (=1 1 ,5%). De verkleining van de IC-afstand 

die optrad tijdens de behandelingsperiode zette zich daarna voort. 

4. Eén punt ligt in kwadrant IV (==3,8%). In dit geval trad recidief op. De ver

kleining van de IC-afstand opgetreden tijdens de behandeling werd gevolgd 

door een geringe vergroting na de behandeling. 

5. Twee punten liggen op de X-as tussen kwadrant I en Il (=7,7%) d.i. de IC

afstand vergrootte tijdens de behandeling en bleef onveranderd in de periode 

na de behandeling. 

b. Onderkaak (grafiek 3 .2.) 

1 .  Geen enkel punt ligt in kwadrant I. 
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Bij geen enkele patiënt werd een vergroting van de IC-afstand vastgesteld 
tijdens de behandeling waarbij de verkregen afstand in de periode na de be

handeling nog verder vergrootte. 
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Grafiek 3 . 1 .  Verband tussen de veranderingen in intercuspidaatafstand tijdens de 

behandeling (IC 2-1) en die na de behandeling (IC 3-2) in de boven

kaak (n=26). 

Grafiek 3 .2. Verband tussen de veranderingen in intercuspidaatafstand tijdens de 

behandeling (IC 2-1) en die na de behandeling (IC 3-2) in de onderkaak 

(n=27). 

Grafiek 3 .3 .  Verband tussen de veranderingen in intercuspidaatafstand tijdens de 

behandeling (IC 2-1) en die na de behandeling (IC 3-2) in de boven

kaak bij non-extractiegevallen (n=13). 

Grafiek 3.4. Verband tussen de veranderingen in intercuspidaatafstand tijdens de 

behandeling (IC 2-1) en die na de behandeling (IC 3-2) in de onderkaak 

bij non-extractiegevallen (n=12). 
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2. Dertien punten (=48,1%) liggen in kwadrant II. 

Boven de Z-as in kwadrant II liggen 5 punten (=1 8 ,5%). Bij deze gevallen trad 

na vergroting van de IC-afstand tijdens de behandeling recidief op voor 

minder dan 1 00%. Onder de Z-as in kwadrant Il liggen 7 punten (=25,9%). 

Bij deze gevallen trad na vergroting van de IC-afstand tijdens de behandeling 

recidief op voor meer dan 1 00%. Eén punt ligt op de Z-as: dit betekent na 

aanvankelijke vergroting een terugval op de oorspronkelijke situatie (=3,7%). 

3 .  Twaalf punten (=44,4%) liggen in kwadrant III. Bij deze gevallen trad na een 

verkleining van de IC-afstand tijdens de behandeling een verdere verkleining 

op in de periode na de behandeling. 

4. Twee punten (=7,4%) liggen in kwadrant IV. 

Eén punt ligt boven de Z-as: Recidief ging verder dan de oorspronkelijke 

situatie. Het andere punt ligt onder de Z-as: er trad wel recidief op, maar niet 

voor 1 00%. 

Aangezien beide punten heel dicht bij de Z-as liggen (0,2 mm afstandsverschil 

ligt daarenboven binnen de meetfout) kan men hier wel stellen dat deze 

punten bij benadering een totaal recidief voorstellen. 

3. Gevallen waarbij niet geëxtraheerd is 

a. Bovenkaak (grafiek 3.3 .) 

1 .  In kwadrant I liggen 2 punten (=1 5 ,4%). 

Bij twee gevallen trad na vergroting van de IC-afstand tijdens de behandeling 

een verdere vergroting op in de periode na de behandeling. 
2. Zes punten liggen in kwadrant II (=46,2%): De vergroting van de IC-afstand 

tijdens de behandeling werd gevolgd door een verkleining in de periode na de 

behandeling: Bij deze gevallen trad recidief op. 

3. Twee punten liggen in kwadrant III : (=1 5 ,4%) 

Een verkleining van de IC-afstand tijdens de behandeling ging na de behande

ling verder door. 

4. Eén punt ligt in kwadrant IV. (=7,7%). 
Een verkleining van de IC-afstand tijdens de behandeling werd gevolgd door 

een vergroting in de periode na de behandeling. Bij deze patiënt trad recidief 

op. 

5. Twee gevallen (=1 5 ,4%) bleven stabiel na vergroting tijdens de behandeling. 

Deze punten liggen op de X-as tussen de kwadranten I en Il. 
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b. Onderkaak (grafiek 3.4.) 

1 .  In kwadrant 1 wordt geen punt teruggevonden: Bij geen patiënt ging een ver

groting van de IC-afstand tijdens de behandeling, nog verder door in de 
periode na de behandeling. 

2. Twee punten (=16,7%) worden weer gevonden in kwadrant Il. 
In deze gevallen werd een vergroting van de IC-afstand tijdens de behandeling 
gevolgd door een verkleining in de periode na de behandeling. 

3. In kwadrant III liggen 9 punten (=75%): Bij deze gevallen ging een ver
kleining van de IC-afstand tijdens de behandeling, nog verder door in de 
periode na de behandeling. 
Een duidelijke variatie blijkt te bestaan in deze groep punten. 

4. Eén punt (=8,3%) ligt in kwadrant IV. 
Bij deze patiënt trad een verkleining op van de IC-afstand tijdens de behande
ling. In de periode na de behandeling werd een vergroting geconstateerd 
(meer dan 100% recidief). 

4. Extractiegevallen 

In deze groep zijn de patiënten ondergebracht, waarbij of in de bovenkaak, of in 
beide kaken is geëxtraheerd. 

a. Bovenkaak (grafiek 3.5.) 

1 .  In kwadrant 1 liggen twee punten (=1 5 ,4%) 
Een vergroting van de IC-afstand tijdens de behandeling werd gevolgd door 
een nog verdere vergroting in de periode na de behandeling. 

2. Tien punten (=76,9%) liggen in kwadrant Il: Zij duiden op recidief na ver
groting van de IC-afstand tijdens de behandeling. 
Van deze tien punten liggen er negen boven de Z-as: bij 90% van deze reci
diefgevallen was het recidief slechts gedeeltelijk. 

3. In kwadrant Ill wordt één punt (=7,7%) weergevonden. 
Een verkleining van de IC-afstand tijdens de behandeling ging daarna nog 
verder door. 

4. In kwadrant IV ligt geen enkel punt. Van geen van de gevallen kan gezegd 
worden, dat een verkleining van de IC-afstand tijdens de behandeling gevolgd 
werd door een vergroting in de periode na de behandeling. 
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Grafiek 3 .5 .  Verband tussen de veranderingen in intercuspidaatafstand tijdens de 

behandeling (IC 2-1) en die na de behandeling (IC 3-2) in de boven

kaak bij extractiegevallen (n=l 3). 

Grafiek 3 .6. Verband tussen de veranderingen in intercuspidaatafstand tijdens de 
behandeling (IC 2-1) en die na de behandeling (IC 3-2) in de onderkaak 

bij extractiegevallen (n=l S). 

Grafiek 3.7. Verband tussen de veranderingen in intercuspidaatafstand tijdens de 
behandeling (IC 2-1) en in de periode tussen na-onderzoek en begin 

van de behandeling (IC 3-1) in de bovenkaak (n=25). 

Grafiek 3.8.  Verband tussen de veranderingen in intercuspidaatafstand tijdens de 

behandeling (IC 2-1) en in de periode tussen na-onderzoek en begin 

van de behandeling (IC 3-1) in de onderkaak (n=25). 
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b. Onderkaak (grafiek 3 .6.) 

1 .  Geen punt ligt in kwadrant 1. Bij geen van de patiënten werd na een ver
groting van de IC-afstand tijdens de behandeling een verdere vergroting gecon
stateerd in de periode na de behandeling. 

2. Kwadrant Il bevalt elf punten (=73,3%). 
Bij deze gevallen trad na vergroting van de IC-afstand tijdens de behandeling, 
recidief op. 
Bij vier patiënten (26,7%) was dit recidief gedeeltelijk. 
Bij twee patiënten ( 1 3,3%) trad 100% recidief op. 
Bij vijf patiënten (33,3%) werd meer dan 1 00% recidief geconstateerd. 

3. Drie punten (=20%) liggen in kwadrant III. 
Bij deze gevallen werd een verkleining van de IC-afstand tijdens de behande
ling gevolgd door een verdere verkleining in de periode na de behandeling. 

4. In kwadrant IV ligt één punt (=6,6%). 
Een verkleining van de IC-afstand tijdens de behandeling werd gevolgd door 
een vergroting in de periode na de behandeling. 

3.4. Correlaties 

1 .  Algemeen (n=25) 

a. Bovenkaak (tabel 3 .4.) 

Er blijkt een duidelijke correlatie (0,872) te bestaan tussen de veranderingen in 
IC-afstand tijdens de behandeling (IC 2-1 )  en de veranderingen in uiteindelijke 
winst of uiteindelijk verlies van de intercuspidaatbreedte tussen na-onderzoek en 
begin van de behandeling (IC 3-1). 
In het correlatiediagram (zie grafiek 3 .7.) liggen 1 7  van de 25 punten in kwa
drant 1. Bij de meeste patiënten (68%) uit de steekproef gaat een vergroting van 
de IC-afstand tijdens de behandeling gepaard met een uiteindelijke vergroting van 
deze afstand tussen na-onderzoek en begin van de behandeling. 
Uitgaande van de significantie van de t-toetsen voor beide verschillen (zie tabel 
3.1 .), de positieve significante correlatiecoëfficiënt en de puntenverdeling van de 
steekproef in het correlatiediagram (zie grafiek 3.7.) kan voor het grootste gedeel
te der populatie de volgende verwachting uitgesproken worden: Hoe groter, res
pectievelijk kleiner, het verschil is in IC-afstand tussen eind en begin van de 
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behandeling, des te groter respectievelijk kleiner is het uiteindelijk verschil in 
intercuspidaatbreedte tussen na-onderzoek en begin van de behandeling. 
Voor 68% van de populatie kan verwacht worden dat bij een vergroting van de 
IC-afstand tijdens de behandeling de tendens bestaat dat deze gewonnen afstand 
in de periode na de behandeling niet of niet helemaal verloren gaat. 
Er kon geen statistisch verband aangetoond worden tussen de veranderingen in 
IC-afstand tijdens en na de behandeling (R=-0,200 zie tabel 3.4.). 

Tabel 3.4. Correlaties tussen de veranderingen in IC-afstand in de bovenkaak. 
Algemeen (n = 25) 

IC (3-1) IC (3-2) 
IC (2-1) 0,872 -0,200 

IC 2-1 :  veranderingen in IC-afstand tijdens de behandeling 
IC 3-1 : veranderingen in IC-afstand tussen na-onderzoek en begin van de behandeling 
IC 3-2: veranderingen in IC-afstand na de behandeling 
significantiegrens op 5% onbetrouwbaarheidsniveau voor R = 0,396 (n = 25) 

b. Onderkaak (tabel 3 .5 .) 

De grote significante correlatie die gevonden werd bij metingen in de boven
kaak blijkt ook voor te komen in de onderkaak (zie tabel 3.5. ,  R=0,736). In het 
correlatiediagram (zie grafiek 3.8) ligt ongeveer de helft van de punten ( 12  op de 
25) in kwadrant III. 
Van ongeveer 50% van de populatie kan gezegd worden dat een verkleining van 
de IC-afstand tijdens de behandeling gepaard gaat met een uiteindelijke ver
kleining van deze afstand tussen na-onderzoek en begin van de behandeling. 
Uit de t-toetsen van beide verschillen blijkt dat gemiddeld de IC-afstand in de 
onderkaak tijdens de behandeling niet signifcant verandert maar dat het verschil 
in IC-afstand tussen na-onderzoek en begin van de behandeling gemiddeld wel 
significant van nul verschilt (zie tabel 3 . l .). 
Uitgaande van een positieve significante correlatiecoëfficiënt (R=0,736) kan 
verwacht worden dat de tendens bestaat dat naarmate de IC-afstand tijdens de 
behandeling verkleint, respectievelijk vergroot, de IC-afstand tussen na-onderzoek 
en begin van de behandeling eveneens verkleint, respectievelijk vergroot. 
Gezien de ligging van de punten uit de steekproef in het correlatiediagram, kan 
deze conclusie verwacht worden voor 68% van de patiënten (in de steekproef zijn 
in grafiek 3.8. inderdaad 17  van de 25 punten in de kwadranten I en III terug te 
vinden). 
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Ook in de onderkaak kon geen statistisch verband aangetoond worden tussen 
veranderingen in IC-afstand tijdens en na de behandeling (zie tabel 
3.5. ,R=-0,128). 

Tabel3.5. Correlaties tussen de veranderingen in IC-afstand in de onderkaak. 
Algemeen (n = 25) 

IC (3-1 ) IC (3-2) 
IC (2-1) 0,736 -0,128 

significantiegrens op 5% onbetrouwbaarheidsniveau voor R = 0,396 (n = 25) 

c. Verband tussen boven- en onderkaak 

Of er verband bestaat tussen enerzijds veranderingen in IC-afstand in de boven
kaak en anderzijds in de onderkaak, was één van de gestelde vragen. Een duide
lijk verband was niet aantoonbaar. 
Er blijkt alleen een significante correlatie te bestaan tussen de veranderingen in IC
afstand in boven- en onderkaak tijdens de behandeling. (R=0,5 10). 
De tendens bestaat dat hoe groter, respectievelijk kleiner, de IC-afstand in de boven
kaak wordt tijdens de behandeling, des te groter1 respectievelijk kleiner, is het ver
schil in IC-afstand in de onderkaak tussen eind en begin van de behandeling. Dit 

laatste verschil kan echter negatief zijn. 

2. Extractiegevallen (n=l 2) 

a. Bovenkaak (zie tabel 3.6.) 

Er blijkt alleen een statistisch verband aantoonbaar tussen de veranderingen in 
IC-afstand tijdens de behandeling en de veranderingen in uiteindelijk verschil in 
IC-afstand tussen na-ondenoek en begin van de behandeling (R=0,876, zie tabel 
3.6.). 
Uit de standaarddeviaties en de gemiddelde waarden van beide variabelen (z�e 
tabel 3 .2 .) is te voorzien, dat in de steekproef naar alle waarschijnlijkheid het 
grootste gedeelte van de punten in het correlatiediagram (X=IC 2-1 , Y=IC 3-1) te 
vinden zal zijn in kwadrant 1. Beide variabelen, die verschillen tussen de 
IC-afstand op diverse tijdstippen van onderzoek voorstellen, zijn wel significant 
van nul verschillend (zie tabel 3.2.). 
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De belangrijkste conclusie is dat in de meeste gevallen bij een vergroting van de 

IC-afstand in de bovenkaak tijdens de behandeling, deze vergroting tussen 

na-onderzoek en eind van de behandeling niet helemaal verloren gaat, en dat, 

naarmate de vergroting in de hoektandstreek tijdens de behandeling groter wordt, 

het verschil in IC-afstand tussen na-onderzoek en begin van de behandeling 

eveneens toeneemt. 

TabeB.6. Correlaties tussen de veranderingen in IC-afstand in de bovenkaak. 
Extractiegevallen* (n = 1 2) 

IC (3- l )  IC (3-2) 
IC (2-1) 0,876 0, I I4 

significantiegrens op 5% onbetrouwbaarheidsniveau voor R == 0,576 (n = 1 2) 

b. Onderkaak (tabel 3 .7.) 

Bij de onderkaakmetingen was geen statistisch verband aantoonbaar tussen de 

veranderingen in IC-afstand tijdens de behandeling en de uiteindelijke verande

ringen in IC-afstand tussen na-onderzoek en begin van de behandeling. (R=0,544). 

Uit tabel 3 .2. blijkt dat de t-toetsen voor beide verschillen niet significant zijn. 
Gezien de grote, zij het niet op het door ons gestelde onbetrouwbaarheidsniveau 

significante, correlatie durven we te stellen: 
De tendens bestaat, dat hoe groter, respectievelijk kleiner, de IC-afstand wordt 

tijdens de behandeling, des te groter, respectievelijk kleiner, het verschil in 
IC-afstand tussen na-onderzoek en begin van de behandeling wordt. 
Gezien het feit, dat zich in de extractiegroep ook gevallen bevinden waarbij 

alleen in de bovenkaak en niet in de onderkaak werd geëxtraheerd, moet de 

"bijna significantie" van de hierboven besproken correlatiecoëfficiënt in dit licht 

gezien worden. 

Bij vijf patiënten waarbij in de onderkaak twee premolaren zijn geëxtraheerd is 

deze correlatiecoëfficiënt niet significant. 

*Vanwege de asymmetrische extracties werd de patiënt waarbij i.v.m. de orthodontische the
rapie drie elementen werden geëxtraheerd, uit deze groep uitgesloten. 
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Tabel 3. 7. Correlaties tussen de veranderingen in IC-afstand in de onderkaak. 
Extractiegevallen* (n = 12) 

IC (3-1) IC (3-2) 
IC (2-1) 0,544 -0,165 

significantiegrens op 5% onbetrouwbaarheidsniveau voor R = 0,57/5 (n = 12) 

3. Gevallen waarbij niet geëxtraheerd is (n= 1 2J 

a. Bovenkaak (tabel 3 .8.) 

Een hoge positieve correlatie (0,924) werd gevonden tussen de veranderingen in 
IC-afstand tijdens de behandeling (IC 2-1) en de veranderingen in uiteindelijk 
verschil in IC-afstand tussen na-onderzoek en begin van de behandeling (IC3-1). 
De t-toetsen voor beide variabelen zijn niet significant (zie tabel 3.3.). 

Uit deze gegevens volgt dat er bij de meeste patiënten een positief verband 
bestaat tussen de afstand waarover de IC-afstand werd vergroot, respectievelijk 
verkleind, tijdens de behandeling en de vergroting, respectievelijk verkleining, van 
het uiteindelijk verschil in IC-afstand tussen na-onderzoek en begin van de 
behandeling. 

Tabel 3.8. Correlaties tussen veranderingen in IC-afstand in de bovenkaak. Non-extractiegeval
len (n = 12) 

IC (3-1) IC (3-2) 
IC (2-1) 0,924 -0,081 

significantiegrens op 5% onbetrouwbaarheidsniveau voor R = 0,576 (n = 12) 

b. Onderkaak (tabel 3 .9 .) 

Ook in de onderkaak blijkt de in de bovenkaak besproken correlatiecoëfficiënt 
als enige van de onderzochte significant te zijn. (R=0,896). De veranderingen in 
IC-afstand tijdens de behandeling zijn gemiddeld niet significant van nul verschil
lend (zie tabel 3.3.). 
Een analoge conclusie als sub a kan voor de onderkaakmetingen getrokken 
worden. 

* Zie voetnoot pag. 58. 
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Tabel 3.9. Correlaties tussen veranderingen in IC-afstand in de onderkaak. Non-extractiegevallen 
(n = 1 2) 

IC (3-1) IC (3-2) 
IC (2-1) 0,896 0,073 

significantiegrens op 5% onbetrouwbaarheidsniveau voor R = 0,576 (n = 1 2) 

3. 5. Discussie 

1 .  Resultaten uit eigen onderzoek 

In tabel 3 . 10. zijn de waargenomen veranderingen in het Groningse onderzoek in 
vijf soorten verdeeld. 
Zowel in de boven- als onderkaak blijkt dat een vergroting van de IC-afstand 
tijdens en een verkleining na de behandeling, de beweging is die in het grootste 
percentage der gevallen voorkomt. Alleen bij de non-extractiegevallen is dit niet 
het meest voorkomende gedragspatroon in de onderkaak. 
Opvallend is dat type I, waarbij recidief optreedt na vergroting van de IC-afstand 
tijdens de behandeling, vaker optreedt in extractiegevallen dan in non-extractiege
vallen zowel in de boven- als in de onderkaak. Alhoewel dit verschil duidelijk 
opvalt voor de bovenkaakmetingen is dit verschil nog groter bij de onderkaak
metingen. Een vergroting van de IC-afstand in de bovenkaak tijdens de behande
ling komt voor bij non-extractiegevallen in 6 1  % der gevallen, terwijl dit bij 
extractiegevallen in 92% der gevallen voorkomt. 

Van alle patiënten, waarbij tijdens de behandeling de IC-afstand in de bovenkaak 
werd vergroot, blijkt bij 75% recidief op te treden in de non-extractiegroep en bij 
84% in de extractiegroep. 
In de onderkaak blijkt dat bij alle patiënten, waarbij tijdens de behandeling de 
IC-afstand werd vergroot, recidief is opgetreden zowel in de extractie- als 
non-extractiegevallen. 
Wat de bovenkaakmetingen betreft, werd in elke onderzochte groep een correlatie 
gevonden tussen veranderingen in IC-afstand tijdens de behandeling en de uitein
delijke veranderingen tussen na-onderzoek en begin van de behandeling. Van de 
meeste patiënten kan gezegd worden dat, hoe groter, respectievelijk kleiner, het 
verschil in IC-afstand is tussen eind en begin van de behandeling, des te groter, 
respectievelijk kleiner, dit verschil is tussen na-onderzoek en begin van de 
behandeling. 
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Tabel3.10. Overzicht van de veranderingen vait de IC-afstand. 
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Verklaring bij tabel 3.10. Overzicht van de veranderingen van de IC-afstand. 
type 1 vergroting tijdens en verkleining na de behandeling. 

recidief na de behandeling treedt voor < dan 100% op: a 
recidief na de behandeling treedt voor 100% op: b 

type II 
type lII 
type IV 

recidief na de behandeling treedt voor > dan 100% op: c 
vergroting tijdens en stabiel na de behandeling. 
vergroting tijdens en verdere vergroting na de behandeling. 
verkleining tijdens en vergroting na de behandeling. 

type V : verkleining tijdens en verdere verkleining na de behandeling. 

1= begin van de behandeling 2= eind van de behandeling 3= na-ondenoek. 

Met andere woorden, de vastgestelde vergroting, respectievelijk verkleining, van de 
IC-afstand is op moment van na-onderzoek ten opzichte van de situatie bij het 
begin van de behandeling duidelijk te onderkennen. 
Een significante positieve correlatiecoëfficiënt werd eveneens gevonden, tussen 
veranderingen in IC-afstand tijdens de behandeling en tussen veranderingen in de 
periode tussen na-onderzoek en begin van de behandeling bij de onderkaak
metingen in de groepen "Algemeen" en "Non-extractiegevallen". 
Voor 68% der patiënten kan de tendens verwacht worden dat naarmate de 
IC-afstand in de onderkaak tijdens de behandeling verkleint, respectievelijk 
vergroot, het verschil in IC-afstand tussen na-onderzoek en begin van de behande
ling eveneens verkleint, respectievelijk vergroot. 

2. De onderzoekingen van Arnold en van Walter 

In de litteratuur zijn drie onderzoekingen beschreven die zich in zekere mate 
voor vergelijking met de hier gepresenteerde resultaten lenen. Dit zijn de onder
zoekingen van Arnold ( 1963) en Walter ( 1953 en 1962). Deze worden nu achter
eenvolgens in het kort besproken. 

Het onderzoek van Arnold ( 1963) naar de veranderingen in IC-afstand van de 
onderkaak ging over 50 patiënten, waarvan gebitsmodellen bestonden vóór, na en 
5 jaar na de behandeling. 

Klassificatie Non-ex tractiegevallen Extractiegevallen 

Klasse I 7 23 
Klasse 11/1 9 6 
Klasse 11/2 4 1 
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Alle patiënten waren behandeld met Edgewise-apparatuur en in 30 gevallen 
werden 4 premolaren geëxtraheerd. De overige twintig waren non-extractiegevallen. 
Het na-onderzoek gebeurde minimaal 5 jaar na afloop van de behandeling. De 
gemiddelde leeftijd bij het begin van de behandeling werd niet vermeld. 

Walter onderzocht in 1962 bij 100 gevallen, nl. 50 extractie- en 50 non-extractie
gevallen de veranderingen in IC-afstand in de onderkaak. 

Klassificatie Non-ex tractiegevallen Ex tractiegevallen 

Klasse 1 16  36 
Klasse 11/1 25 12  
Klasse 11/2 9 2 

Bij het begin van de behandeling was de gemiddelde leeftijd 1 1  jaar en 8 
maanden. Het na-onderzoek vond plaats minimaal 1 jaar na de behandeling. De 
aard van de orthodontische behandeling bij deze patiëntengroep wordt door de 
auteur niet vermeld. 
In een eerder onderzoek {1953) onderzocht Walter 33 patiënten die allen 
behanàeld waren met de Edgewise-techniek. De bevindingen over het gedrag van 
de IC-afstand in de bovenkaak worden in de discussie gebruikt. In tabel 3 . 1 1 .  zijn 
de bevindingen ter vergelijking uitgezet. 

3 . Vergelijking tussen de onderzoekingen van Arnold, Walter en het eigen 
onderzoek 

Een vergroting van de IC-afstand tijdens de behandeling in de bovenkaak werd 
waargenomen bij 93% der patiënten uit het onderzoek van Walter en bij 84% der 
patiënten uit het Groningse onderzoek. Dezelfde beweging, voor wat de onder
kaak betreft, werd vastgesteld bij 82% der patiënten uit het onderzoek van 
Walter, bij 74% der patiënten uit het onderzoek van Arnold en bij 49% der 
patiënten in het Groningse onderzoek. 
Uit deze laatste gegevens blijkt dat het percentage in het Groningse onderzoek, 
voor wat betreft de onderkaakrnetingen, beduidend lager ligt dan de percentages 
in beide vergelijkende onderzoekingen. 
Wellicht vindt dit fenomeen zijn verklaring uit het feit dat bij een aantal patiën-
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Verklaring bij tabel 3. 1 1. Vergelijking tussen de onderzoekingen van Arnold, Walter en het 
Gronings onderzoek betreffende veranderingen van de IC-afstand in boven- en onderkaak . 

Type 1: 

Type II: 

Type 111: 

Type IV: 

Type V: 

Type VI: 
Type VII: 

Type Vlll: 

Type IX: 

Type X: 

Type XI: 

Type XII: 

Type XIII: 

Vergroting van de IC-afstand tijdens de behandeling. De verkregen situatie 
blijft onveranderd in de periode na de behandeling. 
Vergroting van de IC-afstand tijdens de behandeling en verdere vergroting van 
deze afstand in de periode na de behandeling. 
Vergroting van de IC-afstand tijdens de behandeling en verkleining van de ge
gewonnen afstand voor minder dan 1 00% (recidief voor minder dan 1 00%). 
Vergroting van de IC-afstand tijdens de behandeling en totaal verlies van de 
gewonnen afstand in de periode na de behandeling (recidief voor 100%). 
Vergroting van de IC-afstand tijdens de behandeling en in de periode na de be
handeling verdere terugval dan de oorspronkelijke situatie (recidief voor meer 
dan 1 00%); 
Geen verandering tijdens en vergroting van de IC-afstand na de behandeling. 
Verkleining van de IC-afstand tijdens de behandeling. De aldus verkregen 
situatie blijft onveranderd in de periode na de behandeling. 
Verkleining van de IC-afstand tijdens de behandeling en verdere verkleining van 
deze afstand in de periode na de behandeling. 
Verkleining van de IC-afstand tijdens de behandeling en vergroting van deze 
afstand voor minder dan 1 00% in de periode na de behandeling (recidief 
voor minder dan 100%). 
Verkleining van de IC-afstand tijdens de behandeling en volledige terugval 
in de periode na de behandeling (recidief voor 100%). 
Verkleining van de IC-afstand tijdens de behandeling en verdere terugval dan 
de oorspronkelijke situatie in de periode na de behandeling (recidief voor 
meer dan 100%). 
Geen verandering van de IC-afstand tijdens de behandeling en verkleining 
hiervan in de periode na de behandeling. 
Noch tijdens de behandeling, noch in de periode na de behandeling is een 
wijziging in de IC-afstand opgetreden. 

ten geen apparatuur in de onderkaak werd gebruikt, en dat procentueel gezien in 

minder gevallen geëxtraheerd is in de onderkaak dan in de vergelijkbare onder

zoekingen van Arnold en Walter. 

Van alle gevallen waarbij de IC-afstand in de bovenkaak tijdens de behandeling 

werd vergroot (100%), werd in het onderzoek van Walter in 71 % der gevallen 

recidief vastgesteld en in het Groningse onderzoek in 73% der gevalle".
. 

Deze 
getallen zijn nauwelijks van elkaar verschillend. Na vergroting van de IC-afstand 

\ 

in de bovenkaak tijdens de behandeling treedt in ongeveer * der gevallen recidief 
op. 
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Van alle gevallen waarbij de IC-afstand in de onderkaak tijdens de behandeling 
werd vergroot (1 00%) werd in het onderzoek van Walter in 93% der gevallen en in 
het onderzoek van Arnold in 95% der gevallen recidief vastgesteld. In het Groning
se onderzoek bleek dit percentage 100% te bedragen. Uit alle drie de onder

zoekingen blijkt dat in bijna alle gevallen waarbij de IC-afstand in de onderkaak 
tijdens de behandeling werd vergroot, recidief optrad. In grotere mate voor de 
onderkaak, maar ook voor de bovenkaak geldt dat een vergroting van de 
IC-afstand tijdens de behandeling bijna steeds gevolgd werd door een verkleining 
in de periode na de behandeling. 
Van de patiënten uit het Groningse onderzoek waarbij tijdens de behandeling de 
IC-afstand in de bovenkaak groter werd (100%) trad in de meeste gevallen (55%) 
voor minder dan 100% aan recidief op. Dit gold in nog grotere mate bij het 
patiëntenmateriaal uit het onderzoek van Walter (1953), nl. in 65% der gevallen. 
In de onderkaak blijkt in de meeste gevallen uit het Groningse onderzoek dat, na 
een vergroting van de IC-afstand tijdens de behandeling, de terugval verder gaat 
dan de oorspronkelijke situatie (=meer dan 100% recidief). 
Dit is echter niet het geval in de onderzoekingen van Walter en Arnold. 
Walter vindt bij de meeste gevallen gedeeltelijk recidief (d.w.z. voor minder dan 
100%). 
Arnold vindt dat, van alle patiënten die tot de eerste vijf types behoren uit tabel 
3 .1 1 .  (bij deze patiënten trad een vergroting van de IC-afstand op tijdens de 
behandeling), het grootste aantal gevallen onder type 4 valt. Van deze patiënten 
kan gezegd worden dat, na vergroting van de IC-afstand tijdens de behandeling, 
recidief optrad tot de oorspronkelijke breedte (recidief voor 100%). 
Uit deze gegevens blijkt dat, over het algemeen, in de onderkaak de mate van 
recidief groter is dan in de bovenkaak. 
Bij de patiënten waarbij de IC-afstand vergrootte tijdens de behandeling en 
waarbij recidief optrad na de behandeling werd gezocht naar verschillen in gedrag 
tussen extractie- en non-extractiegevallen. 
In het Groningse onderzoek werd bij de non-extractiegevallen, waarbij de 
IC-afstand in de bovenkaak werd vergroot tijdens de behandeling (100%), recidief 
vastgesteld in 75% der gevallen. 
Bij de extractiegevallen bedroeg dit percentage 84%. Een vergelijking met de 
bevindingen van Walter (1952), wat betreft een onderscheid tussen extractie- en 
non-extractiegevallen, is niet te maken. In de bevindingen van Walter wordt 
namelijk geen onderscheid gemaakt tussen extractie- en non-extractiegevallen. 
Wat de onderkaakmetingen betreft blijkt in het Groningse onderzoek in 1 00% der 
gevallen, waarbij de IC-afstand tijdens de behandeling werd vergroot, recidief op 
te treden. Dit geldt zowel voor extractie- als voor non-extractiegevallen. 

66 



Walter ( 1962) vond hiervoor bij de non-extractiegevallen 87% en bij de extractie

gevallen 97%, en Arnold stelde bij deze patiënten recidief vast in 91  % der 

non-extractiegevallen en in 96% der extractiegevallen. 

Bij de onderzoekingen van Arnold en Walter blijkt in extractiegevallen iets vaker 

recidief op te treden dan in non-extractiegevallen. 

Toch concludeert Arnold : No significant effect on the resultant intercanine width 

could be demonstrated by premolar extraction therapy. 

In 83% der non-extractiegevallen in het Groningse onderzoek werd de IC-afstand 

in de onderkaak tijdens de behandeling kleiner. 

Deze verandering werd slechts bij 27% der extractiegevallen geconstateerd. Wel

licht vindt dit fenomeen zijn verklaring in het feit dat bij de meeste 

non-extractiegevallen geen apparatuur in de onderkaak werd gebruikt in tegen

stelling tot de extractiegevallen. 

In het onderzoek van Arnold werd slechts bij drie patiënten (=6%) een ver

kleining van de IC-afstand tijdens de behandeling vastgesteld. Bij deze patiënten 

werd in verband met orthodontische therapie niet geëxtraheerd. 

Walter vond deze verandering bij 1 7  patiënten (=17%) waarvan bij 10 niet en bij 7 
wel geëxtraheerd werd. 
Voor het Groningse onderzoek geldt dat in 92% van de gevallen de IC-afstand in 

de onderkaak in de periode na de behandeling kleiner werd. 

Walter vond deze verandering weer bij 85% der patiënten en Arnold bij 82%. 
Wat er ook gebeurd met de IC-afstand in de onderkaak tijdens de behandeling, 

slechts in enkele gevallen treedt een vergroting van deze afstand op in de periode 

na de behandeling. 

Uit de bovengenoemde bevindingen en discussie blijkt dat, in die gevallen waar de 

IC-afstand tijdens de behandeling werd vergroot,deze vergroting zeldt-n gehand

haafd kon blijven in de periode na de behandeling. 

In de onderkaak werd zelfs een handhaving of verkleining van deze afstand 

tijdens de behandeling in de meeste gevallen gevolgd door een progressieve 

verkleining in de periode na de behandeling. 
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HOOFDSTUK 4 

VERANDERING VAN DE INTERCUSPIDAATAFSTAND IN RELATIE TOT 

CROWDING 

4.1.  Inleiding 

In dit hoofdstuk worden de mogelijke relaties tussen IC-afstand, crowding en 

veranderingen ervan onderzocht. 

Zoals in het vorige hoofdstuk, wordt ook hier gezocht naar mogelijke verschillen 

in de onderzochte relaties tussen extractie en non-extractiegevallen in de boven

en onderkaak. 

4.2. Meetwijze 

De mate van crowding werd uitgedrukt in een crowding coëfficiënt die als volgt 

gedefiniëerd is: 

L 
Cr-C = -- x 1000 

� M-D 

Cr-C = crowding coëfficiënt 

L = booglengte 

�M-D = som van de mesio-distale afmetingen van de incisieven. 

De booglengte werd als volgt bepaald: 

Op het model werden de begrenzingen van de grootste mesio-distale breedten der 

incisieven met behulp van de optocom in coördinaten vastgelegd. De hoektanden 

werden buiten beschouwing gelaten omdat in een aantal gevallen de 

melkcuspidaten nog aanwezig waren. 
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Bij de bepaling van de begrenzingen der grootste rnesio-distale breedten der 

incisieven werd vooropgesteld dat deze punten contactpunten zouden zijn als 
alle incisieven in een ideale boogvorm zouden staan. 

De computer werd geprogrammeerd de parabool uit te rekenen die het best in 

de zin van de kleinste kwadraten deze punten benaderde. De distale begrenzingen 

van de parabool werden als volgt bepaald: uit de distale contactpunten van de 

laterale incisieven werden loodlijnen geconstrueerd op de grote as (a) van de 

parabool (zie figuur 4.1). De snijpunten met de parabool werden als distale 

begrenzing van de boogvorm aangenomen (zie figuur 4. 1 :  punten A en B). Deze 

afstand werd tot op 0,1 mm nauwkeurig uitgerekend . 

• 

... - - - - - - -
A 

• 
• 

• • 

- - - - - - ·  
B 

Figuur 4.1 .  Bepaling van de booglengte. 

Het bepalen van de som der mesio-distale afmetingen werd eerder besproken (zie 

2.2.2.1). 
De betekenis van deze crowding coëfficiënt kan als volgt toegelicht worden: 

Een toename van de crowding coëfficiënt stelt een vergroting van beschikbare 

ruimte of een relatieve vermindering van ruimtegebrek voor. 

Een verkleining van de crowding coëfficiënt stelt een verkleining van beschikbare 

ruimte of een relatieve vergroting van ruimtegebrek voor. 

4.3. Bevindingen 

1 .  Gemiddelde waarden, standaarddeviaties en t-toetsen 

Deze zijn weergegeven in de tabellen 3 . 1 ., 3 .2. en 3 .3 .  

2. Algemeen (n= 25) 

a. Bovenkaak 

Een correlatie tussen de IC-afstand en de Cr-C* blijkt op elk tijdstip van 

onderzoek (voor de behandeling, na de behandeling en op moment van 
na-onderzoek) niet aantoonbaar (zie tabel 4.1). Ook werden een aantal correlatie-

*Voortaan wordt voor de term crowding coëfficiënt de afkorting Cr-C gebruikt . . 
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� Tabel 4.1 . Correlaties tussen de IC-afstand en de Cr-C in boven- en onderkaak tussen de drie tijdstippen van onderzoek. 

Bovenkaak IC-afstand 1 IC-afstand 2 IC-afstand 3 

Algemeen Extracties Non-<ixtracties Algemeen Extracties Non-<ixtracties Algemeen Extracties Non-Extracties 

Cr-C. I 0,338 0,052 0,429 0,070 0,033 0,153 0,205 0,041 0,146 

Cr-C. 2 0,154 0,288 0,241 0,203 0,115 0,068 0,193 0,293 --0,241 

Cr-C. 3 0,201 0,177 0,300 0,194 -0,066 0,149 0,244 0,206 --0,055 

Onderkaak IC-afstand 1 IC-afstand 2 IC-afstand 3 

Algemeen Extracties Non-Extracties Algemeen Extracties Non-Extracties Algemeen Extracties Non-Extracties 

Cr-C. 1 0,014 --0,426 0,291 --0,026 -0,167 0,094 0,153 0,302 0,210  

Cr-C. 2 0,098 -0,041 0,299 0,133 0,084 0,194 0,068 0,421 0,320 

Cr-C. 3 0,157 -0,005 0,301 0,177 0,081 0,168 0,149 0,310 0,3 1 1  

Tabel 4.2 Correlaties tussen veranderingen in IC-afstand en veranderingen in Cr-C in boven- en onderkaak tussen de drie tijdstippen van onderzoek. 

Bovenkaak IC-afstand (2-1) IC-afstand (3-2) 

Algemeen Extracties Non-Extracties Algemeen Extracties Non-Extracties Algemeen 

Cr-C. (2-1) 0,446 -0,238 0,624 --0,476 -0,279 --0,449 0,195 

Cr-C. (3-2) -0,103 0,341 --0,451 0,301 0,459 0,006 0,050 

Cr-C. (3-1) 0,458 0,045 0,4 1 3  -0,373 0,128 -0,473 0,259 

Onderkaak IC-afstand (2-1) IC-afstand (3-2) 

Algemeen Extracties Non-Extracties Algemeen Extracties Non-Extracties Algemeen 

Cr-C. (2-1) 0,124 --0,253 0,421 --0,560 --0,688 -0,056 -0,280 

Cr-C. (3-2) -0,263 -0,106 -0,133 0,405 0,436 0,131 0,060 

Cr-C. (3-1) -0,008 --0,281 0,280 -0,342 -0,474 0,020 -0,241 

Algemeen: significantiegrens op 5% onbetrouwbaarheidsniveau tweezijdig voor R=0,396 (n:25). 

Extractiegevallen: significantiegrens op 5% onbcuouwbaarheidsniveau tweezijdig voor R=0,576 (n:12). 

Non-extractiegevallen: significantiegrens op 5% onbetrouwbaarheidsniveau tweezijdig voor R=0,576 (n=12). 

IC-afstand (3-1) 

Extracties Non-Extracties 

-0,331 0,424 

0,502 0,433 

0,099 0,213 

IC-afstand (3-1) 

Extracties Non-Extracties 

-0,759 0,388 

0,298 -0,056 

-0,595 0,25 1 



coëfficiënten berekend tussen veranderingen in IC-afstand en veranderingen in Cr-C 

(zie tabel 4.2.). Tussen veranderingen in IC-afstand en Cr-C tijdens de behandeling 

werd een significante correlatiecoëfficiënt gevonden (R= 0,446, zie tabel 4.2.). Uit 

de gemiddelde waarde van de IC-afstand BK 2-1 (=1 6,94) en de standaarddeviatie 

( = 19,34) volgt dat in de steekproef het zwaartepunt rechts van de Y-as zal liggen 

in het correlatiediagram (X=IC 2-1 , Y=Cr-C 2-1). Daarenboven kan uit de gemiddel

de waarde van de Cr-C 2-1 (=0) afgeleid worden dat de abcis van dat zwaartepunt 

op de X-as ligt. Op grond van deze uitkomsten mogen we verwachten dat de meer

derheid der punten uit onze steekproef in de kwadranten I en II zal liggen en dat er 

geen reden is om aan te nemen dat er meer punten in kwadrant I dan in kwadrant II 

zullen liggen. Uit de t-toetsen (zie tabel 3 . 1 .) blijkt dat è verschillen in Cr-C niet 

significant zijn (t-toets voor elk der verschillen =0). Dit komt omdat de gemiddelden 

telkens nul zijn. De t-toets voor de IC-afstand 2-1 is wel significant. Gemiddeld 

neemt de IC-afstand toe tijdens de behandeling. 

Uitgaande van deze gegevens kan voor de populatie de volgende verwachting uit

gesproken worden. De tendens bestaat dat, hoe groter, respectievelijk kleiner, het 

verschil in IC-afstand is tussen eind en begin van de behandeling, des te groter, 

respectievelijk kleiner, het verschil is in Cr-C tussen eind en begin van de behan

deling (een negatief verschil dat naar nul evolueert, wordt ook als vergroting 

gedefinieerd). Aangezien het zwaartepunt van de steekproef op de X-as tussen de 

kwadranten I en II ligt, kan voor de populatie de volgende verwachting uitge

drukt worden: Voor de meeste patiënten geldt dat, naarmate tijdens de behan

deling de winst in de IC-afstand groter is, de tendens bestaat dat het ruimteverlies 

(Cr-C 2-1 negatief) kleiner is of de ruimtewinst groter is (Cr-C 2-1 positief). De 

punten gelegen boven de X-as stellen ruimtewinst voor terwijl de punten onder 

de X-as ruimteverlies voorstellen tijdens de behandeling. 

b. Onderkaak 

Analoog met de bovenkaak vonden we in de onderkaak op elk tijdstip van 

onderzoek geen significante correlatie tussen de IC-afstand en de Cr-C (zie tabel 

4.1). 

Wel bleek een correlatie te bestaan tussen veranderingen in IC-afstand en Cr-C in 

de periode na de behandeling (R=0,405, zie tabel 4.2). 

In het uitgetekende correlatiediagram (X=IC 3-2, Y=Cr-C 3-2) zouden we uit

gaande van de gemiddelde waarden en standaarddeviaties van beide variabelen (zie 

tabel 3 . 1 .) de meeste punten naar alle waarschijnlijkheid links van de Y-as vinden. 

Uitgaande van de puntenverdeling in het correlatiediagram, een positieve 

significante correlatiecoëfficiënt en een significante t-toets voor het verschil in 
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Cr-C, geldt voor de meeste patiënten als belangrijke conclusie dat, naarmate de 

IC-afstand na de behandeling kleiner is, de tendens bestaat dat het verschil in 

Cr-C tussen na-onderzoek en eind van de behandeling eveneens kleiner is. 

(Dit laatste verschil kan zowel positief als negatief zijn, en wanneer dit van nul 

naar een negatieve waarde evolueert, wordt hiermee eveneens een verkleining 

bedoeld). Dus hoe kleiner de IC-afstand na behandeling, des te groter het ruimte

verlies, of des te kleiner de ruimtewinst. 

3. Extractiegevallen (n=I 2) 

a. Bovenkaak 

In extractiegevallen kon geen correlatie aangetoond worden tussen de Cr-C en de 

IC-afstand op elk tijdstip van onderzoek. (zie tabel 4.1). Ook veranderingen in 

Cr-C gecorreleerd aan de veranderingen in IC-afstand, zijn niet significant. 

b. Onderkaak 

In de onderkaak daarentegen werd een negatieve correlatie tussen de ver

anderingen in Cr-C tussen eind en begin van de behandeling en de veranderingen 

in IC-afstand na de behandeling gevonden (R= -0,688). Uit de toetsen blijkt (zie 

tabel 3 .2.) dat het verschil in Cr-C tussen eind en begin van de behandeling ge

middeld niet van nul verschilt (t-toets is niet significant), terwijl de IC-afstand in 

de periode na de behandeling gemiddeld verkleint. In het scatterdiagram (X=IC 

3-2, Y=Cr-C 2-1 )  zullen de meeste punten van onze steekproef naar alle waar

schijnlijkheid links van de Y-as liggen en er is geen reden om aan te nemen dat er 

meer punten in kwadrant III dan in kwadrant IV zullen liggen. Uitgaande van 

deze gegevens kan voor het grootste gedeelte van de populatie verwacht worden 

dat naarmate tijdens de behandeling de ruimtewinst groter of het ruimteverlies 

kleiner is, de IC-afstand kleiner is in de periode na de behandeling. 

Een significante negatieve correlatiecoëfficiënt werd eveneens gevonden tussen de 

veranderingen in Cr-C tijdens de behandeling en de uiteindelijke veranderingen in 

IC-afstand tussen na-onderzoek en begin van de behandeling (R= -0,759, zie tabel 

4.2.). 
Beide verschillen zijn gemiddeld niet van nul verschillend ( t-toetsen zijn niet 

significant). 

De tendens bestaat, dat naarmate de Cr-C tijdens de behandeling groter, respec

tievelijk kleiner is, het uiteindelijk verschil in IC-afstand tussen na-onderzoek en 

begin van de behandeling kleiner, respectievelijk groter is. 
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Ook blijkt een significante negatieve correlatie voor te komen tussen de verande

ringen in uiteindelijk verschil van de Cr-C (tussen na-onderzoek en begin van de 

behandeling) en die van de IC-afstand eveneens tussen na-onderzoek en begin van 

de behandeling (R=-0,595); beide verschillen zijn gemiddeld niet van nul verschil

lend. 

Voor de meeste patiënten geldt de tendens dat, hoe kleiner, respectievelijk groter, 

de IC-afstand is geworden tussen na-onderzoek en begin van de behandeling, des 

te kleiner, respectievelijk groter, het uiteindelijk ruimteverlies is of des te groter, 

respectievelijk kleiner, de uiteindelijke ruimtewinst is tussen na-onderzoek en 

begin van de behandeling. 

4. Gevallen waarbij niet geëxtraheerd is 

a. Bovenkaak 

Er kon geen correlatie aangetoond worden tussen de IC-afstand en de Cr-C op elk 

tijdstip van onderzoek (zie tabel 4.1 .). Alleen tussen veranderingen in IC-afstand 

en Cr-C tijden de behandling blijkt een significante correlatie voor te komen (R= 
0,624, zie tabel 4.2.). Gemiddeld zijn deze veranderingen van nul verschillend (zie 

tabel 3.3.). Voor de meeste patiënten geldt dat, hoe meer de IC-afstand toeneemt 

tijdens de behandeling, des te groter de ruimtewinst is voor de incisieven in 

dezelfde periode. 

b. Onderkaak 

Ook in de onderkaak kon geen statistisch verband aangetoond worden tussen de 

IC-afstand en de Cr-C op elk tijdstip van onderzoek (zie tabel 4.1 .). 
Evenmin werd een significante correlatiecoëfficiënt gevonden tussen verande

ringen in IC-afstand en veranderingen in Cr-C (zie tabel 4.2.). 

4.4. Discussie 

Er kan niet gesproken worden van een aantoonbaar statistisch verband tussen 

IC-afstand en de Cr-C op elk tijdstip van onderzoek (zie tabel 4.1 .). 
Alleen in de groepen "Algemeen" en "Gevallen waarbij niet geëxtraheerd is" 

werden in de bovenkaak significante correlatiecoëfficiënten gevonden tussen de 

veranderingen in IC-afstand tijdens de behandeling en de veranderingen in Cr-C 
in dezelfde periode (Ralg = 0,446, Rn-extr = 0,624). 
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De veranderingen in Cr-C zijn gemiddeld niet van nul verschillend in beide 
groepen. De verschillen in IC-afstand tussen eind en begin van de behandeling zijn 
wel significant. 
Voor de meeste patiënten uit deze groepen geldt dat, naarmate tijdens de 
behandeling de winst in IC-afstand groter is, de tendens bestaat dat het ruimte· 
verlies (Cr-C 2-1 = negatief) kleiner is of de ruimtewinst (Cr-C 2-1 = positief) groter 
is. 

In de groep "Algemeen" blijkt in de onderkaak een correlatie te bestaan tussen 
de veranderingen in Cr-C in de periode na de behandeling, en de veranderingen in 
IC-afstand in dezelfde periode (zie tabel 4.2.). 
De t-toetsen voor beide verschillen zijn significant. Voor de meeste patiënten 
geldt in de onderkaak dat, hoe kleiner de IC-afstand is geworden in de periode na 
de behandeling, des te groter is het ruimteverlies in dezelfde periode. In de 
extractiegroep is bij de onderkaak-metingen de correlatie-coëfficiënt tussen de ver
anderingen in IC-afstand tussen na-onderzoek en begin van de behandeling, en de 
veranderingen in Cr·C in dezelfde periode negatief en significant (R= -0,595). 
Beide verschillen zijn gemiddeld niet van nul verschillend (zie t-toetsen in tabel 
3.10.). De tendens bestaat dat, hoe groter, respectievelijk kleiner, het uiteindelijk 
verschil in IC-afstand tussen na-onderzoek en begin van de behandeling (Iè 3- 1) 
is, des te groter, respectievelijk kleiner, het uiteindelijk ruimteverlies is of des te 
kleiner, respectievelijk groter, de uiteindelijke ruimtewinst is tussen na-onderzoek 
en begin van de behandeling. 
Hierbij dient opgemerkt te worden dat een negatief verschil (IC 3-1), dat in 
absolute waarde kleiner wordt, als een vergroting van het uiteindelijk verschil 
tussen na-onderzoek en begin van de behandeling gedefiniëerd wordt. Slechts in 
enkele gevallen werd significantie gevonden tussen veranderingen in IC-afstand en 
veranderingen in Cr-C tussen dezelfde tijdstippen van onderzoek. Uit deze 
gegevens blijkt niet duidelijk, dat er een statistisch verband bestaat tussen de 
veranderingen in IC-afstand en de mate van crowding. 
Zonder meer kan niet gesteld worden, dat hoe groter de IC-afstand is of wordt, 
des te groter de ruimtewinst wordt. Evenmin kan een vermindering van crowding 
zonder meer verwacht worden na vergroting van de IC-afstand. 
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HOOFDSTUK S 

ROTATIES 

5. 1. Inleiding 

Gegevens uit de litteratuur en klinische ervaring doen vermoeden dat de correctie 

van de geroteerde stand van gebitselementen vaak niet stabiel is. 

In dit deel van het onderzoek worden de rotaties van boven- en onderincisieven 

die tijdens de verschillende onderzoekperiodes optraden, gemeten en onderling 

vergeleken. In geen van de gevallen werd gingivectornie of gingivotornie uitge

voerd. 

Bij een aantal van de gevallen is, met name in het onderfront, niet actief (met 

voor die speciale reden ontworpen apparatuur) aan de correctie van rotaties ge

werkt. 

Voor specifieke gegevens betreffende het onderzoekmateriaal wordt verwezen 

naar hoofdstuk 2.1 .  

5.2. Meetwijze 

In het klinisch spraakgebruik wordt met een rotatie meestal bedoeld een be

weging rondom een lengte as van het element. Men onderscheidt: 

1 .  axiale rotaties (rotaties rond een as door het wortelkanaal) en 

2. mesiale of distale marginale rotaties (rotaties rond een as evenwijdig met de 

axiale as t.h.v. de mesiale of distale margo). 

Deze definities zijn voor het meten op gebitsmodellen niet goed bruikbaar. 

Een moeilijkheid bij het meten van rotaties op gebitsmodellen is dat de lengte-as 

van een element niet te bepalen is. 

Het meten van rotaties werd daarom op de volgende wijze verricht: Het te regi

streren gebitsmodel werd zodanig onder de microscoop gebracht dat steeds lood

recht op het occlusievlak gekeken werd. (zie 2.2. 1 .) Daarna werden de rotaties 
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gemeten waarbij de rotatie-assen loodrecht op het occlusievlak staan en even· 

wijdig lopen met de inkijkrichting van de microscoop. 

Aangezien de inkijkrichting door de microscoop waarschijnlijk lang niet altijd 

evenwijdig loopt met de asrichting van het element, zijn de gemeten verander· 

ingen tussen tijdstippen van onderzoek geen rotaties rond de axis van de elemen

ten. De opgemeten rotaties zijn rotaties rondom assen loodracht op het occlusie

vlak. 

Op de incisale rand van de incisieven werd mesiaal en distaal een punt bepaald 

waarvan de coördinaten met behulp van de Optocom werden geregistreerd. Het 

betreft de rotatiepunten 0205 en 0206, 0209 en 02 10, 0213,  0214, 021 7  en 

02 18,  0305, 0306, 0309, 03 10, 03 13,  03 14, 03 1 7  en 03 1 8. (zie figuren 2.2. en 

2.3.) Per element werd door deze twee punten een lijnstuk gedefinieerd. 

De hoek die elk van deze lijnstukken maakte met de mediaanlijn werd gemeten. 

De mediaanlijn werd gedefinieerd door de punten 0323 en 0324. (zie fig. 2.3.) 
Aangezien onder- en bovenmodel met behulp van de oriëntatietoren (zie 2.2. 1 . 1 .) 
in occlusie t.o.v. elkaar gefixeerd werden, werd deze lijn ook als tweede been 

voor de diverse hoeken bij de onderkaakmetingen gebruikt. Bij het meten van 

rotaties hebben we ons niet bekommerd over het feit of de tijdens de behande

ling opgetreden rotatie uit orthodontisch oogpunt bezien gunstig is of niet. 

Gezocht is naar een mogelijk verband tussen eventuele rotaties vastgesteld tijdens 

de behandeling, in de periode na de behandeling en tussen na-onderzoek en begin 

van de behandeling. 

5.3. Kwantitatieve evaluatie van rotaties 

1 .  Wijze van presenteren 

Van elk der vier boven- en onderincisieven werd een scatterdiagram getekend dat 

het verband aangeeft tussen de mate van rotatie tijdens en na de behandeling (zie 

grafieken 5 . 1 . t/m 5.8.). 

In de tabellen 5.1 . en 5.2. zijn de bevindingen ondergebracht. Naar gelang de 

ligging der verschillende punten in het scatterdiagram is onderscheid gemaakt 

tussen zeven types (zie tabellen 5 . 1 .  en 5.2.). 
1 .  Tot type A behoren de punten die gelegen zijn in de kwadranten II en IV. 

Zij zijn de voorstelling van de patiënten waarbij recidief is opgetreden. 

Gezien de definitie van recidief ( 1 . 1 .2.) is geen rekening gehouden met de 
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Grafiek 5 . 1 .  Verband tussen de veranderingen in geroteerde stand tijdens de behan

deling (2-1 )  en die na de behandeling (3·2) van de 1 2  (n = 25). 
Grafiek 5 .2.  Verband tussen de veranderingen in geroteerde stand tijdens de behan

deling (2-1) en die na de behandeling (3-2) van de 2 1  (n = 25). 

Grafiek 5 .3. Verband tussen de veranderingen in geroteerde stand tijdens de behan

deling (2-1 )  en die na de behandeling (3-2) van de 1 1  (n = 25). 

Grafiek 5 .4. Verband tussen de veranderingen in geroteerde stand tijdens de behan

deling (2-1) en die na de behandeling (3-2) van de 22 (n = 25). 
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Grafiek 5 .5 . Verband tussen de veranderingen in geroteerde stand tijdens de behan
deling (2-1) en die na de behandeling (3-2) van de 32 (n = 25). 

Grafiek 5 .6. Verband tussen de veranderingen in geroteerde stand tijdens de behan
deling (2-1) en die na de behandeling (3-2) van de 3 1  (n = 25). 

Grafiek 5 .7 . Verband tussen de veranderingen in geroteerde stand tijdens de behan
deling (2-1) en die na de behandeling (3-2) van de 41 (n = 25). 

Grafiek 5 .8.  Verband tussen de veranderingen in geroteerde stand tijdens de behan
deling (2-1) en die na de behandeling (3-2) van de 42 (n = 25). 
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mogelijkheid dat elementen naar links of naar rechts zijn gedraaid zodat 
onderscheid tussen de punten in de kwadranten Il en IV niet van belang is. 

2. De punten gelegen onder de Z-as in kwadrant Il en boven de Z-as in kwa
drant IV behoren tot het type B :  Bij deze patiënten draaiden de incisieven in 
de periode na de behandeling verder terug dan de beginsituatie (meer dan 
1 00%recidief). 

3. Tot type C behoren de punten gelegen in kwadrant II boven de Z-as, en in 
kwadrant IV onder de Z-as. Zij zijn de voorstelling van de patiënten waarbij 
minder dan 1 00% recidief werd geconstateerd. 

4. De patiënten waarbij 100% recidief is opgetreden zijn voorgesteld door de 
punten gelegen op de Z-as in de kwadranten Il en IV. Deze punten behoren 
tot type D. 

5. De patiënten waarbij de vastgestelde rotatie tijdens de behandeling verder 
doorging in de periode na de behandeling behoren tot type E. De punten zijn 
weer te vinden in de kwadranten 1 en m. 

6. Type F groepeert de punten die patiënten voorstellen waarbij de rotatie die 
plaatsvond tijdens de behandeling, onveranderd is gebleven in de periode na 
de behandeling. Deze punten liggen op de X-as en niet in de oorsprong. 

7. Tot type G behoren de patiënten waarbij tijdens de behandeling de incisieven 
niet in stand veranderd zijn maar in de periode na de behandeling wel zijn 
gaan draaien. In het scatterdiagram vinden we deze punten weer op de Y-as 
en niet in de oorsprong. 

8. De patiënten waarbij voor elk der incisieven op de drie tijdstippen van onder
zoek gelijke waarden zijn opgemeten, behoren tot type H. Deze punten zijn 
weer te vinden in de oorsprong van het scatterdiagram. 

2. Bevindingen (n=25) 

a. Bovenkaak (tabel 5. 1.) 

De bovenincisieven werden tijdens de behandeling gemiddeld over 6,6° gedraaid. 
Bij 1 1  patiënten (=44%) werd recidief van de 12 geconstateerd. 
Bij 1 2  patiënten (=48%) werd recidief van de 1 1  geconstateerd. 
Bij 1 5  patiënten (=60%) werd recidief van de 2 1  geconstateerd. 
Bij 1 2  patiënten ( =48%) werd recidief van de 22 geconstateerd. 
Bij de interpretatie van deze gegevens moet rekening gehouden worden met de 
definitie van recidief (zie 1 . 1 .2.). 

79 



Tabel 5 . 1 .  Schematische weergave van de punten verdelingen in de grafieken 5.1 .  t/m 5.4. 

1 2  1 1  21 22 

BOVENKAAK c .... = = ta ta c ta ta Cl.l Cl.l Cl.l Cl.l c u c u c u = u 0 0 0 0 "' ... "' ... "' ... "' ... "' p.. "' p.. "' p.. "' p.. 

type A 
punten gelegen in de 
kwadranten II en IV 1 1  44 12  48 15 60 12 48 

type B 
'.)unten gelegen in kwa-
drant II onder de Z-as 
en in kwadrant IV bo-
ven de Z-as 4 16 2 8 1 4 2 8 

type C 
punten gelegen in kwa-
drant II boven de Z-as 
en in kwadrant IV onder 
de Z-as 6 24 10 40 12 48 8 32 

type D 
punten gelegen in de 
kwadranten II en IV op 
de Z-as 1 4 0 0 2 8 2 8 

type E 
punten gelegen in de 
kwadranten I en III 9 36 7 28 9 36 10  40 

type F 
punten gelegen op de 
X-as en niet in het 
0-punt 4 16 2 8 1 4 3 1 2  

type G 
punten gelegen op de 
Y-as en niet in het 
0-punt 1 4 3 12 0 0 0 0 

type H 

punten gelegen in het 
0-punt 0 0 1 4 0 0 0 0 
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Wanneer bijvoorbeeld een element tijdens de behandeling 1 0° gedraaid is, en in 

de periode na de behandeling wordt een terugval van 1 ° geregistreerd in de rich

ting van de oorspronkelijke situatie, dan wordt hier toch van recidief gesproken. 

Van de patiënten waarbij recidief werd vastgesteld, draaide de 12 gemiddeld 63% 

terug, de I l  gemiddeld 46,0%, de 21 gemiddeld 53,7% en de 12 gemiddeld 68,7%. 

Uit deze cijfers blijkt dat de centrale incisieven gemiddeld iets minder terugdraai

en dan de laterale incisieven. 

Tien van de in totaal 1 00  ondi:rzochte bovenincisieven (=10%) vertonen in de 

periode na de behandeling geen verandering. 

Van 9 hiervan kan gezegd worden dat de V!!§tgestelde verandering tijdens de be

handeling in de periode na de behandeling L:>ehouden bleef. Bij de andere patiënt 

werd noch tijdens, noch na de behandeling eajge rotatie geregistreerd. 

b. Onderkaak (tabel 5.2. ) 

Tijdens de behandeling werden de onderinci§ieven gemiddeld over 6,9° gedraaid. 

Bij 1 6  patiënten (=64%) werd recidief van de 32 vastgesteld. 

Bij 1 5  patiënten (=60%) werd recidief van de 3 1  vastgesteld. 

Bij 1 5  patiënten (=60%) werq recidief van de 41 vastgesteld. 

Bij 1 9  patiënten (=76%) werd recidief van de 42 vastgesteld. 

Van de patiënten waarbij recidief vastgesteld werd, draaide de 32 gemiddeld 
90,5% terug, de 3 1  gemiddeld 59,7%, de 41 gemiddeld 71 ,2% en de 42 gemid

deld 1 09,8%. Gemiddeld blijken de centrale incisieven in de onderkaak minder 

terug te draaien dan de laterale. Van de 100 onderzochte onderincisieven werd 

bij één incisief (= 1%) na rotatie tijdens de behandeling, geen verandering in ro

tatiestand waargenomen in de periode na de behandeling. Dit element draaide 6° 

tijdens de behandeling. Bij één onderincisief kon noch tijdens noch na de be

handeling enige rotatie geregistreerd worden. 

5.4. Verband tussen veranderingen van rotatiestand tussen de tijdstif pen rqn 
onderzoek 

Het verband tussen de rotaties waargenomen tijdens de behandeling en de uit-
1 

eindelijke rotaties tussen na-onderzoek en begin van de behandeling werd onder-:.' ... 1 Ti0 \VC'I U r 

zocht. Deze correlatie werd per element berekend. 
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Tabel 5 .2. Schematische weergave van de punten verdelingen in de grafieken 5.5 .  t/m 5.8. 

32 31 41 42 

ONDERKAAK ... c 3 c c ö! c "' "' !3 "' "' c t> t> t> c t> 
0 c 0 c 0 0 "' ... "' ... "' ... "' ... "' c.. "' c.. "' c.. "' Q. 

type A 
punten gelegen in de 
kwadranten Il en IV 16 64 15 60 15 60 19 76 
type B 
punten gelegen in kwa-
dran t II onder de Z-as 
en in kwadrant IV bo-
ven de Z-as 6 24 4 16 4 16 1 1  44 

type C 
punten gelegen in kwa-
dran t II boven de Z-as 
en in de kwadrant IV on-
der de Z-as 8 32 8 32 10 40 7 28 

type D 
punten gelegen in de 
lwadranten Il en IV op 
de Z-as 2 8 3 12 1 4 1 4 

type E 
punten gelegen in de 
kwadranten I en III 9 36 9 36 9 36 6 24 

type F 
punten gelegen op de 
X-as en niet in het 
0-punt 0 0 0 0 1 4 0 0 

type G 
punten gelegen op de 
Y-as en niet in het 
0-punt 0 0 0 0 0 0 0 0 

type H 

punten gelegen in het 
0-punt 0 0 1 4 0 0 0 0 
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a. Bovenkaak (tabellen 5.3. en 5.5. ) 

Alle vier correlatiecoëfficiënten zijn positief en in hoge mate significant. 

Uit de gemiddelde waarde en de standaarddeviatie van elk dezer blijkt dat: 

a. de gemiddelden dicht bij nul liggen. (Ze hebben daarenboven ongeveer gelijke 

waarden) 

b. de staarddeviaties van beide variabelen nagenoeg gelijk zijn. 
Hier volgt uit dat de globale richting van de puntenwolk dicht bij de as zou 

liggen die in het correlatiediagram (X=2-l ,  Y=3-1) een hoek van 45° maakt met 

X- en Y-as, en dat het grootste aantal punten dezer puntenwolk bijna gelijkelijk 

verdeeld is over de kwadranten 1 en III. 

Tabel 5.3. Statistische gegevens over rotaties tij
dens de behandeling en rotaties tus
sen na-onderzoek en begin van de 
behandeling van de onderincisieven 
(n=25). 

Variabelen x s 

1 1  (2-1) -1 . 100 7.335° 

(3-1 ) -1 , 10° 7,095° 

21 (2-1) 1,95° 8,209° 

(3-1) 3,14° 8,039° 

1 2  (2-1) -2,04° 8,336° 

(3-1) -1 ,82° 9,058° 

22 (2-1) 0,72° 1 0,323° 

(3-1 ) 0,54° 10,883° 

De gemiddelde verschillen liggen dicht bij nul. Dit is te verklaren doordat het 

naar links of naar rechts draaien van elementen, de gemiddelde rotaties klein 

maken. De gemiddelde rotatie van b.v. de 1 1  tijdens de behandeling is 1 , 1°. De 

absolute waarde van de gemiddelde rotatie van het bedoelde element is daaren

tegen 6,7°. 

Voor de bovenincisieven kan gesteld worden dat bij de rotaties uitgevoerd tijdens 

de behandeling de tendens bestaat dat deze correcties in hoge mate stabiel zijn. 

Hoe groter, respectievelijk kleiner, de hoek is waarover geroteerd is tijdens de 

behandeling, des te groter respectievelijk kleiner is het uiteindelijk verschil tussen 

na-onderzoek en begin van de behandeling. Tussen de vastgestelde rotaties tijdens 
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de behandeling en die in de periode na de behandeling kon geen correlatie aange
toond worden (zie tabel 5.5.). 

b. Onderkaak (tabellen 5.4. en 5.5.) 

Uit de gegevens van tabel 5.4. blijkt dat een overeenkomstige redenering kan 

worden opgesteld voor 3 van de 4 onderincisieven. De correlatiecoëfficiënten zijn 
niet zo hoog maar wel significant (zie tabel 5 .5.) Ook hiervoor geldt dat hoe 

groter, respectievelijk kleiner, de hoek is waarover geroteerd is tijdens de behan

deling des te groter, respectievelijk kleiner, is het uiteindelijk verschil van deze 

hoek tussen na-onderzoek en begin van de behandeling. 

De tendens tot stabiliteit is niet zo groot als bij de bovenkaaksmetingen, maar is 

wel aantoonbaar. 
Voorts werd een mogelijk verband onderzocht tussen de rotaties vastgesteld tij
dens de behandeling, en die na de behandeling. Slechts bij de 3 1  (R=0.49 1)  en de 

42 {R=0.542) werd een significante correlatiecoëfficiënt gevonden (tabel 5.5 .). 
De puntenverdelingen van de steekproeven zijn weergegeven in de grafieken 5.6. 
en 5.8. 
Voor de 31 en de 42 geldt de tendens dat naarmate de rotatie groter, respectieve

lijk kleiner is tijdens de behandeling, de mate van recidief in de periode na de 

behandeling groter, respectievelijk kleiner is. 

Tabel 5.4. Statistische gegevens over rotaties tij
dens de behandeling en rotaties tus
sen na-onderzoek en begin van de 
behandeling van de onderincisieven 
(n=25). 

variabelen x s 

3 1  (2-1) -1 ,35° 9,816° 

(3-1 ) -1 ,34° 8,786° 

41 (2-1) -0,95° 8,409° 

(3-1) -0,50° 9,1 38° 

32 (2-1) -2,32° 8,739° 

(3-1) -2,95° 9,800° 

42 (2-1) -0,1 10 7,661° 

(3-1)  -0,1 1° 8,223° 
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Tabel 5.5.Correlatiecoëfficiënten tussen rotaties van boven- en onderinci
sieven in de diverse periodes van onderzoek. 

1 1  (3-2) 1 1  (3-1) 21 (3-2) 2 1  (3-1) 
r 1 1  (2-1) -0,329 0,850 1 21 (2-1) -0,303 0,857 

12 (3-2) 1 2  (3-1) 22 (3-2) 22 (3-1) 1 32 (2-1) -0,089 0,877 1 22 (2-1) -0,036 0,936 

31 (3-2) 31 (3-1) 41  (3-2) 41 (3-1) r 31 (2-1) -0,491 0,736 r 41 (2-1) -0,3 1 3  0,678 

32 (3-2) 32 (3-1)  42 (3-2) 42 (3-1) r 32 (2-1) -0,293 0,662 1 42 (2-1) -0,542 0,320 

Significantiegrens op 5% onbetrouwbaarheidsniveau is 0,396 (n=25). 

5. 5. Discussie 

De rotaties waarvan hier sprake is, zijn betrekkelijk klein (gemiddeld 6,6° in de 

boven- en 6.9° in de onderkaak). Gezien deze waarden ligt de klinische betekenis 

hiervan niet zonder meer voor de hand. Onderincisieven zijn iets meer onderhevig 

aan recidief dan bovenincisieven. 

Zowel in de boven- als in de onderkaak draaien de centrale incisieven in de perio

de na de behandeling minder terug dan de laterale. Hieruit blijkt dat de breedte 

der incisieven niet van doorslaggevend belang is in de onderzochte groep. In hogere 

mate voor de bovenkaak maar ook voor de onderkaak geldt dat bij rotaties waar

genomen tijdens de behandeling, de tendens bestaat dat deze correcties op 

moment van na-onderzoek nog steeds kunnen worden onderkend. Deze is sterker 

naarmate de vastgestelde rotatie tijdens de behandeling groter is. Alleen voor 2 

onderincisieven (3 1 en 42) kon worden aangetoond dat naarmate de rotatie gro

ter, respectievelijk kleiner is tijdens de behandeling, de mate van recidief in de 

periode na de behandeling groter, respectievelijk kleiner is. 
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HOOFDSTUK 6 

VERANDERING VAN DE TRANSVERSALE AXIALE INCLINATIE 

6. 1. Inleiding 

Bij orthodontische correctie van de stand van de incisieven in boven- en onder
kaak, komt het vaak voor dat voor het verkrijgen van goede contactpunten tussen 
de elementen en een harmonische incisale lijn, wijzingen in transversale axiale in
clinatie nodig zijn (definitie zie 2.2.3.1 .). Aangezien de tot nu toe op stabiliteit 
en recidief onderzochte variabelen geen uniform beeld opleverden, lijkt het ge
wenst ook aan dit soort correcties afzonderlijk aandacht te besteden. Het ligt 
immers geenszins voor de hand dat de stabiliteit van deze vergelijkbaar zou zijn 
met die van sagittale inclinatie veranderingen. 
Een analyse van veranderingen in transversale axiale inclinatie lijkt te meer zinvol 
omdat, voor zover kon worden nagegaan, dergelijke bepalingen niet eerder op ge
bitsmodellen werden verricht. Zoals blijkt uit de betreffende paragraaf in hoofd
stuk 2 (zie 2.3 . 1 .) beschreven, bleek het ontwerpen van een aparte nieuwe meet
methode noodzakelijk. Aangezien bij vele van de in dit onderzoek opgenomen 
patiënten actief behandeld is met een opbeet om de diepte van de beet en met 
name de stand van het onderfront te beihvloeden, is het onderzoek beperkt tot 
een analyse van de veranderingen in de stand van de vier onderincisieven. Veron
dersteld werd dat, als veranderingen optraden, ze in het onderfront het duide
lijkst waarneembaar zouden zijn, zodat ook een indruk over stabiliteit en recidief 
verkregen zou kunnen worden. 

6.2. Meetwijze 

Zoals in hoofdstuk 2.2.3 .2. is beschreven, wordt de transversale axiale inclinatie 
van een element uitgedrukt in een bepaalde hoek. Naar de afzonderlijke onderin
cisieven werden deze respectievelijk benoemd als :  
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hoek a van de 3 2, hoek {3 van de 3 1 ,  hoek 'Y van de 41 en hoek ö van de 41. 

Een inclinatieverandering kan in twee richtingen plaatsvinden. Wanneer deze in de 
richting van C (zie figuur 2.5.) optreedt, krijg de meting een + teken; in het 
andere geval een - teken. Zoals uit de cijfers blijkt zijn de opgemeten verandering
en gering. Dit geldt voor elk van de vier incisieven tussen de drie tijdstippen van 
onderzoek. 

6.3. Bevindingen 

1 .  Gemiddelde waarden 

Uit de metingen blijkt dat kippingen bij elke onderincisief afzonderlijk in twee 
richtingen voorkomen. De gevonden waarden voor de gemiddelden zijn daardoor 
vrij klein. 
Wat de veranderingen tijdens de behandeling betreft, valt het op dat de opge
meten waarden voor de linker onderincisieven gemiddeld negatief zijn en die voor 
de rechter onderincisieven gemiddeld positief. 
Gemiddeld blijken de onderincisieven tijdens de behandeling naar het tandboog
midden toe te kippen. Hieruit valt niet zonder meer af te leiden dat de inclinatie
veranderingen het gevolg zijn van een grotere spreiding van de wortels van de 
incisieven in transversale zin. Het is echter wel waarschijnlijk dat dit in een aan
tal gevallen is opgetreden. Dit aspect is niet verder onderzocht. 
In tabel 6.1 . zijn ook de gemiddelden en standaarddeviaties ondergebracht van de 
absolute waarden der opgemeten veranderingen naast de relatieve waarde voor x 

en s. Hieruit blijkt dat ook deze gemiddelde waarden relatief klein genoemd 
kunnen worden. 
Gemiddeld werd elke onderincisief 3° gekipt tijdens de behandeling. In de perio
de na de behandeling veranderde de transversale axiale inclinatie met gemiddeld 
2,5°. Tussen na-onderzoek en begin van de behandeling werd een gemiddelde 
hoekverandering geregistreerd van 3 ,5°. 

2. Correlaties 

Allereerst werd gezocht naar een mogelijke correlatie tussen veranderingen in 
transversale axiale inclinaties tijdens de behandeling en in de periode na de be
handeling. Alleen voor de 3 1  werd een significante correlatiecoëfficiënt gevonden 
(zie tabel 6.2.). Hieruit volgt dat slechts bij dit element in de steekproef recidief
tendensen aangetoond konden worden. 
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Tabel 6.1 .  Statistische gegevens over veranderingen in transversale axiale inclinaties tussen de 
diverse tijdstippen van onderzoek. 

i1 s 

a 2- a 1 (32) - 1 ,0° 4,0° 
/3 2- /3 1 (3 1)  -0,4° 4,2° 
'Y 2- 'Y 1 (41)  0,5° 3,9° 
ó 2- ó 1 (42) 1 ,40 3,4° 
ct 3- a 2  (32) 0,3° 2,2° 
/3 3- /3 2  (31) -0,9° 4,8° 
'Y 3- -y 2 (41)  1 ,40 3,0° 
8 3- 8 2 (42) 0,2° 3,2° 
a 3- a l  (32) -0,8° 4,0° 
/3 3- /3 1  (31) -1 ,3° 4,9° 

'Y 3- -y l (41) 1 ,9° 5 ,0° 

ó 3- ó 1 (42) 1,6° 4,3° 

lxl = gemiddelden van de absolute waarden. 
l sl = standaarddeviaties van de absolute waarden. 

1x1 \s i 

2,6° 3,1° 

3,2° 2,7° 

3,0° 2,6° 

3,0° 2,0° 

1 ,9° 1 ,2° 

3,2° 3,7° 

2,4° 2,3° 

2,5° 2,0° 

2,8° 2,9° 

3,4° 3,7° 

4,5° 2,8° 

3,3° 3,1° 

Tabel 6.2. Correlatiecoëfficiënten tussen veranderingen in transversale axiale inclinatie in de 
diverse periodes van onderzoek. 

a 3 - a 2  a 3 - a l  
a 2 - a  1 -0,275 0,842 

/3 3 - /3 2 /3 3 - /3 1 
/3 2 - /3 1 -0,4 1 0  0,453 

r 3 - r 2 -y 3 - 'Y l  
r 2 - r 1 0,001 0,793 

ó 3 - Ó 2 ó 3 - Ó 1 
ó 2 - 8  1 -0,152 0,672 

Significantiegrens op 5% onbebrouwbaarheidsniveau tweezijdig voor R = 0,389 (n=26). 

Voor elk der onderincisieven kon een correlatie aangetoond worden tussen de ver
anderingen in transversale axiale inclinaties tijdens de behandeling en tussen na
onderzoek en begin van de behandeling. Hieruit volgt dat de tendens bestaat dat, 
hoe groter, respectievelijk kleiner, de verandering in transversale axiale inclinatie 
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Grafiek 6.1 . Verband tussen de veranderingen in transversale axiale inclinatie 
tijdens de behandeling ( a 2- a 1)  en die tussen na-onderzoek en begin 
van de behandeling (a 3- a 1) van de 32 (n= 26). 

Grafiek 6.2. Verband tussen de veranderingen in transversale axiale inclinatie 
tijdens de behandeling ((3 2- (3 1)  en die tussen na-onderzoek en begin 
van de behandeling (fj 3- (3 l) van de 31 (n= 26). 

Grafiek 6.3 .  Verband tussen de veranderingen in transversale axiale inclinatie 
tijdens de behandeling ('y 2- 'Y 1)  en die tussen na-onderzoek en begin 
van de behandeling('Y 3- 'Y l) van de 41 (n= 26). 

Grafiek 6.4. Verband tussen de veranderingen in transversale axiale inclinatie 
tijdens de behandeling (6 2- 6 1)  en die tussen na-onderzoek en begin 
van de behandeling (6 3- 6 1) van de 42 (n= 26). 
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is tijdens de behandeling, des te groter, respectievelijk kleiner, is het uiteindelijk 

verschil tussen na-onderzoek en begin van de behandeling. De vastgestelde ver
andering is op moment van na-onderzoek duidelijk te onderkennen. 

Voor elk der incisieven is de puntenverdeling uit de steekproef weer te vinden in 

een scatterdiagram (zie grafieken 6 . 1 .  t/m 6.4.). In tabel 6.3 . zijn de resultaten van 

elke afzonderlijke groep onderincisieven uitgezet om onderlinge vergelijking te verge

makkelijken.  In de hieronder volgende bespreking wordt nader ingegaan op de 

puntenverdelingen in de vier scatterdiagrammen. 

Tabel 6.3. Schematische weergave van de puntenverdeling in de grafieken 6.1 .  t/m 6.4. 

a (3 

n % n 

Kw. 1 5 1 9,2 7 
II 3 1 1 ,5 2 
III 1 3  50  1 2  
IV 3 1 1 ,5 3 

y (1-IV) 2 7 ,7 1 
x (1-11) 1 
X (IIl-IV) 

totaal 26 99,9 26 

Cl'. = transversale axiale inclinatie van de 32 
(3 = transversale axiale inclinatie van de 3 1  
"{ = transversale axiale inclinatie van de  4 1  
ó = transversale axiale inclinatie van de  42 

'Y 

% n % 

26,9 16 61 ,5 
7 ,7 2 7,7 

46,2 7 26,9q 
1 1 ,5 1 3,8 
3,8 
3,8 

99,9 26 99,9 

Y (1-IV) = punten gelegen op de Y-as tussen de kwadranten 1 en IV. 
X (1-11) = punten gelegen op de X-as tussen de kwadranten 1 en Il. 
X (III-IV) = punten gelegen op de X-as tussen de kwadranten III en IV. 

n 

15 
3 
5 
2 

1 

26 

8 

% 

57,7 
1 1 ,5 
19,2 
7 ,7 

3,8 

99,9 

De kwadranten 1 en III bevatten de punten die de voorstelling zijn van die pa

tiënten waarbij veranderingen van de axiale inclinaties tijdens de behandeling op 

moment van na-onderzoek te onderkennen zijn of waarbij die verandering m de 

periode na de behandeling nog verder is doorgegaan. Bij elk van de onderincisieven 

worden de meeste punten in deze kwadranten waargenomen (voor a: 69,2%, voor 

(3: 73,1%, voor r: 88,4% en voor o :  76,9%). Uit deze hoge percentages volgt dat 

de onderincisieven zich min of meer als een homogene groep gedragen. In de 
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kwadranten II en IV liggen die punten, waarbij na een verandering van de trans

versale axiale inclinatie tijdens de behandeling voor meer dan 100% recidief is 

opgetreden in de periode na de behandeling (voor a: 23,0%, voor (3: 1 9,2%, voor 

-y: 1 1 ,5% en voor ö :  19 ,2%). Ook hier blijkt opnieuw dat de onderincisieven zich 

min of meer als een homogene groep gedragen. 

De punten gelegen op de Y-as zijn de voorstelling van de patiënten waarbij tij

dens de behandeling geen verandering in transversale axiale inclinatie werd gecon

stateerd en waarbij in de periode na de behandeling wel verandering optrad. 

Dit kwam voor bij één van de incisieven van drie patiënten {zie tabel 6.3.). De 

punten gelegen op de X-as stellen de patiënten voor waarbij tijdens de behande

ling veranderingen van de transversale axiale inclinaties werden opgemeten en in 
de periode na de behandeling voor 1 00% recidief optrad. Dit kwam slechts bij de 

42 van één patiënt voor (zie tabel 6.3.). 

Uit de puntendistributie in de scatterdiagrammen 6. 1 .  t/m 6.4. en uit de significante 
correlatiecoëfficiënten kan voor de populatie de volgende verwachting uitgesproken 

worden: Voor elk der onderincisieven bestaat de tendens dat, hoe groter, respectie

velijk kleiner, de verandering in transversale axiale inclinatie is tijdens de behande
ling, des te groter, respectievelijk kleiner, is het uiteindelijke verschil tussen na

onderzoek en begin van de behandeling. 

6.4. Discussie 

Een kipping naar het tandboogrnidden toe werd tijdens de behandeling bij de mees
te onderincisieven geconstateerd. (bij de 32 in 61 ,5% der gevallen, bij de 3 1  in 
57 ,7% der gevallen, bij de 41 in 69 ,2% der gevallen en bij de 42 in 69,2% der 
gevallen.) 
Hierbij dient wel opgemerkt te worden dat hier sprake is van hoekveranderingen in 
de grootte-orde van gemiddeld 3°. Recidieftendensen in de periode na de behande

ling konden niet aangetoond worden. De vastgestelde veranderingen in transversale 
axiale inclinaties die tijdens de behandeling optraden, waren bij elk der 4 onderin
cisieven op het moment van na-onderzoek nog te onderkennen. 
Als conclusie gebaseerd op de hier beschreven meetresultaten en berekeningen, kan 
met enige voorzichtigheid worden gesteld dat inclinatieveranderingen van de onder

i11cisieven volgens een bepaald patroon optreden (kipping naar het tandboogrnidden 

toe), en bovendien dat deze veranderingen betrekkelijk stabiel zijn. 
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HOOFSTUK 7 

VERANDERING VAN DE SAGITTALE INCLINATIE VAN BOVEN- EN 

ONDERINCISIEVEN 

7. 1 .  Inleiding 

In een groot aantal gevallen is de reductie van de sagittale overbeet het voor
naamste doel van een behandeling. De afname van de sagittale overbeet kan 
gebeuren door: 
1 .  retruderen van het bovenfront 
2. protruderen van de onderincisieven 
3.  verplaatsing van de mandibula naar ventraal. 
4. verplaatsing van de maxilla naar dorsaal 
5 .  een combinatie van twee of meer van deze bewegingen. 
Klinische ervaring leert, dat bij het re- of protruderen van de boven- en 
onderincisieven met uitneembare apparatuur, sagittale axiale inclinatie
veranderingen optreden. Deze inclinatieveranderingen kunnen worden gere
gistreerd op schedelröntgenprofielfoto's. 
In dit hoofdstuk zijn de mogelijke correlaties nagegaan tussen de veranderingen in 
sagittale inclinatie van boven- en onderincisieven tussen diverse tijdstippen van 
onderzoek. 
Of de mate van inclinatieverandering die optreedt bij verkleining van de sagittale 
overbeet samenhangt met de afstand waarover de sagittale overbeet gereduceerd 
werd, is één van de vragen waarop een antwoord werd gezocht. Voorts wordt het 
verband onderzocht tussen veranderingen in sagittale axiale inclinaties van de 
bovenincisieven en verandering in sagittale overbeet tussen de diverse tijdstippen 
van onderzoek. 
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7.2. Meetmethode 

De bepaling van cefalometrische meetpunten en vlakken is beschreven in 
hoofdstuk 2 en geïllustreerd in figuur 2.1 1 .  Als bepaling voor de sagittale axiale 
inclinatie van de bovenincisief werd de hoek gekozen tussen de as van de meest 
naar ventraal staande bovenincisief en de lijn S-N (zie figuur 7 . 1 .). 
De sagittale inclinatie van de onderincisief werd voorgesteld door de hoek tussen 
de as van de meest naar ventraal staande onderincisief en het mandibulavlak (zie 
ouk figuur 7 . 1)  De meetmethode aangewend bij het bepalen van de sagittale 
overbeet (S.O.) wordt beschreven in hoofdstuk 8.2.2. 

Figuur 7 .1 .  Bepaling van de sagittale axiale inclinatie van de boven- en onderincisief. 

7.3. Bevindingen 

1 .  Gemiddelde waarde 

De gegevens zijn weergegeven in tabel 7 . 1 . Gemiddeld werd de hoek die de 
sagittale inclinatie van de boven-incisieven weergeeft 10,7° kleiner tijdens de 
behandeling (s= 7 ,5°). Uit de t-toets blijkt dat deze verandering significant is. Na 
de behandeling werd deze hoek 2,8° groter (s= 3 ,6°). Ook deze verandering 
blijkt significant te zijn. 

Tijdens de behandeling is in tegenstelling tot de sagittale inclinatie van de 
bovenincisief, de sagittale inclinatie van de onderincisief gemiddeld veel minder 
veranderd. 
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Tabel 7 . 1 .  Statistische gegevens over veranderingen in sagittale inclinatie van 
de boven- en onderincisieven en de sagittale overbeet tussen de 
diverse tijdstippen van onderzoek. 

cefalometrische onderzoek 
variabele periode x 

S-N- L!.i 2-1 -1 0,1° 
3-1 - 7 ,9° 

3-2 2,8° 
M-P- 7 2-1 - 1 ,7° 

3-1 - 1 ,2° 
3-2 0,6° 

s.o. 2-1 - 4,4 mm 
3-1 - 3,7 mm 
3-2 0,5 mm 

S-N· iL :  sagittale inclinatie van de bovenincisieven 
M-P· '11 : sagittale inclinatie van de onderincisieven 
S.O.: sagittale overbeet 

s t 

7,5° 7,418  
8,0° S,1 35 
3,6° 4,044 
5 ,5° 1 ,607 
6,7° 0,931 
4,5° 0,693 

2,5 mm 9,328 
2,4 mm 8,170 
0,8 mm 3,3 1 2  

Significantiegrens op 5 %  onbetrouwbaarheidsniveau tweezijdig voor t=2,0S6 
(n=27). 
Significantiegrens op 5% onbetrouwbaarheidsniveau tweezijdig voor t=2,052 
(n=28). 

n 

27 
27 
27 
27 
27 
27 
28 
28 
28 

De laatstgenoemde hoek werd tijdens de behandeling gemiddeld 1 ,7° (s= 5 ,5°) 
kleiner. De t-toets voor dit verschil is niet significant ( t= 1 ,607). De gemiddelde 
verandering van deze hoek na de behandeling bedroeg 0,6° (s= 4,5°) en ook deze 

verandering is niet significant (t= 0,693). 

2. Correlaties 

a. Sagittale inclinatie van de bovenincisieven 

De correlatie is nagegaan tussen de veranderingen van de sagittale inclinatie van 
de bovenincisieven tijdens en na de behandeling. 
De situatie in de steekproef (n= 27) is weergegeven in het scatterdiagram grafiek 
7 . 1 . 
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Grafiek 7 .1 .  Verband tussen veranderingen in sagittale axiale inclinatie van de bovenincisieven 
tijdens (S-N-J, (2-1)) en in de periode na de behandeling (S-N-J, (3-2)). n= 27 

1. In kwadrant I ligt één punt (3,7%): Een vergroting van de sagittale inclinatie van 

de bovenincisief tijdens de behandeling werd gevolgd door een verdere vergroting in 
de periode na de behandeling. 

2. In kwadrant II wordt geen enkel punt teruggevonden. Van geen enkele patiënt 
kan gezegd worden dat een vergroting in sagittale inclinatie van de bovenincisief 
tijdens de behandeling gevolgd werd door een verkleining van deze hoek in de 

periode na de behandeling. 
3. Vier punten (= 14,8%) liggen in kwadrant III. Bij deze patiënten ging een ver
kleining van de hoek (S-Ni.L) tijdens de behandeling gepaard met een verdere ver

kleining in de periode na de behandeling. 

4. Veruit het grootste aantal, d.i. 19  punten (= 70,4%) ligt in kwadrant IV. Bij deze 
gevallen werd recidief geconstateerd nadat tijdens de behandeling de sagittale incli
natie van de bovenincisief werd verkleind. 
Van de 26 punten die links van de Y-as liggen (zij zijn de voorstelling van de 

patiënten waarbij de hoek S-N- J., verkleind werd tijdens de behandeling) is er 
slechts één weer te vinden boven de Z-as. 
Dit betekent, dat slechts bij één van de 1 9  patiënten met recidief, voor meer dan 
100% recidief optrad. Bij de 1 8  andere gevallen trad minder dan 1 00% recidief 
op; er is echter wel een duidelijke variatie zoals valt af te leiden uit de ligging van 
de punten in het betrokken deel van kwadrant IV. 

Op de X-as tussen de kwadranten IIl en IV liggen drie punten. Bij deze patiënten 
(1 1 , 1%) trad een verkleining op van de hoek S-N-.1 tijdens de behandeling. In de 

periode na de behandeling werd geen wijziging geconstateerd. De aangebrachte 
verandering in het bovenfront bleek stabiel. 

95 



Tabel 7 .2. Correlatiecoëfficiënten tussen veranderingen in sagittale axiale incli
natie van de bovenincisieven tussen de diverse tijdstippen van 
onderzoek. 

S-N-t!J S·N·t!J 
(2-1 ) (3-1 ) 

S-N-J..s(3-1 ) 0,895 

S-N·J,P-2) -0,1 1 1  0,344 

Significantiegrens op 5% onbetrouwbaarheidsniveau tweezijdig voor R=0,381 
(n=27). 

Enig verband tussen de mate van verandering in sagittale inclinatie van de 
bovenincisieven tijdens, en die na de behandeling kon niet aangetoond worden. 
De correlatiecoëfficiënt (R=-0,1 1 1) is negatief en niet significant. Een positieve 
correlatie (R= 0,895) kon aangetoond worden tussen de veranderingen van de 

hoek S-N- J, tijdens de behandeling en de uiteindelijke veranderingen van deze 
hoek tussen begin van de behandeling en moment van na-onderzoek. Dit kon ook 
verwacht worden gezien de ligging van de punten in grafiek 7 . 1 .  
Hieruit volgt dat bij 25  en 27 patiënten de steilere positie van de bovenincisief 
direct na afloop van de behandeling, bij het na-onderzoek aantoonbaar was in 
meerdere of mindere mate. 

De uiteindelijke verandering (S-N-J, (3- 1)) is des te groter, respectievelijk kleiner, 
naarmate de verandering van deze hoek tijdens de behandeling (S-N- Ji(2- l)) groter, 

respectievelijk kleiner is. 

b. Verband tussen de sagittale inclinatie van de bovenincisieven en de sagittale 
overbeet 

Tussen de veranderingen in sagittale inclinatie tijdens de behandeling en de 
veranderingen van de sagittale· overbeet in dezelfde periode werd een positieve 
significante correlatiecoëfficiënt gevonden. (R= 0,8 17, zie tabel 7.3.) De t-toetsen 
voor beide variabelen zijn ook significant (zie tabel 7 . 1 .). 

Voor de meeste patiënten geldt de tendens dat hoe kleiner de hoek die de 
sagittale inclinatie van de bovenincisief voorstelt is geworden tijdens de 

behandeling, des te kleiner is de sagittale overbeet in deze periode geworden. Er 
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Tabel 7 .3. Correlatiecoëfficiënten tussen veranderingen in sagittale axiale incli
natie van de bovenincisieven en veranderingen in sagittale overbeet 
tussen de diverse tijdstippen van onderzoek. 

S-N- J. S-N- .1 S-N- J. 
(2-1) (3-1) (3-2) 

s.o. (2-1 ) 0 ,8 17 0,650 -0,273 
s.o. (3-1 ) 0,817  0,696 -0,168 
s.o. (3-2) -0,185 0,032 0,333 

Significantiegrens op 5% onbetrouwbaarheidsniveau tweezijdig voor R=0,381 
(n=27). 

kon geen correlatie aangetoond worden tussen beide variabelen in de periode na 
de behandeling. De veranderingen in sagittale overbeet in deze periode zijn 
daarenboven gemiddeld niet significant (zie tabel 7. 1 .) .  
In de periode tussen na-onderzoek en begin van de behandeling werd tussen beide 
variabelen wel een correlatie gevonden (R= 0,696). Voor de meeste patiënten geldt 
dat hoe groter de reductie is in sagittale overbeet tussen na-onderzoek en begin van 
de behandeling, des te kleiner is de hoek geworden die de sagittale inclinatie van de 
bovenincisief voorstelt. 

c. Sagittale inclinatie van de onderincisieven 

Nagegaan is het verband tussen veranderingen in sagittale axiale inclinatie van de 
onderincisieven tijdens de behandeling en in de periode na de behandeling. 
De situatie in de steekproef (n= 27) is weergegeven in een scatterdiagram (zie 
grafiek 7 .2.). 

1. Rechts van de Y-as liggen 10 punten (37,0%). Bij deze patiënten werd de sagittale 
inclinatie tijdens de behandeling vergroot (de onderincisief is naar labiaal gekipt). In 
de periode na de behandeling gedroegen deze patiënten zich als volgt: Bij drie van 

i l  
deze gevallen (= 1 1 ,1 % van het totaal aant� �tiënten) werd recidief vastgesteld 
(punten gelegen in kwadrant II). Bij vijf van deze patiënten (18,5%) ging deze 
verandering, aangebracht tijdens de behandeling, na de behandeling nog verder door 
in dezelfde richting (punten gelegen in kwadrant I). Bij twee van deze patiënten 
(7,4%) werd in de periode na de behandeling geen verandering va8tgesteld (punten 
gelegen op de X-as). 
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Grafiek 7 .2. Verband tussen veranderingen in sagittale axiale inclinatie van de onderincieven 
tijdens (M.P.-T (2-1)) en in de periode na de behandeling (M.P.- T (3-2)). n= 27 

2. Zestien van de 27 punten (59,2% van de gevallen) liggen links van de X-as. De 
hoek M-P-T werd verkleind tijdens de behandeling. Elf punten werden waargeno
men in kwadrant IV. Dit betekent dat, van de 16 patiënten waarvan de sagittale 
axiale inclinatie van de onderincisief tijdens de behandeling werd verkleind, bij elf 
recidief optrad. 
Bij vijf ging een verkleining van deze hoek tijdens de behandeling, in de periode na 
de behandeling nog verder door (punten gelegen in kwadrant III). Uit de berekening 
van de correlatiecoëfficiënt blijkt dat enig verband tussen veranderingen in sagittale 
axiale inclinatie van de onderincisieven niet aantoonbaar is. 
Tussen de veranderingen in sagittale inclinatie van de onderincisieven tijdens de 
behandeling enerzijds, en die tussen na-onderzoek en begin van de behandeling 
anderzijds kon wel een correlatie aangetoond worden (R= 0,745, zie tabel 7.4). 

Tabel 7 .4. Correlatiecoëfficiënten tussen veranderingen in sagittale axiale incli
natie van de onderincisieven tussen de diverse tijdstippen van onder
zoek. 

M.P.- T M.P.- T 
(2-1 ) (3-1 ) 

1 

M.P.-Î (3-1) 0,745 
M.P.- Î (3-2) -0,1 10 0,581 

Significantiegrens op 5% onbetrouwbaarheidsniveau tweezijdig voor R= 0,381 
(n= 27). 
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Van enige homogeniteit in de verandering van de grootte van de hoek M-P.!f 
tussen de diverse tijdstippen van onderzoek is hier geen sprake : De veranderingen 
van beide variabelen zijn niet significant (zie tabel 7.1 .). De veranderingen 
vastgesteld tijdens de behandeling zijn bij de meeste patiënten op moment van 
na-onderzoek te onderkennen en wel in die mate dat, hoe groter, respectievelijk 
kleiner deze verandering is tijdens de behandeling, des te groter, respectievelijk 
kleiner is het uiteindelijk verschil tussen na-onderzoek en begin van de be
handeling. 

Tussen de veranderingen in sagittale inclinatie van de onderincisief enerzijds en 
veranderingen in sagittale overbeet anderzijds tussen de diverse tijdstippen van 
onderzoek kon geen correlatie aangetoond worden (zie tabel 7.5.) 

Tabel 7 .5. Correlatiecoëfficiënten tussen veranderingen in sagittale axiale incli
natie van de onderincisieven en veranderingen in sagittale overbeet 
tussen de diverse tijdstippen van onderzoek. 

M.P.- 'î M.P.- Î M.P.- Î 
(2-1) (3-1) (3-2) 

s.o. (2-1 ) -0, 172 -0,283 -0,189 
s.o. (3-1 ) -0,060 -0,278 -0,309 
s.o. (3-2) 0,348 0,099 -0,260 

Significantiegrens op 5% onbetrouwbaarheidsniveau tweezijdig voor R= 0,381 
(n= 27). 

7.4. Discussie 

Zoals blijkt uit grafiek 7.1  is de hoek S-N- tL tijdens de behandeling in de meeste 
gevallen verkleind. Deze verkleining zou verklaard kunnen worden door kipping van 
de centrale bovenincisieven t.g.v. retrusie van het havenfront met behulp van uit
neembare apparatuur. Huggins en Birch (1 964) onderzochten bij 82 patiënten de 
stabiliteit van de bovenincisieven na retrusie. Zij onderzochten de afstand waar
over de bovenincisieven bewogen tijdens de behandeling. Alhoewel deze on
derzoekers de verplaatsing van de incisale rand van de bovenincisieven opmaten, 
en in het eigen onderzoek veranderingen in inclinatie van deze incisieven werden 
onderzocht kan toch worden gesproken van een opmerkelijke overeenkomst. In 
het eigen onderzoek werd in 7 1 ,4% van de gevallen recidief vastgesteld terwijl 
Huggins en Birch bij 69% van de patiënten recidief vaststelden. 
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Uit het eigen onderzoek blijkt verder nog dat van alle patiënten waarbij de sagittale 
inclinatie van de bovenincisieven tijdens de behandeling verkleinde (20 gevallen) bij 
1 8  patiënten voor minder dan 1 00% recidief vastgesteid werd. Voor de populatie 
kan verwacht worden dat na verkleining van de sagittale inclinatie der boveninci
sieven tijdens de behandeling in de meeste gevallen in gevariëerde mate recidief 
optreedt. De vastgestelde verkleining van S-N- J., tijdens de behandeling kon echter 
bij 25 van de 27 patiënten onderkend worden op moment van na-onderzoek. 

Hoe groter de reductie in sagittale inclinatie van de bovenincisief is tijdens de 
behandeling, des te duidelijker is de uiteindelijke reductie tussen na-onderzoek en 
begin van de behandeling. 

De positieve significante correlatiecoëfficiënt die gevonden werd tussen de 
veranderingen in sagittale inclinatie van de onderincisieven tijdens de behandeling 
(2-1) enerzijds, en de veranderingen tussen na-onderzoek en begin van de be
handeling (3-1) anderzijds, leidt tot de volgende conclusie : De tendens bestaat 
dat hoe groter, respectievelijk kleiner, deze verandering is tijdens de behandeling 
des te groter, respectievelijk kleiner, is het uiteindelijk verschil tussen na-onderzoek 
en begin van de behandeling. Van homogeniteit in de verandering van de hoek 
M-P-1' tijdens de behandeling is echter geen sprake (de t-toetsen zijn niet sig
nificant). Bij 10 patiënten vergrootte deze hoek tijdens de behandeling en bij 1 6  
patiënten werd een verkleining van deze hoek vastgesteld. Bij één patiënt trad 
tijdens de behandeling geen verandering op van deze hoek. 
Misschien vindt dit verschijnsel een verklaring in het feit dat bij de meeste 
patiënten in tegenstelling tot de situatie in de bovenkaak de therapie niet 
specifiek gericht was op het veranderen van de inclinatie van het onderfront. 
Uit de bovenstaande gegevens blijkt dat in dit onderzoek het gedrag van de 
bovenincisieven verschilt van de onderincisieven. 
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HOOFDSTUK. 8 

SPEE-CURVE, VERTICALE EN SAGITTALE OVERBEET 

8.1. Inleiding 

Tijdens de groei van het tandkaakstelsel treden er veranderingen op tussen 
verticale en sagittale overbeet. Over de ontwikkeling van de Spee-curve bestaan 
voor zover wij konden nagaan geen gegevens. Op grond van klinische ervaring 
werden echter veranderingen in de Spee-curve wel in het onderzoek betrokken. 
Gemiddeld wordt tijdens de groei-periode de beet geleidelijk minder diep 
(Moorrees 1969) en wordt de sagittale overbeet iets kleiner (Björk 194 7). 
Moorrees heeft bovendien aangetoond dat in individuele gevallen niet te voor
spellen is wat er met de diepte van de beet gebeuren zal tijdens de groeiperiode. 
Bij vele klasse 11/1 afwijkingen komt een diepe beet en een vergrote sagittale over
beet voor. Het resultaat van de behandeling van de diepe beet blijkt in een aantal 
gevallen niet stabiel, zo valt af te leiden uit litteratuurgegevens. Veel duidelijkheid 
hierover bestaat er niet. Ook de betekenis van de Spee-curve in dit verband is 
niet duidelijk. In dit deel van het onderzoek is getracht hierover enig inzicht te 
verkrijgen. Daartoe werden de verticale overbeet, de sagittale overbeet en de 
Spee-curve, hun veranderingen en hun onderling verband geanalyseerd. 

8.2. Meetmethode 

1 .  Spee-curve 

De punten 0101  tot en met 0 1 14 werden gebruikt bij het bepalen van de 
Spee-curve op elk moment van onderzoek. (zie fig. 2 .1 .) 
Het verschil in hoogte tussen het hoogste en het laagste punt van de groep 
punten 0101  tot en met 0 1 07 geeft de diepte van de linker Spee-curve weer. Het 
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verschil in hoogte tussen het hoogste en laagste punt van de groep punten 0 1 08 
tot en met 0 1 14 geeft de diepte van de rechter Spee-curve aan. 
De eigenlijke diepte van de Spee-curve werd berekend als het gemiddelde tussen 
de rechter en linker Spee-curve. 

2. Verticale en sagittale overbeet 

De verticale overbeet en de sagittale overbeet werden aan de hand van schedel
röntgenprofielfoto's bepaald. (zie figuur 8. 1 .) De verticale overbeet (=X) werd 
gedefinieerd als de afstand tussen de projecties van de incisale randen van de 
meest naar ventraal gelegen boven- en onderincisief op een loodlijn op S-N. De 
afstand tussen de projecties van deze punten op S-N vormt de sagittale overbeet 

(=Y). 

Figuur 8.1. Meetmethode van de sagittale en de verticale overbeet. 
x = verticale overbeet 
y = sagittale overbeet 
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8.3. Bevindingen 

1 .  Gemiddelde waarden 

Alle verschillen tussen de gemiddelde waarden zijn significant (t-toets) met 

uitzondering van de veranderingen in Spee-curve en de veranderingen in verticale 

overbeet in de periode na de behandeling (zie tabel 8.2.). 

Tabel 8.1 Statistische gegevens over de Spee-curve, de sagit
tale en de verticale overbeet op elk moment 
van onderzoek. 

Variabele x s n 

Spee-curve 1 3 ,2 mm 1,4 mm 27 
Spee-curve 2 2,8 mm 1 ,2 mm 27 
Spee-curve 3 2,6 mm 1 ,4 mm 27 
Verticale overbel"t 1 5 ,1 mm 2,2 mm 28 
Verticale overbeet 2 4,2 mm 1,8 mm 29 
Verticale overbeet 3 4,2 mm 2,0 mm 29 
Sagittale overbeet 1 6,9 mm 2,7 mm 28 
Sagittale overbeet 2 2,7 mm 1 ,0 mm 29 
Sagittale overbeet 3 3 ,2 mm 1 ,3 mm 29 

2. Verandering van de verticale overbeet 

a. Verband tussen veranderingen van de verticale overbeet tijdens en na de 

behandeling 

Allereerst werd gezocht naar een correlatie tussen de veranderingen in verticale 

overbeet tijdens en na de behandelingsperiode. De onderzochte correlatie

coëfficiënt is significant en negatief (zie tabel 8.5.:R=-0,406), hetgeen de tendens 

zou aangeven dat hoe groter de verandering in verticale overbeet is tijdens de 

behandeling, des te meer recidief er optreedt. 

Uit de gemiddelde waarde en de standaarddeviatie van de veranderingen in ver

ticale overbeet in de periode na de behandeling (zie table 8.2) volgt dat in deze 

periode slechts geringe wijzigingen in de verticale overbeet zijn opgetreden. 
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Tabel 8.2. Statistische gegevens over veranderingen in Spee-curve, sagittale en ver
ticale overbeet tussen de diverse tijdstippen van onderzoek. 

ic s t-toets 

Spee-curve (2-1) --0,3 mm 1 , 1  mm 1 ,418 
(3-2) --0,2 mm 1 ,1  mm 0,945 
(3-1) --0,5 mm 1 ,3 mm 2,000 

Verticale (2-1 ) -0,9 mm 1 ,4 mm 3,407 
overbeet (3-2) 0,1 mm 0,9 mm 0,589 

(3-1 ) -0,8 mm 1 ,3 mm 3,262 

Sagittale (2-1 ) -4,2 mm 2,7 mm 8,244 
overbeet (3-2) 0,5 mm 0,9 mm 2,944 

(3-1 ) -3,7 mm 2,4 mm 8,1 7 1  

Significantiegrens op 5% onbetrouwbaarheidsniveau tweezijdig voor 
t= 2,056 (n= 27) en voor t= 2,052 (n= 28). 

n 

27 
27 
27 

28 
28 
28 

28 
28 
28 

b. Verband tussen veranderingen van de verticale overbeet tijdens de behandeling 

en tussen na-onderzoek en begin van de behandeling 

Een duidelijke correlatie blijkt te bestaan tussen de veranderingen van verticale 

overbeet tijdens de behandeling en die tussen na-onderzoek en begin van de 

behandeling. (R=0,807, zie tabel 8.5). 

Daarenboven zijn de opgemeten verschillen significant (zie t-toetsen, tabel 8.2.). 
In het correlatie-diagram (X=V.0.2-1 ,Y=V.0.3-1)  zou het zwaartepunt van de 

puntenwolk in kwadrant III liggen: Naar alle waarschijnlijkheid zouden we de 

meeste punten in kwadrant 111 aantreffen. 

Uitgaande van deze gegevens kan voor de meeste patiënten de volgende tendens 

verwacht worden: Hoe groter de reductie in verticale overbeet tijdens de 

behandeling is, des te groter is de uiteindelijke beetlichting tussen na-onderzoek 

en begin van de behandeling. 

3. Verandering van de sagittale overbeet 

De verschillen in sagittale overbeet die gemeten zijn tijdens de behandeling, na de 

behandeling, en tussen na-onderzoek en begin van de behandeling zijn alle 

significant. (zie tabel 8.2.) 
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Gemiddeld werd tijdens de behandeling de sagittale overbeet 4,2 mm 
gereduceerd. (s=2,7 mm). 
Van deze gemiddelde correctie tijdens de behandeling bleek gemiddeld 89% ver
betering gehandhaafd op moment van na-onderzoek. 

a. Verband tussen veranderingen van de sagittale overbeet tijdens en na de 
behandeling 

Er blijkt een correlatie te bestaan tussen veranderingen van de sagittale overbeet 
tijdens en na de behandeling. (R=0,434, zie tabel 8 .6.). 
Indien het correlatiediagram (X=S.O. 2-1 ,  Y=S.O. 3-2) uitgetekend zou worden, 
zouden 26 van de 28 punten (93%) links van de Y-as liggen. Uit de stand
aarddeviatie en de gemiddelde waarde van S.O. (3-2) (x=0,5 mm, s=0,9 mm) kan 
afgeleid worden dat de meeste punten in kwadrant IV zouden vallen. 
Zeven punten (25%) zouden te vinden zijn in kwadrant Ill. Bij deze patiënten is 
de sagittale overbeet op het moment van na-onderzoek nog kleiner geworden dan 
zij aan het eind van de behandeling was. Zeventien punten ( 61 % ) zouden terug te 
vinden zijn in kwadrant IV van dit correlatiediagram terwijl twee punten (7%) op 
de X-as zouden liggen tussen de kwadranten III en IV. 
Uitgaande van een significante correlatiecoëfficiënt (R= -0,434) en significante 
t-toetsen voor beide verschillen (zie tabel 8.2), kan voor de meeste patiënten 
gesteld worden dat hoe groter iua verschil in sagittale overbeet is tussen eind en 
begin van de behandeling, des te groter is het verschil in sagittale overbeet tussen 
na-onderzoek en eind van de behandeling. Dit laatste verschil blijkt bij 7 pa
tiënten negatief te zijn. Bij deze 7 patiënten (d.i. in 25% der gevallen) is de 
sagittale overbeet op moment van na-onderzoek nog kleiner geworden dan op het 
einde van de behandeling. 

b .  Verband tussen veranderingen van de sagittale overbeet tijdens de behandeling 
en tussen na-onderzoek en begin van de behandeling 

Een significante correlatiecoëfficiënt werd gevonden tussen de veranderingen in 
sagittale overbeet tijdens de behandeling en uiteindelijk verschil in sagittale 
overbeet tussen na-onderzoek en begin van de behandeling. Uit de correlatie-tabel 
(zie tabel 8.5) blijkt dat deze correlatiecoëfficiënt in hoge mate significant is 
(R=0,941). 
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Het correlatiediagram is weergegeven in grafiek 8 . 1 :  
1 .  Geen enkel punt ligt in kwadrant 1 .  Van geen patiënt kon gezegd worden dat 
een vergroting van de sagittale overbeet tijdens de behandeling gepaard ging met 
een uiteindelijke vergroting van de sagittale overbeet tussen na-onderzoek en 
begin van de behandeling. 
2. In kwadrant II wordt 1 punt (3,6%) weergevonden. 
Bij deze patiënt werd een vergroting van de sagittale overbeet vastgesteld tijdens 
de behandeling. Deze vergroting ging bijna helemaal verloren in de periode na de 
behandeling. 
3 .  Zesentwintig van de 28 punten zijn weer te vinden in kwadrant III: Bij 92,8% 
der patiënten ging een reductie van de sagittale overbeet tijdens de behandeling 
gepaard met een uiteindelijke verkleining van de sagittale overbeet tussen 
na-onderzoek en begin van de behandeling. 
Op de Z-as ligt 1 punt: Bij 3 ,6% der patiënten is de sagittale overbeet op het eind 
van de behandeling precies gelijk aan die op moment van na-onderzoek. 
Onder de Z-as in kwadrant lII liggen 7 punten: Bij 25% van de patiënten is in de 
periode na de behandeling de sagittale overbeet nog verder verkleind. 
In kwadrant III liggen boven de Z-as 18  punten (64,3%): Deze punten stellen de 
patiënten voor waarbij een reductie van de sagittale overbeet tijdens de 
behandeling, in de periode na de behandeling tussen 0 en 100% is teruggevallen. 
4. Het punt gelegen in kwadrant IV is de grafische voorstelling van een patiënt 
waarbij de reductie van de sagittale overbeet tijdens de behandeling voor meer 
dan 100 is teruggevallen in de periode na de behandeling. Bij deze patiënt (=3,6%) 
is tijdens de behandeling de sagittale overbeet slechts 0. 1 mm verkleind. 

Uitgaande van de definitie van recidief, vermeld in hoofdstuk 1 (zie 1 . 1 .) kan 
gesproken worden van recidief in 67 ,8% van de gevallen ( =20 patiënten). Hierbij 
dient echter onmiddellijk gesteld dat het merendeel van de 20 punten dichtbij en 
één punt op de Z-as liggen. Bij deze patiënten trad weinig of geen recidief op. 

4. Correlaties tussen de verticale overbeet en de Spee-curve 

a. Verband tussen veranderingen van de verticale overbeet en de Spee-curve. 

Nagegaan is het verband tussen de verandering van de Spee-curve tijdens de 
behandeling (Spee-curve 2-1 )  en de verandering van de verticale overbeet eveneens 
tijdens de behandeling. (V.O. 2-1 )  De correlatiecoëfficiënt is significant en 
positief (R=0,402). De puntenverdeling is weergegeven in grafiek 8 .2. 
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Grafiek 8 . 1 .  Verband tussen veranderingen in sagittale overbeet tijdens de behan
deling (S.O. 2-1) en in de periode tussen na-onderzoek en begin van de 
behandeling (S.O. 3-1). n=28. 

Grafiek 8 .2 .  Verband tussen veranderingen in Spee-curve (Spee-curve 2-1 )  en ver
ticale overbeet (V.O. 2-1) tijdens de behandeling. n=27. 

Grafiek 8 .3 .  Verband tussen veranderingen in Spee-curve 3-1) en verticale overbeet 
(V.O. 3-1) in de periode tussen na-onderzoek en begin van de behan
deling. n=27. 

Bij 6 van de 27 patiënten (=22,2%) werd de verticale overbeet tijdens de 
behandeling groter: deze punten zijn terug te vinden rechts van de Y-as in de 
kwadranten 1 en Il. 
Bij 2 patiënten ( = 7 ,4%) werd noch de Spee-curve noch de verticale overbeet 
veranderd tijdens de behandeling. Een beetlichting tijdens de behandeling werd 
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geconstateerd bij 19  patiënten (= 70,4%). Deze punten zijn weer te vinden in de 
kwadranten III en IV. 
Een "afvlakking" van de Spee-curve werd vastgesteld bij 1 5  patiënten (55,5%). 
Deze punten zijn gelegen in de kwadranten II en III. 
Uitgaande van de puntendistributie in grafiek 8.2. en de significante correla
tiecoëfficiënt kan worden gesteld: De tendens bestaat dat een verkleining van de 
verticale overbeet tijdens de behandeling bij de meeste patiënten gepaard gaat 
met een vergroting van het verschil in Spee-curve tussen eind en begin van de 
behandeling. {dit verschil kan ook negatief zijn zoals blijkt uit grafiek 8.2.) 
Hieraan kan nog worden toegevoegd dat de verschillen in Spee-curve tussen eind 
en begin van de behandeling niet significant zijn. (zie tabel 8.2.) 
Een mogelijk verband tussen de veranderingen van Spee-curve tijdens de behan
deling {Sp 2-1) en de veranderingen van de verticale overbeet (V.O. 3-2) in de 
periode na de behandeling is eveneens nagegaan. De veranderingen Sp{2-1 )  en 
V.O. (3-2) zijn gemiddeld niet aantoonbaar. 
Daarenboven werd geen significante correlatiecoëfficiënt gevonden. (R= -0,10 1 ,  
zie tabel 8.3) 
Een statisch verband tussen de uiteindelijke veranderingen van de verticale over
beet tussen na-onderzoek en begin van de behandeling (V.O. 3-1 )  en de verande
ringen in Spee-curve tijdens de behandeling (Sp 2-1 )  kon niet aangetoond worden 
{R= 0,369, zie tabel 8.3 .). 
De veranderingen in Spee-curve tussen na-onderzoek en eind van de behandeling 
blijken niet significant. (tabel 8.2.) Er werd wel een significante correlatie
coëfficiënt {R= 0,471)  gevonden tussen de veranderingen van de Spee-curve en 
die van de verticale overbeet in de periode na de behandeling (zie tabel 8.3.) 
Beide veranderingen zijn echter niet significant. (zie tabel 8.2.) De practische 
betekenis van de correlatiecoëfficiënt is daarom gering. 

Tabel 8.3 Correlatiecoëfficiënten tussen veranderingen in 
Spee-curve en verticale overbeet tussen de 
diverse tijdstippen van onderzoek. 

v.o. v.o. v.o. 
(2-1) (3-2) (3-1 ) 

Spee-curve (2-1) 0,404 -0,101 0,369 
Spee-curve (3-2) -0,099 0,471 0,196 
Spee-curve (3-1) 0,271 0,294 0,480 

Significantiegrens op 5% onbetrouwbaarheidsniveau twee
zijdig voor R = 0,381 (n = 27). 
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Er blijkt wel een statistisch verband te bestaan tussen de uiteindelijke veran

deringen in verticale overbeet (tussen na-onderzoek en begin van de behandeling) 

en de veranderingen van de Spee-curve in dezelfde periode. (R= 0,480) 

Beide variabelen die verschillen voorstellen tussen situaties op moment van 

na-onderzoek en begin van de behandeling zijn daarenboven significant. 

De steekproef is weergegeven in een scatterdiagram (zie grafiek 8.3.). 

Twee punten zijn weer te vinden in kwadrant I :  Bij deze twee patiënten (7,4%) 

ging het uiteindelijk dieper worden van de beet tussen begin van de behandeling 

en na-onderzoek gepaard met het verdiepen van de Spee-curve. In kwadrant II 

zijn 4 punten weer te vinden: Bij 4 patiënten ( 14,8%) ging een vergroting van de 

verticale overbeet gepaard met een afvlakking van de Spee-curve. Veertien punten 

(5 1 ,8%) liggen in kwadrant III: zij zijn de voorstelling van die patiënten waarbij 

tussen begin van de behandeling en na-onderzoek een verkleining van de 

verticale overbeet gepaard ging met een afvlakking van de Spee-curve. 

Bij 7 patiënten (= 25 ,9%) ging de reductie van de verticale overbeet gepaard met 

het verdiepen van de Spee-curve. (punten gelegen in kwadrant IV). 

Voor 59,2% der patiënten geldt dat bij een verkleining, respectievelijk vergroting, 

van de verticale overbeet tussen begin van de behandeling en na-onderzoek de 

tendens bestaat dat de Spee-curve zal afvlakken, respectievelijk verdiepen, in de 

periode tussen beide momenten van onderzoek. (punten gelegen in de 

kwadranten 1 en III). 

b. Verband tussen de verticale overbeet en de Spee-curve op elk moment van 

onderzoek 

Alhoewel van de negen berekende, slechts drie significante correlatiecoëfficiënten 

gevonden werden tussen de diverse veranderingen in Spee-curve en verticale 

overbeet, blijkt wel op elk tijdstip van het onderzoek een verband te bestaan 

tussen de verticale overbeet en de Spee-curve (zie tabel 8.4.). 

De correlatiecoëfficiënten 0,591 ,  0,704 en 0,675 zijn allen positief en significant. 

Op elk moment van onderzoek geldt dat naarmate de Spee-curve diep is, de 

verticale overbeet eveneens diep is, en naarmate de Spee-curve vlak is, de verticale 

overbeet ook klein is. 
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Tabel 8.4. Correlatieco�fficiënten tussen de Spee-curve en de verticale overbeet 
op elk moment van onderzoek. 

v.o. v.o. v.o. 
1 2 3 

Spee-curve 1 0,591 0,563 0,565 
Spee-curve 2 0,472 0,704 0,662 
Spee-curve 3 0,422 0,558 0,675 

Significantiegrens op 5% onbetrouwbaarheidsniveau tweezijdig voor R= 0,381 
(n= 27). 

5. Verband tussen de veranderingen van de verticale en de sagittale overbeet. 

Alleen in de periode na de behandeling werd tussen de veranderingen van de 
verticale en de sagittale overbeet een positieve correlatie gevonden. (R= 0,443, zie 
tabel 8.5 .) Het belang van deze significante correlatiecoëfficiënt is matig: de 
gemiddelde veranderingen van de sagittale overbeet in de periode na de behan
deling bedragen 0,5 mm (s= 0,9 mm) en die van de verticale overbeet gemiddeld 
0,1 mm (s= 0,9 mm). De veranderingen van èe verticale overbeet in de periode 
na de behandeling zijn daarenboven niet significant. (zie tabel 8.2.) 

Tabel 8.5. Correlatiecoëfficiënten tussen veranderingen in sagittale en verticale 
overbeet tussen de diverse tijdstippen van onderzoek. 

s.o. s.o. s.o. v.o. v.o. 
(2-1 ) (3-2) (3-1) (2-1 ) (3-2) 

s.o. (3-2) -0,434 
s.o. (3-1) 0,941 -0,102 
v.o. (2-1) 0,010 -0,204 -0,065 
v.o. (3-2) -0,299 0,443 -0,163 -0,406 
v.o. (3-1 ) -0,182 0,067 -0,175 0,807 0,2 12  

Significantiegrens op 5% onbetrouwbaarheidsniveau tweezijdig voor R= C,375 
(n= 28). 
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8.4. Discussie 

Tussen de veranderingen van de verticale overbeet tijdens (V.O. 2-1 )  en tussen 

na-onderzoek en begin van de behandeling (V.O. 3-1) werd een significante 

correlatiecoëfficiënt gevonden. 

Hoe meer de verticale overbeet gereduceerd is tijdens de behandeling, des te 

groter is de uiteindelijke beetlichting tussen na-onderzoek en begin van de 

behandeling. Voor de meeste patiënten geldt de tendens dat hoe groter de 

beetlichting is tijdens de behandeling, des te groter het uiteindelijk effect hiervan 

is op moment van na-onderzoek. Een longitudinaal onderzoek door Björk ( 1953) 

bij 243 Zweedse jongens op 1 2- en 20-jarige leeftijd, naar de veranderingen in 
sagittale en verticale overbeet leverde de volgende gegevens : 

De variatie in sagittale overbeet is groter dan die in verticale overbeet op 

beide momenten van onderzoek. Grote individuele verschillen werden zowel 

voor de sagittale als voor de verticale overbeet geconstateerd. De sagittale 

overbeet verkleinde in het algemeen als de leeftijd steeg. (x = 0,7 mm, s = 1,2 

mm). Het onderfront vertoonde een verplaatsing naar ventraal t.o.v. het 

bovenfront. Over het algemeen verkleinde de verticale overbeet slechts weinig 

met een stijging van de leeftijd. (x = 0,5 mm, s = 1 ,4 mm). Gevallen met 

diepe beet vertoonden een grotere tendens te openen dan normale verticale 

overbeten terwijl open beten de neiging hadden te sluiten. 

In het eigen onderzoek werd de sagittale overbeet tijdens de behandeling 4,2 mm 

gereduceerd en in de periode na de behandeling werd gemiddeld recidief vastge

steld van 0,5 mm. Tussen begin van de behandeling en na-onderzoek verkleinde 

de sagittale overbeet dus gemiddeld ongeveer 3, 7 mm. Uitgaande van de bevin

dingen van Björk zou een gedeelte hiervan door groei verklaard kunnen worden. 

Het grootste gedeelte van de reductie en sagittale overbeet is echter wel toe te 

schrijven aan de behandeling. 

Uit de situatie der punten in grafiek 8.2. kan geconcludeerd worden, dat bij 93% 

der gevallen gebruikt in deze steekproef de reductie der sagittale overbeet die 

plaatsvond tijdens de behandeling in hoge mate gehandhaafd bleef, of dat de 

sagittale overbeet nog verder verkleinde in de periode na de behandeling. 

Er werd eveneens een correlatie gevonden tussen de veranderingen in sagittale 

overbeet tijdens en na de behandeling. (R= -0,434) 

Op elk moment van onderzoek blijkt wel een statistisch verband te bestaan 

tussen de verticale overbeet en de diepte van de Spee-curve. De tendens bestaat 

dat, hoe groter, respectievelijk kleiner de verticale overbeet is op elk moment van 

onderzoek, des te groter, respectievelijk kleiner de diepte van de Spee-curve is. 

(zie tabel 8.4.) 
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In de verschillende onderzoekperiodes kon tussen de veranderingen in verticale 

overbeet en Spee-curve een statistisch verband aangetoond worden. Alleen de 

significante correlatiecoëfficiënt tussen veranderingen van beide variabelen in de 

periode tussen begin van de behandeling en na-onderzoek verdient enige aandacht 

omdat beide onderzochte variabelen significant zijn. Voor de meeste patiënten 

geldt de tendens dat hoe meer de Spee-curve is afgevlakt tussen begin van de 

behandeling en na-onderzoek (Spee-curve 3-1 ), des te kleiner de verticale 

overbeet in dezelfde onderzoekperiode is. 

Bij de beoordeling van deze conclusie moet wel rekening gehouden worden met 

de manier waarop de Spee-curve werd bepaald. Een element dat net in doorbraak 

is, kan de diepte van de Spee-curve in hoge mate beihvloeden. Bestaande 

statistische verbanden tussen veranderingen in sagittale en verticale overbeet 

konden nauwelijks aangetoond worden. Alleen in de periode na de behandeling 

werd tussen beide variabelen een significante correlatiecoëfficiënt gevonden. De 

veranderingen van de verticale overbeet in de periode na de behandeling zijn 

gemiddeld echter niet van nul verschillend. 
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HOOFDSTUK 9. 

DE INTERINCISALE HOEK IN RELATIE TOT DE VERTICALE OVERBEET 

9. 1. Inleiding 

De onderlinge sagittale inclinatie van de incisieven en hun verticale relatie vormen 

bij de esthetische waardering van een gibit een belangrijk element. Een geihver

teerde of een sterk geprotrudeerde stand wordt in het algemeen als storend erva

ren. Een sterk afwijkende verticale relatie (open beet of diepe beet), heeft naar 

wordt aangenomen ongunstige functionele consequenties. De interincisale hoek (in 

het vervolg aangegeven als 1.1.H.) vormt de hoek tussen de asrichting van de inci

sieven op de tracing van de schedelröntgenprofielfoto. Meestal treden tijdens een 

orthodontische behandeling zowel in de interincisale hoek als in de verticale over

beet veranderingen op. De eventuele wijzingingen van de interincisale hoek tussen 

de diverse tijdstippen van onderzoek worden zowel onderling als aan de overeen

komstige veranderingen in verticale overbeet gecorreleerd. 

Om de tendens naar recidief of stabiliteit na te gaan, wordt eveneens gezocht 

naar een mogelijk verband tussen beide variabelen op elk tijdstip van onderzoek. 

9.2. Meetmethode 

De interincisale hoek werd gemeten als hoek tussen de lijnstukken, bepaald door 

de punten 5 en 6, en de punten 7 en 8 uit de cefalometrische metingen (zie 

hoofdstuk 2.3 .2. en figuur 2.1 1 .). 

De verticale overbeet (V.O.) werd gemeten zoals aangegegeven in hoofdstuk 8.2. 

(zie daar figuur 8.1 .). 
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9. 3. Bevindingen 

1 .  Gemiddelde waarden 

De resultaten van de metingen zijn weergegeven in tabel 9. 1 .  Tijdens de behande

ling werd de interincisale hoek gemiddeld 1 1 ,2° groter. In de periode daarna 

werd deze hoek 2,5° kleiner. De verticale overbeet werd gemiddeld 0,9 mm klei

ner tijdens de behandeling. In de periode na de behandeling veranderde de verti

cale overbeet niet. 

Tabel 9.1 Statistische gegevens over de interincisale hoek (1.1.H.) en de verticale overbeet 
(V.O.) op elk tijdstip van onderzoek. 

n l.l.H. s V.O. s 

Begin van de behandeling (1) 28 1 24,9° 7,1° 5 , 1  mm 2,2 mm 
Eind van de behandeling (2) 28 1 36,1° 10,1° 4,2 mm 1 ,7 mm 
Na-onderzoek (3) 28 1 33,6° 0,6° 4,2 mm 2,0 mm 

2. Correlaties 

a. Correlaties tussen de veranderingen van de interincisale hoek 

Het resultaat van de berekeningen is weergegeven in tabel 9.2. 

Tabel 9.2. Correlatiecoëfficiënten tussen veranderingen in de verticale overbeet (V.O.) en de 
interincisale hoek (1.1.H.) tussen de diverse tijdstippen van onderzoek. 

v.o. v.o. V.O. I.I.H. l.I.H. 
(2-1 ) (3-1) (3-2) (2-1 )  (3-1) 

v.o. (3-1) 0,807 
v.o. (3-2) -0,406 0,212 
I.I.H. (2-1) 0,479 0,565 0,082 
1.1.H. (3-1) 0,348 0,506 0,207 0,843 
I.I.H. (3-2) -0,176 -0,033 0,240 -0, 155 0,401 

Significantiegrens op 5% onbetrouwbaarheidsniveau tweezijdig voor R = 0,375 (n = 28). 

De correlatiecoëfficiënt tussen de veranderingen in 1.1.H. tijdens de behandeling 

(1.1.H. 2-1) en die na de behandeling (1.1.H. 3-2) is niet significant (R= -0,1 55). 

Een positieve correlatie (R= 0,843) werd gevonden tussen de veranderingen in 
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1.1.H. tijdens de behandeling (1.1.H. 2-1 )  en het uiteindelijk verschil van deze 

hoek tussen na-onderzoek en begin van de behandeling (1.1.H. 3-1 ). De opgetre

den verandering tijdens de behandeling is bij het na-onderzoek nog te onder

kennen. Uit tabel 9 .3 .  blijkt dat beide veranderingen significant zijn. 

Tabel 9.3. Aantal, gemiddelden, standaarddeviaties en t-waarden van veranderingen in inter
incisale hoek (1.1.H.) en verticale overbeet (V.O.) tussen de diverse tijdstippen van 
onderzoek. 

n x s t 

1.1.H. (2-1) 28 1 1,1° 9,7° 6,065 
(3-2) 28 -2,4° 5 ,7° 2,231  
(3-1) 28 8,7° 10,4° 4,434 

V.O. (2-1) 28 -0,9 mm l,4 mm 3,407 
(3-2) 28 O,l mm 0,9 mm 0,589 
(3-1) 28 -0,8 mm 1,3 mm 3,26 1 

Significatiegrens op 5% onbetrouwbaarheidsniveau tweezijdig voor t = 2,052 (n = 28). 

Het scatterdiagram van deze relatie is weergegeven in grafiek 9.1 .  
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Grafiek 9 . 1 .  Verband tussen veranderingen in interincisale hoek tijdens de behan

deling (1.1.H. 2-1 ) en die tussen na-onderzoek en begin van de be

handeling (1.1.H. 3-1). n=28. 

De puntenverdeling is als volgt: 

1 .  In kwadrant 1 liggen 22 punten (=78,6%). Tijdens de behandeling werd bij die 

gevallen een vergroting van de interincisale hoek vastgesteld. De interincisale 

hoek was op moment van na-onderzoek nog steeds groter dan bij het begin 

van de behandeling. 
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2. Twee punten (=7, 1%) liggen op de X-as tussen de kwadranten I en II. Bij 

deze twee gevallen trad een vergroting van de interincisale hoek op tijdens de 

behandeling. Op moment van na-onderzoek was deze hoek weer gelijk aan de 

interincisale hoek gemeten bij het begin van de behandeling. Hier trad dus voor 

3. 100% recidief op. 

behandeling, maar verkleinde in de periode na de behandeling. Beide punten 

liggen op de Y-as tussen de kwadranten II en III. 

4. In kwadrant III liggen twee punten (=7,1%). Bij deze twee patiënten werd de 

interincisale hoek tijdens de behandeling kleiner. Op moment van na

onderzoek was deze hoek nog steeds kleiner dan bij het begin van de behan

deling. 

5. In kwadrant IV liggen geen punten. 

Op grond van deze gegevens, en uit de ligging van de punten rondom de Z-as kan 

worden gesteld dat stabiliteit na de behandeling in het algemeen redelijk is. 

b. Correlaties tussen de interincisale hoek en de verticale overbeet op elk tijdstip 

van onderzoek 

De resultaten zijn weergegeven in tabel 9.4. 

Tabel 9.4. Correlatiecoëfficiënten tussen de verticale overbeet (V.O.) en de interincisale hoek 
(1.1.H.) op elk tijdstip van onderzoek. 

1.1.H. 1 1.1.H. 2 1.1.H. 3 

V.0. 1 0.323 0,143 0.064 
V.0. 2 0.289 0.472 0.304 
V.O. 3 0.268 0.452 0.37 1 

Significantiegrens op 5% onbetrouwbaarheidsniveau tweezijdig voor R = 0,375 (n = 28). 

Hieruit valt af te leiden dat alleen op het eind van de behandeling tussen beide 

variabelen een positieve correlatie gevonden werd (R= 0,472). 

Hoe groter, respectievelijk kleiner de interincisale hoek is op het eind van de be

handeling, des te groter, respectievelijk kleiner is de verticale overbeet. 
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c. Correlaties tussen de veranderingen van de interincisale hoek tussen de diverse 
tijdstippen van onderzoek en de overeenkomstige veranderingen van de verticale 
overbeet. 

De resultaten zijn weergegeven in tabel 9 .2. Slechts de relevante correlaties wor
den verder besproken. 
De correlatiecoëfficiënt tussen beide variabelen die veranderingen tijdens de be
handeling voorstellen (1.1.H. 2-1 en V.O. 2-1) is positief en significant (R= 

0,479). Gezien de gemiddelde waarde en de standaarddeviaties van beide varia
belen (zie tabel 9 .3.) kunnen we in het correlatiediagram (X= V.O. 2-1 ,  Y= 1.1.H. 

2-1) naar alle waarschijnlijkheid de meeste punten verwachten in kwadrant IV. 
Daarenboven zal het zwaartepunt van de punten-wolk in dit kwadrant liggen. Ge
steld kan worden dat voor de meeste patiënten een vergroting van de interincisale 
hoek tijdens de behandeling gepaard gaat met een vergroting van het verschil in 
verticale overbeet tussen eind en begin van de behandeling. Voor de punten gele
gen in kwadrant IV betekent dit dat hoe meer de beet gelicht is tijdens de be
handeling, hoe minder de interincisale hoek vergroot is in dezelfde periode. 
Ook tussen na-onderzoek en begin van de behandeling is de correlatiecoëfficiënt 
van beide variabelen positief en significant (R= 0,506, zie tabel 9.2.). In het cor
relatiediagram (X= V.O. 3-1 ,  Y= 1.1.H. 3-1) kan een ongeveer analoge puntenver
deling verwacht worden als in het hierboven beschreven correlatiediagram (X= 

V.O. 2-1 , Y= 1.1.H. 2-1).  Voor de meest patiënten geldt, dat hoe groter de inter
incisale hoek is geworden op moment van na-onderzoek: 

des te kleiner de beetlichting is tussen beide tijdstippen van onderzoek. Dit 
geldt alleen voor die patiënten waarbij de beet gelicht werd tussen beide tijd
stippen van onderzoek. 
des te groter de uiteindelijke verdieping is van de beet tussen na-onderzoek en 
begin van de behandeling. Dit geldt alleen voor de patiënten waarbij de beet 
dieper is geworden tussen beide momenten van onderzoek. 

Deze conclusie geldt voor 22 van de 28 patiënten omdat bij 22 patiënten het 
verschil tussen de 1.1.H. 1 en de 1.1.H. 3 positief is. 

9.4. Discussie 

Bij 24 van de 28 patiënten bleven de aangebrachte correcties van de interincisale 
hoek redelijk stabiel en is de verandering die geconstateerd werd na afloop van de 
behandeling ook later nog aantoonbaar. Wel trad bij 22 patiënten bij hantering van 
onze definitie in meerdere of mindere mate recidief op. 
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In een aantal röntgencefalometrische diagnostische analyses is de interincisale 
hoek opgenomen. Hiervoor werd dan een norm aangegeven die meestal bepaald 
werd aan de hand van schedelröntgenprofielfoto's van een selecte groep patiënten 
met een normaal gebit. In de analyses volgens Steiner werd 1 3 1  °, volgens 
Schwarz 140° en volgens Downs 135,4° als norm aangegeven. Om de betekenis 
van deze waarden nader te onderzoeken bepaalden Kowalski en Walker (1972) bij 
2500 kinderen in de leeftijdsgroep tussen 9 en 16 jaar de interincisale hoek. Zij 
vonden als gemiddelde een kleinere waarde namelijk 1 27 ,5°. In het eigen onder
zoek was bij het begin van de behandeling deze hoek gemiddeld 2,5° kleiner en 
aan het einde van de behandeling 8,5° groter dan de gemiddelde waarde gevon
den door Kowalski en Walker. Op het moment van na-onderzoek was deze hoek 
in ons onderzoek 5,1 ° groter dan in het onderzoek van bovengenoemde onder
zoekers. 
Van belang in dit verband zijn de cefalometrische onderzoekingen van Schudy 
(1963). Schudy onderzocht twee groepen patiënten. Bij de eerste groep van 57 

patiënten was de hoek O.M. (= hoek tussen occlusievlak en mandibulavlak) groter 
dan 20°. Bij deze groep was de hoek S-Na-MP dan ook groot. De tweede groep 
bestond uit 44 patiënten waarbij de hoek O.M. kleiner was dan 1 1 °. De hoek 
S-Na-MP was dan eveneens klein. 
In deze laatste groep werd een gemiddelde interincisale hoek gemeten van 1 3 1  ° 

en een diepe beet van gemiddeld 5 mm. Schudy leidt hieruit af dat als de hoeken 
O.M. en S-Na-MP klein zijn, en de verticale overbeet diep is, een interincisale 
hoek van ongeveer 135° wenselijk is. Wanneer deze hoek is ingesteld, meent 
Schudy, verhinderen de boven- en onderincisieven elkaars extrusie. Schudy prefer
eert tijdens een orthodontische behandeling eerst de hoek bovenincisief
occlusievlak ideaal in te stellen naar maatstaven van estestiek, en daarna de man
dibulaire incisief aan te passen zodat een korrekte interincisale hoek ( 135°) ont 
staat. Als ideaal stelt Schudy de hoek bovenincisief-occlusievlak op 64° en de 
hoek onderincisief-occlusievlak moet 7° groter zijn (Schudy 1963). 

De gemeten gemiddelde interincisale hoek op het eind van de behandeling in het 
eigen onderzoek benadert de door Schudy voorgestelde ideale grootte van 135°. 

Gemiddeld blijkt de verticale overbeet in de periode na de behandeling niet te 
veranderen. Of dit echter het gevolg is van de ideale hoek volgens Schudy blijft 
een open vraag. 

Voor 78,6% der patiënten geldt de tendens dat hoe groter de interincisale hoek is 
geworden tijdens de behandeling, des te groter is het uiteindelijk verschil tussen 
na-onderzoek en begin van de behandeling (R= 0,843). 

De veranderingen van de interincisale hoek tijdens de behandeling zijn dus op het 
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moment van de na-onderzoek duidelijk onderkenbaar (zie grafiek 9 . 1 .) Een vergro
ting van de interincisale hoek tijdens de behandeling is waarschijnlijk het gevolg 
van een retrusie van het bovenfront waarbij de bovenincivieven als gevolg van de 
gebruikte apparatuur gaan kippen. 
Deze verandering in interincisale hoek blijkt op het moment van na-onderzoek 
duidelijk onderkenbaar. 
Bij een volgend onderzoek bij 62 kinderen tussen 1 1  en 14  jaar vond Schudy 
( 1968) dat er een positieve significante correlatie bestond (R= 0,45, significantie
grens = 0,25 op 5% onbetrouwbaarheidsniveau) tussen de verticale overbeet en de 
interincisale hoek. 

In het eigen onderzoek kon deze correlatie slechts aan het einde van de behande
ling aangetoond worden. 
Tussen de veranderingen in interincisale hoek en verticale overbeet tijden de be
handeling, en tussen na-onderzoek en begin van de behandeling werden signifi
cante correlatiecoëfficiënten gevonden. De betekenis hiervan werd uitgelegd in 
9.3.2.c. 
In de periode na de behandeling kon tussen de beide variabelen geen correlatie 
aangetoond worden. 
In deze periode werd de interincisale hoek gemiddeld kleiner en de verticale over
beet bleef gemiddeld onveranderd. 
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HOOFDSTUK 1 0  

VERANDERING VAN DE SAGITTALE RELATIE 

1 0.1  Inleiding 

Het doel van het in dit hoofdstuk te bespreken deel van het onderzoek is na te 
gaan in hoeverre zich wijzigingen in de sagittale relatie van de kaken voordeden 
in het verloop van de behandeling en in de periode daarna. De relatieve sagittale 
positie van de bovenkaak werd gemeten als hoek S.N.A., die van de onderkaak 
als de hoek S.N.B. 
De hoek A.N.B. wordt in de literatuur vaak gebruikt als een maat voor de onder
linge relatie. De toegepaste meetprocedures zijn beschreven in hoofdstuk 2.3.2. 

10.2. Bevindingen S.NA. 

1 .Gemiddelde waarde 

Gemiddelden en standaarddeviaties zijn weergegeven in tabel 10. 1 .  
Als gemiddelde waarde voor S.N.A. bij het begin van de behandeling werd 80,9° 
(s= 3 ,4°) gevonden. 

Tabel 10.1.Statistische gegevens over S.N.A., S.N.B. en A.N.B. op elk tijdstip van onderzoek. 

S.N.A. S.N.B. A.N.B. 

n x s x s x s 

begin behandeling 29 80,9° 3,40 75,9° 2,9° 5,0° 1,7° 
eind behandeling 29 81 ,0° 3,3° 76,6° 2,7° 4,3° 1 ,7° 
na-onderzoek 29 81,0° 3,3° 77,2° 2,9° 3,8° 1,8° 

120 



Als gemiddelde waarde voor S.N.A. op het eind van de behandeling vonden wij 

8 1 ,0° (s= 3 ,3°). Gemiddeld blijkt de hoek S.N.A. nauwelijks beinvloed te worden 

tijdens de behandeling. 

Bij het na-onderzoek was de gemiddelde waarde 8 1 ,0°(s=3,3°). 

2. Correlaties 

De veranderingen van de hoek S.N.A. in de periode na de behandeling en tussen 

na-onderzoek en begin van de behandeling zijn niet significant zoals af te leiden 

valt uit de resultaten van de t-toetsen (zie tabel 10.2). 

Tabel 1 0.2. Statistische gegevens over veranderingen van S.N.A. en S.N.B. tussen de diverse 
tijdstippen van onderzoek. 

x s t-toets 

S.N.A. (3-1) 0,05° 1 ,987° 0, 136 
(2-1) 0,09° 1 ,877° 0,258 
(3-2) --0,040 1 ,497° 0,144 

S.N.B. (3-1) 1,26° 1,590° 4,279 
(2-1) 0,98° 2,528° 2,085 
(3-2) 0,28° 1 ,867° 0,809 

Significantiegrens op 5% onbetrouwbaarheidsniveau tweezijdig voor t= 2,048 (n=29). 

Tabel 10.3. Correlatiecoëfficiënten tussen veranderingen van S.N.A. in de diverse periodes van 
onderzoek. 

S.N.A. (3-1) S.N.A. (2-1) 

S.N .A. (2-1 ) 0 ,7 0 1  
S.N.A. ( 3-2) 0 ,448  -0,323 

Significantiegrens op 5% onbetrouwbaarheidsniveau tweezijdig voor R = 0,369 (n = 29). 

Uit tabel 10.3 .  blijkt dat S.N.A. (2-1) correleert met S.N.A. (3-1) (R= 0,701 ). 

Uit de gemiddelde waarde en de standaarddeviaties van beide variabelen (zie tabel 

10.2.), valt af te leiden dat te verwachten is dat in het correlatiediagram (X= 

S.N.A. (2-1), Y= S.N.A. (3-1)  het merendeel der punten in de kwadranten I en 

III zal liggen. Het zwaartepunt van de puntenwolk zal juist boven de X-as en 

juist rechts van de Y-as liggen. 
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Tijdens de behandeling van de patiè'nten met een klasse Il/ l anomalie veranderde 
blijkbaar de hoek S.N.A. niet altijd in dezelfde richting. 
Bij elf patiënten is de hoek S.N.A. tijdens de behandeling verkleind, bij negen is 
hij onveranderd gebleven en bij negen patiënten is hij vergroot. Er blijkt dus geen 
eenvonnigheid in de veranderingen van S .N .A. tijdens de behandeling te bestaan. 

Voorts kan voor de populatie verwacht worden dat hoe groter, respectievelijk 

kleiner S.N .A. is geworden tijdens de behandeling, des te groter, respectievelijk 

kleiner is het uiteindelijk verschil tussen na-onderzoek en begin van de behan
deling. 

Enig verband tussen de veranderingen van S.N .A. tijdens de behandeling en de 
periode na de behandeling is niet aantoonbaar (R= 0,323). 

10.3. Bevindingen S.N.B. 

1 .  Gemiddelde waarden 

Gemiddelden en de standaarddeviaties zijn weergegeven in tabel 10. 1 .  
Als gemiddelde waarde bij het begin van de behandeling werd 75,9° (s= 2,9°) 
gevonden. Op het eind van de behandeling was S.N.B. gemiddeld 76,6° (s= 2,7°) 
en op het moment van na-onderzoek werd gemiddeld 77,2° gemeten (s= 2,9°). 

Uit de gegevens blijkt verder nog dat de hoek A.N.B. bij het begin van de 

behandeling gemiddeld 5 ,0° (s= l ,7°) was en aan het einde van de behandeling 4,3° 

(s= 1 ,7°). 

2. Correlaties 

Zoals bij de overeenkomstige veranderingen van de hoek S .N.A. is ook de corre

latiecoëfficiënt tussen S.N .B. (2-1)  en S.N.B. (3- 1)  significant (R= 0,676, zie tabel 

10.4). Daarenboven zijn de t-toetsen van beide variabelen ook significant (zie 
tabel 10 .2 .). De situatie in de steekproef is weergegeven in het scatterdiagram van 
deze relatie (zie grafiek 10.1 .). 

Bij vijf patiënten ( 17  ,2%) trad geen verandering op van deze hoek tijdens de 
behandeling en op moment van na-onderzoek was deze hoek evenmin gewijzigd. 
Bij acht patiënten {27,6%) bleef deze hoek tijdens de behandeling constant maar 
werd 1 °  of 2° groter in de periode na de behandeling. 
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• :  2 punten 
• : meer dan 2 punten 

Grafiek 10. 1 . 
Verband tussen veranderingen van S.N.B. tijdens de behandeling (S.N.B. (2-1 )) en 
in de periode tussen na-onderzoek en begin van de behandeling (S.N.B. (3- 1 )). 
Il= 29 

Bij twee patiënten (6,9%) bleef de hoek S.N.B. tijdens de behandeling gelijk en 
werd 1° kleiner in de periode na de behandeling. Eén punt (3 ,4%) ligt op de X-as 
en niet in het o punt: Bij deze patiënt werd de hoek S.N.B. tijdens de behande· 
ling groter en deze verandering bleef in de periode na de behandeling constant. 
Tien punten (34,5%) vinden we weer in kwadrant 1 :  bij deze tien patiënten werd 
de hoek S.N.B. groter tijdens de behandeling en bleek een uiteindelijke winst in 
grootte ook na de behandeling te bestaan. 
Bij drie patiënten (10,3%) werd tijdens de behandeling de hoek S.N.B. kleiner. 
Bij twee ervan bleef een verkleining van S.N .B. na de behandeling bestaan en bij 
één patiënt viel de verandering aangebracht tijdens de behandeling geheel terug in 
de periode na de behandeling. Uit deze puntenverdeling valt af te leiden dat 
S.N.B. meestal wel veranderde in beide onderzoekperiodes. 
De richting en mate waarin deze verandering plaatsvond is echter sterk variabel. 
Gemiddeld is de hoek S.N .B. op het eind van de behandeling 1 °  groter geworden 
(zie tabel 10 .1 .). 
Op grond van de bovenstaande gegevens kan voor de meeste patiënten gesteld 
worden dat hoe groter S.N .B. wordt tijdens de behandeling, des te groter wordt 
het uiteindelijk verschil tussen na-onderzoek en begin van de behandeling. 

Onderzocht is ook het onderlinge verband tussen de veranderingen van S.N.B. 
tijdens en na de behandeling. Het blijkt dat veranderingen van S.N .B. tijdens de 
behandeling in tegengestelde zin correleren met veranderingen na de behandeling 
R=-0,779, zie tabel 10.4.). De veranderingen in de periode na de behandeling zijn 
echter niet significant (zie tabel 10.2.). 
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Tabel 10.4. Correlatiecoëfficiënten tussen veranderingen van S.N.B. in de diverse periodes van 
onderzoek. 

S.N.B. (3· 1 )  S.N.B. (2-1) 

S.N.B. (2-1) 0 ,6 7 6  
S.N.B. ( 3-2) -0,06 3  -0.779 

Significantiegrens op 5% onbetrouwbaarheidsniveau tweezijdig voor R = 0,369 (n=29). 

10.4. Discussie 

Zowel de gemiddelde waarden als de standaardeviaties van S.N.A. en S.N.B. ge
meten bij het begin van de behandeling blijken nauwelijks af te wijken van die 
vermeld in de literatuur. Schudy (1963) vond voor S.N.A.: 80,9° (s= 3 ,3°) en 

voor S.N.B: 76,2° (s=2,9°) bij een groep van 400 patiënten met een niet nader 
omschreven malocclusie. 
Hitchcock (1973) onderzocht 109 patiënten met een klasse II/ 1 anomalie en 
vond voor S.N.A. een gemiddelde waarde van 80° (s=3,8°) en voor S.N.B. een 
gemiddelde waarde van 74,4° (s=3,7°). 
Uit de eigen onderzoekresultaten blijkt dat veranderingen van S.N.A. tijdens de 
behandeling niet significant en gemiddeld gering zijn. De uiteindelijke gemiddelde 
verkleining van de hoek A.N.B. op het eind van de behandeling (= 0,7°) is terug 
te voeren naar een verandering van S.N.B. tijdens de behandeling. Bij de gebruik
te steekproef blijkt S.N.B. inderdaad gemiddeld ongeveer 1 ° kleiner te worden. 

Uit röntgencefalometrische studies van Björk (1947) blijkt dat het skelet 
profiel in niet behandelde individuen rechter wordt en de kaakrelatie zich 
gemiddeld in dezelfde richting wijzigt als in ons materiaal. Bovendien kan worden 
opgemerkt dat bij de behandelingen in het algemeen niet actief aan een befüvloe
ding van de kaakrelatie is gewerkt. 
Het vermoeden rijst dat de waargenomen veranderingen grotendeels het gevolg 
zijn van de normale groei van het aangezichtsskelet tijdens de onderzoekperiode. 
Gezien de niet significante waarden van de verschillen van S.N.A. en S.N.B. na de 
behandeling, kan zelfs bij een significante correlatiecoëfficiënt tussen S.N.B. (2-1) 
en S.N.B. (3-2) niet duidelijk van recidief gesproken worden. Bovendien zijn 
veranderingen van S.N.A. en S.N.B. tijdens de behandeling in de meeste gevallen 
op moment van na-onderzoek duidelijk onderkenbaar. 
Beide observaties ondersteunen de hierboven geuite veronderstelling. 
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SAMENVATTING EN CONCLUSIES 

Het doel van het in dit proefschrift beschreven onderzoek is te trachten meer 

inzicht te verkrijgen in de bestendigheid van tandstandsveranderingen in boven

en onderkaak ontstaan tijdens orthodontische behandeling met uitneembare 

apparatuur. Het onderzoek heeft zich toegespitst op de stand en de relaties van 

de frontelementen omdat hier de veranderingen meestal het sterkst zijn. Op 

grond van klinische ervaring en gegevens uit de literatuur werd een aantal varia

belen geselecteerd. Op deze manier is gepoogd gegevens te verzamelen die zouden 

kunnen leiden tot een meer gerichte analyse van de causale factoren die de sta

biliteit van de tandpositie beïnvloeden. 

In Hoofdstuk 1 is de vraagstelling verder uitgewerkt. In een literatuuroverzicht 

worden verschillende factoren die de stabiliteit van de tandpositie kunnen beïn

vloeden aan een kritische beschouwing onderworpen. Het onderzoek heeft betrek

king op dertig patienten met een klasse 11/ 1 afwijking, die geïnspecteerd zijn voor 

en na de behandeling en ongeveer twee jaar later. 

In Hoofdstuk 2 is aandacht besteed aan de samenstelling van het materiaal en de 

voor het onderzoek gebruikte meetmethodes. 

In de Hoofdstukken 3 t/m 7 zijn de resultaten beschreven van onderzoek van de 

variabelen die betrekking hebben op de boven- en onderkaak apart. 

De Hoofdstukken 8 t/m 1 0  handelen over de variabelen die verband houden met 

de relatie tussen boven- en onderkaak. 

In het algemeen bleek een grote biologische variatie voor te komen bij de meeste 

variabelen. Duidelijke tendensen met hoge significantie van correlatiecoëfficiënten 

kwamen slechts zelden voor. 

In Hoofdstuk 3 wordt de intercuspidaatafstand als variabele besproken. In de 

bovenkaak bleef een vergroting van deze afstand tijdens de behandeling zelden 

geheel gehandhaafd in de periode na de behandeling. In de onderkaak werd een 

vergroting, handhaving of verkleining van de intercuspidaatafstand tijdens de 

behandeling meestal gevolgd door een progressieve verkleining in de periode na de 

behandeling. 
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In Hoofdstuk 4 wordt de mate van "crowding" uitgedrukt in een 
crowdingcoëfficiënt en gecorreleerd aan de intercuspidaatafstand. Een duidelijk 
statistisch verband tussen de beide variabelen kon niet aangetoond worden. 
Alleen in de periode na de behandeling kan voor de meeste patienten gezegd 

worden dat, hoe kleiner de intercuspidaatafstand is geworden in de periode na de 
behandeling, des te groter is het ruimteverlies. 

In Hoofdstuk 5 blijkt dat rotaties van centrale incisieven iets minder 
recidiveerden dan rotaties van laterale incisieven. De vastgestelde rotaties tijdens 

de behandeling bleken meestal op moment van na-onderzoek nog aantoonbaar. 
Significante correlaties tussen veranderingen in rotatiestand tijdens en na de 

behandeling konden niet aangetoond worden bij zes van de acht incisieven. 
Slechts voor twee van de vier onderincisieven bestaat de tendens, hoe groter de 
rotatie-correctie tijdens de behandeling des te groter is de mate van recidief in de 
periode na de behandeling. 

Uit Hoofdstuk 6 blijkt dat de gemiddelde veranderingen in transversale axiale 
inclinaties in de diverse periodes van onderzoek vrij klein waren. Bij de meeste 

onderincisieven werd tijdens de behandeling een oprichten naar het tand
boogmidden toe geconstateerd. Bij elk van de onderincisieven kon een positieve 
correlatie aangetoond worden tussen veranderingen in transversale axiale inclinatie 
tijdens de behandeling en veranderingen tussen na-onderzoek en begin van de 
behandeling. 

In Hoofdstuk 7 worden de sagittale inclinaties van boven- en onderincisieven 
onderzocht. Een verkleining van de hoek S-N-i!J tijdens de behandeling bleek in de 
meeste gevallen voor te komen. 
Het is hoogst waarschijnlijk dat retruderen van het bovenfront met uitneembare 
apparatuur gepaard ging met kipping van de centrale bovenincisieven. Reci
dieftendensen konden hierbij aangetoond worden. Toch konden de vastgestelde 
correcties tijdens de behandeling op het moment van na-onderzoek nog 
onderkend worden. 
Een duidelijke homogeniteit in de verandering van de hoek onder
incisief-mandibulavlak bleek niet voor te komen. De veranderingen tijdens de 
behandeling konden op het moment van na-onderzoek wel onderkend worden. 

In Hoofdstuk 8 worden veranderingen in verticale overbeet, sagittale overbeet en 
Spee-curve geanalyseerd. 
Voor de meeste patienten geldt hoe groter de beetlichting tijdens de behandeling, 
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des te groter het uiteindelijke effect op het moment van na-onderzoek. Het 
reduceren van de sagittale overbeet tijdens de behandeling is één van de ortho
dontische correcties die het meest stabiel bleef in de periode na de behandeling. 
Voor 93% van de patienten geldt dat de reductie die plaatsvond tijdens de 
behandeling, in hoge mate gehandhaafd bleef of nog verder doorging in de 
periode na de behandeling. Op elk moment van onderzoek kon een statistisch 
verband aangetoond worden tussen de verticale overbeet en de Spee-curve. Voor 
59% der patienten geldt verder dat hoe meer de Spee-curve was afgevlakt respec
tievelijk verdiept tussen begin van de behandeling en na-onderzoek, des te kleiner 
respectievelijk groter was de verticale overbeet in dezelfde onderzoekperiode. 

In Hoofdstuk 9 wordt de interincisale hoek als variabele bestudeerd. Voor 79% 
der patienten geldt de tendens dat hoe groter de interincisale hoek werd tijdens de 
behandeling, des te groter het uiteindelijk verschil tussen na-onderzoek en begin 

van de behandeling. Evenals voor de sagittale overbeet geldt ook voor de inter
incisale hoek dat, na verandering tijdens de behandeling, deze interincisale hoek 
over het algemeen vrij stabiel blijft in de periode na de behandeling. Wellicht 
houdt de relatieve stabiliteit van beide variabelen verband met elkaar. Het 
retruderen van het bovenfront zou kunnen samengaan met een vergroting van de 
interincisale hoek. De relatieve stabiliteit van de eerste variabele zou het relatief 
stabiel blijven van de andere tot gevolg kunnen hebben. 

In Hoofdstuk 1 0  worden de relatieveranderingen, uitgedrukt in de hoeken S.N.A. 
en S.N.B. onderzocht. De uiteindelijke gemiddelde verkleining van A.N.B. aan het 
einde van de behandeling (0,7°) is terug te voeren op een verandering van S.N.B. 
tijdens de behandeling. De veranderingen in S.N.A. en S.N.B. gedurende de 
behandeling waren in de meeste gevallen op het moment van na-onderzoek 
duidelijk te onderkennen. 

Uit de bespreking van de meetgegevens van elk van de variabelen blijkt dat er een 
grote variatie aanwezig is. Deze variatie is ten dele het gevolg van de samen
stelling van het materiaal, ten dele van de behandeling en ten dele van andere 
factoren. Ook werden grote verschillen in gedrag waargenomen tussen de diverse 
variabelen onderling. De intercuspidaatafstand in de onderkaak is een voorbeeld 
van een variabele waarbij de stabiliteit gering is. Alhoewel de onderzoekingen van 
Walter ( 1953,1962) en van Arnold ( 1963) betrekking hebben op patienten behan
deld met vaste apparatuur, is deze bevinding in overeenstemming met datgene wat 
deze onderzoekers reeds eerder aantoonden. Gesteld kan worden dat er geen 
duidelijk onderscheid bestaat tussen vaste en uitneembare apparatuur wat betreft 
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de stabiliteit na verandering van de intercuspidaatafstand in de onderkaak tijdens 
de behandeling. Zeker voor de onderkaak maar ook voor de bovenkaak is het aan 
te bevelen de intercuspidaatafstand tijdens de behandeling zoveel mogelijk intakt 
te laten. 
Daarentegen is na reductie van de sagittale overbeet de mate van stabiliteit na 
afloop van de behandeling groot. Gevonden werd dat een reductie van de 
sagittale overbeet tijdens de behandeling in het algemeen gepaard ging met een 
vergroting van de interincisale hoek en een verkleining van de sagittale axiale 
inclinatie van de bovenincisieven. Ook deze veranderingen bleven in het algemeen 
na de behandeling stabiel. 
Het lijkt aannemelijk dat bij de stabiel gebleven variabelen de groei van de kaken 
een belangrijke rol speelt. In dit verband is de bevinding van Björk ( 1947) van 
belang, die vaststelde dat bij niet behandelde individuen de sagittale en verticale 
overbeet kleiner worden naarmate de leeftijd toeneemt. 

Tot slot kan gesteld worden dat bij de onderzochte variabelen de vastgestelde 
verandering tijdens de behandeling, op het moment van het na-onderzoek als 
regel duidelijk te onderkennen is. 

128 



RÉSUMÉ ET CONCLUSIONS 

Peut-on considérer comme permanents les changements de position des dents 
obtenus, tant au maxillaire supérieur qu'inférieur, au cours d'un traitement 
d'orthopédie maxillo-faciale avec des appareils amovibles? Telle est la question à 

laquelle la présente étude essaie d'apporter une réponse plus précise. Comme les 
changements sont généralement les plus prononcés dans la région frontale, notre 
attention s'est surtout portée sur la position et les relations des dents antérieures. 
En nous basant sur notre expérience clinique et sur les apports de la littérature, 
nous avons choisi un certain nombre de variables, afin d'essayer de réunir de cette 
façon des données permettant une analyse plus spécifique des facteurs exerçant une 
influence sur la stabilité de la position des dents. 

A la lumière des données foumies par la littérature, nous avons soumis à une 
analyse critique les différents facteurs pouvant jouer un röle dans la stabilité de la 
position des dents (Chapitre 1 ). Notre étude a été effectuée sur 30 patients 
présentant une malocclusion de la classe 11/ 1 .  
Tous jes sujets furent examinés avant, irnmédiatement après et environ deux ans 
après Ie traitement. 
Au Chapitre 2 sont présentés Ie matériel et les méthodes de mesure utilisés. 
Les Chapitres 3 à 8 donnent les résultats fournis par !'examen des variables, 
séparément pour la machoire supérieure et la machoire inférieure. 
Les Chapitres 8 à 10  traitent des variables en rapport avec la relation inter
maxillaire. 

En général la plupart des variables présentent une grande divergence biologique. Les 
coefficients de corrélation montrent rarement une tendance claire à être nettement 
significatifs. 

La distance intercanine est examinée au Chapitre 3. Au maxillaire supérieur un 
accroisement de cette distance obtenu pendant Ie traitement peut rarement être 
maintenu dans la période qui suit ce traitement. Au maxillaire inférieur un 
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accroissement, un maintien ou une diminution de la distance intercanine pendant Ie 
traitement fut suivi Ie plus souvent par une diminution progressive après Ie 
traitement. 

Le degré de chevauchement des dents a été exprimé par un coefficient ("crowding
coefficient") et mis en corrélation avec la distance intercanine (Chapitre 4.). Il n'a 
pas été possible d'établir une corrélation statistique nette entre ces deux variables. 
Deux ans aprés Ie traitement on peut seulement affirmer que, chez Ie plus grand 
nombre de patients, Ie chevauchement est plus prononcé à mesure que la distance 
intercanine a été réduite pendant Ie traitement. 

Il résulte du Chapitre 5 que les rotations des incisives centrales récidivent un peu 
moins souvent que celles des incisives latérales. Les rotations obtenues pendant Ie 
traitement sont la plupart du temps encore décelables deux ans plus tard. Pour six 

des buit incisives suivies il n'a pas été possible d'établir des corrélations significatives 

entre des changements dans Ie degré de rotation pendant et après Ie traitement. 

Seulement pour deux des quatre incisives inférieures pourrait-on être tenté de 

conclure qu'une récidive après Ie traitement devient plus probable à mesure que la 
rotation effectuée pendant Ie traitement a été plus prononcée. 
Au Chapitre 6 on constate que les controles effectués aux différents stades de 
l'étude montrent que les changements moyens des inclinaisons transversales axiales 
sont relativement réduits. Chez la plupart des incisives inférieures on a constaté, 
pendant Ie traitement, un redressement vers Ie centre de l'arcade dentaire. 
Pour toutes les incisives inférieures on a pu mettre en évidence une corrélation 
positive entre des changements intervenus dans les inclinaisons transversales axiales 
pendant Ie traitement, et ces mêmes changements entre Ie début du traitement et 
deux ans après. 

Au Chapitre 7 sont examinées les inclinaisons sagittales des incisives supérieures et 
inférieures. L'angle S-N-J..i dirninue dans la plupart des cas. 
Il est fort probable que la rétrusion de la région frontale supérieure à l'aide 
d'appareils amovibles va de pair avec une palatoversion (tipping) des incisives 
centrales supérieures. Des tendances à la récidive peuvent être mises en evidence. 
Les corrections obtenues pendant Ie traitement peuvent cependant être reconnues 
lors du contröle fait deux ans après Ie traitement. 
Il ne semble pas qu'il y ait une homogenéité claire dans Ie changement de l'angle 
incisive inférieure - plan mandibulaire. Les changements réalisés pendant Ie traite
ment peuvent être reconnus lors du controle final. 
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Le Chapitre 8 présente une analyse des modifications apportées à la surocclusion, Ie 
surplomb et la courbe de Spee. La règle suivante vaut pour la plupart des patients: 
plus on a surélevé l'occlusion pendant Ie traitement, plus grand sera l'effet final 
après deux ans. 
Parmi les déplacements orthodontiques réalisés pendant Ie traitement la réduction 
du surplomb est parmi ceux qui donnent Ie résultat Ie plus stable. Chez 93% des 
patients la réduction obtenue persiste en grande partie ou s'accentue méme après Ie 
traitement. 
A chaque contröle effectué après Ie traitement on a trouvé une corrélation 
statistique entre la surocclusion et la courbe de Spee. Chez 59% des patients on a 
constaté que plus la courbe de Spee avait été progressivement aplatie entre Ie début 
du traitement et deux ans plus tard, plus la surocclusion avait diminué pendant la 
méme période. Le contraire également est vrai. 

L'angle interincisif est Ie facteur variable qui est étudié au Chapitre 9. Chez 79% des 
patients on a pu vérifier la tendance suivante : plus l'angle interincisif augmente 
pendant Ie traitement, plus prononcée sera la différence entre Ie résultat de 
!'examen fait au début du traitement et celui du contröle deux ans plus tard. 
Comme pour Ie surplomb, les changements apportés à l'angle interincisif pendant Ie 
traitement restent en général assez stables pendant la période de contröle. On peut 
supposer qu'il existe une corrélation entre la stabilité relative de ces deux variables. 
La rétrusion des incisives supérieures pourrait aller de pair avec un accroissement de 
l'angle interincisif. La stabilité relative de la première variable pourrait avoir comme 
conséquence la stabilité relative de la seconde ou pourrait en être la cause. Les 
changements de la relation interrnaxillaire, exprimés par les angles S.N.A. et S.N.B. 
ont également été exarninés. Le Chapitre 10 donne le résultat de cette étude. La 
dirninution moyenne de A.N.B., à la fin du traitment (0,7°), peut être ramenée à un 
changement de S.N.B, pendant le traitement. 
Deux ans après la traitement et dans la plupart des cas on reconnaît nettement les 
modifications apportées à S.N.A. et S.N.B. pendant Ie traitement. 

L'examen critique des résultats obtenus pour chaque variable a mis en évidence la 
possibilité de multiples variations. Cela pourrait étre dû en partie au matériel ,  en 
partie au traitement et en partie à d'autres facteurs. On constata également de 
grandes différences dans Ie comportement des diverses variables entre elles. La 
distance intercanine dans la mächoire inférieure est un des exemples ou la chance 
d'obtenir un certain degré de stabilité est assez petite. 
Cette conclusion confirme les résultats des travauxantérieurs de Walter (1953, 1962) 
et de Arnold (1963), bien que ces auteurs aient traité leurs patients avec des 
appareils fixes. 
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On peut donc admettre qu'en ce qui concerne la stabilité de la distance intercanine 

(mächoire inférieure), modifiée pendant le traitement, il n'y a pas de différence 

bien nette entre un appareillage fixe et amovible. Il est dont recommandable de 

maintenir autant que possible la distance intercanine pendant le traitement, 

sûrement à la mächoire inférieure, et également à la mächoire supérieure. 

Par contre, après réduction du surplomb pendant le traitement, la stabilité reste 

bonne. 

Nous avons trouvé qu'une réduction de la surocclusion pendant le traitement allait 

habituellement de pair avec un accroissement de l'angle interincisif et une 

diminution de l'inclinaison axiale sagittale des incisives supérieures. Ces derniers 

changements restent également assez stables après le traitement. 

Dans le cas de déplacements suivis de stabilité on peut admettre que la croissance 

des mächoires joue un röle important. Björk (1947) mantra que, chez des patients 

non traités, le surplomb et la surocclusion diminuaient avec l'äge. 

De la présente étude on peut conclure que les changements de la position des dents 

obtenus pendant le traitement peuvent en général être retrouvés clairement deux 

ans environ après la fin du traitement. 
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Aspects of relapse and stability following orthodontie treatment. 

SUMMARY AND CONCLUSIONS 

Luc Dermaut, thesis 1974 
University of Groningen 

The Netherlands 

The investigation described in this thesis is an attempt to collect more 

information about the stability of changes in tooth position in upper and lower 

jaw generated during orthodontie treatment with removable appliances. The 

investigation was limited to the positions and the relationships of the front teeth 

as changes are generally the greatest in this area. 

Based on clinical experience and data from the literature a number of variables 

were selected. In this manner an attempt was made to collect data that could 

lead to a more purposeful analysis of the factors that influence the stability of 

tooth position. 

In Chapter 1 the topic of the investigation is elaborated further. In a review of 

literature the various factors that could influence the stability of tooth position 

are critically discussed. 

The investigation is based upon thirty cases of Class II/ 1 malocclusion, analysed 

before and after treatment and about two years later. 

Chapter 2 deals with the composition of the material and the methods of 

measuring used in this investigation. 
In Chapters 3 through 7 the results are described of the investigation of those 

variables that deal with upper and lower jaw separately. 

Chapters 8 through 1 0  deal with those variables that are connected with the 

relationship between upper and lower jaw. 

In general there appeared to be a great biological variation in most of the variables. 

Distinct trends with high significance of correlation coëfficfänts were seldom 

encountered. 
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In Chapter 3 the intercanine width as a variable is discussed. An enlargement of 

this distance in the upper jaw was seldom maintained completely in the post 

treatment period. In the lower jaw an enlargement, preservation or reduction of 

the intercanine width during treatment was usually followed by a progressive 
reduction in the post treatment period. 

In Chapter 4 the amount of crowding is expressed as a crowding coefficient and 

related to the intercanine width. A significant statistica! correlation between both 

variables could not be demonstrated. For most. cases it is possible to state that 

the smaller the intercanine width had become in the post treatment period the 

bigger the loss of space. 

From the data given in Chapter 5 it appears that rotations of centra! incisors 

relapsed somewhat less than rotations of lateral incisors. The assessed rotations 

during treatment appeared more often than not to be demonstrable at the 

moment of the post treatment investigation. 

Significant correlations between changes in rotation position during and after 

treatment could not be demonstrated for six out of eight incisors. For two out 

of four lower incisors only, there was the trend the larger the rotation during 

treatment, the larger the relapse in the post treatment period. 

In Chapter 6 it is apparent that the average changes in transversal axial 

inclination during the various periods of investigation were rather small. 

Most of the lower incisors showed during treatment an uprighting towards the 

middle of the dental arch. 

For each lower incisor a positive correlation could be demonstrated between 

changes in transversal axial inclination during treatment and comparable changes 

taken place between the moment of post treatment investigation and start of 

treatment. 

In Chapter 7 the sagittal inclinations of upper and lower incisors are described. 

In most cases there appeared to be a diminishing of the S-N-J. angle during 

treatment. It is very likely that retrusion of the upper front with removable 

appliances went hand in hand with tipping up of the upper central incisors. 

There were trends towards relapse. Nevertheless the assessed corrections during 

treatment could be recognised at the moment of post treatment investigation. 

A clear homogeneity of the changes in the angle between lower incisor and 

mandibular plane did not appear to be present. The assessed changes during 

treatment however could be detected at the moment of post treatment 

investigation. 
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In Chapter 8 the changes in vertical overbite, sagittal overbite and Spee-curve are 
analysed. The greater the bite opening had been during treatment the greater was 
the final effect on the moment of post treatment investigation. This is valid in 
most cases. The reduction of the sagittal overbite during treatment is out of the 
orthodontie corrections the one that remained the most stable in the post 
treatment period. In 93% of the cases the reduction that took place during 
treatment was either maintained to a high extend or continued in the post 
treatment period. 
At every stage of investigation a correlation between the vertical overbite and the 
Spee-curve could be demonstrated. For 59% of the cases it is valid that the more 
the Spee-curve was flattened or deepened between the start of treatment and 
post treatment investigation the smaller respectively greater the vertical overbite 
had become in the same period. 

In Chapter 9 the interincisal angle as a variable is discussed. In 79% of the cases 
there is the trend the greater the interincisal angle during treatment the greater 
the final difference between start of treatment and post treatment observation. 
Just as holds for the sagittal overbite the interincisal angle remained relatively 
stable in the post treatment period after changes assessed during treatment. 
The relative stability of both variables is probably interrelated. Retrusion of the 
upperfront could go together with an enlargement of the interincisal angle. The 
relative stability of the first variable could result in the stability of the other 
variable. 

In Chapter 10 changes in relationship of the angles S.N.A. and S.N.B. are 
described. The final average diminishing of A.N.B. at the end of treatment 
(0.07°) is attributed to a change in S.N.B. during treatment. 
Changes in S.N.A. and S.N.B. during treatment could be distinguished clearly in 
most cases at the moment of post treatment investigation. 

Discussion of the data of each variable revealed the presence of a great variation. 
This variation is partly due to the composition of the material, partly to the 
treatment and partly to other factors. 
Great difference in behavior also existed between the different variables. 
The intercanine width in the lower jaw is one of the variables where the change 
and amount of stability is rather small. Although the investigations by Walter 
(1953, 1 962) and by Arnold ( 1963) are related to cases treated with fixed 
appliances the conclusion stated above confirrns the earlier findings of these 
investigators. It may be concluded that there is no clear difference in results 
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between fixed and removable appliances with respect to the stability of the 
intercanine width in the lower jaw after a change during treatment. 
lt is recommended to retain the intercanine width during treatment as much as 
possible specifically in the lower but also in the upper jaw. 

Contrary to the intercanine width the sagittal overbite after reduction during 
treatment had a great stability in the post treatment period. 
A reduction of the sagittal overbite during treatment was accompanied generally 
by an increase of the interincisal angle and a decrease of the sagittal axial 
inclination of the upper incisors. These changes also remained rather stable after 
treatment. 
It might be expected that in relation to the variables that where stable the 
growth of the jaws plays an important role. Here the findings of Björk ( 1947) 
are important who ascertained the .fact that both the sagittal and the vertical 
overbite in non-treated individuals become smaller with age. 

Finally the statement can be made that as a rule the assessed change during 
treatment is clearly discemable in the examined variables at the moment of 
post treatment investigation. 
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