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Voor de prognose van de behandeling van een klasse II afwijking volgens 
Angle, vormt de groeipotentie van het aangezicht een belangrijke factor. 
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Bij de therapie van klasse II afwijkingen met behulp van plaatapparaten 
en activatoren is het een bezwaar, dat de correctie van de occlusie vaak 
niet gelijktijdig met die van de vorm der tandbogen kan worden uitgevoerd. 
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Een onvoldoende theoretische en technische kennis leidt menigmaal tot een 
onverantwoord vroeg instellen van een orthodontische behandeling. 
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Het niet gecorreleerd zijn van de mesio-distale afmetingen der kronen van 
boven- en onderelementen (tooth size discrepancy) is een belangrijke fac
tor bij de diagnostiek en therapie van orthodontische afwijkingen. Het 
analyseren hiervan is een essentieel onderdeel van ieder orthodontisch 
onderzoek. 
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Voor een betere beoordeling van de schedelgroei zijn bij de röntgencefa
lometrie zowel laterale als frontale opnamen gewenst. 

VI 

Over de invloed van een orthodontische therapie op de cariesfrequentie en 
de toestand van het parodontium enkele decennia na deze behandeling, is 
niets bekend. 
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De behandelingsmethode met de edgewise arch techniek volgens Riedel 
kan een belangrijke tijdsbesparing opleveren in vergelijking met de me
thode van Tweed. 
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Bij de indicatiestelling in de orthodontie dient ernstig rekening te worden 
gehouden met de instelling van de patiënt en zijn omgeving ten opzichte 
van de therapie. 
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Het feit dat er soms een zekere aarzeling bestaat bij het instellen van een 
tandheelkundige behandeling van palatoschisis patiënten is betreurens
waardig; het berust op geen enkele reële basis. 
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Bij het gebruik van tetracyclines in de periode van de vorming der perma
nente gebitselementen dient rekening te worden gehouden met de moge
lijkheid van malformaties van deze elementen. 
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In het natuurlijke gebit is bij kauwbewegingen een contact aan de niet
functionele zijde niet noodzakelijk. 
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Het is wenselijk dat gedurende de opleiding tot arts meer tijd en aandacht 
wordt besteed aan tandheelkundige aspecten. 

XIII 
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XIV 

Het steeds meer centraliseren van de energieopwekking is economisch on
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VOORWOORD 

Bij het tot stand komen van dit proefschrift wil ik in de eerste plaats U, mijn 
ouders, die mijn opleiding tot tandarts mogelijk hebben gemaakt, dank zeggen. 
Dat U daarvan thans dit resultaat kunt zien is voor mij een grote vreugde. 
De Hoogleraren en Docenten van de faculteit der geneeskunde van de Rijks 
Universiteit te Groningen welke tijdens mijn studie het tandheelkundig onder
wijs verzorgden wil ik gaarne mijn erkentelijkheid betuigen voor de brede basis 
waarop deze opleiding kon berusten. Speciaal de Hoogleraren van de afdeling 
tandheelkunde van deze faculteit breng ik dank voor de gedegen wijze waarop 
hun waardevolle inzichten werden onderwezen. 
Hooggeleerde Bijlstra, hooggeachte Promotor, U bent het geweest die mijn be
langstelling voor de Orthodontie hebt gewekt, en die daarmede ook de aanlei
ding hebt gegeven tot dit onderzoek. Ik ben U daarvoor in hoge mate erken
telijk. Bij de opleiding tot specialist hebt U mij steeds op een bijzonder vrien
delijke wijze een grote mate van vrijheid gegeven bij de op Uw afdeling te 
verrichten werkzaamheden. Ook bij de bewerking van dit onderzoek was dat 
het geval. Ik hoop het vertrouwen dat hieraan ten grondslag lag niet te hebben 
beschaamd. Voor Uw medewerking aan de totstandkoming van dit proefschrift, 
ook na mijn vertrek uit Groningen en voor Uw beminnelijke wijze van kritiek 
ben ik U zeer dankbaar. 
Hooggeleerde van der Linden, ook U wil ik gaarne mijn dank betuigen voor 
de grote steun en belangstelling bij het vervaardigen van dit proefschrift. Door 
de mij op zo uitgebreide schaal gegeven mogelijkheden kon dit onderzoek wor
den voltooid. Dat ik daarnaast een bijdrage mag leveren aan de door U op zo 
voortvarende wijze gevormde en geleide afdeling vervult mij met trots. De in
nemendheid waarmee U en Uw gezin mij steeds zijn tegemoetgetreden, zal ik 
niet vergeten. 
Dr. Brodie, it gives me great pleasure to express my gratitude for the way you 
are teaching to us at Nijmegen. Although this started too late to become of 
significance in this thesis, I can assure you that is bas a pronounced inftuence. 
Geleerde van Elteren, U en Uw afdeling Wiskundige Dienstverlening heb ik 
voor de moeilijke taak gesteld een gedeeltelijk voltooid onderzoek statistisch 
uit te werken. Door Uw hulp is de uitvoering mogelijk geweest. Ik ben U en 
ook de geleerde Potters daarvoor in hoge mate erkentelijk. 
Geleerde Booy, het door U nagestreefde hoge niveau bij de practische uitvoering 
der Orthodontie is voor mij altijd een voorbeeld geweest. Onze soms uitgebreide 
samenwerking, waarvan ik veel heb geleerd, heb ik in hoge mate op prijs gesteld. 
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Mevrouw Hoekstra-Kingma, dat U destijds bereid geweest bent om de door mij 
geklassificeerde patiënten te controleren, heeft de waarde van dit onderzoek 
verhoogd. Ik heb dit zeer gewaardeerd. 
Gaarne dank ik mijn mede-assistenten te Groningen voor de prettige samen
werking. Ook de assistenten te Nijmegen ben ik zeer erkentelijk voor hun grote 
mate van medewerking en belangstelling. 
De heer Poel dank ik voor de vlotte verzorging van het fotomateriaal. 
Voor het maken van de keurige tekeningen komt de heer Russon van de afde
ling Medische Illustratie der Katholieke Universiteit te Nijmegen (hoofd de 
heer Chr. van Huyzen), veel dank toe. 
U, geachte mevrouw van der Vight-Vis, ben ik zeer erkentelijk voor het ver
richten, niet alleen van het vele typewerk, maar tevens voor al het andere werk 
dat ik U kon overlaten. 
Mejuffrouw Janssen betuig ik mijn dank voor het nauwkeurig ponsen van de 
gegevens, zodat ze verder konden worden bewerkt. 
De hulp van mejuffrouw de Groot te Groningen en mejuffrouw Anbergen te 
Nijmegen bij mijn klinische werkzaamheden, heb ik zeer op prijs gesteld. 
Tenslotte dank ik al degenen die verder op enigerlei wijze door hun medewer
king of belangstelling hebben bijgedragen aan het totstandkomen van dit 
proefschrift. 
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INLEIDING 

Orthodontische afwijkingen komen zeer veelvuldig voor. Uitermate zelden treft 

men een individu aan, waarbij zich geen onregelmatigheden in het gebit voor

doen en waarbij ook de uitwendige gelaatsstructuur harmonisch is. Zo wees een 

onderzoek bij Groningse schoolkinderen uit, dat ongeveer 20 % van hen een 

orthodontische afwijking vertoonde welke voor behandeling in aanmerking 

kwam (Bijlstra, 1958). 

De vraag naar orthodontische hulp neemt snel toe. Media als film en televisie 

dragen daar het hunne toe bij, terwijl ook met het toenemen van de algemene 

welvaart een sterker concentreren op de meest eigen waarden, zoals de uiterlijke 

verschijningsvorm, gepaard gaat. De Verenigde Staten zijn ons in dezen voor

gegaan. Het is te verwachten dat men in de toekomst steeds minder geneigd zal 

zijn om orthodontische afwijkingen te accepteren. Bovendien zal men steeds 

meer waarde aan het gebit gaan hechten en bijvoorbeeld minder snel tot een 

totale prothese willen overgaan, dan thans het geval is. Algemeen wordt geac

cepteerd, dat orthodontische afwijkingen van invloed kunnen zijn op de spraak, 

het kauwvermogen, op de cariesfrequentie en het ontstaan van parodontolo

gische- en kaakgewrichtsafwijkingen. Naarmate meer factoren worden onder

kend, neemt ook daardoor de vraag naar behandeling toe. 

Bij de orthodontische afwijkingen onderscheidt men naast afwijkingen in de 

stand van de afzonderlijke gebitselementen ook onregelmatigheden in de onder

linge verhouding tussen onder- en bovenkaak. Daarbij zijn sagittale afwijkingen 

in de relatie van beide kaken esthetisch het meest storend, terwijl ze bij de be

handeling tot vele problemen aanleiding geven. De Amerikaanse orthodontist 

Angle heeft ze in klasse II en klasse III afwijkingen onderscheiden, terwijl hij 

de term klasse I voor de juiste sagittale kaakrelatie reserveerde. Bij de klasse II 

afwijking bevindt de onderkaak zich ten opzichte van de bovenkaak relatief te 

ver naar dorsaal, terwijl zich bij de veel minder vaak voorkomende klasse 111 
afwijkingen de omgekeerde situatie voordoet. 

Het in dit proefschrift neergelegde onderzoek heeft hoofdzakelijk op klasse II 

afwijkingen betrekking. Langs röntgencefalometrische weg is nagegaan in hoe

verre de ontwikkeling van klasse II afwijkingen door flesvoeding in plaats van 

borstvoeding - een in de literatuur veel vermelde etiologische factor - in de 

hand wordt gewerkt. De steeds meer uitgebreide toepassing van de flesvoeding 

geeft aan dit aspect extra betekenis. 

Vervolgens is met dezelfde methodiek het morfologisch gelaatspatroon van 



9-jarige kinderen met een klasse II in vergelijking met die met een klasse I af
wijking bestudeerd. 
De onzekerheid over de wijze waarop de individuele patiënt op een klasse II 
therapie met eenvoudige middelen reageert, vormt een der grootste problemen 
in de Orthodontie. De uitdrukking van Derichsweiler, die de Orthodontie als 
'das Fach der Demut' karakteriseerde, zegt in dezen voldoende. 
Daarom is tot slot getracht richtlijnen aan te geven, welke voor het bepalen 
van de prognose van de behandeling met uitneembare apparatuur kunnen wor
den gebruikt. Het feit dat de auteur zich in deze studie tot de z.g. Europese be
handelingsmethodiek heeft beperkt betekent geenszins, dat hij daaraan in alle 
gevallen de voorkeur geeft. 
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HOOFDSTUK 1 

D E  DIAGNOSTIEK VAN DE KLASSE II AFWIJKING 

Het heeft tot 1899 geduurd voordat een systematische diagnostiek van de or
thodontische afwijkingen tot stand kwam. In dat jaar publiceerde Angle zijn 
klassifikatie, die sindsdien toonaangevend is geweest. Hoewel de symptomen 
van hetgeen hij de klasse II afwijking noemde reeds lang daarvoor bekend wa
ren, zijn ze pas in Angle's werk duidelijk tegenover de klasse I en klasse III af
wijkingen geplaatst. 
Omdat in dit onderzoek de Angle klassifikatie wordt gebruikt, komt het de 
auteur gewenst voor een deel van de omschrijving zoals die voorkomt in het 
standaardwerk van Angle (1907) te citeren. 

'These classes are based on the mesio-distal relations of the teeth, denta/ arches, 

and jaws, which depend primarily upon the positions mesio-distally assumed by 

the first permanent molars on their erupting and /ocking. Hence, in diagnosing 

cases of ma/occ/usion we must consider,first, the mesio-distal relations of thejaws 

and dental arches, as indicated by the re/ation of the /ower first molars with the 

upper first molars - the keys to occlusion; and second, the position of the indivi

dua/ teeth, carefully noting their relations to the line of occ/usion. 

In normal occlusion the mesio-buccal cusp of the upper first molar is received in 

the buccal groove of the /ower first molar. 

Class I is characterized by normal mesio-dista/ relations of the jaws and dental 

arches, as indicated by the normal locking on eruption of the first permanent 

molars, at least in their mesio-distal relations, though one or more may be in 

bucca/ or lingua/ occlusion. 

Class IJ. When from any cause the lower first mo/ars loek distal/y to normal with 

the upper first mo/ars on their eruption to the extent of more tlzan one-half the 

width of one cusp on each side it must necessarily follow that every succeeding 

permanent tooth to erupt must also occ/ude abnormal/y, all the /ower teeth being 

forced info positions of distal occlusion, thereby causing more or /ess retrusion, 

a /ack of development or both, of the entire /ower jaw. This condition of distal 

occlusion is the determining characteristic of this great class, of which there are 

two Divisions, each hoving a subdivision. Division I is characterized by distal 

occ/usion of the teeth of both /ateral halves of the lower dental arches, the lower 

molars having taken this position on tlzeir eruption and locking; a narrowed upper 
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arch, /engthened and protuding upper incisors, short and practical/y functionless 

upper lip, /engthened lower incisors, and thickened lower lip which rests cushion

/ike between the upper and lower incisors, increasing the protrusion of the farmer 

and the retrusion of the /atter. Division 2 is characterized specifical/y a/so by 

distal occ/usion of the teeth in both /atera/ ha/ves of the /ower dental arch, indi

cated by the mesio-distal relations of the first permanent molars, but with retrusion 

instead of protrusion of the upper incisors.' 

Zowel bij de klasse II/1 als bij de klasse II/2 afwijkingen onderscheidt Angle 
een aparte vorm, namelijk de onderafdeling, waarbij aan één zijde van het gebit 
een normale en aan de andere een klasse II occlusie bestaat. 
Bij de eerste publicatie van de indeling in 1899 werd ook de interdigitatie van 
de hoektanden nog genoemd als diagnostisch hulpmiddel bij de klassifikatie. 
In de beide laatste drukken van het boek van Angle (1900 en 1907) wordt dit 
niet meer vermeld. 
Angle heeft met nadruk gesteld, dat de positie van de eerste blijvende molaren 
in de kaken steeds een zodanige is, dat de registratie van hun occlusie ook de 
relatie van de kaken ten opzichte van elkaar aangeeft. Als argument daarvoor 
voerde hij onder andere aan, dat de betrokken elementen distaal van het einde 
van de melktandboog tot eruptie komen. Daar in het melkgebit als regel weinig 
afwijkingen in de stand van de elementen voorkomen, zal ook de positie van 
de eerste blijvende molaren niet afwijken. 
Angle wees er echter reeds op, dat door veranderingen in het aantal, de vorm 
en de stand van de elementen mesiaal van de eerste permanente molaren een 
naar mesiaal gerichte verplaatsing van de laatstgenoemde kan optreden. 
Voor een beoordeling van de sagittale verhouding van de kaken moet volgens 
Angle daarom steeds de stand van deze gebitselementen nauwkeurig worden 
gereconstrueerd tot de plaats welke ze zouden hebben ingenomen, wanneer geen 
verlies van tandmateriaal aan de mesiale zijde ervan zou hebben plaatsgevonden. 

De gelaatsconfiguratie 

Naast de beoordeling van de occlusie is een tweede methodiek, welke uitgaat 
van de vorm van het profiel voor het bepalen van de kaakrelatie, steeds meer 
in gebruik gekomen. Karakteristiek voor de gelaatsconfiguratie bij de klasse II, 
afdeling l afwijkingen is gewoonlijk de meer naar dorsaal liggende kin. Het 
middengezicht lijkt daardoor in sagittale richting meer geprononceerd, hetgeen 
speculaties in de hand heeft gewerkt, volgens welke bij de klasse II afwijkingen 
de positie van de onderkaak als juist en die van de bovenkaak als te ver naar 
ventraal worden gezien. 
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Hoewel Angle de normale occlusie als essentiële voorwaarde voor een goede 
gelaatscontour beschouwde is hij er toch niet in geslaagd tussen het gebit en 
het profiel een goed waarneembaar verband te leggen. 
Het is van Loon geweest, die in 1914 een registratie methode hiervoor heeft 
aangegeven. Door middel van gipsmodellen van het gebit, op de juiste wijze 
georiënteerd en opgesteld in een gelaatsmasker van hetzelfde materiaal, kon hij in 
drie dimensies vaststellen, hoe het gebit zich ten opzichte van het gelaat verhoudt. 
Van Loon, die Angle verweet de orthodontische afwijkingen ten opzichte van 
het gebit zelf te bestuderen, ging daartoe uit van de Frankforter Horizontale. 
Het is als een grote verdienste van van Loon aan te merken dat hij als eerste 
een methode heeft aangegeven om de juiste positie van de gebitselementen en 
de processus alveolares ten opzichte van de uitwendige gelaatsstructuren te 
oriënteren. 
Vele van de gegevens welke van Loon nog op omslachtige wijze moest verza
melen, konden in latere jaren met behulp van schedelröntgenfoto's aanzienlijk 
eenvoudiger worden verkregen. Weliswaar ging daarbij het driedimensionale 
inzicht grotendeels verloren - een coördineren van voorachterwaartse en late
rale opnamen is moeilijk door te voeren en biedt slechts weinig extra informa
tie - maar een belangrijk voordeel is gelegen in het feit dat gegevens van in
wendige structuren, zoals bijvoorbeeld de schedelbasis, ter beschikking komen. 
Zonder de waarde van de andere dimensie te ontkennen kan gesteld worden 
dat met de laterale schedelopname een goed inzicht in de structuren, welke voor 
de beoordeling van de sagittale relatie van onder- en boven.kaak van belang 
zijn, wordt verkregen. 
Een veel minder gecompliceerde methode dan het gebruikmaken van een ge
laatsmasker om de relatie tussen gebit en gelaatsstructuren vast te stellen is door 
Simon (1919) aangegeven. Hij stelde in zijn 'Orbital Eckzahn Gesetz', dat het 
vlak dat loodrecht op de Frankforter Horizontale in het orbitale kan worden 
gedacht, door de punt van de kroon van de bovencuspidaat en door het gna
thion moet verlopen. Met deze sagittale maatstaf meende hij een zich naar ven
traal of naar dorsaal bevinden van elk der beide genoemde punten te kunnen 
waarnemen. Niet alleen wordt op deze wijze slechts een klein aspect van het 
totale beeld onderzocht, latere onderzoekers hebben bovendien aangetoond dat 
Simon's wet, waarvan hij de geldigheid zelf aan 19 schedels van volwassenen 
ontleende, geenszins opgaat. In dit verband kunnen worden genoemd Oppen
heim (1927), Wolfson (1927), Broadbent (1927) en Hellman (1930). Ook theo
retisch is de stelling van Simon niet te aanvaarden. 

De ontwikkeling van de röntgencefalometrie 

Op welke wijze de orthodontische afwijkingen ook worden beoordeeld, de rönt-
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genschedelopname is daarbij een belangrijk hulpmiddel geworden. Op de ont
wikkeling van de daarbij gevolgde methodiek zal thans worden ingegaan. 
Het gebruik van röntgenopnamen voor de hier genoemde doeleinden begon al 
spoedig na de ontdekking van de röntgenstralen in 1895, zij het aanvankelijk 
op zeer beperkte schaal. Reeds op 24 april 1896 vertoonde Morton op een bij
eenkomst van The New York Odontological Society een röntgenschedelprofiel
opname. In 1913 publiceerde Hauptmeyer over de mogelijkheid röntgenopna
men te gebruiken om vervormingen van de mandibula vast te kunnen stellen. 
Nog in hetzelfde jaar kwam Oppenheim hierop reeds met kritiek, waarbij hij 
onder andere opmerkte, dat er geen gestandaardiseerde opnametechniek was 
toegepast. In feite formuleerde Oppenheim in deze publicatie reeds de eisen, 
welke gesteld mogen worden aan de vervaardiging van dergelijke opnamen. 
Brown illustreerde in 1914 een voordracht eveneens met röntgenschedelprofiel
opnamen. Bij de discussie werd de vraag gesteld, of zowel vóór als na de behan
deling opnamen waren gemaakt. Vanwege de te verwachten vervorming echter 
en omdat het niet mogelijk was dezelfde relatie van buis, patiënt en film bij 
verschillende gelegenheden te reproduceren, werden opnamen van dezelfde pa
tiënt op verschillende leeftijden moeilijk vergelijkbaar geacht. 
Eveneens in 1914 kondigde Tandler de komst aan van een stereogrammetrisch 
systeem, gebaseerd op stereoscopische röntgenopnamen. Daarmee zouden met 
een grote mate van nauwkeurigheid reconstructies van de benige delen van le
vende individuen kunnen worden verkregen. Hij stelde dat het mogelijk zou 
zijn om van hetzelfde individu met regelmatige tussenpozen vergelijkbare re
producties van de schedel te maken. Een nieuwe methode om de groei van het 
hoofd longitudinaal te kunnen onderzoeken, was daarmee aangegeven. 
In 1922 publiceerde Cieszynski over de door hem ontwikkelde radiogoniometer, 
waarbij in de drie dimensies een grafische weergave kon worden verkregen van 
bepaalde schedelpunten. Ook kaakafwijkingen zouden daarmee kunnen wor
den bestudeerd. 
Volgens Broadbent ( 1937) zou Atkinson reeds in 1922 bij zijn colleges hebben 
gewezen op de grote voordelen van het gebruik van röntgenopnamen. Daar
mede zou ook de positie van de eerste permanente bovenmolaar ten opzichte 
van de 'key ridge' (crista zygomatico-maxillaris) - één van Angle's uitgangspun
ten - kunnen worden vastgesteld. 
De belangrijkste publicatie op dit gebied in deze periode is ongetwijfeld die van 
Carrea (1922). Hij gebruikte de röntgenopnamen voor de analyse van ortho
dontische afwijkingen en is de eerste geweest, die daarbij systematisch te werk 
ging en metingen heeft verricht. In principe zijn in de analyse van Carrea reeds 
talrijke gegevens verwerkt, welke veel later door anderen weer naar voren zijn 
gebracht. 

6 



In 1923 wees Simpson op het nut van röntgenopnamen voor de beoordeling 

van het gelaatsprofiel. Deze zouden meer informatie geven over de gelaatsstruc

turen dan de profielfoto. 

Tijdens de discussie na een voordracht van Izard (1927) merkte Waldron op, 

dat de kaakhoek goed is te meten op een röntgenopname van het hoofd, waarbij 

de centrale straal loodrecht op het mediane vlak is gericht. 

Dewey en Riesner (1928) gaven een techniek aan voor het maken van laterale 

röntgenschedelopnamen, welke gebaseerd was op de mededelingen van Simpson 

in 1923. Zij wezen hierbij op de mogelijkheid de relatie van het gebit en het 

profiel vast te stellen, om de onderlinge verhouding van benige en weke delen 

te beoordelen en op de noodzakelijkheid van een constante fixatie van hoofd 

en filmcassette. Zij lieten evenwel de patiënt zelf de cassette tegen de zijkant van 

het hoofd houden, waardoor de film niet evenwijdig aan het mediane vlak was 

gelegen. De focus-film afstand bedroeg 90 cm; de centrale straal werd loodrecht 

op het mediane vlak van het hoofd gericht. 

Simpson (1928) drong er in zijn kritiek op aan een zo hoog mogelijke span

ning bij zoveel mogelijk milliampères voor de röntgenbuis te gebruiken. De tijd 

voor de opnamen wordt door het opvoeren van het milliampèrage verkort, 

waardoor de kans op bewegingsonscherpte wordt gereduceerd. Om de lineaire 

vergroting en distorsie te beperken achtte hij een grote focus-film afstand nood

zakelijk ;  een opname gemaakt op een afstand van ongeveer 5 meter werd in 

zijn artikel gepubliceerd. Voorts stelde hij dat het mediane vlak van het hoofd 

evenwijdig moet zijn met de film en dat de centrale straal hier loodrecht op ge

richt dient te zijn. Hij gaf aan, dat bij laterale symmetrische gelaatsstructuren 

de afbeeldingen samenvallen. 

De enige variabele factor was nu nog de focus-film afstand en het zijn Hofrath 

in Duitsland en Broadbent in Amerika geweest, die ook deze afstand hebben 

gestandaardiseerd (1931). Zij voerden eveneens de fixatie van het hoofd door 

middel van een cefalostaat in, hetgeen meer waarborgen biedt voor een repro

duceerbare opname, terwijl de kans op bewegingsonscherpte er aanzienlijk door 

wordt verminderd. De Duitse methode ging uit van een focus-film afstand van 

2 meter, de Amerikaanse van een van I ,5 meter. Waarschijnlijk mede door de 

meer nauwkeurige beschrijving van de gebruikte apparatuur is eerst toen een 

grote belangstelling gewekt voor deze methodiek. Stond bij Hofrath vooral het 

gebruik voor het analyseren van gebitsafwijkingen voorop, Broadbent benutte 

in het bijzonder de toepassingsmogelijkheden voor het bestuderen van de groei 

van het hoofd. 

Sinds deze publicaties is aan de techniek in feite weinig veranderd. In vele Eu

ropese instituten is de focus-film afstand tot 4 meter opgevoerd, terwijl in Ame

rika gewoonlijk de afstand van 1 ,5 meter wordt aangehouden. 
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Dat t:en grote focus-film afstand te prefereren valt, is aangetoond door Beek 
en van der Linden (1958). 
Uit het voorgaande overzicht blijkt welke de eisen zijn, die aan de methodiek 
van het maken van röntgenschedelopnamen kunnen worden gesteld. Het is dui
delijk dat, hoewel het niet de bedoeling is hun bijdrage te kleineren, het geens
zins de verdienste van Hofrath en Broadbent alléén is geweest, de röntgencefa
lometrie in de orthodontie te hebben ingevoerd. 
De informatie, welke met deze techniek wordt verkregen is van zeer grote be
tekenis, niet alleen voor de analyse van orthodontische afwijkingen en het be
palen van de therapie ; ook behandelingsresultaten kunnen er goed mee worden 
nagegaan. Verder mag niet onvermeld blijven, dat de röntgencefalometrie de 
mogelijkheid heeft geopend tot verantwoorde populatieonderzoekingen, de be
studering van variaties en het verwezenlijken van veel informatie biedende 
longitudinale groeionderzoekingen. Met de laterale schedelröntgenopname 
wordt een zeer gedetailleerd inzicht verkregen in de opbouw van neuro- en 
splanchnocranium. De individuele structuren zijn ook in hun onderlinge sa
menhang goed te bestuderen, terwijl de weke delen bij een juiste techniek even
eens goed zichtbaar zijn. 

De ontwikkeling van de diagnostiek van de klasse II afwijkingen met behulp van 

schede/röntgenopnamen 

Aan de universiteit van Illinois is in de jaren veertig een onderzoek doorgevoerd 
met als doel om met behulp van de röntgencefalometrie na te gaan, waarin het 
tandkaakstelsel met een klasse II afwijking zich van het normale gebit onder
scheidt. Daarbij werd uiteindelijk vastgesteld, dat het bij de klasse II afwijking 
de onderkaak is welke te ver naar dorsaal is ingesteld (Elman, Adams, Bal
dridge, Renfroe). Naast de kritiek die op deze publicaties kan worden uitgeoe
fend met betrekking tot de gemeten grootheden en de bewerking van de meet
resultaten, kan nog een ander facet naar voren worden gebracht. Bedoeld wordt 
de conclusie van Brodie (1941), dat het schedelpatroon op een leeftijd van 
3 maanden of eerder reeds zodanig is vastgelegd, dat bij het ouder worden de 
onderlinge samenhang van de samenstellende delen van het schedelskelet zich 
niet meer wijzigt. Zo heeft Renfroe mogelijk op basis van deze stelling geen 
voldoende gegevens over het materiaal van zijn onderzoek verstrekt. Het is ech
ter duidelijk geworden, dat de conclusies van Brodie als gemiddelde voor een 
groep individuen wel grotendeels opgaan, maar dat er met een belangrijke in
dividuele variatie in de verandering van het gelaatspatroon rekening moet wor
den gehouden. 
Björk (1947) beschrijft vier theoretische mogelijkheden bij die gevallen, welke 
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een grote horizontale afstand tussen de boven- en onderincisieven (overjet) heb
ben. Hiertoe kunnen ook de klasse Il/ l afwijkingen worden gerekend. Hij on
derscheidt de volgende factoren : 
1. Een verschil in prognathie van de boven- en de onderkaak ; hierbij kan de 
bovenkaak een relatief grote, of de onderkaak een relatief kleine prognathie 
vertonen. Ook een combinatie van beide is mogelijk. 
2. Hetzelfde kan zich voordoen bij een verschil in alveolaire prognathie. 
3. Een propositie van de bovenincisieven of een retropositie van de onderinci
sieven, dan wel een combinatie van deze twee. 
4. De bewegingsmogelijkheid in het kaakgewricht. 
Björk zag het laatste punt alleen als een theoretische mogelijkheid. Bij de door 
hem onderzochte jonge volwassen mannen bleek het verschil in de prog
nathie van boven- en onderkaak de belangrijkste bijdrage te leveren tot de ver
grote 'overjet'. De verminderde prognathie van de onderkaak bij gevallen met 
een grote 'overjet' was onder andere terug te voeren naar een sagittaal korte 
horizontale tak van de mandibula. Dit bleek uit een vergelijking ervan met de 
afstand tussen nasion en articulare (Voor een definitie van deze punten wordt 
verwezen naar hoofdstuk III pag. 16). Bij de eveneens door hem onderzochte 
12-jarige jongens bleek de vergrote 'overjet' voornamelijk te zijn gebaseerd op 
een meer dorsale stand van het corpus mandibulae en een vergrote propositie 
van de bovenincisieven. Zowel bij de volwassenen als bij de 12-jarigen kon hij 
een aantal factoren aangeven, welke elkaar versterken of tegenwerken wat be
treft hun invloed op de positie van die delen van het tandkaakstelsel, welke be
palend zijn voor de sagittale occlusie. 
Er zijn meerdere auteurs, welke de klasse II afdeling 1 afwijking hebben onder
verdeeld in verschillende soorten. Daarbij wordt gewoonlijk een soortgelijke 
verdeling gemaakt als die van Björk. Gerefereerd wordt aan Anderson (1946), 
Highley (1948), Fisher (1948), Fisk, Culbert, Grainger, Hemrend en Moyers 
(1953), Henry (1957), Moyers (1960). 
De auteur heeft gemeend zich te moeten beperken tot de oorspronkelijke inde
ling van Angle, hoewel daarbij waarschijnlijk in één klasse de morfologische 
achtergrond van de daarin ondergebrachte afwijkingen niet steeds dezelfde is. 

Gebleken is echter, dat de duidelijk van elkaar te onderscheiden vormen moei
lijk zijn te groeperen. 
Tenslotte moet nog worden vermeld, dat niet alle auteurs zich kunnen verenigen 
met de omschrijving van de normale occlusie van de eerste blijvende molaren, 
zoals Angle die heeft gegeven. Beschrijft Friel (1954) de occlusie van deze ele
menten nog op dezelfde wijze als Angle had gedaan, Stoller ( 1954) stelde vast, 
dat de occlusie van de eerste permanente molaren zodanig is, dat de mesio
buccale knobbel van de bovenmolaar iets distaal van de buccale groeve van de 
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ondermolaar occludeert. Schwarz (1961) beschreef in zijn leerboek hoe, tenge
volge van de voortschrijdende abrasie van de knobbels der gebitselementen de 
normale occlusie zich gaat wijzigen in de richting van een klasse 111. Begg (1954, 
1965) kan zich evenmin verenigen met de door Angle als normaal beschreven 
occlusie. Ook hij neemt aan dat een meer mesiale occlusiepositie van de eerste 
blijvende ondermolaren de natuurlijke situatie is, zoals die tengevolge van een 
uitgebreide abrasie van de gebitselementen kan ontstaan. 
Het is de vraag, of de gewijzigde opvatting over de normale occlusie van de blij
vende eerste molaren ook opgaat voor de leeftijd, waarop orthodontische pa
tiënten gewoonlijk worden behandeld. De beschrijvingen van de genoemde au
teurs worden bijna steeds toegelicht met afbeeldingen van gebitten op een ho
gere leeftijd. 
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HOOFDSTUK II 

O V E R  D E  N O M ENCLATU U R  

Er bestaat geen eenheid wat de naamgeving van de orthodontische afwijkingen 
betreft. Noch op het gebied van de afwijkingen in de stand van de afzonderlijke 
gebitselementen, noch op dat wat betrekking heeft op de onderlinge verhouding 
tussen onder- en bovenkaak, is er uniformiteit in de nomenclatuur. 
Het grote aantal benamingen voor dezelfde of bijna dezelfde afwijkingen is een 
belemmering voor het onderlinge begrip en heeft ook voor het onderwijs zijn 
bezwaren. 
Wat de klasse II afwijking betreft kan worden vastgesteld, dat deze reeds voor 
de tijd van Angle is herkend en onder verschillende benamingen aangeduid. 
Kneisel beschreef een dergelijke anomalie reeds in 1836. Carabelli ( 1842) stelde 
de naam 'mordex retrosus' voor. Van Sternfeld ( 1888) is de term 'opistogeneia' 
afkomstig. 
In 1899 publiceerde Angle zijn klassifikatie, waarbij het begrip 'klasse II' werd 
ingevoerd. Vastgesteld kan worden, dat ook daarmee geen eenheid werd ge
schapen. 
Guilford ( 1906) gebruikte de benaming 'postocclusion'. Lischer ( 19 15) verving 
de term klasse II door die van 'distocclusion', terwijl  Simon (1922) het begrip 
'mandibulaire retractie' invoerde. Bij McCoy ( 1937) kan de benaming 'mandi
bular retroversion' worden gevonden. 
Voorts zijn nog de volgende termen in gebruik : 'retrognathie mandibulaire' 
(Izard, 1950), 'retrogenie', 'posterior occlusion', 'posteroclusion', 'postnormal 
occlusion', 'Distalbisz' (Korkhaus), 'Rückbisz' (A. M. Schwarz, 1961 ). In Ne
derland wordt van de volgende begrippen gebruik gemaakt : dorsaalstand van 
de onderkaak, distorelatie, disto-occlusie, distaalbeet, retrognathie, onderont
wikkelde onderkaak. 
Bij een poging tot het scheppen van eenheid heeft de Féderation Dentaire Inter
nationale een algehele internationale nomenclatuur aangenomen, welker bena
mingen echter in de praktijk niet algemeen worden gebruikt. Voor de details 
van de voorgestelde orthodontische nomenclatuur zij verwezen naar de publi
catie in '!'Orthodontie Française' van 1964. 
De voornaamste reden van al deze benamingen is, dat aan elk ervan bezwaren 
zijn verbonden. Daarnaast speelt ook de menselijke factor een rol. Het is dik
wijls moeilijk de eenmaal aangeleerde benaming te vervangen, tenzij men deze 
zelf heeft ontworpen. 
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Tegen termen als disto-occlusie, postnormal occlusion, posterior occlusion enz. 

kan als bezwaar worden aangevoerd, dat hiermee primair een afwijkende stand 

van de onderkaak wordt gesuggereerd. Hoewel dit niet altijd de bedoeling is -

met name Schwarz wijst erop, dat steeds een relatieve positie ten opzichte van 

de bovenkaak wordt bedoeld - kan dit toch aanleiding zijn tot een zekere mate 

van onduidelijkheid en een foutieve gedachtenassociatie. 

Van een wat andere betekenis is de verwarring welke wordt gesticht, doordat 

dezelfde benaming soms aan verschillende begrippen wordt gegeven. Wordt 

bijvoorbeeld in het ene geval de onderlinge stand van de kaken als richtlijn ge

bruikt, in het andere is het de occlusie van de gebitselementen, waarop de diag

nose wordt gesteld, terwijl dan de kaakrelatie buiten beschouwing wordt gela

ten. Een enkele keer wordt alleen de molaarocclusie beoordeeld, zonder dat 

daarbij met eventuele migraties rekening wordt gehouden (Friel, 1914). 

Het komt de auteur gewenst voor om de term klasse II aan te houden, en wel 

zoals deze is omschreven in de laatste druk van het boek van Angle. Een be

langrijk voordeel is, dat in het midden wordt gelaten, welke structuren voor de 

afwijking verantwoordelijk kunnen worden gesteld. Bovendien is de diagnose 

klasse II/1 volkomen toereikend om het beeld op te roepen van de daarmee 

bedoelde afwijking bij ieder die maar enigszins bekend is op dit gebied. Er is 

tot dusver geen andere term geïntroduceerd die zo duidelijk, ook internationaal, 

wordt verstaan. Iedere andere uitdrukking welke tot op heden is gepubliceerd 

vraagt een nadere omschrijving. Het is daarbij typerend, dat die omschrijving 

dan meestal bestaat uit de vermelding van de bedoelde Angle klassifikatie. 

Ontegenzeggelijk heeft de klassifikatie van Angle ook zijn bezwaren. Als kritiek 

is dikwijls gewezen op het feit, dat slechts aan de sagittale afwijkingen aandacht 

wordt besteed. Het is echter ook zo, dat het juist deze afwijkingen zijn, welke 

esthetisch en vaak ook functioneel het meest storend zijn. Ze zijn dan ook dik

wijls de aanleiding voor de patiënt of de ouders om orthodontische hulp te zoe

ken. Dat ook bij de behandeling problemen kunnen rijzen is reeds in de inlei

ding genoemd. Een benadrukken van de sagittale afwijkingen, ook bij de diag

nostiek, is dus alleszins verklaarbaar. 

Samenvattend zij vermeld dat de auteur de voorkeur heeft gegeven aan de 

Angle klassifikatie, omdat het voor ieder die orthodontisch is geschoold, on

middellijk duidelijk is, wat wordt bedoeld. Voorts is het de enige wijze van uit

drukken, waarbij de plaats van de afwijking in het midden wordt gelaten. De 

kans op een gedachtengang, uitgaande van een bepaalde lokalisatie van de 

klasse II afwijking wordt daarmee verminderd. De Angle klassifikatie wordt 

door de auteur geenszins als volmaakt beschouwd ; het is echter naar zijn me

ning wel de meest bruikbare. 
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HOOFDSTUK 1 1 1  

DE V E R VAARDIGING VAN DE S C H EDELRÖNTG E N
O P N A M E N  E N  D E  BEW E R KI NG E R VAN 

Bij dit onderzoek i s  gebruik gemaakt van laterale teleröntgenopnamen van het 
hoofd, welke alle op de afdeling Orthodontie van de Rijks Universiteit te Gro
ningen zijn vervaardigd. De daarbij gevolgde werkwijze is reeds door van der 
Linden (1959) beschreven. 
Volledigheidshalve zal de methodiek hier in het kort worden uiteengezet. 
Om een verantwoorde onderlinge vergelijking van de verschillende schedelop
namen mogelijk te maken is het noodzakelijk, de vervaardiging ervan te stan
daardiseren. Om deze reden zijn dan ook de onderlinge afstanden tussen het 
focus van de röntgenbuis, het hoofd en de filmcassette, zowel in horizontale als 
in verticale richting constant gehouden. Een juiste, goed herhaalbare fixatie van 
het hoofd ten opzichte van de buis en de film is daarbij essentieel. Om dit te 
bereiken, werd gebruik gemaakt van een in de kliniek aanwezige, door Bijlstra 
ontworpen, cefalostaat. Hiermede wordt het hoofd van de patiënt gefixeerd 
door middel van twee conische doppen, welke in de uitwendige gehoorgangen 
van de patiënt worden gebracht. Deze oordoppen zijn bevestigd aan de onder
rand van twee plexiglasplaten, welke zich links en rechts van het hoofd bevin
den. Eén plexiglasplaat is aan de cassettehouder vastgezet, terwijl de andere zij
waarts verplaatst kan worden, waardoor een aanpassing aan de verschillende 
schedelbreedten wordt verkregen. Beide platen zorgen, samen met de erop be
vestigde oordoppen, ervoor, dat de patiënt met zijn hoofd alleen nog een rota
tiebeweging rond deze doppen kan maken. Andere kantel-, horizontale- en ver
ticale bewegingen zijn bijna onmogelijk en in elk geval dusdanig beperkt, dat 
het effect daarvan in het röntgenbeeld mag worden verwaarloosd (Schwarz, 
1961). De verbindingslijn tussen het midden der beide oordoppen is loodrecht 
op de cassette gericht. Aangenomen wordt, dat daarmede het mediane vlak van 
het zich in de cefalostaat bevindende hoofd, evenwijdig aan de film is ingesteld. 
In de cassettehouder is een Potter-Bucky strooistralenrooster aangebracht, het
geen, door het absorberen van een deel van de strooistralen, tot een goede 
beeldvorming bijdraagt. Figuur I geeft een beeld van de cefalostaat. 
Door versterkingsschermen in de filmcassette aan te brengen is een aanzienlijke 
beperking van de dosis röntgenstralen bereikt. Tevens wordt daardoor de be
wegingsonscherpte verminderd omdat de belichtingstijd wordt verkort. De 
gebruikte versterkingsschermen waren van het fabrikaat Patterson, type Par-
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speed. Voor de films werd gebruik gemaakt van Gevaert Curix blue base film, 
24 x 30 cm. De patiënt zit tijdens de opname op een krukje. De gehele cefalo
staat is met de cassettehouder in verticale richting verplaatsbaar, zodat hij aan 
de hoogte van het hoofd kan worden aangepast. In overeenstemming daarmede 
kan ook de röntgenbuis in verticale richting worden verplaatst. De juiste instel
ling kan worden gecontroleerd, door het statief met de buis naar de cefalostaat 
te rijden langs rails welke zich in de vloer en het plafond bevinden. Met een 
meetstaaf kan de hoogte van het focus nauwkeurig worden gelijkgemaakt met 
die van het midden van de oordoppen. Daarna wordt de meetstaf weggenomen en 
de buis naar zijn oorspronkelijke plaats teruggereden. De focus-film afstand be
draagt bij deze opnamen 375 cm. Een maximale afscherming van de patiënt 
wordt verkregen, door naast een nauwkeurig ingeregeld diafragma ook nog een 
loodschot te gebruiken. Verder is voor de stralenopening van de buis een alu
minium filter van I mm dikte aangebracht. Hierdoor worden de weke stralen, 
welke niet tot de beeldvorming bijdragen, maar die de patiënt wel zouden be
lasten, tegengehouden. 
De opnamen werden gewoonlijk gemaakt met een spanning van 76 kilovolt bij 
200 milliampère gedurende 1,2 seconden. De patiënt werd gevraagd dicht te bij
ten op de manier waarin hij dat gewend is. 
Nadat de film op de gebruikelijke wijze ontwikkeld, gefixeerd en gedroogd is 
kan deze nader worden bewerkt. 
Met gebruikmaking van doorzichtig 'Kodatrace' werden overtrektekeningen 
(tracings) gemaakt. Aangetoond is, dat deze manier niet in nauwkeurigheid ver
schilt met de prikdeterminatiemethode volgens Björk, waarbij de te meten pun
ten met een fijne naald op de film worden aangeprikt (van der Linden). Een 
van de bezwaren van deze methode is, dat de aangeprikte punten niet meer zijn 
te wijzigen, waardoor bij een onjuiste determinatie de film blijvend wordt be
schadigd. Mede daarom werd de voorkeur aan de overtrekmethode gegeven. 
De film werd op een lichtkast gelegd, met erop een vel tracing'papier'. Het ge
heel werd gefixeerd onder een metalen lijst, welke tevens het rondom de film 
uitstralende licht wegnam. In een donker vertrek waren op deze manier de be
nodigde structuren goed zichtbaar. Om verblinding te voorkomen werd de af
beelding van het neurocranium afgeschermd. Weinig contrasterende structuren, 
zoals de omgeving van het kaakgewricht worden dan beter zichtbaar. 
In de lichtkast waren naast een ronde T.L.-buis twee met een weerstand regel
bare staafvormige gloeilampen aangebracht. Wanneer plaatselijk veel licht door 
de film wordt doorgelaten, kan de T.L.-buis, die om zijn geringe warmteontwik
keling de voorkeur verdient, worden uitgeschakeld en de gloeilampverlichting 
worden ingeschakeld en zodanig geregeld, dat een optimale afbeelding van de 
gezochte structuur optreedt. 
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Voor het overtrekken op het doorzichtige en aan één zijde beschrijfbare tracing
papier werd gebruik gemaakt van een hard potlood (8H), welks punt steeds 
scherp werd gehouden. 
Voor het verdere onderzoek werden alleen de overtrektekeningen gebruikt. Om 
de gewenste afstanden en hoeken te kunnen meten, werd de tracing op een vel 
wit karton gelegd, waardoor bij opvallend licht de aangegeven structuren goed 
zichtbaar werden. Op het karton waren enige concentrische cirkels getrokken, 
ongeveer ter grootte van de sella turcica. Het middelpunt ervan werd aangege
ven door twee, elkaar loodrecht snijdende middellijnen. Door de tracing van 
de sella turcica zodanig op deze figuren te plaatsen, dat zoveel mogelijk een 
concentriciteit werd bereikt, was met een goede mate van nauwkeurigheid het 
midden ervan aan te geven. 
Vervolgens werden de afstanden, voor zover deze zonder meer konden worden 
bepaald, gemeten en genoteerd. Dit werd, nadat een serie tracings was behan
deld, herhaald, waarna deze afstanden nog voor een derde keer werden bepaald. 
Pas daarna werden de verschillende lijnen getrokken, welke nodig waren voor 
de constructie van enkele punten (Go, A', A", M', M", zie verder pag. 16) en 
het meten van de hoekmaten. De afstanden, welke betrekking hebben op de 
geconstrueerde punten en de hoeken werden daarna opgemeten en genoteerd. 
Ook dit gebeurde driemaal. Wederom werd daarbij steeds een serie tracings af
gewerkt, alvorens deze een volgende keer op te meten. Hierdoor wordt een on
derlinge beïnvloeding van de drie metingen van eenzelfde afstand of hoek, zo
veel mogelijk voorkómen. Het uitstellen van het trekken van de lijnen bevordert 
het gemakkelijker terugvinden van een aantal punten bij het meten. Met behulp 
van een schuifmaat met nonius werden lineaire maten tot in tiende delen 
van millimeters gemeten. De angulaire maten werden bepaald met een 
gradenboog met een indeling in halve graden. Tiende delen van graden 
werden geschat. 
Op deze wijze werd een drietal waarnemingen van iedere lineaire en angulaire 
maat verkregen. Dit heeft als voordeel ten opzichte van enkelvoudige metingen 
dat controle mogelijk is op vergissingen bij het noteren. Bij twee metingen is 
dit niet altijd het geval, omdat het bij ongelijke waarden niet duidelijk is welke 
de juiste is. 
In verreweg de meeste gevallen werden twee of drie identieke getallen gevonden. 
Bij drie gelijke waarden bestaat geen keuzemogelijkheid, bij twee gelijke uit
komsten werd de modus als representatief voor de meting gekozen, bij drie on
gelijke uitkomsten werd de mediane waarde gebruikt. 

Vervolgens zullen de gebruikte punten en lijnen worden beschreven, de punten 
en enkele lijnen zijn in figuur 2 aangegeven. 
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Punten: 1. In het mediane vlak 

N :  nasi on ; het midden van het meest ventrale deel van de sutura nasofrontalis. 

S :  sella turcica; het middelpunt van de sella turcica, bepaald op de reeds be

schreven manier. 

M :  menton ; het ten opzichte van de Frankforter horizontale laagst gelegen punt 

van de symphysis mandibulae in het mediane vlak. 

Pg : pogonion ; het ten opzichte van een verticale op de lijn Go-M meest ven

traal gelegen punt van de mandibula in het mediane vlak (Voor de definitie van 

Go, zie onder 2). 

B :  supramentale ; het punt op de ventrale contour van de mandibula, dat het 

meest naar dorsaal ligt ten opzichte van een verbindingslijn van de rand der 

labiale processus alveolaris en de benige kinprominentie. 

A :  subspinale ; het punt op de ventrale contour van het os maxillare beneden 

de spina nasalis anterior, dat het meest naar dorsaal ligt ten opzichte van een 

verticale op het spinavlak (zie verder). 

2. Buiten het mediane vlak 

Ar : articulare; het op de röntgenopname gevormde snijpunt van de dorsale 

rand van de ramus ascendens mandibulae en de pars basilaris van het os occi

pitale. 

Go : gonion ; constructiepunt, gevormd door het snijpunt van een lijn door het 

articulare langs het meest dorsale deel van de ramus ascendens mandibulae en 

een raaklijn van het laagst gelegen punt van de symphysis mandibulae en het 

laagst gelegen dorsale deel van de ramus descendens mandibulae. 

SNP : spina nasalis posterior : snijpunt van de ventrale zijde van de fossa ptery

gopalatina en het palatum durum, zoals dat op de röntgenopname voorkomt. 

Lijnen; deze worden, hoewel niet geheel juist, dikwijls ook als vlakken aangeduid. 

SpP : spinavlak ; de verbindingslijn van spina nasalis anterior en spina nasalis 

posterior. 

0 :  occlusievlak; de verbindingslijn van de volgende twee punten : 1 .  Het midden 

van de afstand tussen de incisale randen van de centrale boven- en onderinci

sieven. 2. Het midden van de afstand tussen de mesiobuccale knobbels van de 

eerste blijvende boven- en ondermolaren. 

De as van de eerste blijvende bovenincisief; de lengte-as van het genoemde ele

ment werd getrokken door de incisale rand en de uiterste wortelpunt; wanneer 

de laatste niet zichtbaar was werd in de plaats daarvan het midden tussen het 

labiale en palatinale worteloppervlak gekozen, zover mogelijk naar apicaal. 
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De as van de eerste blijvende onderincisief; hiervoor werd dezelfde constructie

wijze toegepast als voor de as van de centrale bovenincisief. 

Geprojecteerde punten 

A' : projectie van A op het spina-vlak 

A" : projectie van A op het occlusievlak 

M' : projectie van M op het spinavlak 

M" : projectie van M op het occlusievlak 

De gemeten grootheden en een 'tracing' zijn  op het uitslagvel naast pagina 

1 8  aangegeven. 

Naar aanleiding van het voorgaande kunnen enige opmerkingen worden ge

maakt ; het is van belang daarbij te overwegen, dat deze röntgenopnamen slechts 

een twee-dimensionale weergave vormen van een drie-dimensionaal object, de 

schedel. 

De vergroting, welke optreedt bij de projectie van l ijnstukken, gelegen in het 

mediane vlak, kan op eenvoudige wijze worden berekend. Voor de l ijnstukken, 

welke niet in dat vlak verlopen is dit niet het geval ; hiervoor zou ook de georiën

teerde voor-achterwaartse röntgenopname gemaakt moeten worden. De grootte 

van de hoeken, waarvan de benen niet evenwijdig aan het mediane vlak verlo

pen is evenmin uit de enkelvoudige projectie ervan te berekenen. Hoeken, waar

van de benen evenwijdig met het mediane vlak verlopen, worden in werkelijke 

grootte geprojecteerd. De auteur heeft aangenomen, dat van een berekening van 

de grootte van de l ijnstukken en hoeken in de schedel zelf kon worden afgezien, 

omdat de vergroting van de aan het mediane vlak evenwijdig verlopende lijn

stukken gering is en bij alle opnamen nagenoeg van gelijke orde. De vergroting 

van niet aan het mediane vlak parallel verlopende l ijnstukken en hoeken kan 

aanzienl ijk van de factor I verschillen. Toch is ook hierbij van een berekening 

van de exacte maten afgezien, voornamelijk omdat de richting van de genoemde 

structuren bij de verschillende patiënten als regel niet veel uiteenloopt, zodat 

gerekend kan worden dat ook hun projectieveranderingen relatief weinig zullen 

variëren. 

Dikwijls zijn de niet in het mediane vlak gelegen bilaterale structuren dubbel 

afgebeeld. Dit kan verklaard worden uit een niet symmetrische schedelbouw, 

een niet geheel juiste instelling van het hoofd tijdens het maken van de rönt

genopname, het niet parallel lopen van de röntgenstralen of combinaties van 

de genoemde factoren. In dergelijke gevallen werd het midden tussen beide 

structuren voor de puntsbepaling gebruikt. Bij het construeren van hoeken 

werden deze middenpunten eveneens benut. Als voorbeelden kunnen het punt 

gonion en de hoek ArGoM worden genoemd. 
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1 

Figuur 1 

Het punt nasion is soms niet duidelij k  te focaliseren, omdat in het röntgenbeeld 

een dubbele sutuur te zien is. Tn een dergelijk geval werd het midden tussen de 

snijpunten van deze suturen met de ventrale contour van het benige profiel 

als meetpunt gekozen. 

Articulare is een punt, dat op een schedel niet is aan te geven. Alleen bij de pro

jectie van de samenstellende delen op een sagittaal vlak is het te definiëren. Dit 

punt, ingevoerd door Björk, werd opgenomen ter vervanging van de op de 

röntgenopname vaak niet te bepalen craniale begrenzing van de processus arti

cularis mandibulae. Doordat zich in de nabijheid hiervan veel beenweefsel be

vindt, dat over of rond het kaakkopje wordt geprojecteerd, is het vinden van 

de omtrek van de condylus dikwijls bijzonder moeilijk  of onmogelij k. Het punt 

Ar is soms ook gebruikt als dorsale begrenzing van de craniale basis. Het hier

voor meer in aanmerking komende punt basion, op de voorrand van het fora

men magnum, kon echter op vele opnamen niet voldoende nauwkeurig worden 

gelocaliseerd. 

1 8  



Figuur 2 

Uitgevoerde metingen 

Lineair Angulair 

S-N SNA SpP-GoM 
S-Ar NSSNP O-GoM 
SNP-A SN-SpP 1 ; de ventrale hoek van de as van de 
SNP-A' SNB centrale bovenincisief met SpP 
Go-Pg SNPg -1 ; de ventrale hoek van de as van de 
Go-M SNM centrale onderincisief met Go-M 
Ar-Go N SGo + 1 -1 ;  de l inguaal ingesloten hoek tus-
M'-A' ArGoM sen de assen van de centrale boven- en 
M"-A" SN-GoM onderi ncisieven 
N-A' NSAr ANB 
A'-M SArGo AB-NPg ;  de kleinste hoek is genoteerd 

SN-O NAPg 
SpP-O SpP-PgA ; de dorsale hoek is genoteerd 





De afbeelding van het uiterste punt van de spina nasalis anterior gaat soms ver

loren in de projectie van de nabijgelegen structuren van neus, wangen en boven

lip. Daar deze spina in dit onderzoek alleen gebruikt werd om de verticale po

sitie van het ventrale deel van het spinavlak vast te leggen, vormt dit geen over

wegend bezwaar. Het was namelijk  altijd mogelijk de nasale zijde van de struc

tuur een eindweegs naar ventraal te vervolgen. Voor de bepaling van de plaats 

van het spinavlak in verticale zin was dat voldoende. 

Het was niet altijd mogelijk om de afbeelding van de ventrale zijde van de fossa 

pterygopalatina te vervolgen tot het snijpunt met het palatum durum. In voor

komende gevallen werd dan het algemeen verloop van de fossa verder vervolgd 

tot een snijpunt werd verkregen. 

De keuze van de occlusievlakbepaling was aan een beperking gebonden. Met 

name kan men zich afvragen of de aangegeven wijze van bepalen bij een diepe 

beet wel de meest optimale is. Een meer representatief vlak zou misschien wor

den verkregen, wanneer het langs de occlusale begrenzing van melk- en/of pre

molaren wordt getrokken. In verband met de leeftijd en de soms vrij slechte 

gebitstoestand van de onderzochte patiënten, was dit veelal niet mogelijk. Bij 

veel Nederlandse kinderen tussen 8,5 en 9,5 jaar, ontbreken de melkmo

laren of zijn de kronen door caries of abrasie sterk gedeformeerd, terwijl de 

premolaren gewoonlijk nog niet en zeer zeker nog niet voldoende tot eruptie 

zijn gekomen. Om toch tot een uniforme occlusievlakbepaling te kunnen ko

men, werd de bovenomschreven methode gevolgd. Mede hierdoor lag soms het 

snijpunt met het spinavlak niet, zoals gewoonlijk  dorsaal, maar ventraal van 

het gebit. In een dergelijk geval werd de hoek tussen de genoemde vlakken als 

negatief genoteerd. 

Voor de hoek NAPg werd soms een grotere waarde gevonden dan 1 80°. Deze 

werd dan als zodanig genoteerd. 

Bij de projectie van de punten A en M op het occlusievlak lag A" gewoonlijk  

ventraal van M". Een enkele keer echter bevond zich het projectiepunt dorsaal 

van M". De afstand M" -A" werd dan als negatief genoteerd. 

De fout van de methode 

Bij ieder deel van de procedure, beginnend met de röntgenopname, en eindigend 

met het noteren van de gemeten waarden bestaat een kans op het maken van 

fouten. Björk heeft ze verdeeld in fouten, gemaakt bij de opname, bij de punts

bepaling en bij het meten. Het is gewenst om een inzicht te hebben in de grootte 

van de onnauwkeurigheid. Bij de beoordeling van de resultaten van het onder

zoek kan er dan rekening mee worden gehouden. 

De grootte van de totale fout - de som van de bovengenoemde - werd op de 

volgende manier bepaald. 
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Op één dag werd bij tien kinderen een schedelröntgenopname gemaakt op de 

beschreven wijze. Daarna werden alle instellingen, zowel van de röntgenbuis 

als van de cefalostaat, veranderd. Enige tijd later werd de apparatuur weer 

naar behoren ingesteld, waarna van dezelfde tien kinderen wederom een op

name werd gemaakt. Op een andere dag werd de procedure met tien andere 

kinderen herhaald. Er werden dus van twintig kinderen elk twee, in zekere zin 

onafhankelijke, opnamen gemaakt en wel zodanig, dat de instelfout erin is ver

werkt. Alle opnamen werden door dezelfde persoon vervaardigd. 

Van al deze schedelröntgenopnamen werd een overtrektekening gemaakt. Hier

bij werd met opzet vermeden de twee opnamen van dezelfde patiënt te verge

lijken. Immers zal een bepaalde, gewoonlijk niet zo duidelijke structuur, bij het 

vergelijken van twee opnamen van hetzelfde object, beter zijn te localiseren dan 

wanneer slechts één opname ter beschikking staat. Omdat bij het eigenlijke on

derzoek steeds slechts één opname van ieder kind is gebruikt, diende ook bij 

het onderzoek naar de fout van de methode elke opname apart te worden be

zien. 

Op de verkregen tekeningen werden de reeds beschreven metingen uitgevoerd, 

op dezelfde wijze als dat ook bij het verdere onderzoek is gebeurd. 

Zo kwamen 2 tabellen tot stand waarop van iedere patiënt voor elk van de 

33 metingen de uit 3 bepalingen op 2 tracings verkregen waarde is genoteerd. 

Het maken van de tracings en het meten werd evenals bij het eigenlijke onder

zoek door de auteur zelf uitgevoerd. 

Uit de gevonden duplo-waarden werd de standaardafwijking van de fout van 

de methode geschat volgens de formule 

Sm = 

V i 
j = 1 

(XJ I - XJ2)2 

2m 

Hierin is XJ 1 = de grootte van een maat op een tracing 

XJ2 = de grootte van dezelfde maat op de bijbehorende duplo 

m = het aantal waarnemingen, gewoonlijk 20 

De uitkomsten zijn vermeld in tabel l ,  waarbij de fout van de methode, voor 

de afstanden in millimeters en voor de hoeken in graden, is opgegeven *. 

• De benodigde berekeningen werden, evenals die voor het verdere onderzoek, uitgevoerd op 
de computer Electrologica X 1 van het Mathematisch Centrum te Amsterdam. Het program
ma daarvoor werd samengesteld door drs. M. L. Potters, destijds verbonden aan het Instituut 
voor Wiskundige Dienstverlening van de Katholieke Universiteit te Nijmegen. 
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TABEL 1 .  De standaardafwijking sm van de fout van de methode 
bepaald aan 20 duplo opnamen. De grootte is voor de 

lijnstukken in mm opgegeven, voor de hoeken in graden. 
Op de indices wordt later in de tekst ingegaan. 

Afstand 

S-N 
S-Ar 
SNP-A 
SNP-A' 
Go-Pg 
Go-M 
Ar-Go 
M'-A' 
M"-A" 
N-A' 
A'-M 

Index 

IOO SNP-A 
Go-M 

lOO SNP-A 
Go-Pg 

S-N lOOSNP-A 
100 S-N 

Go-M 
1� Go-Pg 

Sm Hoek 

0,34 SNA 
0,49 NSSNP 
0,60 SN-SpP 
0,61 SNB 
0,29 SNPg 
0,76 SNM 
0,49 NSGo 
1 , 1 1  ArGoM 
1 , 16  SN-GoM 
0,30 NSAr 
0,52 SArGo 

SN-O 
SpP-O 
SpP-GoM 

0,92 O-GoM 

0,90 + l  

2,20 -1 

1 ,47 + 1 -1 

0,67 ANB 
AB-NPg 
NAPg 
SpP-PgA 

Sm 

0,45 
0,77 
0,69 
0,44 
0,42 
0,44 
0,53 
0,64 
0,58 
0,99 
1,19 
0,97 
1 ,01 
0,62 
0,88 

1 ,31 

1 ,15 

1 ,67 

0,62 
0,94 
1 ,22 
0,96 

Voor de beoordeling van de mate waarin de fout van de methode invloed uit
oefent op de uitkomsten van het onderzoek werd als volgt te werk gegaan. De 
standaardafwijking of spreiding, welke rond het gemiddelde van een groep 
waarnemingen voorkomt is opgebouwd uit twee gedeelten. Het eerste deel 
wordt gevormd door de biologische variatie, omdat bij de ene patiënt een be
paalde afmeting groter is dan bij de andere. Het tweede gedeelte van de sprei
ding wordt door de fout van de methode gevormd. 

In formule : cr2 totaal = cr2 biologische variatie + cr2 fout van de methode 
of : cr2t = cr2b + cr2f 

Hieruit kan een schatting van de biologische variatie worden berekend, daar 
schattingen voor crt en crf bekend zijn. Bij iedere groep waarnemingen werd 
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deze berekening uitgevoerd. Het bleek daarbij, dat de biologische variatie in de 

meeste gevallen groter was dan 95 % van de totale variatie en gewoonlijk in de 

orde van 99 % of meer lag. Aangenomen werd dat in deze gevallen de stan

daardafwijking van de totale variatie een betrouwbare maat vormde voor 

de biologische variatie. Alleen wanneer de biologische variatie minder dan 

95 % van de totale spreiding bedroeg, werd dit aangegeven en in de conclusies 

betrokken. 

Tenslotte zij vermeld, dat bij de beoordeling van de meetresultaten een onbe

trouwbaarheidsniveau van 5 % is aangehouden. 
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HOOFDSTUK IV 

DE SAMENSTELLING VAN HET ONDERZOCHTE MATERIAAL 

De gegevens van de bij het onderzoek betrokken kinderen werden zodanig ge
selecteerd, dat de bestudeerde leeftijdsperiode lag tussen 8 jaar, 6 maanden en 
9 jaar, 6 maanden. Hierbij werd gebruik gemaakt van een kaartsysteem dat 
aanwezig is in de Orthodontische kliniek van de Rijks Universiteit te Groningen. 
Dit omvat alle kinderen die daar zijn opgenomen in een groeionderzoek en alle 
patiënten die voor een orthodontische behandeling werden ingeschreven. 
De leeftijdsperiode van 8,5 tot 9,5 jaar werd gekozen omdat hierin de verschil
len, zoals die in de puberteitsperiode tussen de geslachten gaan optreden, als 
regel nog niet tot uiting zijn gekomen. Daar kwam bij, dat voor deze periode 
uit een redelijk groot materiaal geselecteerd kon worden. Ten derde leek het 
aantrekkelijk om een groep kinderen te onderzoeken, welke wat hun leeftijd 
betreft juist midden tussen de door van der Linden onderzochte 7- en 1 1-jarigen 
passen. Tenslotte speelt het feit een rol, dat de ouders van deze kinderen veelal 
meer betrouwbare anamnestische gegevens kunnen verschaffen over de eerste 
kinderjaren, dan wanneer dit van oudere kinderen wordt gevraagd. 
De kinderen, welke voor het onderzoek in aanmerking kwamen werden, als 
vermeld, uit twee groepen gekozen. 
1. Zij, die deel uitmaken van een groeionderzoek en waarbij geen orthodonti
sche behandeling heeft plaatsgehad. 
2. Zij, die zich tot de kliniek hadden gewend voor de behandeling van hun or
thodontische afwijking. 
De eerste groep was samengesteld uit kinderen welke geacht mogen worden een 
sociaal representatieve doorsnede te vormen van de schoolkinderen uit de stad 
Groningen. Van hen werd onder andere éénmaal per jaar een boven- en onder
gebitsmodel en een laterale röntgenschedelopname gemaakt. De gebitsmodellen 
werden vervaardigd van afdrukken welke genomen waren met behulp van een 
materiaal op alginaatbasis. De occlusiestand van deze modellen werd vastge
legd met behulp van een wasbeet. 
De groep patiënten, waarvan in de genoemde leeftijdsperiode voor diagnosti
sche en therapeutische doeleinden eveneens een stel gebitsmodellen en een rönt
genschedelopname waren vervaardigd, was nog niet in behandeling genomen 
op het tijdstip waarop deze hulpmiddelen werden verkregen. Hoewel bij de 
keuze van deze groep kinderen minder is gelet op de sociale achtergrond en ze 
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ook niet allen uit de stau Groningen afkomstig waren, werd toch aangenomen 

dat dit geen overwegend bezwaar vormde. 

Met behulp van de gebitsmodellen werd een verdeling gemaakt in klasse I en 

klasse II/1 groepen. Bij de klasse I groep werden ook de normale gebitten onder

gebracht. De kinderen, welke een klasse II/2, een klasse III afwijking of een 

van de onderafdelingen vertoonden werden van het verdere onderzoek uitge

sloten. 

Voor de criteria welke bij het diagnostiseren van de afwijking in acht zijn geno

men wordt verwezen naar hoofdstuk Il. Hieraan kan nog worden toegevoegd, 

dat geen der gebitten een duidelijke abrasie vertoonde. De auteur is daarom 

van mening, dat bij de selectie de definitie van de normale occlusie van Angle 

gehandhaafd kan worden. Naast de occlusie van de molaren is ook die van de 

cuspidaten, voor zover aanwezig, als controle bij de beoordeling betrokken. Bij 

de normale occlusie bevindt de knobbelpunt van de ondercuspidaat zich ter 

hoogte van het mesiale vlak van de bovencuspidaat. 

Alle geselecteerde gebitsmodellen werden vervolgens door een tweede onder

zoeker, zonder dat deze bekend was met de resultaten van de eerste indeling, 

opnieuw geklassificeerd *. In de meeste gevallen werd direct een overeenstem

ming gevonden. Bij die gebitten waar een andere diagnose werd gesteld met be

trekking tot de occlusie werd alsnog in gezamenlijk overleg de bepaling verricht. 

Was daarbij niet tot overeenstemming te komen, dan werd het geval verder niet 

in het onderzoek opgenomen. 

De klasse I en klasse II groepen werden onderverdeeld naar geslacht. Van een 

aantal klasse II gevallen is de behandeling gevolgd in die zin dat is nagegaan 

of de therapie invloed heeft gehad op de sagittale occlusie. Ook hierbij is weer 

een onderscheid gemaakt tussen de geslachten. In de laatste kolom van tabel 2 

is de grootte van de verschillende groepen weergegeven. 

Van ieder kind, dat voor het onderzoek in aanmerking kwam, was een gebits

model aanwezig. Hierdoor was het mogelijk een inzicht te verkrijgen in de ge

bitsontwikkeling van het materiaal. Dit is van belang, omdat bekend is dat niet 

alle kinderen van een bepaalde leeftijd hetzelfde biologische ontwikkelingsni

veau bezitten. Eén van de beoordelingsmogelijkheden hiervoor is te vinden in 

de ontwikkelingstoestand van het gebit. Het is gewenst om na te gaan of de 

verschillende groepen, ook wat dit aspect betreft, vergelijkbaar zijn. 

Hellman heeft voor de beoordeling van de gebitsontwikkeling een aantal stadia 

onderscheiden. Wanneer het door ons gebruikte materiaal wordt beoordeeld 

volgens zijn criteria, blijken niet alle gebitten daarin ondergebracht te kunnen 

* Mevrouw A. Hoekstra-Kingma, destijds assistent bij de afdeling Orthodontie van de Rijks 
Universiteit te Groningen, was zo welwillend deze klassificatie te verrichten. 
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worden. Hellman houdt daarvoor namelijk onvoldoende rekening met de door
braak van de permanente incisieven. In het stadium door hem IIB genoemd 
worden die gevallen samengevat, waarbij de melkincisieven uitvallen en hun 
opvolgers tot eruptie komen. Stadium II C bevat die gevallen, waarin de eerste 
blijvende molaren beginnen door te breken. In stadium 111 C zijn ze volledig 
tot eruptie gekomen. In de praktijk blijkt gewoonlijk het stadium II C vooraf 
te gaan aan IIB, of ermee samen te vallen. Verder wordt met het stadium IIB 
een zo grote tijdsperiode omvat, dat het moeilijk wordt om juist van ons ma
teriaal een bruikbaar overzicht te verkrijgen. Een in dit opzicht gevoeliger in
deling werd door van der Linden beschreven. Hij onderscheidt daarbij twee 
facetten, namelijk de ontwikkelingstoestand van het front en die van de zijde
lingse delen. Ook deze indeling leverde echter een weinig specifiek overzicht 
voor het hier onderzochte materiaal. 
Om toch tot een inventarisatie van de gebitten te kunnen komen zou het bijna 
gewenst zijn om voor elk element een aparte groep te maken. Dit komt de over
zichtelijkheid echter geenszins ten goede. Daarom werd door de auteur beslo
ten een nieuwe indeling in te voeren, die als volgt is samengesteld : 
Stadium 1: alle blijvende eerste incisieven en één of meer der blijvende tweede 
incisieven hebben het occlusievlak bereikt. Alle blijvende eerste molaren staan 
in occlusie. 
Stadium 2: alle blijvende tweede incisieven hebben het occlusievlak bereikt. 
Stadium 3: de melkcuspidaten en melkmolaren worden uitgestoten, hun opvol
gers komen tot eruptie. 
Stadium 4: alle blijvende elementen mesiaal van de tweede molaren staan in 
occlusie; de blijvende tweede molaren beginnen door te breken. 
Stadium 5: één of meer tweede molaren hebben het occlusievlak bereikt, de an
dere zijn in eruptie. 
Onder eruptie wordt hier verstaan het doorbraakproces vanaf het eerste mo
ment waarop het element in de mondholte zichtbaar wordt. 
Omdat het vooral bij de klasse II gevallen dikwijls niet mogelijk was om van 
een occlusie te spreken waar het de incisieven betrof, is voor het beoordelen 
van de eruptie van deze elementen gebruik gemaakt van het occlusievlak, zoals 
dat in het vorige hoofdstuk is gedefinieërd. Het bereiken van het occlusievlak 
betekent in het ene geval wel, in het andere niet dat een incisief volledig tot 
eruptie is gekomen. Dit kan echter pas na longitudinaal onderzoek worden 
vastgesteld en dat was hier niet mogelijk. 
Stadium 3 omvat een vrij grote tijdsperiode; een verdere verdeling erin aan te 
brengen bleek niet mogelijk te zijn, omdat er geen vast patroon in het verdwij
nen van de melkelementen in de zijdelingse delen was aan te geven. Dit was 
voornamelijk het gevolg van prematuur verlies, hetzij door uitgebreide caries, 
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hetzij door extractie. Juist in dit stadium van de gebitsontwikkeling bevonden 
zich de meeste onderzochte kinderen. Door het frequent voorkomend vroeg
tijdig verlies van melkmolaren wordt soms de kans op een vervroegde door
braak van de opvolgers vergroot. Dit kan moeilijkheden met zich meebrengen 
bij het gebruik van de beschreven indeling. 

6 4 III 2 1 1 1 2 t III 4 6 
Een gebit met de formule --------- kan zowel in stadium 1 als 

6 4 III 2 1 I 1 2 III 6 
stadium 3 worden ondergebracht. In zo'n geval werd de middenweg bewandeld 
en als stadium 2 geklassificeerd. Analoge situaties kunnen zich voordoen, wan
neer de blijvende tweede molaren reeds zijn doorgebroken, terwijl de blijvende 
cuspidaten of de premolaren nog niet allen tot eruptie zijn gekomen. Tevens moet 
rekening worden gehouden met een verlate doorbraak als gevolg van ruimtege
brek of een zeer vroegtijdige extractie van het corresponderende melkelement. 
Bij deze uitzonderingsgevallen, welke niet zonder meer konden worden inge
deeld, werd met zoveel mogelijk zorg de gehele ontwikkelingstoestand van het 
gebit in aanmerking genomen om tot een zo goed mogelijk inpassen te geraken. 
De verdeling naar de ontwikkelingstoestand van het gebit is voor de onderzoch
te kinderen weergegeven in tabel 2, waaruit eveneens de grootte van de groepen 
valt af te lezen. 
In grote lijnen blijken de groepen op dezelfde wijze opgebouwd te zijn. Een 
uitzondering vormen de kleine groepen van de behandelde patiënten, hetgeen 
begrijpelijk is wanneer men hun geringe omvang beziet. 
Uit de tabel is tevens af te lezen dat voor de vergelijking van de occlusie, voor 
wat de klasse I betreft 46 jongens en 43 meisjes ter beschikking waren. De 
klasse II groep werd gevormd door 62 jongens en 77 meisjes. 
Bij de behandelde gevallen is ook de situatie weergegeven zoals die bestond op 
het tijdstip waarop met de activa tor of voor beet behandeling is begonnen. Deze 
kon echter alleen worden bepaald bij die gevallen, waarvan op dat moment een 
gebitsmodel was vervaardigd. In de laatste groep was dat bij twee patiënten 
niet het geval. 
Om, naast de gebitsontwikkeling ook de chronologische leeftijd van de onder
zochte groepen te kunnen vergelijken, werd tabel 3 samengesteld. 
Hieruit blijkt, dat alleen de meisjes klasse I groep relatief wat meer jeugdige 
personen omvat dan de andere groepen. Het verschil is niet groot en er is daar
om verder geen rekening mee gehouden. De groepen van behandelde gevallen 
zijn te klein om er in dit opzicht conclusies uit te kunnen trekken. 
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TABEL 2. De gebitsontwikkelingsstadia in de groepen kinderen 

Stadium 
Groep 1 2 3 4 5 Totaal 

klasse I cJ 12 15  19  46 

klasse I !j1 13 6 23 43 

klasse II cJ 13 10 25 48 

klasse II !j1 1 1  13 30 54* 

geslaagd cJ 2 3 1 6 
act/voorbeet 1 3 2 

geslaagd !j1 3 8 1 1  

act/voorbeet 6 1 4 

mislukt cJ 5 2 
act/voorbeet 2 5 

mislukt !j1 3 2 6 1 1  

act/voorbeet 4 3 2 

• Van één van de patiënten is het model naderhand verloren gegaan. Daardoor is hier de 
groep 1 kleiner dan bij de metingen op de röntgenopnamen. 
Er wordt op gewezen, dat bij de vergelijking van de klasse I en klasse II groepen, de behan-
delde gevallen aan de laatste zijn toegevoegd. 

TABEL 3. De chronologische samenstelling der groepen kinderen 

9 jr. 9 jr. 
Groep <9 jr. ± 1 mnd. >9 jr. Groep <9 jr. ± 1 mnd. >9 jr. 

cJ ki I 20 3 23 cJ geslaagd 5 0 1 
� k1 I 23 4 16 � geslaagd 6 2 3 
cJ ki II 16 4 28 cJ mislukt 5 2 
� ki Il 23 2 30 � mislukt 5 3 3 
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HOOFDSTUK V 

H ET VERBAND T U SSEN ZUIG ELINGENVOEDING 
EN KLA SSE I I  AFWIJKINGEN 

Als een van de mogelijke oorzaken van een klasse II afwijking is dikwijls een 
niet optimale wijze van de zuigelingenvoeding aangegeven. Door een onvol
doende functie van het kauwstelsel zou de bij de geboorte meestal aanwezige 
dorsale stand van de onderkaak ten opzichte van de bovenkaak, blijven bestaan. 
Dat er bij de geboorte als regel een klasse II kaakrelatie bestaat is door ver
schillende auteurs aangegeven. Sillman (1938, 1940) vond bij een onderzoek 
van bijna 100 kinderen van 1-11 dagen oud in alle gevallen een sagittale afstand 
tussen het voorste deel van de processus alveolaris van de bovenkaak en die 
van de onderkaak. De onderkaak was daarbij relatief dorsaal van de boven
kaak gelegen. Uit een beoordeling van de laterale sulci, welke representatief ge
acht kunnen worden voor de distale zijde van de melkcupidaten, bleek duidelijk 
een 'klasse 11' kaakrelatie te constateren. Ook A. M. Schwarz (1961) gaf aan 
dat de klasse II relatie bij verreweg de meeste pasgeborenen voorkomt. Specht 
(1962) mat bij 2000 kinderen, welke maximaal bijna 6 dagen oud waren, in het 
mediane vlak de sagittale afstand tussen de randen van de processus alveolaris 
van boven- en onderkaak. Zij vond daarbij een gemiddelde afstand van 6,4 mm, 
met uitersten van 1 en 12,5 mm, waarbij het meetpunt van de onderkaak steeds 
dorsaal lag van dat van de bovenkaak. 
Hoffer (1956) is het niet eens met de mening, dat er bij de geboorte een dorsale 
stand van de onderkaak zou bestaan. Hij vond bij sagittale coupes van het 
hoofd van pasgeborenen steeds een normale sagittale relatie van de kaken. Er 
kan echter ernstige twijfel worden geuit aan de op deze manier vastgestelde 
onderlinge verhouding. De positie van de mandibula in deze coupes behoeft 
geenszins overeen te stemmen met die bij het levende individu. 
Het blijkt dat de meeste auteurs bij de pasgeborenen een dorsale stand van de 
mandibula ten opzichte van de maxilla hebben gevonden. Dat de onderkaak 
bij de geboorte een dorsale positie inneemt, kan gezien worden als het vervolg 
van de embryonale ontwikkeling. 
Volgens A. M. Schwarz (1931) en Korkhaus (1939) bestaat er bij embryo's een 
kaakrelatie welke als een klasse II zou kunnen worden aangeduid. Slechts ge
durende een bepaalde periode welke als liggend rond de twee maanden wordt 
aangegeven, bestaat er tijdelijk een 'klasse III' relatie. Dikwijls is aangenomen 
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dat de 'klasse II' tot een normale relatie wordt gecorrigeerd door middel van 
de natuurlijke zuigelingenvoeding. Het gaat hierbij niet alleen om een zuigpro
ces, ook een belangrijke activiteit bij de beweging van de onderkaak die wel als 
een melkbeweging is omschreven zou hierin een rol spelen. De onderkaak wordt 
daarbij, in tegenstelling tot hetgeen bij de flesvoeding het geval is, ritmisch in 
een sagittale richting heen en weer bewogen. (A. M. Schwarz, 1961) Door de 
verminderde activiteit van de onderkaak bij de flesvoeding zou volgens vele au
teurs de kans op het blijven bestaan van de klasse II relatie toenemen. Slechts 
enige publicaties zullen worden genoemd. 
Hellman (19 14) gaf reeds de mogelijkheid aan van het ontstaan van orthodon
tische afwijkingen als gevolg van flesvoeding. Overigens werd dit door hem 
geenszins als de enige factor gezien. 
Dunn (1937) meende dat door de borstvoeding een gunstige invloed wordt uit
geoefend op de voorwaartse ontwikkeling van de mandibula. 
Broekman ( 1950) is kennelijk dezelfde mening toegedaan wanneer hij vermeldt 
dat de bij de geboorte bestaande klasse II afwijking soms zo groot is, dat deze 
door de groeistimulerende werking van de borstvoeding niet meer is te corri
geren. Nord (1953) merkte op, dat bij flesvoeding het gevaar bestaat dat de 
dorsale postie van de onderkaak niet zo verandert als dat bij de borstvoeding 
het geval is. De uitgeoefende activiteit is niet dezelfde. Deze is afhankelijk van 
mechanische factoren en hij erkent dat ook bij de natuurlijke voeding een min
der gunstige activiteit kan optreden. 
Duyzings (1963) heeft gesteld dat door de physiologische bewegingen van de 
onderkaak bij de borstvoeding de mandibula een meer ventrale positie in gaat 
nemen. Dit zou eveneens het geval kunnen zijn bij de flesvoeding, mits een goed 
geconstrueerde speen wordt toegepast. Ook in verschillende leerboeken wordt 
gewezen op de gunstige invloed van de natuurlijke zuigelingenvoeding. Ge
noemd worden hier de werken van Hotz, Reichenbach-Brückl en Schwarz. 
Daarnaast staat een groep van auteurs welke aan de flesvoeding als etiologische 
factor van de klasse II afwijkingen, geen waarde toekent. 
Lundström (1948) en Izard (1950) vermelden bij een overzicht van etiologische 
factoren geen van beiden de voedingswijze van de zuigeling. 
Humphreys en Leighton (1950) vonden geen aanwijzing dat bij flesvoeding 
later in meer gevallen een klasse II afwijking voorkomt dan bij borstvoeding. 
Kantorowicz (1952) is ervan overtuigd dat de ontwikkeling van de klasse II bij 
de pasgeborene tot een klasse I bij het volgroeide individu het gevolg is van 
een normale groei. Er is geen bewijs dat die groei wordt beïnvloed door een 
verhoogde functionele activiteit. 
Kjellgren (1952) is evenmin overtuigd van een functionele stimulering. 
Reichenbach en Rudolph (1955) vonden bij een uitgebreid onderzoek geen ver-
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band tussen de wijze van de zuigelingenvoeding en de sagittale kaakrelatie. 

Bijlstra (1958) vond geen aantoonbaar verschil in 'overjet' bij 6 tot 12-jarige kin

deren die borstvoeding hadden genoten en anderen die met de fles waren gevoed. 

Van Hillegondsberg (1959) kon bij een onderzoek van 227 kinderen van 

4-5,5 jaar oud slechts een zeer gering verschil in kaakrelatie opmerken tussen 

de borst- en flesgevoede kinderen. Hij deelde echter hen die slechts een maand 

borstvoeding hadden genoten reeds bij de groep met natuurlijke voeding in. 

Fabian (1959) vraagt zich af, wat het effect van borstvoeding zal zijn in die 

gevallen waarbij vanaf de geboorte reeds een klasse I bestaat. Tevens stelde hij 

vast, dat ook bij flesvoeding een klasse II kan overgaan in een klasse I. 

Kloeppel (1961) merkte op, dat bij een aantal per sonde gevoede pasgeborenen 

toch een klasse I kaakrelatie tot stand kwam. 

Heckmann (1964) onderzocht 36 kinderen, welke 8 weken of langer borstvoe

ding hadden genoten en 66 die minder dan 8 weken op die wijze waren gevoed. 

Bij het volledige melkgebit, kon tussen beide groepen, wat de kaakrelatie be

trof, geen verschil worden vastgesteld. Ook zij onderzocht een aantal per sonde 

gevoede kinderen zonder daarbij een andere kaakrelatie aan te treffen dan bij 

kinderen die een natuurlijke voeding hadden genoten. 

Het is te betreuren, dat degenen die overtuigd zijn van een verschil tussen de 

natuurlijke en de kunstmatige wijze van zuigelingenvoeding wat betreft de in

vloed op de ontwikkeling van de kaakrelatie, deze overtuiging veelal niet heb

ben geschraagd met publicaties over de onderzoekingen waarop hun mening 

zou kunnen worden gebaseerd. Hierdoor is moeilijk aan de indruk te ontkomen 

dat verschillende auteurs de meningen van voorgangers geheel of gedeeltelijk 

hebben overgenomen. 

Aan deze theoretische beschouwingen over de etiologie van de klasse II afwij

kingen is nog een ander aspect verbonden. Er zou namelijk bij flesgevoede kin

deren een grotere neiging tot duim- en vingerzuigen bestaan (Korkhaus 1939, 

Schwarz 1961). Ook dit zou een ongunstige invloed hebben op de ontwikkeling 

van de kaakrelatie. Uit het onderzoek van van Hillegondsberg blijkt echter dat 

er geen verband kon worden vastgesteld tussen de voedingswijze en de frequen

tie van persisterende zuiggewoonten. 

Aangezien van een aantal der in het vorige hoofdstuk besproken kinderen uit 

de anamnese de wijze van de zuigelingenvoeding bekend was, bestond de 

mogelijkheid om te onderzoeken of op omstreeks 9-jarige leeftijd nog een in

vloed kon worden aangetoond van deze voedingswijzen op de kaakrelatie. 

Voor dit onderzoek konden uit ons materiaal twee groepen van kinderen, ui

teraard ook weer tussen 8,5 en 9,5 jaar oud, worden samengesteld op basis van 

hun voeding als zuigeling. De ene groep kreeg uitsluitend borstvoeding gedu

rende minstens drie maanden. De andere groep was alleen met de fles gevoed. 
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De gegevens over de zuigelingenvoeding werden bij de anamnese, welke voor 
alle onderzochte kinderen werd opgemaakt, verkregen. De grens voor de groep 
op natuurlijke wijze gevoede kinderen werd bij drie maanden gelegd, omdat bij 
een langere periode de geselecteerde groepen vrij klein werden. Bovendien is de 
auteur van mening dat het genoemde tijdvak voor het beoogde doel reeds als 
vrij lang kan worden beschouwd. 
De gegevens van de beide groepen waren als volgt : 
Borstvoeding : 
28 jongens, waarvan 8 op duim of vingers zogen, 19 niet, 1 onbekend ; 
28 meisjes, waarvan 16  op duim of vingers zogen, 10 niet, 2 onbekend. 
Flesvoeding : 
17 jongens, waarvan 7 op duim of vingers zogen, 8 niet, 2 onbekend ; 
20 meisjes, waarvan 10 op duim of vingers zogen, 7 niet, 3 onbekend. 
Geen van deze kinderen is orthodontisch behandeld. 
Bij de groepen met een duidelijke zuiggewoonte zijn ook de kinderen ingedeeld 
die voor het negende levensjaar de gewoonte hadden gestaakt. 
De diverse gewoonten kunnen op zeer verschillende wijze zijn beoefend, ook 
wat de frequentie en de intensiteit betreft. Dit was bij vele kinderen niet nauw
keurig vast te stellen. De auteur heeft er daardoor geen rekening mee kunnen 
houden. Wanneer alle kinderen met de natuurlijke voedingswijze werden ver
geleken met alle met de fles gevoede, kon geen aantoonbaar verschil worden 
vastgesteld in de frequentie van de zuiggewoonte. Hetzelfde geldt wanneer bij 
de jongens en de meisjes afzonderlijk de frequentie wordt vergeleken. 
Om een inzicht te krijgen in de sagittale kaakrelatie van de verschillende groe
pen werd langs röntgencefalometrische weg de onderlinge verhouding van de 
bovenkaak en de onderkaak vastgesteld. 
Daartoe werden op de reeds besproken wijze de volgende grootheden gemeten : 

Lineair : M'-A' en M"-A". 
Angulair : ANB, AB-NPg, NAPg en SpP-PgA. 

Van elke groep werd het gemiddelde x, de standaardfout van het gemid
delde sx en de standaardafwijking Sx berekend; voor gegevens hierover wordt 
verwezen naar hoofdstuk VI. De uitkomsten zijn vermeld in tabel 4. 
Statistisch kon voor geen der onderzochte maten een verschil tussen de beide 
groepen worden aangetoond. Voor de gebruikte toetsingsmethoden zij eveneens 
naar hoofdstuk VI verwezen. Bij de op deze wijze bepaalde kaakrelatie bleken 
geen significante verschillen te bestaan tussen de groep kinderen met borstvoe
ding en die met flesvoeding. 
Bij de samenstelling van de groepen bestaat echter de mogelijkheid, dat sommige 
gegevens door de combinatie van jongens en meisjes verloren zijn gegaan. 
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TABEL 4. Gemiddelde x, standaardfout van het gemiddelde Sx en standaardafwijking Sx bij 
56 kinderen met borstvoeding en 37 met flesvoeding, tussen 8,5 en 9,5 jaar oud 

Borstvoeding Flesvoeding 

Maat n X Si Sx n x Si Sx 

M'-A' 56 14,91 0,64 4,76 37 15,62 0,73 4,46 
M"-A" 56 6,68 0,52 3,90 37 7,04 0,75 4,57 
L ANB 56 4,46 0,30 2,24 37 4,48 0,35 2,1 1  
LAB-NPg 56 7,20 0,48 3,56 37 7,22 0,49 3,00 
L NAPg 56 171,34 0,70 5,20 37 171 ,77 0,85 5,18 
L SpP-PgA 56 80,78 0,71 5,33 37 80,28 0,72 4,40 

Lengtematen in mm. Hoekmaten in graden. De biologische variatie bedroeg steeds min-
stens 95 % van de totale variatie. 

Daarom is vervolgens onderzocht, of bij de geslachten afzonderlijk een invloed 
van de zuigelingenvoeding kon worden vastgesteld. De daarbij voor de jongens 
verkregen gegevens zijn weergegeven in tabel 5, die voor de meisjes in tabel 6.  

TABEL 5. Gemiddelde x, standaardfout van het gemiddelde Si en standaardafwijking Sx bij 
28 jongens met borstvoeding en 17 met flesvoeding, tussen 8,5 en 9,5 jaar oud 

Borstvoeding Flesvoeding 

Maat n x Si Sx n x Si Sx 

M'-A' 28 14,51 1 ,01 5,36 17 14,77 1,13 4,67 
M"-A" 28 6,29 0,78 4,15 17 5,92 0,98 4,04 
L ANB 28 4,21 0,42 2,21 17 4,03 0,51 2,08 
L AB-NPg 28 7,17 0,69 3,67 17 6,70 0,68 2,81 
L NAPg 28 172,32 0,96 5,06 17 173,25 1,21 4,97 
L SpP-PgA 28 81 ,42 1,10 5,82 17 81,12 1 ,14 4,71 

Lengtematen in mm. Hoekmaten in graden. De biologische variatie bedroeg steeds min-
stens 95 % van de totale variatie. 

TABEL 6. Gemiddelde x, standaardfout van het gemiddelde s:x: en standaardafwijking Sx bij 
28 meisjes met borstvoeding en 20 met flesvoeding, tussen 8,5 en 9,5 jaar oud 

Borstvoeding Flesvoeding 
-

Maat n x Si Sx n X Si Sx 

M'-A' 28 15,31 0,78 4,13  20 16,34 0,95 4,27 
M"-A" 28 7,07 0,69 3,66 20 7,99 1,09 4,87 
L ANB 28 4,72 0,43 2,27 20 4,87 0,47 2,1 1  
L AB-NPg 28 7,22 0,67 3,52 20 7,67 0,71 3,16 
L NAPg 28 170,37 0,99 5,25 20 170,52 1,15 5,14 
L SpP-PgA 28 80,14 0,91 4,80 20 79,55 0,92 4,1 1 

Lengtematen in mm. Hoekmaten in graden. De biologische variatie bedroeg steeds min-
stens 95 % van de totale variatie. 
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Noch bij vergelijking van de maten van de jongens, noch bij die van de meisjes 
kon een statistisch significant verschil worden aangetoond tussen de beide voe
dingsgroepen. 
Ter aanvulling kan nog worden vermeld, dat bij het onderzoek naar verschillen 
tussen kinderen met borst- en flesvoeding ook de andere maten, welke gemeten 
waren voor het klasse II onderzoek, werden vergeleken. Ook hierbij kon geen 
enkel statistisch significant verschil worden gevonden. 
Samengevat kan worden vastgesteld dat volgens de beschreven methode bij kin
deren van 8,5 tot 9,5 jaar oud statistisch geen significant verschil van de kaak
relatie kon worden aangetoond tussen hen die borstvoeding en hen die flesvoe
ding hebben gehad. Tevens kon worden vastgesteld, dat voor geen enkel onder
deel van het onderzochte gelaatspatroon bij deze groepen kinderen een aan
toonbaar verschil aanwezig was. Een eventuele beïnvloeding van de gemeten 
grootheden als gevolg van duim- of vingerzuigen kan buiten beschouwing wor
den gelaten, omdat de frequenties van deze gewoonten bij borst- en flesgevoede 
kinderen niet aantoonbaar verschilde. 
De meeste publicaties welke betrekking hebben op de mogelijk optredende ver
schillen bij de besproken voedingswijzen zijn, voor zover daaraan al een onder
zoek verbonden was, het resultaat van bestudering van de kinderen zelf, of van 
hun gebitsmodellen. Daarbij is door sommige auteurs reeds vastgesteld dat de 
wijze van de zuigelingenvoeding gewoonlijk geen aanleiding gaf tot het optreden 
van verschillen in de occlusie der gebitten (Reichenbach en Rudolph, van Hil
legondsberg). Met behulp van de röntgenschedelprofielopname is het echter 
mogelijk ook de onderlinge verhouding van de bovenkaak ten opzichte van de 
onderkaak te onderzoeken. Er kunnen daarbij zeer geringe onderlinge afwij
kingen in deze relatie bij verschillende individuen worden vastgesteld. W elis
waar kan ook de interdigitatie van de elementen in de maxilla en de mandibula 
in dezen een aanwijzing geven ; daarbij moet echter rekening worden gehouden 
met migraties van de gebitselementen en een grotere fout van de methode. 
Met behulp van de röntgenschedelopname kan echter direct de relatie van de 
kaken worden vastgelegd. Nu ook op deze wijze geen verschil kon worden aan
getoond tussen kinderen welke gedurende hun zuigelingenperiode op de na
tuurlijke wijze en zij die met de fles waren gevoed, wordt het wel zeer onwaar
schijnlijk dat aan deze factor voor de etiologie van de klasse II afwijkingen 
enige waarde mag worden toegekend. 
Voorts kan worden vastgesteld, dat, wanneer er inderdaad een groot verschil 
in functie is tussen beide soorten voeding (Schwarz) dit toch niet tot uitdrukking 
komt in de vorm of afmetingen van het bestudeerde gelaatspatroon. De wel be
schreven groeistimulerende werking van een verhoogde activiteit van het kauwstel
sel en vooral van de mandibula (Korkhaus) wordt hierdoor zeker niet bevestigd. 
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Voor zover de auteur heeft kunnen nagaan, is nooit eerder getracht om met 
een röntgencefalometrische methode het tand-kaakstelsel te vergelijken van 
groepen kinderen welke gedurende hun zuigelingenperiode op de natuurlijke 
wijze waren gevoed met groepen welke flesvoeding hadden genoten. Aangezien 
noch op deze manier, noch bij anders uitgevoerde onderzoekingen een duidelijk 
verschil kon worden aangetoond, lijkt het gerechtvaardigd te veronderstellen 
dat de veelal in het eerste levensjaar optredende verandering van de klasse II 
in de klasse I relatie als een voortzetting moet worden beschouwd van de ont
wikkeling welke zich in de laatste maanden van de embryonale levensfase voor
doet. 
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H O O FD S T U K  VI  

DE GELAAT S M O RFOLOGIE VAN DE KLA S S E  I GEVALLEN 
O P  9 -JARIGE LEEFTIJD 

De voornaamste gegevens van het onderzoek van de  klasse I gevallen zijn ver
meld in tabel 7 (zie bijlage). 
Opgegeven is telkens het aantal metingen n, het rekenkundig gemiddelde x, de 
standaardfout van het gemiddelde s:x, de standaardafwijking Sx en in de kolom 
'b' de verhouding tussen de standaardafwijkingen van de biologische variatie 
en de totale variatie uitgedrukt in %, wanneer dit percentage kleiner is dan 95. 

Het gemiddelde is berekend volgens de formule x = -1
- I: Xi waarin n het 

i = I 

aantal waarnemingen voorstelt en Xi de uitkomst van elke waarneming. 

De standaardafwijking is berekend volgens Sx = 

n ( n ) 2  
n .t x ;  - I: X i  i = l i = l  

n (n-1) 

De standaardfout van het gemiddelde is verkregen door de standaardaf
wijking door .Jn te delen. Deze grootheid is vermeld om aan te geven, hoe groot 
de standaard deviatie van het populatiegemiddelde is, die behoort bij de schat
tingsmethode. Immers de onderzochte groep is niet zonder meer gelijk te stellen 
met de totale populatie, deze vormt er slechts een deel van. Een andere selectie 
uit dezelfde populatie zou in een ander gemiddelde kunnen resulteren. 
De berekening van de biologische spreiding is reeds behandeld in hoofdstuk III. 
Bij de bespreking van de bevindingen zal de volgende notatie worden gebruikt : 
gemiddelde ± de standaardfout van het gemiddelde ; daarna wordt de stan
daardafwijking opgegeven . .  
Bij de beoordeling van de verschillen is steeds met een onbetrouwbaarheids
niveau van 5 % gewerkt. Bij de significante verschillen is opgegeven hoe groot 
de kans is dat het verschil moet worden toegeschreven aan de selectie van de 
steekproef. 

Gebruikte toetsen 

De gegevens waren ingedeeld naar twee criteria : geslacht (jongens en meisjes) 
en afwijking (klasse I en klasse II). Bij het onderzoek van de samenhang tussen 
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maten en geslacht, zijn de gemiddelden voor jongens en meisjes eerst in de 
hoofdstukken VI en VII per klasse vergeleken met de toets van Welch ( en an
deren) beschreven in De Jonge (1960), p. 417-418 .  Bij deze toets wordt veronder
steld, dat de steekproeven afkomstig zijn uit normale verdelingen, die geen ge
lijke standaardafwijking behoeven te hebben. TerwilJe van de uniformiteit in 
de behandeling is de toets van Welch ook toegepast voor de maten waarbij ,  op 
grond van het geringe verschil in standaardafwijking tussenjongens en meisjes 
ook de toets van Student voor twee steekproeven in aanmerking zou zijn geko
men. Om tot een algemene uitspraak over de samenhang tussen maten en ge
slacht te komen, zijn de gegevens voor jongens en meisjes in hoofdstuk VIII 
vergeleken met een gecombineerde toets van Puri (1965). Deze berust op een 
lineaire combinatie van de toetsingsgrootheden van Student voor klasse I en 
klasse II afzonderlijk en leidt tot een conclusie betreffende de onderzochte sa
menhang, die niet wordt beïnvloed door een mogelijke samenhang tussen de 
maten en de klasse van afwijking. 
Op analoge wijze is in hoofdstuk IX de samenhang tussen de maten van de 
klasse I en klasse II gevallen onderzocht, eerst voor beide geslachten afzonder
lijk met de toets van W elch en dan voor de geslachten tezamen met de toets 
van Puri. Hetzelfde is gebeurd voor de vergelijking van de maten bij kinderen 
met borst- resp. flesvoeding (hoofdstuk V) en voor de vergelijking van klasse II 
gevallen welke met en welke zonder succes zijn behandeld (hoofdstuk XI). 
Correlatiecoëfficiënten zijn steeds onderzocht op afwijking van O met behulp 
van de klassieke toets voor de correlatiecoëfficiënt (zie de Jonge (1960) p. 521-
522,) waarbij de tabel in Documenta Geigy (1960) p. 61 is gebruikt. 

De lengtematen 

De afstand tussen het midden van de sella turcica en nasion S-N is een maat 
voor de lengte van het horizontale deel van de schedelbasis. Hij was voor de 
klasse I gevallen bij de jongens gemiddeld 64,90 ± 0,41 mm, met als standaard
afwijking 2, 78 mm; bij de meisjes was dezelfde afstand gemiddeld 63, 78 
± 0,37 mm, de standaardafwijking 2,46 mm. Bij de jongens was de afstand 
S-N significant groter dan bij de meisjes. 
Een maat voor het dorsale deel van de schedelbasis wordt gevormd door de 
afstand van het midden van de sella turcica en articulare. Deze afstand S-Ar 
bedroeg bij de jongens gemiddeld 3 1 , 17  ± 0,34 mm, de standaardafwijking 
2,32 mm; bij de meisjes werd het gemiddelde bepaald op 29,34 ± 0,45 mm 
met een standaardafwijking van 2,96 mm. Ook de afstand S-Ar was bij de 
jongens significant groter dan bij de meisjes. 
Zowel de afstand SNP-A als de afstand SNP-A' vormen een maat voor de 
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lengte van de bovenkaak. De afstand SNP-A' is onder andere opgenomen om 
een vergelijking met de maten van Schwarz (1960, 1961) mogelijk te maken. 
De afstand tussen de spina nasalis posterior en het punt A van Downs was bij 
de jongens gemiddeld 44,60 ± 0,41 mm met een standaardafwijking van 
2, 79 mm. Bij de meisjes was het gemiddelde van deze afstand 44,08 ± 0,30 mm, 
de standaardafwijking 1 ,98 mm. Er was tussen de jongens en de meisjes geen 
significant verschil aantoonbaar. Dit was eveneens het geval bij de afstand tus
sen SNP en de projectie van A op het spinavlak. Het hiervoor bij de klasse I 
gevallen gevonden gemiddelde bedroeg bij de jongens 44,07 ± 0,42 mm, de 
standaardafwijking 2,86 mm; bij de meisjes 43,65 ± 0,3 1 mm, met een stan
daardafwijking van 2,06 mm. 
De afstand tussen gonion en pogonion (Go-Pg) is een maat voor de lengte van 
de horizontale tak van de mandibula. Bij de klasse I gevallen was deze bij de 
jongens gemiddeld 67,77 ± 0,49 mm met een standaardafwijking van 3,35 mm; 
bij de meisjes werd het gemiddelde 66,81  ± 0,43 mm, en de standaardafwijking 
2,84 mm gevonden. 
De afstand tussen gonion en menton is eveneens een maat voor de lengte van 
de horizontale tak van de mandibula. Deze lengtemaat wordt echter niet beïn
vloed door de botappositie aan de ventrale zijde van de kin, welke vooral bij 
de adolescentiegroei van jongens van grote betekenis kan zijn. Sommige auteurs 
beschouwen dit zelfs als een secundair geslachtskenmerk bij jongens. De af
stand Go-M werd bij de jongens op gemiddeld 61 ,98 ± 0,46 mm, de standaard
afwijking op 3, 13 mm bepaald, bij de meisjes op 61 ,40 ± 0,49 mm, de stan
daardafwijking was 3,24 mm. 
De afstand tussen articulare en gonion kan worden beschouwd als een maat 
voor de lengte van de opstijgende tak van de mandibula, zij het dat daarbij een 
zekere reserve in acht moet worden genomen, omdat de onderlinge verhouding 
van de uiterste begrenzing van de processus articularis en het punt articulare 
bij de verschillende individuen niet dezelfde behoeft te zijn. Ar-Go was bij de 
jongens gemiddeld 39,30 ± 0,42 mm, de standaardafwijking 2,88 mm; bij de 
meisjes werd een gemiddelde van 38,29 ± 0,43 mm met als standaardafwijking 
2,85 mm berekend. 
Geen der lengtematen van de mandibula bleek bij deze groepen jongens en 
meisjes met een klasse I occlusie statistisch significante verschillen te vertonen. 
Voor het verkrijgen van een indruk van de sagittale relatie van de mesiale be
grenzing van de onderkaak ten opzichte van die van de bovenkaak werd van 
een projectie op het spinavlak en het occlusievlak uitgegaan. De voorkeur werd 
daartoe, voor wat de onderkaak betreft, gegeven aan het menton boven het 
pogonion en het punt B. Pogonion is door de reeds vermelde botappositie min
der geschikt, terwijl de positie van het punt B waarschijnlijk door de stand van 
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de onderincisieven wordt beïnvloed. Voor de bovenkaak is van punt A uitge
gaan. De projectie op het spina vlak, de afstand M' -A' bleek bij jongens ge
middeld 1 3, 94 ± 0,71 mm, de standaardafwijking 4,83 mm te bedragen, terwijl 
bij de meisjes een gemiddelde van 12,92 ± 0,65 mm met als standaardafwijking 
4,25 mm werd gevonden. Bij de projectie op het occlusievlak werd bij de jon
gens voor de afstand M"-A" een gemiddelde van 4,86 ± 0,5 1  mm met een stan
daardafwijking van 3,47 mm berekend ; bij de meisjes bedroeg deze gemiddeld 
4,90 ± 0,42 mm, de standaardafwijking 2,76 mm. Noch voor M'-A', noch voor 
M" -A" kon bij deze groepen met een klasse I occlusie een significant verschil 
worden aangetoond. Wel dient bij de beoordeling van dit gegeven gelet te wor
den op de wat minder grote biologische variatie bij de meisjes. 
Voor een beoordeling van de verticale dimensies van het gelaat is nagegaan 
waar de ventrale zijde van het spinavlak zich bevond. De afstanden van A' 
tot nasion en tot menton zijn daartoe gemeten. Bij de jongens bedroeg de af
stand N-A' gemiddeld 46, 1 3  ± 0,41 mm, met als standaardafwijking 2,76 mm, 
terwijl bij de meisjes hiervoor gemiddeld 44,27 ± 0,39 mm, met een standaard
afwijking van 2,54 mm werd gevonden. Het berekende gemiddelde voor de af
stand A'-M bedroeg bij de jongens 60,69 ± 0,61 mm, de standaardafwijking 
4, 1 5  mm, bij de meisjes respectievelijk 58,35 ± 0,64 mm en 4, 17  mm. Bij de 
jongens was zowel het middelste als het benedendeel van het gelaat aantoon
baar groter dan bij de meisjes. 
Vervolgens is een aantal indices berekend, welke een indruk kunnen geven van 
de onderlinge verhoudingen tussen de lengten van de horizontale schedelbasis, 
de bovenkaak en de horizontale tak van de mandibula. 
De verhouding tussen de lengten van de bovenkaak en de ramus descendens 

mandibulae kan worden weergegeven door de index 100 SNP - A_ Berekening 
Go-M 

wees uit dat hiervoor bij de jongens het gemiddelde 72,08 ± 0,73 was, de stan
daardafwijking 4,95. Bij de meisjes waren de overeenkomstige grootheden 
7 1 ,97 ± 0,70 en 4,60. Wordt voor de genoemde onderkaakslengte de afstand 

Go-Pg aangehouden, dan wordt de index 100 SNP - A_ Hiervoor werd, voor 
Go-Pg 

wat de jongens betreft, het gemiddelde van 65,91 ± 0,64 met een standaardaf
wijking van 4,35 berekend. Bij de meisjes bedroeg dit 66,09 ± 0,59, de stan
daardafwijking 3,86. Vergelijking van de lengte van het horizontale deel van de 
schedelbasis met de lengten van bovenkaak en die van de onderkaak leverde de 

volgende indices op. Voor 100 S-N werd bij de jongens als gemiddelde 
SNP - A  

145,84 ± 1 ,05 gevonden, als standaardafwijking 7, 10. Bij de meisjes was het 
gemiddelde 144,90 ± 1 , 12, de standaardafwijking 7,3 1 .  Het gemiddelde voor 
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de index 100 S-N was bij de jongens 104,91 ± 0,83, de standaardafwijking 
Go-M 

5,62, terwij l  daarnaast bij de meisjes hiervoor een gemiddelde van 104, 10 ± 0,92 
en een standaardafwijking van 6,03 werd vastgesteld. Tenslotte werd voor de 

index 100 S-N een gemiddelde van 95,92 ± 0, 72 met als standaardafwijking 
Go-Pg 

4,87 vastgesteld bij de jongens, terwijl dit respectievelijk 95,59 ± 0,73 en 4,76 
bij de meisjes was. Voor geen der indices kon tussen de jongens en de meisjes 
met een klasse I een verschil worden aangetoond. 
Ook Schwarz heeft een aantal verhoudingen opgegeven voor de lengtematen 
van schedelbasis, bovenkaak en horizontale tak van de mandibula. Hoewel er 
geen gegevens over de samenstelling van zijn materiaal beschikbaar zijn meent 
de auteur te mogen aannemen dat geen onderscheid gemaakt is tussen de ge
slachten. Voor een vergelijking tussen onze indices en de verhoudingen welke 
Schwarz aangeeft wordt verwezen naar hoofdstuk IX. 

De hoekmaten 

De ligging van de sagittale begrenzing van de bovenkaak ten opzichte van de 
horizontale craniale basis is weergegeven door de hoek SNA. Hiervoor was 
het gemiddelde bij de jongens met een klasse I 80, 14 ± 0,46°, de standaardaf
wijking 3, 12° . Bij de meisjes bedroeg het gemiddelde 8 1 ,38 ± 0,46°, terwijl voor 
de standaardafwijking 3,02° werd berekend. Het verschil was bijna significant. 
Ook voor de dorsale begrenzing van de bovenkaak is een maat opgenomen. De 
hoek nasion-sella turcica- spina nasalis posterior, NSSNP, bedroeg bij de jon
gens gemiddeld 70,42 ± 0,62° met als standaardafwijking 4, 19° ; bij de meisjes 
waren deze getallen respectievelijk 69,09 ± 0,45° en 2,96° . Er was geen aan
toonbaar verschil. 
Tenslotte werd de helling van de bovenkaak ten opzichte van het horizontale 
deel van de schedelbasis gemeten. De hoek SN-SpP had bij de jongens 9,05 ± 

0,40° als gemiddelde en 2, 73 ° als standaardafwijking. Bij de meisjes werd als 
gemiddelde 8,60 ± 0,37° berekend, de standaardafwijking was 2,46° . Wederom 
was statistisch geen verschil aantoonbaar. 
Vervolgens worden de hoekmaten betrekking hebbende op de onderkaak bespro
ken. De hoek sella turcica-nasion-punt B, SNB, werd bij de jongens met een 
klasse I vastgesteld op gemiddeld 76,67 ± 0,49°, de standaardafwijking was 
3,33° ; bij de meisjes op gemiddeld 77,77 ± 0,42°, met als standaardafwijking 
2, 77° zonder dat van een statistisch significant verschil kon worden gesproken. 
Wordt bij de hoek SNB een maat vastgelegd voor de ventrale begrenzing van 
de processus alveolaris van de mandibula, bij de hoek SNPg, sella turcica-na-
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sion -pogonion, is dit het geval voor het corpus mandibulae. Het gemiddelde 
was 76,85 ± 0,53° , de standaardafwijking 3,58° bij de jongens en 77,90 ± 0,44° , 
met als standaardafwijking 2,90° bij de meisjes. Er was geen aantoonbaar ver
schil. Van het menton werd, als derde punt op de omtrek van de symphysis 
eveneens de ligging in sagittale richting bepaald. Dit punt werd gekozen omdat 
het in zekere zin als meer representatief voor het corpus mandibulae kan wor
den beschouwd. De hoek sella turcica-nasion-menton, SNM, was bij de jon
gens gemiddeld 73,00 ± 0,55° , de standaardafwijking 3,71 ° , en bij de meisjes 
74, 1 6  ± 0,46° met als standaardafwijking 3,04° . Een significant verschil was 
niet aantoonbaar. 
Als maat voor de sagittale ligging van de dorsale begrenzing van het corpus 
mandibulae werd de hoek nasion-sella turcica-gonion bepaald. De hoek NSGo 
was bij de jongens gemiddeld 103,73 ± 0,59° , met als standaardafwijking 4,03° , 
bij de meisjes was het gemiddelde 102,20 ± 0,44° , de standaardafwijking 2,88° . 
De hoek NSGo bleek bij de jongens significant groter te zijn dan bij de meisjes. 
Dit wijst erop dat in het onderzochte materiaal de kaakhoek ten opzichte van 
de horizontale schedelbasis bij de jongens meer naar dorsaal ligt dan bij de 
meisjes. Aan de ventrale zijde van het corpus mandibulae, gerepresenteerd door 
de hoeken SNPg en SNM en onder enig voorbehoud ook hoek SNB, werd ech
ter geen verschil gevonden. Het verschil in de bevindingen bij de ventrale en 
dorsale begrenzingen van de horizontale tak van de mandibula zou erop kun
nen wijzen, dat bij de jongens het corpus mandibulae langer is dan bij de 
meisjes. De gemiddelden van Go-Pg en Go-M wijzen wel in die richting, het 
verschil is echter ver van significant. De grootte van de gonionhoek en de hoek 
tussen horizontale schedelbasis en onderkaaksrand zijn hierbij echter ook van 
belang. Wanneer namelijk de hoek tussen het horizontale deel van de schedel
basis en de onderrand van de mandibula toeneemt, zou bij de meisjes ondanks 
een meer ventrale plaats van de kaakhoek en een even lange onderrand de 
symphysis zich toch niet verder naar ventraal behoeven te bevinden. 
Om dit voor ons materiaal na te kunnen gaan werden de hoeken ArGoM en 
SN-GoM onderzocht. Daarbij bleek dat de hoek ArGoM bij de jongens ge
middeld 129, 1 5  ± 0,8 1  ° was met een standaardafwijking van 5,46°, bij de meis
jes bedroeg het gemiddelde 128,99 ± 0,94° , de standaardafwijking 6, 18° . 
Bij de jongens was de hoek SN-GoM gemiddeld 36,49 ± 0,82°, met een stan
daardafwijking van 5,59° , bij de meisjes gemiddeld 35,46 ± 0,73° , de standaard
afwijking was 4,79° . Het bleek dat noch bij de hoek ArGoM, noch bij de hoek 
SN-GoM een verschil tussen beide geslachten aangetoond kon worden. De 
gemiddelden van de onderzochte hoeken wijzen in de veronderstelde richting ; 
mede door de grote standaardafwijking kan echter zeker niet van een overtui
gend bewijs worden gesproken. De verklaring van het genoemde verschijnsel 
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zal gezocht moeten worden in een cumulatie van op zichzelf niet significante 
verschillen. 
De hoek nasion-sella turcica-articulare vormt een maat voor de hoek tussen 
de horizontale en verticale schedelbasis, hoewel een zekere restrictie, in verband 
met het gebruik van het punt articulare, op zijn plaats is. Was het gemiddelde 
van de hoek NSAr bij de jongens 124,62 ± 0,75°, met een standaardafwijking 
van 5,06°, bij de meisjes bedroeg dit 123,28 ± 0,52°, de standaardafwijking 
3,38°, zonder significant te verschillen. Tenslotte heeft ook de hoek sella turci
ca-articulare-gonion een relatie met de mandibula. De hoek SArGo had bij 
de jongens 142,89 ± 0,93° tot gemiddelde en 6,33° als standaardafwijking. Bij 
de meisjes waren de getallen respectievelijk 143,64 ± 1 ,06° en 6,94° . Een signifi
cant verschil kon niet worden aangetoond. 
Vervolgens werd een aantal hoeken van het gebit zelf bepaald. 
De hoek SN-O, welke de helling van het occlusievlak ten opzichte van het ho
rizontale deel van de schedelbasis weergeeft, was bij de jongens gemiddeld 
1 8,79 ± 0,57°, de standaardafwijking 3,90°, bij de meisjes was het gemiddelde 
17,30 ± 0,52° met een standaardafwijking van 3,40° . Het verschil was niet 
significant. 
SpP-0, de hoek tussen spinavlak en occlusievlak, bedroeg bij de jongens ge
middeld 9,89 ± 0,51  °, de standaardafwijking 3,47° ; bij de meisjes was het ge
middelde 8,76 ± 0,56°, de standaardafwijking 3,67° . Er was geen aantoonbaar 
verschil. 
Het gemiddelde van de hoek SpP-GoM tussen de basisvlakken van boven- en 
onderkaak was bij de jongens 27,37 ± 0,79°, de standaardafwijking 5,35° ; bij 
de meisjes was dit 26,88 ± 0, 72° en 4,69°, evenmin significant verschillend. 
De hoek tussen het occlusievlak en de onderrand van de mandibula, O-GoM, 
vertoonde bij de jongens een gemiddelde van 17,58 ± 0,59°, de standaardaf
wijking was 4,03°, bij de meisjes was dit 1 8, 1 5  ± 0,52° en 3,40°, hetgeen niet 
op een significant verschil duidt. 
Voor de ventrale hoek welke de centrale bovenincisief met het spina vlak maakt, 
+ 1 ,  was het gemiddelde bij de jongensgroep 70,01 ± 0,89°, de standaardafwij
king 6,02°, bij de meisjes 67,64 ± 0,87°, met een standaardafwijking van 5,57° . 
Het verschil bereikte, hoewel het daartoe wel naderde, geen significante waarde. 
Er was evenmin een verschil tussen de geslachten aantoonbaar bij de ventrale 
hoek welke de centrale onderincisief met de onderkaaksrand maakt. De hoek 
-1 was gemiddeld bij de jongens 89,51 ± 1 ,07°, met als standaardafwijking 
7,07°, bij de meisjes 88,94 ± 0,70°, de standaardafwijking 4,37° . 
Een bijna significant verschil werd gevonden bij de interincisale hoek. Voor de 
hoek + 1  -1 werd als gemiddelde bij de jongens berekend 132,70 ± 1,39° met 
een standaardafwijking van 9,25°, waarbij de biologische variatie wat minder 
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groot was ; bij de meisjes bedroeg de hoek 129, 1 8  ± 1 , 1 7°, met 7, 1 3° als stan
daardafwijking. 
Tenslotte wordt een aantal hoeken besproken, welke representatief zijn voor 
de sagittale relatie van de ventrale zijde van de onderkaak ten opzichte van die 
van de bovenkaak. De hoek punt A-nasion-punt B, ANB, was gemiddeld bij 
de jongens 3 ,49 0,27°, met als standaardafwijking 1 , 8 1  ° ; bij de meisjes 
3 ,63 ± 0,29°, met een standaardafwijking van 1 ,88° . Gewezen wordt hierbij op 
de wat minder grote biologische variatie. 
De helling van de verbindingslijn van de punten A en B met die van N en 
Pg, weergegeven in de hoek AB-NPg (Downs) leverde een gemiddelde op, dat 
voor de jongens 5 ,51 ± 0,40° bedroeg, met een standaardafwijking van 2,69°, 
bij de meisjes was dit 5,56 ± 0,42°, met als standaardafwijking 2,77° . Wederom 
wordt gewezen op de grootte van de biologische variatie. De hoek nasi on -
punt A-pogonion (gemodificeerd, naar Downs) NAPg werd bij de jongens 
op gemiddeld 172,98 ± 0, 72° vastgesteld met als standaardafwijking 4,9 1  °. Bij 
de meisjes was dit 172,76 ± 0,75° de standaardafwijking was 4,94° . 
Als laatste maat werd de hoek welke de verbindingslijn van pogonion en punt A 
met het spina vlak maakt ( de MM hoek van Schwarz) bepaald. Bij de jongens 
werd daarvoor een gemiddelde gevonden van 82,28 ± 0,74°, met als standaard
afwijking 5,02° . Bij de meisjes was het gemiddelde 82,88 ± 0,66°, de standaard
afwijking 4,32° . 
Bij geen van de laatste vier hoeken kon een verschil tussen de geslachten wor
den aangetoond. 
Wanneer het geheel van de besproken metingen wordt overzien, blijkt, dat bij 
de klasse I gevallen enkele lengtematen bij de jongens van 9 jaar groter waren 
dan bij de meisjes van dezelfde leeftijd. Dit geldt voor de horizontale en verti
cale delen van de schedelbasis, gemeten volgens S-N en S-Ar, en voor de hoog
ten van het midden- en het ondergezicht, gerepresenteerd door N-A' en A'-M. 
Van de hoekmaten was alleen de hoek NSGo bij de jongens significant groter 
dan bij de meisjes. 
Hoewel de andere gemeten grootheden statistisch geen verschil vertoonden, is 
toch de invloed, èn van de wel aantoonbare verschillen, èn van die welke mo
gelijk door een summatie van niet significante verschillen ontstaat, zodanig, dat 
het gehele gelaatspatroon verschillen vertoont. Dit wordt geïllustreerd in fi
guur 3, waarbij uit de gevonden gemiddelden voor beide geslachten een dia
gram is geconstrueerd. Door superpositie op de lijn S-N, met S als registratie
punt, wordt een indruk verkregen van de verschillen. 
Met nadruk wordt gesteld, dat dit een gemiddeld beeld is . Individueel zullen 
zeker afwijkingen vóórkomen. Verder wordt op de beperkingen gewezen, welke 
inhaerent zijn aan het superponeren. Er zijn vele andere manieren van super-
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poneren mogelijk. Bij iedere andere superpositie worden weer andere inlichtin
gen verkregen. Met name wordt hierbij gedacht aan de locale superpositie van 
bijvoorbeeld de boven- of de onderkaak. Het zou echter te ver voeren om deze 
hier allen uit te voeren. 

I 
Ar 1 

Go 

1 
1 
l 
l 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
'-

s 

'
'-

'-

'
'-

M 

B 

I 
I 

I 

Pg 

A 

N 

klasse ! 
cJ ---- n = 46 
� ---------- n = 43 

FIGUUR 3. De gemiddelde diagrammen van de jongensgroep en de meisjesgroep met een 
klasse I zijn gesuperponeerd op S-N met S als registratiepunt. De ligging van het occlusievlak 
is ventraal arbitrair aangenomen midden tussen de punten A en B. 

Teneinde een beter inzicht te verkrijgen in de onderlinge verhouding tussen 
verschillende maten, is een aantal correlatiecoëfficiënten berekend. Daarbij is 
nagegaan, in hoeverre er een verband bestond tussen de maten, welke represen
tatief werden geacht voor de sagittale kaakrelatie M"-A", L ANB, L AB-NPg, 
L NAPg en L SpP-PgA - en een aantal maten, waarvan een invloed daarop 
verwacht zou kunnen worden - L SNA, L NSSNP, L NSGo, L NSAr, 
L SArGo en L ArGoM. 
De grootte van hoek ANB wordt dikwijls als maatstaf voor de sagittale kaak-
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relatie gebruikt. Daarbij moet echter worden opgemerkt dat de waarde van 
deze hoek kan veranderen, zonder dat de zuiver sagittale relatie van de punten 
A en B zich wijzigt. Wanneer deze punten namelijk met behoud van hun onder
linge relatie een andere positie in sagittale of verticale richting ten opzichte van 
nasion gaan innemen, verandert ook de grootte van hoek ANB (figuur 4). Mede 
om dit facet te onderzoeken is ook het verband tussen hoek ANB en hoek SNA 
berekend, evenals dat tussen hoek ANB en de verhouding van de gelaatshoog-
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FIGUUR 4. De grootte van L ANB verandert bij verticale verplaatsing van A-B naar A1-B1 
en ook bij sagittale verplaatsing naar ArB2. De sagittale afstand tussen de punten werd 
gelijk gehouden. 

Tenslotte is de correlatie tussen de ventrale en dorsale begrenzingen van de 
bovenkaak en het corpus mandibulae ten opzichte van de horizontale schedel
basis bepaald. Hierbij dient echter rekening te worden gehouden met het feit 
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TABEL 8. Correlatiecoëfficiënten bij kinderen met een klasse I occlusie, 
tussen 8,5 en 9,5 jaar oud 

Jongens Meisjes 

Maat Maat n r n r 

M11-A11 SNA 46 - 0,0762 43 - 0,01 13  
NSSNP 46 + 0,3204* 43 + 0,0018 
NSGo 46 + 0,2925 * 43 + 0,2245 
NSAr 46 - 0,1145 43 - 0,0209 
SArGo 46 + 0,3980* 43 + 0,1647 
ArGoM 46 + 0,0081 43 + 0,0258 

ANB SNA 46 + 0,1 875 43 + 0,4416 *  
NSSNP 46 + 0,1827 43 - 0,2098 
NSGo 46 + 0,2421 43 + 0,1397 
NSAr 46 - 0,1690 43 - 0,0203 
SArGo 46 + 0,4273 * 43 + 0,1 179 
ArGoM 46 + 0,0027 43 + 0,1391 
A'-M 
N-A' 

46 + 0,1484 43 + 0,1951 

AB-NPg SNA 46 + 0,1205 43 + 0,3275 * 
NSSNP 46 + 0,1993 43 - 0,1051 
NSGo 46 + 0,2887 43 + 0,1099 
NSAr 46 - 0,0647 43 - 0,0273 
SArGo 46 + 0,3414 *  43 + 0,0848 
ArGoM 46 - 0, 1 1 87 43 + 0,0143 

NAPg SNA 46 - 0,1525 43 - 0,4305 * 
NSSNP 46 - 0,2262 43 + 0,1684 
NSGo 46 - 0,2704 43 - 0,1710 
NSAr 46 + 0,1 869 43 + 0,0666 
SArGo 46 - 0,4668 * 43 - 0,1949 
ArGoM 46 - 0,0976 43 - 0,1925 

SpP-PgA SNA 46 + 0,2479 43 + 0,1050 
NSSNP 46 - 0,4864* 43 - 0,2993 
NSGo 46 - 0,4414*  43 - 0,4800* 
NSAr 46 + 0,0660 43 + 0,0185 
SArGo 46 - 0,4637* 43 - 0,3398 * 
ArGoM 46 - 0,1633 43 - 0,0553 

SNA NSSNP 46 - 0,5879 * 43 - 0,4048 * 
SNPg NSGo 46 - 0,7657 * 43 - 0,6011 * 
SNM NSGo 46 - 0,7968 * 43 - 0,5653 * 

* Significant 

dat de correlatie wordt berekend tussen twee hoeken, welke één been gemeen 
hebben en wel het horizontale deel van de schedelbasis. Dit kan aanleiding zijn 
tot het vinden van een correlatie, zonder dat dit een overtuigende uitspraak 
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doet over de onderlinge samenhang van de onderzochte variabelen (Solow). Dit 
geldt eveneens voor de correlatiecoëfficiënt van de hoeken ANB en SNA en 
ook voor de hoeken NAP g en SNA. Ook wanneer de grootte van twee ver
schillende hoeken mede wordt bepaald door de ligging van een punt waardoor 
van beide hoeken een been verloopt, kan een toename van de correlatiecoëffi
ciënt worden verwacht. De hoeken SpP-PgA en SNA vormen hiervan een 
voorbeeld. 
De resultaten van de correlatie berekeningen voor de klasse I groepen zijn weer
gegeven in tabel 8 .  
Bij de jongensgroep viel op dat de maten welke samenhangen met de sagittale 
kaakrelatie, steeds een goede correlatie met de hoek SArGo vertoonden. Met 
het kleiner worden van de hoek SArGo bleek als regel een meer dorsale positie 
van de ventrale zijde van de mandibula ten opzichte van die van de maxilla ge
paard te gaan. 
Het verband van de hoek NSGo met M" -A" en met de hoek SpP-PgA was 
daarmee in overeenstemming. De correlatie tussen M" -A" en hoek NSSNP en 
eveneens die tussen de hoek SpP-PgA en hoek NSSNP doet in dit verband 
echter vreemd aan, omdat verwacht zou worden, dat een vergroting van hoek 
NSSNP eerder zou samenhangen met een kleinere afstand M" -A" en een gro
tere hoek SpP-PgA. Uit de tekens bleek echter juist het omgekeerde het geval 
te zijn. Het wordt niet uitgesloten geacht dat hier een samenhang bestaat met 
andere factoren - met name de lengte van de bovenkaak - welke niet bij de 
correlatie berekening zijn betrokken. Wat de mogelijke beïnvloeding van de 
grootte van hoek ANB door sagittale of verticale verplaatsing van de punten 

A'-M A en B betreft, kon noch met hoek SNA, noch met de verhouding -- een 
N-A' 

samenhang worden vastgesteld. Blijkbaar kan aan deze factoren geen rol van 
betekenis worden toegekend. 
De ventrale en dorsale begrenzingen van de bovenkaak ten opzichte van de 
horizontale schedelbasis bleken onderling nauw samen te hangen. Een vergro
ting van hoek SNA ging als regel gepaard met een kleiner worden van hoek 
NSSNP. Een overeenkomstige samenhang werd gevonden bij de horizontale 
tak van de onderkaak. Gewezen wordt echter op het feit, dat de vergeleken 
hoeken steeds een been gemeenschappelijk hebben. 
Bij de meisjes deed zich, wat de kaakrelatie betreft, een ander beeld voor. 
Hier was het de hoek SNA, welke de meeste samenhang met de onderzochte 
maten vertoonde. Alleen bij de hoek SpP-PgA werd een overeenstemming 
met de jongens gevonden, in die zin dat er bij beide groepen een duidelijke 
correlatie bestond met de hoeken NSGo en SArGo. 
Het gemeenschappelijk been NA van de hoeken SNA en ANB benevens SNA 
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en NAPg kan een oorzaak zijn voor de gevonden grote correlatiecoëfficiënt. 
Waar dit bij de jongensgroep geen aanleiding gaf tot een duidelijke samenhang, 
werd aangenomen dat deze factor ook bij de meisjes een beperkte rol speelde. 
De betekenis van deze correlatiecoëfficiënt bij de meisjes neemt daardoor toe. 
Bij het onderzoek naar het verband tussen de ventrale en dorsale begrenzing 
van respectievelijk de boven- en de onderkaak werden overeenkomstige resul
taten als bij de jongensgroep verkregen, zij het dat de correlatiecoëfficiënten 
wat minder groot waren. 
Samenvattend bleek, dat de kaakrelatie bij de jongens met een klasse I vooral 
samenhing met de grootte van de hoek sella turcica-articulare-gonion, terwijl  
bij de meisjes met de hoek sella turcica-nasion-punt A de grootste correlatie 
gevonden werd. Voorts bleken de ventrale en dorsale begrenzingen van de 
bovenkaak, evenals die van de onderkaak nauw samen te hangen, hoewel hierbij 
een beperking in acht dient te worden genomen. 
Tenslotte bleek de hoek nasion-sella turcica-gonion bij de jongens samen te 
hangen met de afstand M" -A" en de hoek SpP-PgA. 
Gewezen wordt op het ogenschijnlijk niet te verklaren gedrag van de hoek 
nasion-sella turcica-spina nasalis posterior voor zover het de jongensgroep 
betreft. 
Er is dus een duidelijk onderscheid tussen de gelaatspatronen van jongens en 
meisjes met een klasse I kaakrelatie op 9-jarige leeftijd, hetgeen - zover wij we
ten - niet eerder is geconstateerd. 
Het meest nabij komt het ond�rzoek van Coben (1955) die 8-jarige kinderen 
met een klasse I relatie onderzocht. Hij kon daarbij echter geen verschillen 
tussen de geslachten aantonen. Taylor en Hitchcock (1966) meenden bij verge
lijking van 17  jongens en 23 meisjes tussen 8 en 12 jaar oud met een normale 
occlusie zo weinig verschillen te vinden, dat combinatie van beide groepen ver
antwoord was. Opgemerkt wordt, dat de maten welke bij ons materiaal ver
schillen opleverden door hen niet zijn onderzocht. 
Daarnaast stellen Krogman en Chung (1965) dat bij kinderen van 1 maand oud 
de jongens een schedelpatroon hebben dat in zijn geheel groter is dan dat van 
de meisjes. Het is echter de vraag of dit resultaat statistisch voldoende is gefun
deerd. 
Bij de jongens was zowel de horizontale als de verticale schedelbasis significant 
groter dan bij de meisjes. Björk (1947) ziet dit als een aanleiding tot een ver
minderde prognathie van de mandibula. Het effect daarvan zou bij de jongens 
in een groter verschil in de prognathie van de boven- en onderkaak moeten re
sulteren dan bij de meisjes. 
In ons materiaal kon dit niet worden vastgesteld ; voor geen der maten welke 
representatief geacht kunnen worden voor de sagittale kaakrelatie kon een 
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significant verschil worden aangetoond. Wellicht is het andere materiaal hier
van een oorzaak. Waarschijnlijk  bevinden zich in het door ons onderzochte 
materiaal compenserende factoren, welke echter individueel niet konden wor
den aangetoond. Zo is het gemiddelde van de lengte van de horizontale tak van 
de mandibula bij de jongens wat groter dan bij de meisjes. Significant is het ver
schil echter niet. De hoek SNA vertoonde gemiddeld een kleinere waarde bij 
de jongensgroep. Ook dit kan de relatie van de onder- ten opzichte van de 
bovenkaak in compenserende zin beïnvloeden. Hier benaderde het verschil een 
significante waarde (0,05<p<0,10). 
De grotere afstand S-Ar bij de jongens past in het beeld van de bij hen eveneens 
grotere verticale dimensies in het profiel. Hij zal tevens bijdragen aan de bij de 
jongens grotere hoek NSGo. 
Tenslotte wordt gewezen op het feit, dat de maten welke betrekking hebben 
op de relatie van de onderkaak ten opzichte van de bovenkaak bij de jongens 
gewoonlijk een verband bleken te vertonen met die maten, welke samenhangen 
met de sagittale positie van het punt gonion. Bij de meisjes bleek daarentegen 
meer een samenhang met de ventrale begrenzing van de maxilla, gerepresen
teerd door het punt A. 
Op grond van het gevonden verschil tussen de jongens en de meisjes acht de 
auteur het onjuist om bij onderzoek van het gelaatspatroon van groepen kin
deren, de beide geslachten zonder meer in één groep onder te brengen. Bij een 
dergelijke handelwijze dienen de conclusies met de nodige voorzichtigheid te 
worden benaderd. 
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HOOFDSTUK VII  

DE GELAAT S M O RFOLOGIE VAN DE KLAS S E  I I  GEVALLEN 
OP 9 - JARIGE LEEFTIJD 

In tabel 9 (zie bij lage) zijn de voornaamste gegevens neergelegd, zoals ze zijn 
verkregen bij het onderzoek van 62 jongens en 77 meisjes, waarbij een klasse II, 
afdeling 1 afwijking was gediagnostiseerd. Zoals in hoofdstuk I is uiteengezet, 
wordt in dit onderzoek de Angle klassificatie aangehouden en wordt onder een 
klasse II, afdeling 1 die afwijking verstaan, waarbij de ondertandboog ten op
zichte van die van de bovenkaak een dorsale positie inneemt ; daarbij is de 
bovenkaak gewoonlijk smal en zijn de bovenincisieven geprotrudeerd. De klas
se II, afdeling 2, waarbij de bovenincisieven in retropositie staan is hier buiten be
schouwing gelaten in verband met het dikwijls geheel andere gelaatspatroon. 
Van een gedetailleerde bespreking van tabel 9 zal hier worden af gezien, omdat 
de auteur van mening is, dat de daarbij gevolgde gedachtengang voldoende is 
uiteengezet in het vorige hoofdstuk. 
Alleen de maten, waarbij een significant verschil kon worden aangetoond, zul
len hier worden besproken. 

De lengtematen 

De afstand S-N was bij de jongens met een klasse II afwijking 66, 16  ± 0,3 1 mm, 
de standaardafwijking 2,43 mm ; bij de meisjes was het gemiddelde 64,45 ± 0,29 
mm, de standaardafwijking 2,53 mm. Bij de jongens was het horizontale deel 
van de schedelbasis significant groter dan bij de meisjes. 
Voor het verticale deel van de schedelbais, S-Ar, werd bij de jongens een ge
middelde van 32,08 ± 0,36 mm, met als standaardafwijking 2,82 mm vastge
steld ; bij de meisjes waren deze getallen respectievelijk 30,01 ± 0,29 mm en 
2,58 mm. Ook het verticale deel van de craniale basis bleek bij de jongens met 
een klasse II afwijking significant groter te zijn dan bij de meisjes met dezelfde 
anomalie; 
Voor de bovenkaak werden aan dit materiaal de volgende waarden berekend. 
De afstand SNP-A was bij de jongens gemiddeld 45,49 ± 0,34 mm, met een 
standaardafwijking van 2,64 mm, terwijl bij de meisjes als gemiddelde 44,09 
± 0,3 1 mm en 2,68 mm als standaardafwijking werd gevonden. 
Voor de afstand SNP-A' was het gemiddelde bij de jongens 44,90 ± 0,33 mm, 
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met een standaardafwijking van 2,58 mm, bij de meisjes 43,65 ± 0,3 1 mm, de 
standaardafwijking 2,69 mm. De bovenkaak was bij de jongens eveneens aan
toonbaar groter dan bij de meisjes. 
Bij de onderkaak werden voor de lengtematen de volgende waarden bij de klas
se II afwijkingen gevonden. De maat Go-Pg bedroeg bij de jongens gemiddeld 
66,76 ± 0,41 mm, de standaardafwijking 3,25 mm, bij de meisjes 65, 19  ± 0,38 
mm, de standaardafwijking 3 ,34 mm. 
Werd voor Go-M bij de jongens een gemiddelde van 61 ,07 ± 0,42 mm, met 
als standaardafwijking 3,30 mm vastgesteld, bij de meisjes bleek dat respectie
velijk 59,45 ± 0,39 mm en 3,45 mm te zijn. 
Voor de afstand Ar-Go bedroeg het gemiddelde bij de jongens 39,55 ± 0,37mm, 
de standaardafwijking 2,90 mm. Deze maat had bij de meisjes 38,07 ± 0,40 mm 
tot gemiddelde en 3,54 mm als standaardafwijking. 
Alle drie de lengtematen van de mandibula waren, voor wat de klasse II ge
vallen betreft, bij de jongens significant groter dan bij de meisjes. 
De constructiemaat M" -A", welke als representatief voor de onderlinge ver
houding in voorachterwaartse richting van de voorste begrenzingen van onder
en bovenkaak kan worden beschouwd, leverde bij de jongens als gemiddelde 
9,06 ± 0,49 mm op, de standaardafwijking was 3,83 mm. Bij de meisjes bleek 
het gemiddelde 10,32 ± 0,46 mm, de standaardafwijking 4,06 mm te zijn. Bij 
deze maat benaderde het verschil tussen jongens en meisjes met een klasse II 
afwijking een significante waarde. 
Bij de bepaling van de hoogtematen van het gelaat bij de klasse II afwijkingen, 
werd voor de afstand N-A' bij de jongens gemiddeld 46,73 ± 0,35 mm, met 
als standaardafwijking 2, 78 mm gevonden. Bij de meisjes bedroeg dit respec
tievelijk 45, 14  ± 0,27 mm en 2,40 mm. 
De afstand A'-M was bij de jongens gemiddeld 60,62 ± 0,53 mm, de standaard
afwijking 4, 19  mm, bij de meisjes werden de getallen 59,24 ± 0,50 mm en 
4,36 mm gevonden. Was het verschil in de hoogte bij deze klasse II gevallen 
voor de bovenste helft van het gelaat significant , voor de onderste gelaatshelft 
werd een significante waarde benaderd. 

De hoekmaten 

De hoek SArGo was bij de jongens met een klasse II afwijking gemiddeld 
141 ,90 ± 0,79° met als standaardafwijking 6,25°, bij de meisjes met dezelfde 
afwijking was het gemiddelde 143,74 ± 0,69°, en de standaardafwijking 6,03° . 
Het verschil benaderde een significante waarde. 
Voor de hoek O-GoM werd bij de jongens 1 8,86 ± 0,50° als gemiddelde bere
kend en 3,96° als standaardafwijking. Bij de meisjes met een klasse II afwijking 

50 



was het gemiddelde 20,38 ± 0,47°, de standaardafwijking 4, 1 1  ° . De hoek tus
sen het occlusievlak en de onderkaaksrand was bij de jongens aantoonbaar 
kleiner dan bij de meisjes. Het is wat merkwaardig, dat hier wel een verschil 
werd aangetroffen, waar dit bij geen der andere hoeken met het occlusievlak of 
de mandibularand het geval was. Vermoedelijk zal een cumulatie van opzich
zelf niet significante verschillen hiervan de oorzaak zijn. 
Voor de lineaire maten kan worden gesteld dat bij het klasse II materiaal voor 
acht van de elf maten bij de jongens grotere waarden dan voor de meisjes 
werden gevonden. Bij het onderste gelaatsdeel, gerepresenteerd door de afstand 
A'-M en bij de onderlinge afstanden van de projecties van de punten A en M 
op het spina- en het occlusievlak (M' -A' en M" -A") benaderden de verschillen 
een aantoonbare waarde. Daarentegen werden bij de angulaire maten bijna geen 
verschillen gevonden. Alleen de hoek tussen het occlusievlak en de onderrand 
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FIGUUR 5. De gemiddelde diagrammen van de jongensgroep en de meisjesgroep met een 
klasse II zijn gesuperponeerd op S-N met S als registratiepunt. De ligging van het occlusievlak 
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van de mandibula bleek bij de jongens kleiner te zijn dan bij de meisjes. Vermel
denswaard is misschien dat ook de hoek SArGo bij de jongens kleiner was dan 
bij de meisjes. Hoewel het verschil niet duidelijk  aantoonbaar was, benaderde 
het wel een significante waarde. 
Een overzicht van het verschil tussen de klasse II groepen wordt gegeven met 
de gesuperponeerde diagrammen (figuur 5). Daarbij dient weer hetzelfde voor
behoud te worden gemaakt als in het vorige hoofdstuk. 
Ook bij de klasse II groepen is een aantal correlatieberekeningen uitgevoerd. 
De resultaten zijn vermeld in tabel 10. Voor een aantal opmerkingen betreffende 
de correlatiecoëfficiënten wordt verwezen naar het vorige hoofdstuk. 
Voor het klasse II materiaal bleek bij de jongens dat van de maten, welke be
trekking hebben op de sagittale relatie van de onderkaak ten opzichte van de 
bovenkaak, alleen de angulaire significante correlatiecoëfficiënten vertoonden. 
Het was met name de hoek SNA, waarmede een duidelijk verband werd aan
getroffen ; de correlatiecoëfficiënten voor deze hoek en de hoeken ANB, 
AB-NPg en NAPg bereikten een significante waarde. Bij de hoek SpP-PgA 
was dat niet het geval, deze vertoonde echter wel een aantoonbaar verband met 
de gonionhoek (ArGoM). 
De ventrale en dorsale begrenzingen van boven- en onderkaak stonden weer 
duidelijk met elkaar in verband. 
In tegenstelling tot de bevindingen bij de klasse I groepen bleek er bij het klas
se II materiaal een overeenkomst tussen jongens en meisjes te bestaan in zo
verre dit het correlatief gedrag van de hoek SNA betrof. Verder werd bij de 

meisjes tussen de hoek ANB en de verhouding �=� een onderlinge samen

hang gevonden. Met het toenemen van de hoeken NAPg en SpP-PgA ging als 
regel een kleiner worden van de hoek SArGo gepaard. Eenzelfde verschijnsel 
deed zich, en ook dit weer alleen voor de meisjes, bij de hoeken SpP-PgA en 
NSGo voor. 
Het ogenschijnlijk merkwaardige verband tussen de hoeken SpP-PgA en 
NSSNP, dat zich reeds bij de jongens met een klasse I manifesteerde, deed zich 
bij het klasse II materiaal bij de meisjes voor. Een toename van de hoek 
SpP-PgA bleek als regel samen te hangen met een reductie van de hoek NSSNP. 
Het verband was echter minder uitgesproken dan bij de jongens klasse I groep. 
Bij de meisjes bleken de ventrale en dorsale begrenzingen van de maxilla en de 
horizontale tak van de mandibula, vergeleken ten opzichte van S-N weer dui
delijk gecorreleerd te zijn. 
Wanneer de resultaten van de correlatieberekeningen aan het klasse II materiaal 
worden samengevat, dan blijkt dat de sagittale relatie van de boven- en de on
derkaak in de meeste gevallen in verband stond met de grootte van de hoek 
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TABEL 10. Correlatiecoëfficiënten bij kinderen met een klasse II occlusie, 
tussen 8,5 en 9,5 jaar oud 

Jongens Meisjes 

Maat Maat n r n r 

M11-A11 
SNA 62 + 0,1268 77 + 0,1745 
NSSNP 62 + 0,0928 77 + 0,0836 
NSGo 62 - 0,0508 77 + 0,1585 
NSAr 62 - 0,0523 77 + 0,0924 
SArGo 62 + 0,0948 77 + 0,0993 
ArGoM 62 + 0,0423 77 + 0,0571 

ANB SNA 62 + 0,5550* 77 + 0,3934* 

NSSNP 62 - 0,1574 77 - 0,0080 

NSGo 62 + 0,0024 77 + 0,1440 

NSAr 62 - 0,0257 77 - 0,0104 

SArGo 62 + 0,0991 77 + 0,2197 
ArGoM 62 + 0,1327 77 + 0,0064 
A'-M 

62 + 0,2275 77 + 0,2440* 
N-A' 

AB-NPg SNA 62 + 0,3650* 77 + 0,2486* 

NSSNP 62 - 0,0147 77 + 0,0349 
NSGo 62 + 0,0330 77 + 0,1207 

NSAr 62 + 0,0718 77 + 0,0803 
SArGo 62 + 0,1554 77 + 0,1296 
ArGoM 62 - 0,1948 77 - 0,1313 

NAPg SNA 62 - 0,5581 * 77 - 0,4412*  
NSSNP 62 + 0,1503 77 + 0,0263 
NSGo 62 - 0,0269 77 - 0,1298 

NSAr 62 - 0,0550 77 + 0,0480 
SArGo 62 - 0,01 10 77 - 0,2291 * 
ArGoM 62 - 0,2688 * 77 - 0,0955 

SpP-PgA SNA 62 - 0,0888 77 - 0,0176 
NSSNP 62 - 0,1348 77 - 0,2845 * 
NSGo 62 - 0,1662 77 - 0,3641 * 
NSAr 62 - 0,0428 77 - 0,0231 
SArGo 62 - 0,1241 77 - 0,4031 * 
ArGoM 62 - 0,3163 * 77 - 0,0514 

SNA NSSNP 62 - 0,5788 * 77 - 0,4201 * 
SNPg NSGo 62 - 0,6510*  77 - 0,6961 * 
SNM NSGo 62 - 0,6236* 77 - 0,6738 * 

* Significant 
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SNA. Dit was zowel bij de jongens als de meisjes het geval. Bij de meisjes werd 
een samenhang van de hoek SArGo met de hoeken NAPg en Sp-PgA gevon
den. Het vreemde verband van de hoek SpP-PgA met de hoek NSSNP, zoals 
dat bij de jongens met een klasse I werd geconstateerd deed zich in het klasse II 
materiaal bij de meisjes voor. 
In de door ons bestudeerde klasse II groepen, welke qua leeftijd en opbouw 
vergelijkbaar zijn met het reeds besproken klasse I materiaal, werd een aantal 
verschillen tussen jongens en meisjes gevonden in de lineaire, angulaire en cor
relatiegegevens, welke bij de klasse I groepen niet werden vastgesteld. Beperk
ten deze zich voor wat de lineaire maten betreft, bij de klasse I gevallen tot de 
craniale basis en de gelaatshoogte, bij het klasse II materiaal werd daarenboven 
een duidelijk verschil gevonden in de lengtematen van de boven- en de onder
kaak. De hoogte van het benedenste deel van het gelaat verschilde bij de klas
se II groepen niet aantoonbaar. Wat de angulaire maten betreft, kon bij de 
k]asse I groepen een verschil tussen de geslachten worden aangetoond voor de 
positie van de kaakhoek ; bij het klasse II materiaal beperkte zich het onder
scheid tot de hoek welke het occlusievlak maakt met de mandibularand. 
Bij de analysering van de correlatiecoëfficiënten bij de klasse I gevallen bleek 
bij de jongens de kaakrelatie hoofdzakelijk samen te hangen met de positie van 
het punt gonion ; bij de meisjes werd daarentegen vastgesteld, dat er een samen
hang bestond van de kaakrelatie met de sagittale positie van het punt A. Ook 
hierin bleken het klasse I en het klasse II materiaal zich andermaal te onder
scheiden. Bij de klasse II groepen waren de bevindingen bij jongens en meisjes 
meer met elkaar in overeenstemming. De kaakrelatie bleek voornamelijk samen 
te hangen met de sagittale positie van het punt A. Bij de meisjes bleek deze 
verder ook met de plaats van de kaakhoek in verband te staan. 
Dat er verschillen bestaan in de opbouw van het gelaatspatroon bij jongens en 
meisjes is bekend. Gerefereerd zij in dezen slechts aan Y oung, J ohnson, Smyth 
en Still (1937), Craig (1951),  Blair ( 1953, 1 954) en van der Linden ( 1959). Op 
een onderscheid tussen de geslachtsverschillen in het gelaatspatroon bij de klas
se I afwijkingen en die bij de klasse II, afdeling 1 afwijkingen is echter, voorzover 
de auteur bekend, nooit gewezen. 
Hieruit kan worden geconcludeerd, dat grote terughoudendheid moet worden 
betoond, wanneer bij vergelijking van klasse I en klasse II groepen de jongens 
en de meisjes tezamen in één groep worden ondergebracht. Bij een dergelijke 
opzet kunnen verschillen worden gevonden, welke niet zozeer op het onder
scheid tussen de klassen berusten, alswel op een - op deze manier niet opge
merkt - geslachtsverschil. Een vraag welke naar aanleiding van het gevonden 
verschil tussen de jongens en de meisjes met een klasse II afwijking gesteld kan 
worden is, of het verantwoord kan worden geacht bij de diagnostiek en het 
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bepalen van de orthodontische therapie aan het geslachtsverschil voorbij te 
gaan. Waarschijnlijk mag deze vraag bevestigend worden beantwoord, omdat 
er, wat de voor-achterwaartse verhouding tussen boven- en onderkaak betreft, 
geen verschil tussen de jongens en de meisjes kon worden aangetoond. 
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H O O FD ST U K  VIII  

DE VERS CHILLEN IN DE GELAAT S OP B O UW VAN 
J O NGENS EN M E I S J E S  OP 9 -JARIGE LEEFTIJD 

In hoofdstuk VI en VII zijn achtereenvolgens de gelaatsmorfologie bij klasse I 
en klasse II gevallen op 9-jarige leeftijd besproken. Bij een samenvoeging van 
het in deze twee hoofdstukken besproken materiaal kwamen nieuwe gegevens 
naar voren. Ofschoon de vermelding daarvan niet direct valt onder de doelstel
ling van dit proefschrift leek het niet juist ze achterwege te laten. Bovendien 
werd met deze bundeling van het materiaal een meer gunstige basis verkregen 
voor het vergelijken met andere onderzoekingen, waarbij niet is geselecteerd op 
basis van de occlusie, maar wel een onderscheid naar geslacht is gemaakt. Deze 
vergelijkingen zijn echter wel aan de restrictie onderhevig, dat onze gecombi
neerde groepen niet overeenstemmen met een doorsnede uit de populatie. Ge
wezen wordt in dit verband slechts op het ontbreken van klasse III afwijkingen 
en het proportioneel te sterk vertegenwoordigd zijn van de klasse II afwijkingen 
in ons materiaal. 
In totaal konden 108 jongens en 120 meisjes worden vergeleken. De verkregen 
gegevens zijn  neergelegd in tabel 1 1  (zie bijlage). Ook hier zal van een gede
tailleerde beschrijving van alle gegevens worden af gezien. 

De lengtematen 

Voor de maat S-N werd bij de 9-jarige jongens een gemiddelde van 65,62 
± 0,25 mm en een standaardafwijking van 2,65 mm gevonden. Bij de 9-jarige 
meisjes bedroeg het gemiddelde 64,21 ± 0,23 mm met een standaardafwijking 
van 2,5 1  mm. Bij de jongens was het horizontale deel van de schedelbasis signi
ficant groter dan bij de meisjes. 
Wat de afstand S-Ar betreft, deze was bij de jongens gemiddeld 3 1 ,69 ± 0,25 
mm, de standaardafwijking bedroeg 2,64 mm. Bij de meisjes was het gemiddelde 
29,77 ± 0,25 mm, de standaardafwijking 2,73 mm. Ook het dorsale deel van 
de schedelbasis was bij de 9-jarige jongens groter dan bij de 9-jarige meisjes. 
In de bovenkaak was de afstand SNP-A gemiddeld bij de jongens 45, 11 ± 

0,26 mm, de standaardafwijking 2, 73 mm, bij de meisjes 44,09 ± 0,22 mm, met 
een standaardafwijking van 2,45 mm. 
Werd voor de maat SNP-A' bij de jongens een gemiddelde gevonden van 
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44,55 ± 0,26 mm, met als standaardafwijking 2, 72 mm, bij de meisjes waren 
de getallen 43,65 ± 0,23 mm en 2,47 mm. Bij de jongens waren beide lengte
maten voor de bovenkaak significant groter dan bij de meisjes. 
Wat de onderkaak betreft, werd voor de afstand Go-Pg bij de jongens een ge
middelde berekend van 67, 19 ± 0,32 mm en een standaardafwijking van 3,32 
mm. Bij de meisjes waren de uitkomsten 65,77 ± 0,30 mm en 3,25 mm. 
Het gemiddelde van de afstand Go-M was bij de jongens 61 ,46 ± 0,3 1 mm, 
de standaardafwijking 3,25 mm, bij de meisjes 60, 1 5  ± 0,32 mm, met als stan
daardafwijking 3,49 mm. Beide maten voor de lengte van de horizontale tak 
van de mandibula waren bij de jongens aantoonbaar groter. Dit was eveneens 
het geval met de lengte van de opstijgende tak van de mandibula, gerepresen
teerd door de afstand Ar-Go. Bij de jongens werd hiervoor een gemiddelde 
berekend van 39,44 ± 0,28 mm, de standaardafwijking was 2,88 mm, bij de 
meisjes was dit gemiddelde 38, 1 5  ± 0,30 mm, de standaardafwijking 3,30 mm. 
Ook de verticale maten vertoonden verschillen. Voor de afstand N-A' werd als 
gemiddelde bij de jongens een waarde gevonden van 46,47 ± 0,27 mm, de stan
daardafwijking was 2, 78 mm. Bij de meisjes waren de getallen 44,83 ± 0,23 mm 
en 2,48 mm. 
De afstand A'-M was bij de jongens gemiddeld 60,65 ± 0,40 mm met een stan
daardafwijking van 4, 1 5  mm, bij de meisjes 58,92 ± 0,39 mm, de standaardaf
wijking was 4,30 mm. Beide hoogtematen van het gelaat waren bij de 9-jarige 
jongens significant groter dan bij de meisjes. 
Een vergelijking van bepaalde verhoudingen van lengtematen, zoals deze zijn 
weergegeven in de vorm van indices leverde geen significante verschillen op 
tussen de jongens en de meisjes. Voor alle bij de berekening van de indices toe
gepaste lengtematen geldt, dat ze bij de jongens groter waren dan bij de meisjes. 
Hun verschillen liepen echter onderling geenszins voldoende uiteen om dit in 
de indices tot uiting te doen komen. Het tegendeel is eerder het geval. De ge
vonden waarden stemden voor de jongens en de meisjes zo sterk overeen, dat 
men geneigd zou zijn in dit opzicht van identiciteit te spreken. 

De hoekmaten 

De hoek SNA bedroeg bij de jongens gemiddeld 79,78 ± 0,34°, de standaard
afwijking 3,58°, bij de meisjes was dit 80,52 ± 0,3 1  ° en 3,38° . Het verschil be
naderde een significante waarde. 
De maat voor de dorsale begrenzing van de maxilla, de hoek NSSNP, be
droeg gemiddeld bij de jongens 70,84 ± 0,36°, de standaardafwijking 3,75°, bij 
de meisjes 69,85  ± 0,30°, met als standaardafwijking 3,32° . Bij de jongens was 
de hoek significant groter ; de dorsale begrenzing van de maxilla, aangegeven 
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door SNP lag bij de jongens ten opzichte van S-N meer dorsaal dan bij de 
meisjes. 
Bij de hoek SN-O bedroeg het gemiddelde voor de 9-jarige jongens 17,70 ± 0,41 ° 

de standaardafwijking 4,24°, bij de meisjes 16,75 ± 0,34°, met de standaard
afwijking 3,75° . Het verschil tussen de jongens en de meisjes voor de hoek tus
sen het occlusievlak en het horizontale deel van de schedelbasis benaderde een 
significante waarde. 
Het gemiddelde voor de hoek O-GoM bedroeg bij de jongens 1 8,32 ± 0,39°, 
de standaardafwijking 4,02°, bij de meisjes 19,58 ± 0,37°, met als standaard
afwijking 4,00° . Bij de jongens was deze hoek significant kleiner dan bij de 
meisjes. Ook hierbij was het opvallend dat geen der andere hoeken met O en 
GoM verschillen te zien gaf, een effect dat zich eveneens voordeed bij de ver
gelijking van jongens en meisjes met een klasse II afwijking. 
Bij een aantal onderzochte maten is een vergelijking mogelijk met die welke 
van der Linden publiceerde (1959). 
Door hem zijn 33 jongens en 39 meisjes onderzocht toen ze ± 7 jaar en ± 1 ljaar 
oud waren. Deze kinderen waren eveneens aflrnmstig uit de stad Groningen ; 
de wijze waarop de gegevens werden verkregen stemt sterk overeen met de 
onze. Een vergelijking van de gegevens van de 7- en 1 1-jarige kinderen met de 
groepen van 9-jarige lijkt dus zeer wel mogelijk. Rekening dient evenwel te 
worden gehouden met de in het begin van dit hoofdstuk gemaakte opmerking, 
dat de door ons onderzochte groepen niet representatief zijn voor de populatie. 
Ze stemmen ook niet volkomen overeen met de groepen welke van der Linden 
onderzocht. Met name zijn bij ons materiaal de klasse II afwijkingen sterker 
vertegenwoordigd. Bovendien zijn door ons ook de uitgesproken klasse II ge
vallen opgenomen, terwijl van der Linden alleen geringe orthodontische afwij
kingen selecteerde. Wanneer thans enige maten zullen worden vergeleken, dient 
met deze beperkingen rekening te worden gehouden. 
De schedelbasismaten bleken voor de 9-jarigen tussen die van 7- en 1 1-jarigen 
te liggen. Dit geldt zowel voor de jongens als voor de meisjes. Hetzelfde kan 
gezegd worden van de maat Go-M. Ook bij de verticale maten be
stond een goede overeenstemming met die bij de 7- en 1 1-jarigen. 
Wat de hoekmaten betreft stemde hoek SNA bij de 9-jarigen overeen met die 
bij de 7- en 1 1-jarigen. Bij de dorsale begrenzing van de maxilla, gerepresen
teerd door de hoek NSSNP was dit eveneens het geval. 
Een ander beeld werd gevormd door de hoek SN-SpP. Zowel bij de jongens 
als de meisjes van 9 jaar was deze hoek aantoonbaar groter dan bij de 7- en 
1 1-jarigen. 
De hoek SNB was bij de 9-jarige jongens niet verschillend van die bij de 7- en 
1 1-jarige jongens. De meisjesgroep van 9 jaar had daarentegen een lager ge-
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middelde dan de 7- en I l-jarigen. Een verklaring hiervoor kan gelegen zijn in 
de relatief hogere frequentie van klasse II afwijkingen bij onze groep 9-jarige 
meisjes, in vergelijking met de 7- en I l-jarige meisjes van het materiaal van van 
der Linden. Bij de klasse II afwijkingen is namelijk de hoek SNB gemiddeld 
kleiner dan bij de klasse I afwijkingen, zoals blijkt in het volgende hoofdstuk. 
Een dergelijk effect deed zich voor bij de hoeken SNPg en SNM. Voor wat de 
jongens betreft was er tussen 7- en 9-jarigen geen verschil. Bij de I l-jarigen 
waren deze hoeken duidelijk groter. Bij de meisjes was het gemiddelde van de 
9-jarigen kleiner dan dat bij 7- en 1 1-jarigen. Wat de dorsale begrenzing van 
de horizontale tak van de mandibula betreft was de grootte van de hoek NSGo 
bij de 9-jarige jongens overeenstemmend met die van 7- en 1 1-jarige jongens. 
Bij de meisjes van 9 jaar is deze maat groter dan bij de 7-jarigen en gelijk aan 
die van de 1 1-jarige meisjes. 
Bij de beoordeling van de verschillen tussen de onderzochte leeftijdsgroepen 
dient naast de samenstelling van het materiaal aan de groei van deze individuen 
extra aandacht te worden gegeven. De groei, welke rond de puberteitsfase op
treedt, kan namelijk als een mogelijke oorzaak van de gevonden verschillen 
tussen de jongens en de meisjes worden genoemd. Door het feit dat de meisjes 
deze periode op een vroeger tijdstip doormaken dan de jongens - waarbij het 
zeer wel mogelijk moet worden geacht dat in het materiaal van de 1 1-jarige 
meisjes een deel reeds in deze fase verkeert, terwij l  dat bij het grootste deel van 
de 1 1-jarige jongens niet het geval zal zijn - wordt een andere factor geïntrodu
ceerd welke van invloed kan zijn op het onderscheid tussen de beide geslachten 
wat de onderzochte maten betreft. 
Bij de kaakhoek bleek geen verschil in grootte tussen 9-jarigen en 7- en I l-ja
rigen. 
De hoek tussen het horizontale deel van de schedelbasis en de onderrand van 
de mandibula, SN-GoM, was bij de 9-jarige jongens niet verschillend van die 
op 7- en 1 1-jarige leeftijd. Bij de meisjes van 9 jaar waren de bevindingen 
anders. Bij hen werd een significant hoger gemiddelde aangetroffen dan bij 
die van 7 en 1 1  jaar. 
De hoek NSAr was bij de 9-jarigen aantoonbaar groter dan bij de 7- en 1 1-ja
rigen. Mogelijk speelt ook hier weer het grotere aantal klasse II gevallen bij de 
9-jarigen een rol. Volgens Björk kan een grotere hoek NSAr samenhangen met 
een meer dorsale positie van de mandibula. 
Het gemiddelde van de hoek SArGo was bij de jongens van 9 jaar aantoonbaar 
kleiner dan bij de 7- en I l-jarigen. Bij de meisjes bestond geen verschil. Een 
oorzaak voor het verschil bij de jongens kon niet worden gevonden. Interessant 
is, dat geen verschil met de waarden welke Björk voor 12-jarige jongens aan
geeft kon worden berekend. 
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De hoek tussen het spinavlak en de onderrand van de mandibula SpP-GoM 
was bij .  de 9-jarigen niet aantoonbaar verschillend van die bij 7- en I l-jarigen. 
De als een maat voor de kaakrelatie gevonden grootte van de hoek ANB was 
bij de 9-jarigen gemiddeld niet verschillend van die welke uit het materiaal van 
de 7- en 1 1-jarigen kan worden berekend. 
Wordt het geheel der verschillen tussen de jongens en de meisjes van 9 jaar 
overzien, dan blijkt in de eerste plaats, dat alle lengtematen bij de jongens gro
ter zijn dan bij de meisjes. De maten voor de kaakrelatie M' -A' en M" -A" 
vormen daarop een uitzondering. 
Vermeldenswaard is verder de zeer grote mate van overeenkomst bij de bere
kende indices .  Dit wijst erop dat er in de onderzochte proporties geen belang
rijke verschillen tussen de jongens en de meisjes bestaan. Bij de hoekmaten 
konden slechts twee significante verschillen worden aangetoond. De hoek 
NSSNP was bij de jongens groter dan bij de meisjes ; de hoek O-GoM was bij 
de jongens kleiner. 
Hoewel bij de jongens de bovenkaak zowel als de onderkaak gemiddeld groter 
waren dan bij de meisjes, werd toch aan de ventrale begrenzingen ervan, uitge
drukt in de grootte van de hoeken SNA, SNB, SNPg, en SNM geen duidelijk 
verschil gevonden. Bij de bovenkaak kan dit verklaard worden uit de bij de 
jongens grotere hoek NSSNP. Het effect van de grotere lengte van de maxilla 
werd blijkbaar aan de dorsale zijde gecompenseerd, waardoor ventraal geen 
verschil in de sagittale positie kan worden aangetoond. 
Bij de onderkaak deed zich een andere situatie voor. Door de bij de jongens 
grotere afstand S-Ar bevond de kaakhoek zich verder naar dorsaal dan bij de 
meisjes. Dat dit niet resulteerde in een grotere waarde van de hoek NSGo bij 
de jongens kan worden toegeschreven aan de grotere afstand Ar-Go. De wat 
meer dorsale positie vormde waarschijnlijk een deel van de compensatie voor 
de wat langere mandibula. Daarnaast betekent ook de grotere afstand van Go 
ten opzichte van S een meer dorsale positie van dit punt omdat de lijn van de 
sella turcica naar het gonion een dorsale richting heeft. 
De vergelijking met de groepen 7- en 1 1-jarige kinderen welke door van der 
Linden werden beschreven leverde ten dele een goede overeenstemming op. De 
maten welke een verschil vertoonden bevinden zich voor het grootste deel in 
de meisjesgroep. Zij hebben betrekking op de voorste en achterste begrenzing 
van de horizontale tak van de mandibula en kunnen verklaard worden uit het 
relatief grote aantal klasse II gevallen bij de groep meisjes van 9 jaar, of uit het 
feit dat, vooral bij de meisjes de groei in de periode van 9 tot 1 1  jaar zeker niet 
is te verwaarlozen. Aan dit gegeven dient bij de jongens groep een andere waarde 
te worden toegekend dan bij de meisjesgroep, hetgeen ook uit de gevonden ge
gevens kan worden geconcludeerd. 
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De helling van de bovenkaak, uitgedrukt in de hoek SN-SpP was bij beide ge
slachten groter dan bij 7- en I l-jarigen. 
Tenslotte bleek de hoek SArGo bij de 9-jarige jongens kleiner te zijn dan bij 
de 7- en I l-jarige jongens. 
Hoewel verder onderzoek in deze materie van de groei zeker interessant ge
noemd kan worden, meent de auteur zich tot de genoemde gegevens te moeten 
beperken in verband met de opzet van deze studie. 
Voor een vergelijking van de diagrammen der gemiddelde waarden van de 
9-jarige jongens en meisjes wordt verwezen naar figuur 6. 
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FIGUUR 6. De gemiddelde diagrammen van de jongens en de meisjes gesuperponeerd op 
S-N met S als registratiepunt. De ligging van het occlusievlak is ventraal arbitrair aangenomen 

midden tussen de punten A en B. 

6 1  



H O OFDSTUK IX 

DE V E R S CHILLEN IN DE GELAAT S O P B O UW TUS S EN 
K LA S S E  I EN KLA S S E  I I  GEVALLEN B IJ 9 - JARIGEN 

Reeds in hoofdstuk I is geconstateerd, dat er verschillende opvattingen bestaan 
over de morfologische achtergrond van de klasse II afwijkingen. Daarbij is ge
bleken dat bij de onderzoekingen in Illinois naar voren is gekomen, dat de po
sitie van de mandibula bij de klasse II afwijking als onjuist dient te worden 
gezien. 
Het onderzoek van Björk daarentegen wees in de richting dat de kaakrelatie 
door een combinatie van factoren in de opbouw van het aangezicht wordt be
paald ; het is niet de positie van de mandibula alléén, waardoor een afwijkende 
kaakrelatie wordt veroorzaakt. Hierbij dient echter te worden opgemerkt, dat 
het onderzoek niet specifiek op de klasse II afwijking was gericht. 
Het leek daarom wenselijk om, zuiver op de klasse-indeling geselecteerde groe
pen onderling te vergelijken en daarbij meer maten van het faciale patroon te 
betrekken dan uitsluitend die, welke op de mandibula betrekking hebben. Daar
door kan worden vastgesteld of bij de klasse II gevallen alleen de maten welke 
betrekking hebben op de mandibula verschillen van die bij de klasse I groep, 
of dat ook andere verschillen aantoonbaar zijn. 
In dit hoofdstuk zullen hiertoe, eerst voor de jongens en meisjes apart de klas
sen worden vergeleken. Daarna zullen de klasse I en de klasse II afwijkingen, 
voor de beide geslachten gezamenlijk tegenover elkaar worden gesteld. In ta
bel 12 (zie pagina 68) zijn de verschillende afwijkingen bij de geslachten apart 
genoteerd. Voor het gemiddelde, de standaardafwijking van het gemiddelde, 
de standaardafwijking en, waar nodig, de grootte van de biologische variatie 
wordt voor wat de klasse I gevallen betreft verwezen naar tabel 7, voor de klas
se II gevallen naar tabel 9. Bij de jongens waren 46 klasse I en 62 klasse II ge
vallen ter beschikking, bij de meisjes respectievelijk 43 en 77. 

De lengtematen 

De afstand S-N bleek bij de jongens met een klasse I significant kleiner te zijn 
dan bij de jongens met een klasse II. Bij de meisjes deed zich een dergelijk ver
schil niet voor. 
Bij de afstand S-Ar, als maat voor de dorsale schedelbasis bleek geen verschil 
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te bestaan, noch bij de jongens, noch bij de meisjes. Wel was het verschil bij 
de jongens bijna significant. 
De maten SNP-A en SNP-A' als lengtematen van de bovenkaak, bleken bij de 
beide geslachten niet aantoonbaar te verschillen. 
Anders is dit bij de lengtematen van de horizontale tak van de onderkaak. Werd 
bij de jongens geen aantoonbaar verschil gevonden bij de maten Go-Pg en 
Go-M, bij de meisjes waren ze beide in de klasse I groep groter dan in de klas
se II groep. 
De opstijgende tak van de mandibula, waarvan de lengte hier wordt weergegeven 
door de maat Ar-Go vertoonde bij de jongens, noch bij de meisjes een signi
ficant verschil tussen de klassen. 
De afstanden M' -A' en M" -A" vertoonden beide een duidelijk verschil tussen 
de beide klassen en dat voor beide geslachten. Bij de klasse I gevallen zijn deze 
maten, zoals verwacht kon worden, gemiddeld significant kleiner dan bij de 
klasse II gevallen. 
De bij de meting van de afstand N-A' gevonden verschillen tussen de klasse I 
en de klasse II groep bleken bij de jongens niet significant te zijn. Bij de meisjes 
benaderden ze een significante waarde. Voor de afstand A'-M werd noch bij 
de jongens, noch bij de meisjes een verschil gevonden. 
Bij de vergelijking van de lengteverhoudingen van het horizontale deel van de 
schedelbasis, de boven- en de onderkaak komt geen verschil tussen de jongens
en de meisjesgroep naar voren. 
Het verschijnsel, dat bij de jongens geen verschil in boven- of onderkaakslengte 
werd aangetoond bij de klasse I en klasse II gevallen, terwijl  de erop betrekking 
hebbende indices duidelijk verschillen, kan worden verklaard, doordat steeds 
de teller van de breuk toe- en de noemer afneemt. Hoewel deze veranderingen, 
apart bezien, niet significant verschillen versterken ze elkaar in hun quotiënten 
zodanig, dat wel een significantie optreedt. 

De hoekmaten 

De hoek SNA bleek bij de jongens voor de klassen niet te verschillen. Bij de 
meisjes daarentegen was deze hoek bij de klasse I gevallen aantoonbaar groter. 
De ligging van de spina nasalis posterior, uitgedrukt in de grootte van hoek 
NSSNP was bij de jongens niet aantoonbaar verschillend bij de twee klassen. 
Bij de meisjes was deze hoek bij de klasse I gevallen kleiner dan bij de klasse II 
gevallen. 
De helling van het spinavlak ten opzichte van de ventrale schedelbasis was bij 
beide geslachten zodanig dat niet van een significant verschil tussen de klassen 
kon worden gesproken. 

63 



Voor wat de onderkaak betreft, waren de gemiddelden van de hoeken SNB, 
SNPg en SNM zowel in de jongens- als in de meisjesgroep bij de klasse I ge
vallen aantoonbaar groter dan bij de klasse II gevallen. De ventrale zijde van 
de onderkaak ligt bij de klasse II gevallen meer naar dorsaal dan bij de klasse I 
gevallen. Dit geldt voor beide geslachten. 
Het gemiddelde van de hoek NSGo bleek bij de jongens geen significant ver
schil te vertonen tussen de klassen, bij de meisjes met een klasse II bleek de 
kaakhoek aantoonbaar meer naar dorsaal te liggen dan bij de klasse I gevallen. 
Bij de grootte van de kaakhoek was bij de jongens en de meisjes geen verschil 
aan te tonen bij vergelijking van de klassen. 
Hetzelfde was het geval bij de hoek tussen voorste schedelbasis en onderrand 
van de mandibula. 
De hoek NSAr vertoonde bij de jongens geen verschil, bij de meisjes daaren
tegen was hij bij de klasse I gevallen gemiddeld aantoonbaar kleiner. 
Voor de hoek SArGo kon noch bij de jongens, noch bij de meisjes een verschil 
tussen de klassen worden aangetoond. 
De hoek welke het occlusievlak maakt met het ventrale deel van de schedel
basis en ook die met het spinavlak was, wat de jongens betreft bij de klasse I 
gevallen aantoonbaar groter dan bij de klasse II afwijkingen. Bij de meisjes 
werd geen verschil gevonden. Een verklaring kan gezocht worden bij de con
structie van het occlusievlak. Bij een klasse II afwijking is de kans op een diepe 
beet in het front vergroot, doordat gewoonlijk anders geen contact tussen de 
elementen van boven- en onderfront optreedt. Bij een diepe beet ligt de ventrale 
bepaling van het occlusievlak meer naar craniaal (Moorrees, 1 962). Bij de 
klasse I gevallen, waar dit verschijnsel gewoonlijk in mindere mate optreedt 
zal daarom de hoek van het occlusievlak met bijvoorbeeld het spinavlak groter 
zijn dan bij de klasse II afwijkingen. 
Hoewel de gemiddelden bij de meisjes in dezelfde richting wezen, was het ver
schil bij hen niet significant. 
De hoek SpP-GoM, de hoek tussen de basisvlakken van de boven- en de on
derkaak bleek zich gemiddeld voor beide geslachten op dezelfde wijze te ge
dragen, er was geen significant verschil tussen de klassen. 
De hoek 0-GoM vertoonde bij de jongens geen verschil tussen de klassen, bij 
de meisjes was hij bij de klasse I gevallen significant kleiner. Hiervoor kan de
zelf de verklaring worden gegeven als voor de grotere hoeken NS-0 en SpP-0 
bij de klasse I jongensgroep. Het is merkwaardig dat dit facet van een klasse II 
bij de meisjes anders tot uitdrukking komt dan bij de jongens. 
Dat de asstanden van de incisieven, weergegeven door de hoeken + 1 ,  -1 en 
+ 1 - 1  verschillen vertoonden tussen de klasse I en klasse II groepen, kon 
noch voor de jongens noch voor de meisjes worden aangetoond. Ook dit is een 
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verschijnsel dat een nadere verklaring vraagt. Immers is de klasse II groep sa
mengesteld uit die klasse II afwijkingen, welke gepaard gingen met een propo
sitie van het bovenfront. Bij de klasse I groep was dit geen vereiste. Waar een 
propositie van het bovenfront dikwijls voor de patiënt een reden is om orthodon
tische behandeling te zoeken en deze propositie bij klasse I afwijkingen ook 
vóórkomt, is het zeker mogelijk dat de asstanden, in elk geval van de bovenin
cisieven, gemiddeld weinig verschillen. Voorts is de kans op significante verschil
len vrij klein, omdat de standaardafwijkingen groot zijn. 
De hoekmaten, welke een aanduiding vormen voor de sagittale kaakrelatie ge
ven bij de beide geslachten overeenkomstige verschillen te zien, wanneer de 
klasse I en de klasse II groepen worden vergeleken. Wat de hoek ANB betreft, 
kan het volgende worden opgemerkt. Deze hoek wordt opgebouwd door het 
verschil tussen de hoeken SNA en SNB. Bij de jongens verschilde bij de klasse I 
en de klasse II groep de hoek SNA niet, de hoek SNB wel significant. Bij de 
meisjes verschilden zowel de hoek SNA als de hoek SNB, wanneer de klassen 
werden vergeleken. De opbouw van de hoek ANB is daarom bij de jongens 
anders dan bij de meisjes. 
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In figuur 7 zijn de diagrammen weergegeven, zoals die uit constructie met de 
gemiddelde waarden ontstaan. Deze diagrammen komen overeen met die van 
de :figuren 3 en 5, maar zijn nu anders gegroepeerd. 
Elsasser en Wylie (1948) hebben eveneens zowel jongens als meisjes met een 
klasse I vergeleken met die met een klasse II afwijking. De leeftijd van deze in
dividuen varieerde echter van 5 tot 23 jaar. Ook zij merkten op dat bij de meis
jes de mandibula bij de klasse II gevallen korter is dan bij de klasse 1. De hoek 
SNPg is dan ook significant kleiner. Voorts vonden ze bij de jongens met een 
klasse II afwijking een langere bovenkaak, iets wat in ons onderzoek niet kon 
worden aangetoond. Overigens constateerden ze dat de basis, waarop de klas
se II afwijking berust niet uit een enkele factor bestaat, doch dat een samenwer
king van verschillende veranderingen in het schedelpatroon aanleiding is tot 
een afwijking. Verder wijzen ze op de verschillen tussen jongens en meisjes met 
een klasse II afwijking. 
Nelson en Highley (1948) vonden bij jongens van 7 t/m 10  jaar bij de klasse II 
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FIGUUR 7a en b. De gemiddelde diagrammen voor de jongensgroepen met een klasse I 
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een kleinere mandibula. Bij de meisjes was op deze leeftijd geen verschil te 
vinden. Dit is juist anders dan bij ons onderzoek. Het zou kunnen zijn dat bij 
het materiaal van Nelson en Highley door de grote spreiding van de leeftijden, 
namelijk over 4 jaren, een ongelijke leeftijdsverdeling tussen de klasse I en klas
se II groepen is opgetreden. Wanneer er bij de jongens en de meisjes groep met 
een klasse I afwijking relatief wat meer oudere kinderen zijn, zou het verschil 
met onze bevindingen weg kunnen vallen. 
Wordt nu het geheel der verschillen tussen de beide klassen overzien, dan blijkt 
in de eerste plaats, dat alle metingen, welke op een onderscheiding van de twee 
klassen gericht zijn een duidelijk significant verschil aantonen. Dit wijst erop 
dat bij de selectie verantwoorde groepen zijn gevormd. Geen der relatie metin
gen vertoonde een duidelijker significant verschil dan de andere, en wat dit be
treft, kan dus geen voorkeur worden gemotiveerd. Wel valt op, dat bij de veel 
gebruikte hoek ANB de biologische variatie wat kleiner is. Eveneens is dit het 
geval met de hoek AB-NPg. Dit kan worden toegeschreven aan het feit dat 
beide hoeken een kleine waarde hebben, waardoor het nauwkeurig meten wordt 
bemoeilijkt. In hoeverre de bepaling van de hoek ANB uit het verschil van de 
hoeken SNA en SNB in dit opzicht een gunstiger beeld vertoont, is niet nage
gaan. Wel is door Björk en Solow (1962) aangegeven, dat de meest verant
woorde werkwijze is de hoek ANB direct te meten. 
Vastgesteld werd, dat de bovenkaak niet van grootte verschilde in de beide klas
sen en zich zeker niet verder naar ventraal bevond bij de klasse II groep ; bij 
de meisjes bevond hij zich juist verder naar dorsaal. 
Bij de onderkaak bleek de situatie geheel anders te zijn. De horizontale tak 
was bij de meisjes met een klasse II korter ; hij lag meer naar dorsaal bij de 
beide geslachten bij de klasse II gevallen. Mogelijk is bij de meisjes met een 
klasse II de meer dorsale positie van de bovenkaak te interpreteren als een aan
passing aan de dorsale stand van de onderkaak. Dat de hoek NSAr bij de meis
jes met een klasse I kleiner is dan bij meisjes met een klasse II kan zowel wijzen 
op een meer dorsale positie van de mandibula als op een vergrote schedelbasis
hoek bij de klasse II gevallen. Het was niet mogelijk hierin te differentiëren. Het 
occlusievlak maakte bij de· jongens met een klasse I een grotere hoek met het 
voorste deel van de schedelbasis en het spinavlak, wat vermoedelijk kan worden 
toegeschreven aan het veelvuldiger vóór komen van een diepe beet bij de klasse II 
afwijkingen. Extra aandacht verdient het gegeven dat de asstand van de incisieven 
geen significante verschillen bleek te vertonen. Tenslotte wordt gewezen op het feit 
dat de verschillen tussen de klasse I en klasse II groepen bij de jongens vrij aan
zienlijk afweken van die bij de meisjes. 
De verschillen tussen de klasse I en klasse II groepen zijn vervolgens voor beide 
geslachten gecombineerd onderzocht Hierdoor ontstond tevens een klasse I 
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TABEL 12. Verschillen tussen klasse I en klasse II occlusies bij kinderen tussen 8,5 en 9,5 jaar oud 

Jongens 

Toetsingsresultaat Hoek Toetsingsresultaat 

-0,01 < p < 0,02 SNA 
NSSNP 
SN-SpP 
SNB p < 0,001 
SNPg 0,005 < p < 0,01 
SNM 0,Dl < p < 0,02 
NSGo 

-0,001 < p < 0,005 ArGoM 
-p < 0,001 SN-GoM 

NSAr 
SArGo 
SN-O p ::::; 0,02 

-0,01 < p < 0,02 SpP-O 0,01 < p < 0,02 
SpP-GoM 

-0,005 < p < 0,01 O-GoM 
+ 1  

-1 
+ 1 -1 

-0,001 < p < 0,005 ANB -p < 0,001 
AB-NPg -p < 0,001 

-p ::::; 0,001 NAPg 0,01 < p < 0,02 
SpP-PgA p < 0,001 
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0,001 < p < 0,005 SNM 

NSGo 
-p < 0,001 ArGoM 
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+ 1  
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-p < 0,001 ANB 
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Voor de verklaring der tabel wordt verwezen naar het onderschrift van tabel 7 (bijlage). 
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groep, waarbij een vergelijking met andere gegevens, waarbij geen onderscheid 
tussen de geslachten is gemaakt, mogelijk werd. Gewezen wordt echter op de 
bevindingen in hoofdstuk VI en hoofdstuk VII. Voor dit deel van het onder
zoek waren 89 individuen met een klasse I occlusie en 139 met een klasse II 
occlusie ter beschikking. Vermeld wordt nog, dat de klasse I groep bestond uit 
46 jongens en 43 meisjes, terwijl de klasse II groep er respectievelijk 62 en 77 
telde. De klasse II groep bevat dus relatief minder jongens dan de klasse I 
groep ; het verschil is niet groot. De uitkomsten van de verschillende berekenin
gen zijn vermeld in tabel 13  (zie bijlage). 

De lengtematen 

De afstand S-N was bij de klasse I gevallen gemiddeld 64,36 ± 0,28 mm, de 
standaardafwijking 2,68 mm, bij de klasse II gevallen werd als gemiddelde 
65,21 ± 0,22 mm en als standaardafwijking 2,62 mm berekend. De horizon
tale schedelbasis was bij de klasse I groep significant kleiner. Voor de afstand 
S-Ar bedroeg het gemiddelde voor de klasse I groep 30,29 ± 0,30 mm, de 
standaardafwijking 2, 79 mm; voor de klasse II groep was dit respectievelijk 
30,93 ± 0,24 mm en 2,87 mm. Ook het dorsale deel van de schedelbasis was bij 
de klasse I groep significant kleiner dan bij de klasse II groep. 
Voor de onderkaak was de grootte van de afstand Go-Pg bij de klasse I geval
len gemiddeld 67,31  ± 0,33 mm, de standaardafwijking 3 , 13  mm; bij de klas
se II groep waren deze getallen 65,89 ± 0,29 en 3,38 mm. Hieruit kan worden 
vastgesteld, dat bij de klasse I gevallen de lengte van de horizontale mandibula
tak groter was dan bij de klasse II gevallen. 
Hetzelfde was het geval met de afstand Go-M. Hiervoor werd het gemiddelde 
vastgesteld, bij de klasse I groep op 61 ,70 ± 0,34 mm, de standaardafwijking 
op 3 , 18  mm, bij de klasse II groep op 60, 1 8  ± 0,29 mm, met als standaardaf
wijking 3,47 mm. 
Gemiddeld bedroeg voor de klasse I groep de afstand M' -A' 13,45 ± 0,48 mm, 
de standaardafwijking 4,56 mm, voor de klasse II groep was dit 17,03 ± 0,38 
mm, met als standaardafwijking 4,43 mm. Deze maat voor de sagittale relatie 
van de voorzijde van de boven- en de onderkaak was bij de klasse I gevallen 
significant kleiner. 
Dit kon eveneens worden aangetoond voor de afstand M" -A". Bij de projectie 
van de punten M en A op het occlusievlak was hun afstand gemiddeld 4,88 
± 0,33 mm, de standaardafwijking 3,13 mm in de klasse I groep en 9,76 
± 0,34 mm bij de klasse II afwijkingen, met als standaardafwijking 3,99 mm. 
Het bij de berekening gevonden gemiddelde voor de afstand N-A' was bij de 
klasse I groep 45,23 ± 0,30 mm, de standaardafwijking 2,80 mm en bij de 
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klasse II groep 45,85 ± 0,23 mm, met als standaardafwijking 2,69 mm. De af
stand van het nasion tot het spinavlak was bij de klasse I groep aantoonbaar 
kleiner dan bij de klasse II groep. 

Bij de berekening van de indices bleek het volgende. De verhouding 100 SNP-A 

Go-M 
bedroeg bij de klasse I groep 72,02 ± 0,50, de standaardafwijking 4, 76 ; bij de 
klasse II groep was het gemiddelde 74,47 ± 0,45, de standaardafwijking 
5,27 mm. Het gemiddelde bij de klasse I groep was significant kleiner dan dat 
bij de klasse II groep, wat verklaard kan worden uit de grotere waarde van 
Go-M bij de klasse I gevallen. 

Hetzelfde deed zich voor bij de waarde van 100 �P�
A 

. Hetgemiddeldehier-
o- g 

voor was bij de klasse I groep 66,00 ± 0,43 , de standaardafwijking 4, 10 ;  bij 
de klasse II groep werd het gemiddelde van 67,95 ± 0,36 berekend met een 
standaardafwijking van 4,21 . Het verschil zal veroorzaakt worden door de 
grootte van Go-Pg. 

Het gemiddelde van de index 100 S-N 
bedroeg bij de groep met klasse I ge-

Go-M 
vallen 104,52 ± 0,62, de standaardafwijking 5,80 ; bij de klasse II groep waren 
de getallen 108,67 ± 0,57 en 6,78. De verhouding tussen de horizontale tak 
van de mandibula en het voorste deel van de schedelbasis was bij de klasse I 
groep kleiner dan bij de klasse II groep, hetgeen weer verklaard kan worden 
uit de verschillen van de afstand Go-M bij de genoemde groepen. 

Bedroeg het gemiddelde van de index 100 S-N bij de klasse I groep 95,76 
Go-Pg 

± 0,5 1  en de standaardafwijking 4,79, bij de klasse II groep was dit 99, 16  ± 0,46 
met als standaardafwijking 5,47. Ook hierbij was de maat voor de klasse I 
groep duidelijk kleiner dan die bij de klasse II groep, de grootte van de maat 
Go-Pg zal daarvoor verantwoordelijk zijn. 

De hoekmaten 

De hoek SNA was bij de klasse I gevallen gemiddeld 80,74 ± 0,33°, de stan
daardafwijking 3 , 12°, bij de klasse II gevallen was het gemiddelde 79,80 ± 0,3 1 °, 
met als standaardafwijking 3,67° . Het voorste deel van de maxilla lag bij de 
klasse I gevallen aantoonbaar verder naar ventraal dan bij de klasse II gevallen. 
Voor de hoek NSSNP was het gemiddelde bij de klasse I gevallen 69,78 ± 0,39° 

met als standaardafwijking 3,69°, bij de klasse II groep 70,67 ± 0,29° , met een 
standaardafwijking van 3,44° . Bij de klasse I groep was de ligging van de dor
sale maxilla begrenzing aantoonbaar verder naar ventraal dan bij de klasse II 
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groep, wat overeenstemt met de gegevens voor de ventrale begrenzing van de 
maxilla. 
Gemiddeld was de hoek SNB 77,20 ± 0,33° met als standaardafwijking 3 ,10° 

bij de klasse I gevallen en 74,22 ± 0,28° met als standaardafwijking 3,26° bij 
de klasse II groep. Dit wijst op een aantoonbaar meer naar ventraal liggen van 
het punt B bij de klasse I groep. 
Het gevonden gemiddelde van de hoek SNPg was bij de klasse I groep 77,36 
± 0,35°, de standaardafwijking 3,29°, bij de klasse II groep 74,90 ± 0,28°, met 
als standaardafwijking 3,25° . De voorste begrenzing van de mandibula bleek 
bij de klasse I groep significant meer naar ventraal te liggen dan bij de klasse II 
groep. 
De berekening van het gemiddelde voor de hoek SNM leverde bij de klasse I 
groep een waarde op van 73,56 ± 0,36°, met als standaardafwijking 3,43°, bij 
de klasse II groep waren de getallen respectievelijk 71 , 14 ± 0,27° en 3,20°. Ook 
het punt M bleek bij de klasse I groep een meer ventrale positie in te nemen 
dan bij de klasse II groep. 
Was het gemiddelde van de hoek NSGo bij de klasse I groep 102,99 ± 0,38° 

met een standaardafwijking van 3,58°, bij de klasse II gevallen was dit 104,66 
± 0,3 1 °, de standaardafwijking 3,67°. De plaats van de kaakhoek was bij de 
klasse I gevallen meer naar ventraal dan bij de klasse II gevallen. 
De hoek NSAr bedroeg bij de klasse I groep gemiddeld 123,97 ± 0,46°, de 
standaardafwijking was 4,36° ; bij de klasse II groep was het gemiddelde 125,56 
± 0,35°, met 4, 17° als standaardafwijking. De op deze wijze gemeten schedel
basishoek was bij de klasse I gevallen aantoonbaar kleiner dan bij de klasse II 
groep. 
Het gemiddelde van de hoek SN-O was 18,07 ± 0,39°, de standaardafwijking 
3,72° bij de klasse I groep en 16,64 ± 0,35°, met als standaardafwijking 4, 10° 

bij de klasse II groep. De hoek tussen het ventrale deel van de schedelbasis en 
het occlusievlak was bij de klasse I groep significant groter dan bij de klasse II 
groep. 
Berekening van het gemiddelde van hoek SpP-O leverde bij de klasse I gevallen 
een waarde op van 9,34 ± 0,38°, met een standaardafwijking van 3,59°, bij de 
klasse II groep was dit 8,02 ± 0,3 1 °, de standaardafwijking was 3,67° . Ook de 
hoek welke het occlusievlak maakt met het spinavlak was bij de klasse I geval
len aantoonbaar groter dan bij de klasse II groep. 
De berekening bij de hoek O-GoM leverde voor de gevallen met een klasse I 
een gemiddelde op van 17,85 ± 0,39°, een standaardafwijking van 3,73° ; voor 
de klasse II werd 19,70 ± 0,35° als gemiddelde gevonden en 4, 10° als standaard
afwijking. Dit houdt in, dat bij de klasse I groep de hoek tussen het occlusie
vlak en de rand van de mandibula significant kleiner is dan bij de klasse II groep. 
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De uitkomst van de berekening van het gemiddelde der hoek + 1 was bij de 
klasse I 68,89 ± 0,63°, de standaardafwijking 5,90°, bij de klasse II 68,22 
± 0,67°, met als standaardafwijking 7,76° . De stand van de centrale bovenin
cisief ten opzichte van het spinavlak was bij de klasse I groep niet aantoonbaar 
verschillend van die bij de klasse II groep. 
Voor de hoek ANB werd een gemiddelde berekend van 3,55 ± 0, 19°, een stan
daardafwijking van 1 ,83° voor de groep klasse I gevallen en 5,60 ± 0,16° met 
als standaardafwijking 1 ,93° bij de klasse II gevallen. Bij de klasse I groep was 
de hoek significant kleiner dan bij de klasse II groep. 
Bij de hoek AB-NPg werden voor de klasse I en de klasse II groep respectie
velijk de waarden 5,53 ± 0,29°, met als standaardafwijking 2,7 1 ° en 9,29 ± 0,25° 

met als standaardafwijking 2,97° gevonden. Ook bij deze hoek was de gemiddelde 
waarde bij de klasse I groep aantoonbaar kleiner dan die bij de klasse II 
afwijkingen. 
Gemiddeld was de hoek NAPg bij de klasse I gevallen 172,87 ± 0,52° de stan
daardafwijking 4,89° ; bij de klasse II 169, 73 ± 0,43 °, met als standaardafwij
king 5,12° . De berekening wees uit, dat de hoek NAPg bij de klasse I groep 
significant groter was dan bij de klasse II groep. 
De hoek SpP-PgA leverde bij berekening een gemiddelde op dat bij de klasse I 
groep 82,57 ± 0,50° bedroeg met als standaardafwijking 4,68° en bij de klas
se II groep 78,38 ± 0,36° met 4,26° als standaardafwijking. Ook bij deze maat 
voor de kaakrelatie kan een significant verschil worden aangetoond. Bij de 
klasse I groep was de hoek gemiddeld groter dan bij de klasse II groep. 
Door A. M. Schwarz (1960, 1961) is een methode aangegeven, waarmede het 
mogelijk zou zijn om na te gaan of de lengten van de boven- en onderkaak een 
optimale waarde hebben. Hij heeft voor de bepaling hiervan geen gegevens ge
publiceerd over het materiaal, aan de hand waarvan de uitkomsten werden 
verkregen. Aangenomen kan worden dat hij is uitgegaan van gevallen met een 
normale kaakrelatie, omdat de door hem berekende verhoudingen als normaal 
worden beschouwd. Een onderscheid tussen de geslachten is door hem 
niet gemaakt. Waar ook geen opgave is gedaan van de leeftijd neemt de au
teur aan, dat de geldigheid ook zou bestaan voor 9-jarige kinderen. Er bestaat 
dus een mogelijkheid om de opgaven van Schwarz te toetsen aan de uitkom
sten zoals die aan onze klasse I groep zijn te berekenen. Daarbij moet er nog 
op worden gewezen, dat Schwarz als sella punt het midden van de ingang van 
de sella turcica gebruikt. Voor de vergelijking van lengtematen zal niet veel 
verschil worden gevonden met het door ons gebruikte midden van de sella 
turcica. 
Voor vergelijking van hoekmaten zal wel met een verschil rekening moeten 
worden gehouden. 
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Voor de verhouding van de afstanden SNP-A en Go-Pg geeft Schwarz 2 :  3 

aan. Wanneer het gemiddelde van de index 100 �NP�A bij de klasse I groep 
0 - g 

van de 9-jarigen wordt omgerekend kan de verhouding 2 :  3 ,03 worden vastge
steld. Dit wijst op een goede overeenstemming. 
De lengte van de onderkaak wordt door Schwarz opgegeven als zijnde gelijk 
aan de lengte van de horizontale schedelbasis, vermeerderd met 3 mm. Gemid
deld gaat dat voor de 9-jarigen eveneens op ; de afstand S-N was 64,36 mm, 
die van Go-Pg 67,3 1  mm. Toch dient hierbij , gezien de standaardafwijkingen 
van de genoemde afstanden, een zekere mate van reserve in acht te worden ge
nomen. 
De grootte van de hoeken SNA en SNB bij de klasse I groep kon worden 
vergeleken met de waarden, welke Steiner (1953, 1 962) daarvoor opgeeft. 
Ook Steiner vermeldt niet hoe zijn materiaal is samengesteld ; de auteur neemt 
daarom aan, dat het is geselecteerd uit normale gebitten, waarbij jongens en 
meisjes niet zijn onderscheiden. Voor de hoek SNA geeft Steiner een waarde 
op van 82°, voor de hoek SNB 80° . Deze waarden zijn duidelijk groter dan die 
bij de 9-jarigen van ons materiaal. Hun verschil is kleiner : voor de ANB hoek 
geeft Steiner een waarde op van 2°, terwijl dit bij onze 9-jarigen 3,55° bedroeg. 
Een kleinere hoek ANB komt voor bij een meer recht profiel, en het zijn juist 
de rechte profielen, waaraan Steiner, en met hem vele Amerikanen, de voorkeur 
geven. Bij de selectie van de gevallen, waaraan Steiner zijn gemiddelden heeft 
vastgelegd, zal waarschijnlijk de profielvorm een belangrijke rol hebben ge
speeld. Bij de selectie van ons materiaal is dit criterium niet betrokken. Boven
dien heeft Steiner zijn gemiddelde waarden vastgesteld bij kinderen van een 
leeftijd zoals die gemiddeld bij orthodontische patiënten is. Deze is zeker in 
Amerika, hoger dan 9 jaar. Met toenemende leeftijd neemt de grootte van de 
hoek ANB af (Björk 1948). Dit alles kan bijdragen tot de gevonden verschillen. 
De helling van het spinavlak ten opzichte van het ventrale deel van de schedel
basis - de hoek SN-SpP - blijkt, wanneer rekening wordt gehouden met de 
verschillende keuze van de sella punten, ongeveer overeen te komen met de 
opgave van Schwarz. De waarde welke Brückl (1960) vond bij Duitse kinderen 
tussen 10 en 14 jaar, n.l. 3°, is wel kleiner dan die bij de groep 9-jarigen. 
Schwarz geeft voor de kaakhoek een gemiddelde waarde op van 123° , waarbij 
variaties tussen 1 1 3  en 133° nog als normaal kunnen worden beschouwd. Het 
gemiddelde bij de 9-jarigen was 129,07° , wat dus aanmerkelijk hoger is. Daar 
komt nog bij dat de wijze waarop door Schwarz de grootte van de gonionhoek 
wordt bepaald iets anders is dan de onze en eerder aanleiding zou zijn tot het 
vinden van een grotere waarde voor deze hoek. Brückl geeft een grootte van 
124,5° op voor de kaakhoek. 
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Uit de gegevens van Schwarz is te berekenen, dat de hoek SN-GoM een waarde 
heeft van 25° . Dat is ruim 10° minder dan de waarde bij de 9-jarigen, hoewel 
de andere keuze van het sella punt hierbij een rol speelt. Brückl vond een hoek 
van 3 1  ° , wat meer met die bij ons materiaal overeenkomt. 
De hoek van het occlusie- met het spinavlak werd door Schwarz op 8° vastge
steld, wat niet veel van de waarde bij de 9-jarigen verschilt. Brückl vond 12,5°. 
Bij de hoek van het occlusievlak met de onderrand van de mandibula is het 
juist andersom ; vond Schwarz hier een waarde van 12°, Brückl vond 17,5° , 
wat weer overeenkomt met die bij de 9-jarigen. De hoek SpP-GoM, door 
Schwarz op 20° vastgesteld, was bij het materiaal van Brückl 28,5°, wat over
eenstemt met de bevindingen bij de 9-jarigen. 
Bij de stand van de boven- en onderincisieven ten opzichte van hun basisvlak
ken komt een goede overeenstemming naar voren met Schwarz en Brückl. 
De interincisale hoek komt beter overeen met die van Brückl (127,5°) dan met die 
van Schwarz (140°). Dit kan samenhangen met de grotere hoek SpP-GoM bij 
de 9-jarigen. Downs (1948) geeft een waarde op van 1 35,4° , Steiner van 1 3 1  °, 
beide redelijk overeenstemmend met de 9-jarigen. Bij de hoek van A-B met 
N-Pg is een vergelijking mogelijk met de opgave van Downs. Daaruit blijkt 
een goede overeenstemming. 
De hoek NAPg is iets kleiner dan die bij Downs (180°) maar valt wel binnen 
de door hem opgegeven variatiebreedte. Wat de hoek SpP-PgA betreft, welke 
door Schwarz is opgegeven als zijnde 90° , Brückl vond hiervoor 82,5°, wat over
eenkomt met de waarde bij de 9-jarigen. 
Hoewel de gevonden waarden nog met die van andere auteurs kunnen worden 
vergeleken, is dit in verband met de overzichtelijkheid hier achterwege gelaten. 
Wij hebben ons met opzet beperkt tot die waarden, welke in Europa en in de 
Verenigde Staten vrij veel worden gehanteerd. 
Evenals bij de andere groepen, is ook van de gemiddelden van de klasse I en 
de klasse II groepen een diagram gemaakt, dat in figuur 8 is weergegeven. 

Bij het overzien van de verschillen tussen de beide klassen, bleek ook hier, dat 
alle maten, welke geacht kunnen worden representatief te zijn voor de kaakre
latie, zeer duidelijke aanwijzingen geven. Verder viel het op dat een groter aan
tal metingen significant verschilde, dan wanneer de jongens en meisjes apart 
werden bezien (tabel 12). Blijkbaar zijn sommige maten bij de geslachten apart 
niet significant verschillend, maar versterken elkaar bij combinatie, wat onder 
andere zijn oorzaak kan vinden in de grotere groepen. Daarnaast kan dit erop 
wijzen, dat de verschillende factoren welke samenhangen met het optreden van 
een bepaald gelaatspatroon, bij de jongens en de meisjes slechts verschillen in 
belangrijkheid en niet in de richting waarin ze werken. 
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Al die maten welke kunnen bijdragen tot het onderscheid van de gelaatspatro
nen bij klasse I en klasse II afwijkingen, bleken significant te verschillen. Dit 
gold echter niet voor de lengte van de bovenkaak en de hoek SArGo. Boven
dien was de verticale gelaatshoogte N-A' juist iets kleiner bij de klasse I groep. 
Ook bij de vergelijking van alle klasse I en klasse II gevallen was het opvallend, 
dat er geen verschil aantoonbaar was in de asstand van de bovenincisieven. 
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FIGUUR 8 .  De gemiddelde diagrammen van de klasse I en klasse II groepen gesuperpo� 
neerd op S-N met S als registratiepunt. 

De in het begin van dit hoofdstuk aangegeven vraagstelling tenslotte, kan als 
volgt worden beantwoord. Het is duidelijk aantoonbaar dat bij vergelijking van 
klasse I en klasse II gevallen verschillen naar voren komen die behalve op de 
mandibula, ook op andere delen van het faciale patroon betrekking hebben. 
Dit geldt zowel voor de jongens en meisjes groepen samen als voor de geslachten 
afzonderlijk. 
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HOOFDSTUK X 

ENIGE O P MERKINGEN NAAR AANLEIDING VAN DE IN DIT 
ONDERZOEK BESTUDEERDE BEHANDELINGSMETHODEN 

In de loop der jaren is een aantal methoden aangegeven waarmede het mogelijk 
zou zijn een klasse 11/1 afwijking te corrigeren. 
Het is mede de opzet van dit onderzoek geweest om voor de in Europa het 
meest toegepaste behandelingsmethode na te gaan, in hoeverre een al dan niet 
aanslaan van de therapie kan worden voorspeld. 
Ofschoon verschillende auteurs - en in het bijzonder zij die een nieuwe behan
delingsmethode introduceerden - het nogal eens doen voorkomen alsof een be
paalde therapie bij de klasse II afwijkingen, mits goed toegepast, in practisch 
alle gevallen succes oplevert, is dit geenszins altijd het geval. De eerlijkheid ge
biedt te erkennen dat met relatief eenvoudige hulpmiddelen, waaronder wij hier 
de uitneembare orthodontische apparatuur willen verstaan, niet steeds een be
vredigend resultaat kan worden bereikt. Over de achtergronden van deze pro
blematiek is zeer weinig bekend. Men is tot op heden niet in staat geweest aan 
te geven welke gevallen wel en welke gevallen niet gunstig zullen gaan reageren 
op een bepaalde behandelingsmethode. Teneinde de prognose van het behande
lingsverloop beter te kunnen beoordelen, is door ons een aantal gevallen onder
zocht welke wel, en een aantal welke niet met succes op de bovenomschreven 
wijze zijn behandeld. 
Duidelijk wordt er hierbij op gewezen, dat de auteur geenszins wil stellen dat 
de onderzochte behandelingsmethode steeds, of in veel gevallen boven andere 
benaderingswijzen is te prefereren. De opzet is geweest de in Europa het meest 
toegepaste therapie aan een nader onderzoek te onderwerpen. 
De hier onderzochte behandelingen werden uitgevoerd met plaatapparaten, al 
dan niet voorzien van een voorbeetwal en met activatoren. De laatste kunnen 
worden bezien als een combinatie van een plaatapparaat in de bovenkaak en 
in de onderkaak. Door verbinding van beide kan tijdens het dragen ervan een 
meer ventrale positie van de onderkaak tot stand worden gebracht (figuur 19). 
Gewoonlijk werd eerst getracht om zowel de boven- als de ondertandboog met 
eenvoudige plaatapparaten in een zodanige vorm te brengen, dat wanneer de 
beoogde relatie werd ingenomen een goede interdigitatie zowel in sagittale, 
transversale als verticale richting aanwezig was. Als tweede fase van de behan
deling werd meestal een voorbeetwal op het apparaat in de bovenkaak aange-
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bracht, waardoor de onderkaak werd gedwongen een meer ventrale positie in 
te nemen. Met dezelfde bedoeling werd, bij die gevallen, waarbij op dat mo
ment geen diepe beet aanwezig was, veelal een activator vervaardigd. Deze 
werd alleen bij het slapen ingehouden, terwijl overdag gewoonlijk een plaat
apparaat, al dan niet met een voorbeet, werd gedragen. De plaat met de voor
beet moest ook tijdens de maaltijden worden gedragen. Controle visites hadden 
gewoonlijk elke drie weken plaats. 
Zowel bij de constructie van de activator als bij die van de voorbeetwal werden 
de daarvoor in de leerboeken voorgeschreven regels nagestreefd (Andresen -
Häupl - Petrik, Hotz). 
Het begin van de eerste fase van de behandeling lag voor de onderzochte ge
vallen steeds in de leeftijdsperiode van 8,5 tot 9,5 jaar. 
Onder andere als gevolg van de diversiteit in de klasse II/1 afwijkingen, kon 
deze fase niet steeds op dezelfde leeftijd worden afgesloten. Daardoor viel het 
begin van de tweede fase, waarin getracht werd de kaakrelatie te corrigeren, 
niet steeds op dezelfde leeftijd. Om een indruk te verkrijgen over deze leeftijden, 
wordt verwezen naar tabel 14 in hoofdstuk XI. 
Dikwijls was het mogelijk de voorbeetwal aan te brengen op het voor correc
ties in de eerste fase gebruikte plaatapparaat. Wanneer daarbij een gunstige 
verandering in de relatie van boven- en ondertandboog werd vastgesteld, werd 
de voorbeetwal naar ventraal uitgebouwd met behulp van zelf-polymeriserende 
kunsthars als dit voor een verdere correctie nog nodig was. 
In enkele gevallen waarbij met een voorbeetplaat geen relatieverbetering op
trad, werd soms getracht uitsluitend met een activator tot het doel te geraken. 
Tijdens het gebruik van de activator werd echter gewoonlijk, en zeker in het 
begin, het plaatapparaat overdag nog ingehouden. Het was namelijk in ver
schillende gevallen niet mogelijk om de eerder verkregen veranderingen van de 
tandbogen met een activator alleen voldoende te stabiliseren. Wanneer na ver
loop van tijd bleek dat de positie van de elementen geen neiging tot verande
ring vertoonde, werd de patiënt geïnstrueerd het plaatapparaat gedurende steeds 
korter wordende perioden te gebruiken. Was inmiddels de gewenste correctie 
van de kaakrelatie nog niet opgetreden dan werd ook na het beëindigen van 
het dragen van de plaatapparatuur, de activatorbehandeling voortgezet. Bij 
enkele gevallen werd in het geheel geen voorbeetplaat gebruikt, doch alleen 
een activa tor. 
De in dit onderzoek besproken behandelde klasse II/1 patiënten werden dus 
of alleen met plaatapparatuur, waar later een voorbeet op werd aangebracht 
of met een combinatie van plaat en activator, of alleen met de activator behan
deld. Het bleek niet zinvol te zijn de patiënten in de verschillende behandelings
benaderingen onder te verdelen. 
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Er is, met betrekking tot de therapie, een aantal opmerkingen te maken. De 
behandeling van de te bespreken patiënten is in de universiteitskliniek verricht, 
merendeels door studenten onder controle van daartoe gekwalificeerde tand
artsen. Dit is geen optimale situatie. Het was daarbij bovendien niet te vermij
den dat verschillende personen zich met de therapie van dezelfde patiënt heb
ben beziggehouden. Een nadeel daarvan is dat de verantwoordelijkheid voor 
de patiënt door alle betrokkenen veelal niet even sterk wordt gevoeld, hetgeen 
het behandelingsverloop kan beïnvloeden. Bovendien is het moeilijk de patiënt 
bij een steeds wisselend toezicht voldoende onder controle te houden om de 
zo noodzakelijke medewerking niet te doen verminderen. Door deze factoren 
kan een als mislukt opgenomen geval ten onrechte als zodanig zijn gekwalifi
ceerd. Anderzijds heeft een behandeling, welke niet steeds door dezelfde per
soon is doorgevoerd het voordeel, dat eventuele onjuistheden veelal eerder 
worden opgespoord en gecorrigeerd. 
Vervolgens is de hierboven reeds genoemde medewerking van de patiënt niet 
altijd met volkomen zekerheid vast te stellen. Heeft een behandeling niet het 
gewenste resultaat, dan kan de oorzaak ook in een onjuiste indicatie of cons
tructie van het toegepaste apparaat gelegen zijn. 
Het is echter vooral het niet voldoende dragen van apparatuur, dat juist bij de 
uitneembare, maar tot op zekere hoogte ook wel bij de niet uitneembare ortho
dontische hulpmiddelen, als een moeilijkheid geldt, wanneer de resultaten van 
een behandeling worden onderzocht. Een grote ervaring kan het aantal twijfel
gevallen zeker doen afnemen ; toch blijft er altijd een aantal gevallen waarvan 
het niet zeker is, dat de gevraagde medewerking inderdaad wordt verleend. In 
het volgende hoofdstuk zijn patiënten, waarbij de behandeling tot een goed 
resultaat heeft geleid, vergeleken met anderen waarbij geen succes werd ge
boekt. Het zijn speciaal de laatstgenoemde gevallen waarbij met meer recht twijfel 
kan worden uitgesproken over de medewerking. 
Een andere moeilijkheid bij de niet met succes behandelde patiënten wordt ge
vormd door het feit, dat het niet uitgesloten moet worden geacht, dat bij het 
langer voortzetten van de behandeling wel resultaat was geboekt bij een patiënt 
waar dat nu niet geval is. 
Verder blijft nog de vraag in hoeverre het behaalde resultaat stabiel is. Het is 
zeer wel mogelijk dat een door de behandeling verkregen goed resultaat, ook 
na voldoende retentietijd, geheel of gedeeltelijk naar de oorspronkelijke afwij
king terugkeert. Een dergelijk geval, dat nu bij de categorie geslaagde behande
lingen is ondergebracht, zou dan bij de mislukte thuis horen. 
Om een inzicht in deze materie te verkrijgen, zijn uitgebreide onderzoekingen, 
gedurende een aantal jaren na het afsluiten der behandeling noodzakelijk. De 
auteur heeft hiervan echter moeten afzien omdat de gegevens daarvoor ontbra-
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ken. Daarnaast staat dat een goed resultaat bij het beëindigen van de behande
ling uiteraard meer waarborgen biedt voor het blijven bestaan ervan, dan een 
niet gunstige eindtoestand. 
Tenslotte - er is reeds in hoofdstuk III op gewezen - zij nogmaals benadrukt, 
dat slechts een twee-dimensionaal beeld is onderzocht. Het is niet onmogelijk 
dat ook onderzoek van de transversale afmetingen bepaalde inlichtingen zou 
kunnen opleveren. 
Samenvattend dient te worden vastgesteld, dat het in het volgende hoofdstuk 
beschreven onderzoek een aantal factoren bevat, waarvan de invloed zich ge
heel of ten dele aan de waarneming onttrekt. Bij de beoordeling van de resul
taten dient daarmee ernstig rekening te worden gehouden. 
Ten aanzien van het gebruik van verschillende apparaten om de kaakrelatie te 
corrigeren kan worden opgemerkt dat de auteur geen onderscheid heeft ge
maakt tussen de voorbeetplaat en de activator. Hoewel uitgebreide pogingen 
zijn gedaan om de behandeling met de activator theoretisch van een geheel 
ander gezichtspunt uit te verklaren dan die met plaatapparaten (Schwarz, 1961), 
acht de auteur het buiten het bestek van dit onderzoek vallend om daar nader 
op in te gaan. 
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H O OFDSTUK XI  

V E R G E LIJKING VAN KLA S S E  II/1 GEVALLEN, WELKE 
M ET EN WELKE ZOND ER S U C C E S  ZIJN B E HAND ELD 

Het i s  gebleken, dat ogenschijnlijk geheel overeenkomstige klasse II/ 1 afwijkin
gen bij eenzelfde soort van therapie op een verschillende wijze reageren en wel 
in die zin, dat bij de ene patiënt wel een goed resultaat wordt verkregen, maar dat 
bij de andere niet of nauwelijks een verandering van de sagittale occlusie wordt 
bereikt. Dit verschijnsel geeft aan de behandeling dikwijls een onzeker karakter. 
De onzekerheid zou geëlimineerd kunnen worden, wanneer reeds aan het begin 
van de behandeling bepaalde factoren zouden kunnen worden aangewezen die 
van invloed zijn op de prognose. Het hier beschreven onderzoek had tot doel 
om dergelijke eventueel in het gelaatspatroon aanwezige factoren te achter
halen. 

Voor dit onderzoek stonden ons uit het materiaal van het besproken klasse II 
onderzoek 6 jongens en 1 1  meisjes ter beschikking, waarvan de behandeling 
van de klasse II/1 afwijking als geslaagd werd beschouwd. Daarnaast werden 
er 8 jongens en 1 1  meisjes uit geselecteerd, waarbij dit niet het geval was. Bij 
geen der patiënten werden als onderdeel van de behandeling permanente gebits
elementen geëxtraheerd. Het beperkte aantal der beschikbare patiënten staat in 
verband met de gekozen leeftijdsgroep en de eisen, waaraan een geslaagde be
handeling moest voldoen. 
Als geslaagd zijn die patiënten geklassificeerd, waarbij tijdens de behandeling 
de occlusie zodanig was gewijzigd, dat de elementen in de zijdelingse delen van 
de ondertandboog na de behandeling minstens drie-vierde van een premolaar
breedte verder naar mesiaal occludeerden dan bij de behandelingsaanvang. Een 
meer dorsale occlusiestand kon door deze patiënten dan niet weer worden in
genomen. Tot de niet geslaagde zijn die gevallen gerekend, waarbij de occlusie 
minder dan drievierde van een premolaarbreedte was gewijzigd. 
Voor de wijze van behandeling zij verwezen naar het vorige hoofdstuk. De leef
tijd van de patiënten aan het begin van de behandeling lag tussen 8,5 en 9,5 jaar. 
Bij het onderzoek werd gebruik gemaakt van de bij het behandelingsbegin ge
maakte röntgenschedelprofielopnamen. 
De gedetailleerde gegevens van de behandeling van de patiënten zijn opgegeven 
in tabel 14. Uit deze tabel kan worden geconcludeerd, dat er een redelijke over-
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TABEL 14. Overzicht der behandelde klasse 11/1 gevallen 

Geslaagd Mislukt 

Leeftijd bij Leeftijd bij 

Aanvang Einde Aanvang Einde 
behand. Activa tor Voorbeet behand. behand. Activa tor Voorbeet behand. 

Jongens 
1 S j  6 m  13 j 2 m  15 j 2 m 1 8 j  6 m  12 j 2 m 1 1  j 3 m 13 j O m  
2 S j  6 m  l l j l l m  16 j 2 m 2 8 j  8 m 1 1  j 6 m 14 j 2 m  
3 8 j  7 m 14 j 4 m  3 S j  10 m lOj 5-l l j  3/ll j  3-12j 9 lOj 3 m-l l j  3 m 12 j 9 m 
4 8 j  6 m  12 j 7 m 13 j 7 m 4 9 j  1 m 13 j 5 m 12 j 9 m 16 j 2 m 
5 9 j  5 m 14 j 9 m 15 j 2 m  5 8 j  8 m 9 j  O m  12 j 6 m 
6 8 j  6 m  9 j 5-10 j 5/12j 5-13 j 5 13 j 2 m  6 9 j  4 m  14 j 1 m 14 j 7 m 

7 S j  1 1  m l l j 4 m  12 j 4 m  
8 9 j  O m  l l j ll m  13 j l l m  

Meisjes 
1 9 j 1 m lO j l l m 12 j 8 m 1 9 j 1 m lO j 3 m 16 j 3 m 
2 8 j  9 m 13 j 2 m  14 j 8 m 2 9 j  O m  l l j ll m  12 j 10 m 
3 S j  6 m  13 j 7 m 16 j 2 m 3 9 j  4 m  lO j 9 m 15 j 5 m 
4 S j  9 m 12 j 2 m 13 j 6 m 4 8 j  6 m 14 j 7 m 15 j 7 m 
5 S j  10 m 13 j 8 m 14 j 3 m 5 S j  6 m  12 j 10 m 15 j 7 m 
6 9 j  6 m  l l j 2 m  l l j 8 m 12 j 2 m  6 8 j  8 m 13 j 1 m 15 j 4 m 
7 S j  7 m 12 j 1 1  m 14 j 2 m 7 8 j  10 m 12 j 6 m 13 j 6 m  
8 9 j  3 m 12 j 4 m  13 j 4 m  8 9 j 1 m 12 j 1 1  m 14 j 9 m 
9 S j  8 m 1 1  j 2 m 13 j 7 m  9 8 j  1 1  m lO j 9 m 15 j 5 m 

10 9j 6 m  12 j 9 m 13 j 3 m 13 j 9 m 10 9 j  6 m  13 j 1 m 14 j 7 m  
1 1  9 j 1 m 9 j 1 m lO j 4 m  1 1  9 j  6 m  13 j 8 m 14 j 6 m 

Wanneer niet anders aangegeven, is het apparaat gedragen tot het einde der behandeling 
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eenkomst bestaat tussen de leeftijden, waarop met de tweede fase van de be
handeling werd begonnen. Ook blijkt dat over het algemeen de duur van de 
behandeling bij de mislukte gevallen niet korter was dan bij die welke als succes
vol werden beschouwd. 
Tenslotte wordt opgemerkt, dat één patiënt is opgenomen, waarbij zonder ge
bruik te maken van een activator of een voorbeetplaat de correctie van de 
klasse II afwijking tot stand kwam. Bij de behandeling van de afwijkende tand
stand bleek spontaan een betere occlusie van de boven- en ondertandboog op 
te treden. Wanneer bij de met succes behandelde gevallen gunstige factoren aan
toonbaar zijn, dan zullen ze bij deze patiënt waarschijnlijk ook een rol hebben 
gespeeld. 

Bij de bespreking van de verkregen gegevens zal begonnen worden met de ver
gelijking van de jongens en meisjes apart. Daarna zullen ze gecombineerd wor
den. Het is wellicht goed er hierbij op te wijzen, dat rekening moet worden ge
houden met de geringe omvang van het materiaal van behandelde patiënten. 
Dit doet zich, weliswaar in mindere mate, ook bij de gecombineerde groepen 
voor. Verder zal ook hier worden afgezien van een gedetailleerde bespreking van 
alle afzonderlijke maten ; slechts die, waarbij van significante verschillen gespro
ken kan worden zullen aan de orde worden gesteld. Voor de grootte van de 
biologische variatie wordt naar de tabellen verwezen. 
Wellicht ten overvloede zij nogmaals vermeld, dat het onderzoek betrekking 
heeft op de toestand zoals die zich vóór de behandelingsaanvang voordeed. 

De jongens 

Ter beschikking waren 6 geslaagde en 8 niet geslaagde gevallen. De voornaam
ste gegevens zijn vermeld in tabel 1 5  (zie bijlage). 
Wat de lineaire maten betreft, kan worden opgemerkt, dat zich hierbij nergens 
een significant verschil voordeed tussen de beide groepen. Wel benaderde de 
afstand M' -A' een aantoonbaar verschil, in die zin dat bij de met succes be
handelde gevallen de afstand kleiner was. Gewezen wordt hierbij op de invloed 
van de fout van de methode. 
Bij de angulaire maten bleken bij deze jongens wel verschillen aanwij sbaar te 
zijn. De hoek SNPg was bij de geslaagde gevallen gemiddeld 76,43 ± 0,39°, de 
standaardafwijking 0,97° en bij de mislukte 72,90 ± 0,63° met als standaardaf
wijking 1 ,80° . Bij de met succes behandelde gevallen lag het pogonion verder 
naar ventraal ten opzichte van de horizontale schedelbasis dan bij de mislukte 
gevallen. 
De hoek SNM was gemiddeld bij de geslaagde behandelingen 7 1 ,83 ± 0,47°, 
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met als standaardafwijking 1 , 16° en bij de mislukte gevallen 68,96 ± 0,70°, de 
standaardafwijking 1 ,97° . Ook het menton bleek bij de geslaagden meer naar 
ventraal te liggen dan bij de niet geslaagden. 
De waarde van beide metingen wijst erop, dat bij de met succes behandelde 
klasse II patiënten de ventrale zijde van de mandibula een meer voorwaartse 
positie innam. De gemiddelden van de hoek SNB wijzen daar eveneens op, een 
significant verschil werd daarbij wel benaderd, echter juist niet bereikt. 
De hoek SN-GoM was bij de geslaagde gevallen kleiner dan bij de niet ge
slaagde. Bedroeg het gemiddelde bij de eerste groep 32,70 ± 1 ,00°, met als 
standaardafwijking 2,45°, bij de tweede was dit 38,95 ± 1 ,73° met 4,90° als 
standaardafwijking. Het meer horizontaal verlopen van de mandibularand 
wordt veelal opgevat als een uiting van een voornamelijk naar ventraal gerichte 
groei van de mandibula. Uiteraard zal bij de behandeling van een klasse II af
wijking de groeirichting van de mandibula een zeer belangrijke factor vormen. 
Een voornamelijk naar ventraal gerichte groei zal de correctie meer ten goede 
komen dan een overwegend verticale groeirichting. 
Het gemiddelde van de hoek SpP-0 was bij de geslaagde behandelingen 
5,48 ± 1 ,62°, de standaardafwijking 3,97°, bij de niet geslaagde gevallen 
9,90 ± 0,77°, met als standaardafwijking 2, 1 8° . 
De hoek tussen het spinavlak en het occlusievlak was bij de geslaagde gevallen 
kleiner dan bij de niet geslaagde. De hoek tussen S-N en het occlusievlak ver
toonde dezelfde tendens, een significant verschil werd echter niet bereikt. 
Het is de vraag of de stand van het occlusievlak in verband moet worden ge
bracht met het meer frequent vóórkomen van een diepe beet bij de geslaagde 
gevallen, dan wel samenhangt met het vlakker verlopen van de mandibularand 
(Moorrees, 1962). 
Het gemiddelde van de hoek SpP-GoM, dat bij de geslaagde gevallen 24,27 
± 1 , 13°, met een standaardafwijking van 2,76° en bij de mislukte 29,84 ± l ,66°, 
met als standaardafwijking 4,69° bedroeg, was bij de eerste groep aantoonbaar 
het kleinst. Dit is in overeenstemming met de bevindingen bij de hoek SN-GoM, 
te meer omdat de hoek SN-SpP niet aantoonbaar verschilde. 
Gemiddeld was de ventrale hoek, welke de centrale onderincisief met het man
dibulavlak, -1, maakte, 92, 17  ± 2,78°, de standaardafwijking 6,8 1 ° bij 
de geslaagde behandelingen en 83,40 ± 2,76°, met als standaardafwijking 
7,8 1  ° bij de niet geslaagde gevallen. De centrale onderincisief stond bij de ge
slaagde behandelingen aantoonbaar meer in retropositie dan bij de niet ge
slaagde. 
De hoek + 1  -1 bedroeg bij de geslaagde gevallen gemiddeld 134,47 ± 4,99°, 
de standaardafwijking 12,23° en bij de niet geslaagde behandelingen gemiddeld 
120,55 ± 3,24° met als standaardafwijking 9,17° . Het verschil tussen de inter-
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incisale hoeken was significant. Bij de geslaagde gevallen was hij groter dan bij 
de niet geslaagde, wat primair zijn oorzaak zal vinden in de stand van de onder
incisieven. 
Tenslotte bleek ook bij de hoek SpP-PgA een verschil aantoonbaar. De grootte 
van deze hoek was bij de groep gevallen waarbij een goed resultaat werd ver
kregen gemiddeld 8 1 , 1 8  ± 1 ,60°, met een standaardafwijking van 3,92, bij de 
groep waar dit niet het geval was bedroeg het gemiddelde 76,03 ± 0,69°, met 
1 ,96° als standaardafwijking. Bij de met succes behandelde gevallen was de sa
gittale relatie van de boven- en onderkaak aan het begin van de behandeling 
minder ongunstig dan bij de mislukte gevallen. 
Het is enigszins vreemd, dat geen der andere hoeken welke een maat vormen 
voor de relatie van de kaken een verschil te zien gaf, daar bij het voorgaande 
onderzoek steeds een overeenkomstig gedrag werd vastgesteld. De oorzaak hier
van zal wel gezocht moeten worden bij het kleinere aantal der onderzochte ge
vallen. 
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FIGUUR 9. De gemiddelde diagrammen van de geslaagde en niet geslaagde behandelingen 
van jongens met een klasse II afwijking, gesuperponeerd op S-N met S als registratiepunt. 
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Samenvattend kan worden vastgesteld dat de maten, welke bij de jongens een 
significant verschil vertoonden bij een vergelijking van de geslaagde met de mis
lukte behandelingen, zich beperkten tot de angulaire. De geslaagde gevallen 
werden gekenmerkt door een minder grote dorsaalstand van de mandibula, een 
meer horizontaal verloop van zijn onderrand, een meer 'horizontaal' verloop 
van het occlusievlak en een minder geprotrudeerde stand van de centrale onder
incisieven. De verschillen beperkten zich tot het benedenste deel van het gelaat. 
De diagrammen van de verkregen gemiddelden zijn weergegeven in figuur 9 .  

De meisjes 

Hierbij konden 1 1  geslaagde tegenover 1 1  mislukte gevallen worden gesteld ; de 
uitkomsten van de onderzochte maten zijn opgenomen in tabel 16  (zie bijlage). 
Ook bij de meisjes werd voor de lineaire maten geen verschil gevonden. Slechts 
bij één angulaire maat kon een significant verschil worden aangetoond, name
lijk bij de hoek 0-GoM. Bedroeg het gemiddelde hiervoor bij de geslaagde 
behandelingen 22,53 ± 1 ,31  °, de standaardafwijking 4,36°, bij de mislukte ge
vallen was dit 17,61 ± 1 ,35°, met als standaardafwijking 4,48° . Dit wij st erop 
dat bij de mislukte behandelingen het occlusievlak meer parallel met het man
dibulavlak verloopt dan bij de niet geslaagde gevallen. 
De gemiddelde waarden van de hoeken SN-0 en SpP-0 wezen eveneens op 
een meer 'horizontaal' verloop van het occlusievlak bij de geslaagde gevallen. 
Van een significant verschil kon daarbij echter niet worden gesproken. 
Het verschil tussen de geslaagde en de niet geslaagde gevallen was bij de meisjes 
aanzienlijk minder gedifferentieerd dan bij de jongens. 
Hoewel dit enerzijds veroorzaakt kan worden door de geringe aantallen van de 
onderzochte patiënten, wijst anderzijds het feit dat ook bij de reeds eerder be
sproken klasse II groepen een duidelijk geslachtsverschil naar voren is gekomen, 
op een werkelijk bestaand onderscheid. 
De uit de tabel verkregen gemiddelden zijn als diagrammen in figuur 10 gesu
perponeerd. 

Tenslotte zijn de jongens en meisjes gecombineerd vergeleken. Het voordeel 
hierbij is, dat grotere groepen geslaagde en mislukte behandelingen naast elkaar 
konden worden gesteld. Daartegenover staat het feit van het waarschijnlijk an
dere gedrag van de verschillen tussen de geslaagde en mislukte gevallen bij de 
jongens en de meisjes. Wanneer de geslachten worden gecombineerd kan een 
verschil bij een bepaalde maat bij het ene geslacht worden versterkt of vermin
derd door dat bij het andere. Hiermee dient rekening te worden gehouden bij 
de beoordeling van de gegevens welke zijn ondergebracht in tabel 17 (zie bij-
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lage). Bovendien wordt er de aandacht op gevestigd, dat er meer meisjes dan 
jongens bij dit onderzoek waren betrokken. 
De enige lineaire maat welke aantoonbaar verschillend was, was de afstand 
S-Ar. Het gemiddelde voor dit deel van de schedelbasis bedroeg bij de ge
slaagde gevallen 3 1 ,52 ± 0, 71 mm, de standaardafwijking 2,94 mm, voor de 
mislukte 29,97 ± 0,66 mm met als standaardafwijking 2,87 mm. Bij de geslaag
de gevallen was het gemiddelde aantoonbaar groter. Noch bij de jongens apart, 
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FIGUUR 1 0. De gemiddelde diagrammen van de geslaagde en niet geslaagde behandelingen 
van meisjes met een klasse II afwijking, gesuperponeerd op S-N met S als registratiepunt. 

noch bij de meisjes apart was een verschil aantoonbaar, hoewel bij de laatsten 
een significante waarde werd benaderd. 
Bij de angulaire maten was de hoek SNPg gemiddeld bij de groep geslaagde ge
vallen 75,38 ± 0,63° , met als standaardafwijking 2,61 ° ; bij de niet geslaagden 
was dit 74,35 ± 0,63° , de standaardafwijking 2,76°. Deze maat voor de ligging 
van de ventrale begrenzing van de mandibula ten opzichte van de schedelbasis 
was bij de groep geslaagde behandelingen significant groter dan bij de groep 
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mislukte gevallen. Hoewel de gemiddelden van de hoek SNM een significant 
verschil benaderden, was dit bij de hoek SNB zeker niet het geval. Hierop wordt 
bij de bespreking van de hoek -1 nog teruggekomen. 
De hoek SN-O had bij de geslaagde gevallen gemiddeld een waarde van 
14,84 ± 0,88°, de standaardafwijking was 3,64° ; bij de niet geslaagden waren 
de getallen 18 ,23 ± 0,83° en 3,61 ° . De hoek welke het occlusievlak maakte met 
het ventrale deel van de schedelbasis was bij de geslaagde gevallen significant 
kleiner dan bij de niet geslaagde. 
Was bij de succesvol behandelde gevallen de hoek SpP-O gemiddeld 6,22 ± 

0,74°, de standaardafwijking 3,07°, bij de niet geslaagde gevallen was dit 8,75 
± 0,77°, met een standaardafwijking van 3,38° . Het gedrag van de hoek was 
ook hier zodanig dat een aantoonbaar verschil aanwezig was, hetgeen overeen
stemt met het bij de hoek SN-0 gevonden onderscheid. 
De hoek -1 was gemiddeld 92,85 ± 1 ,80°, met als standaardafwijking 7,40° 

bij de geslaagde gevallen en 85,44 ± 1 ,80°, de standaardafwijking 7,85° bij de 
mislukte behandelingen. Bij de groep van de geslaagde gevallen stond de cen
trale onderincisief meer in retropositie dan bij de groep niet geslaagden. Het 
verschil was significant. 
Door de samenhang welke er bestaat tussen de stand van de centrale onderin
cisieven en het punt B, kan dit laatste punt bij de groep geslaagde gevallen een 
meer dorsale positie innemen, dan verwacht zou worden als alleen het verband 
tussen het punt B en het pogonion wordt bezien. Dit kan een verklaring zijn 
voor het ogenschijnlijk verschillend gedrag van de hoeken SNB en SNPg. 
Samenvattend kan gezegd worden dat de verschillen tussen de geslaagde en 
niet geslaagde behandelingen zich tot een vijftal beperkten. De lengte van het 
dorsale schedelbasisdeel was bij de geslaagde gevallen groter dan bij de niet ge
slaagde. Voorts was de ventrale zijde van de mandibula bij de met succes be
handelde gevallen in een wat meer ventrale positie. Dit werd wat de ligging van 
het punt B betreft, vermoedelijk gemaskeerd door de meer in retropositie staan
de onderincisieven. Tenslotte bleek het occlusievlak bij de geslaagde gevallen 
een wat minder grote hoek met de ventrale schedelbasis en het spinavlak te 
maken. In figuur 1 1  is het beeld bij superpositie weergegeven. 
Wanneer de verkregen gegevens worden omgezet in het klinische beeld, dan 
kan - onder het reeds gemaakte voorbehoud - worden vastgesteld dat bij de 
behandeling van de genoemde klasse II gevallen met de besproken apparatuur 
de kans op een verbetering van de occlusie het grootste was bij die gevallen 
waarbij het occlusievlak een relatief geringe hoek maakte met het spinavlak en 
het ventrale deel van de schedelbasis - welke mogelijk met een diepe beet in 
verband staat - en waarbij het onderfront niet in propositie staat. Verder bleek 
een relatief minder grote dorsale positie van de onderkaak een gunstige factor 
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te vormen. Enerzijds is het duidelijk, dat een kleinere afwijking een grotere kans 
op correctie heeft omdat er een geringere reductie behoeft op te treden alvorens 
de normale situatie wordt bereikt. Anderzijds is het echter zo, dat bij het be
werkte patiëntenmateriaal niet in de eerste plaats gelet is op het verkrijgen van 
een normale eindsituatie maar dat de correctie minstens drievierde van een pre
molaar breedte diende te bedragen om het geval in de groep van de met succes 
behandelden onder te kunnen brengen. Daarbij kan de uitgangstoestand zeer 
verschillend zijn. Het criterium voor de indeling in de twee groepen is dus on
afhankelijk van de oorspronkelijke afwijking. Dit geeft een andere betekenis 
aan het gegeven, dat een grotere dorsaalstand van de onderkaak een ongun
stiger prognose heeft dan een meer mesiale positie. 
Tenslotte zijn voor een grotere mate van overzichtelijkheid, de verschillen ge
groepeerd in tabel 1 8. Daarbij zijn ter vergelijking ook de gemiddelden en stan
daardafwijkingen van de totale klasse II groep, zoals die in hoofdstuk VII naar 
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FIGUUR 1 1 .  De .gemiddelde diagrammen van de geslaagde en niet geslaagde behandelingen 
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voren zijn gekomen, vermeld. Hieruit blijkt eens te meer het verschillende ge
drag van de jongens en meisjes. Dat het meer gedifferentieerde patroon bij de 
jongens kan worden geweten aan de kleinere groep is niet uit te sluiten. Verder 
bleek reeds eerder een verschil te bestaan tussen de jongens en de meisjes met 
een klasse II afwijking (hoofdstuk VII). Deze hadden echter op één na, alle be
trekking op lineaire maten, terwijl het hier juist de angulaire maten waren die 
verschillen te zien gaven. 
Een merkwaardig verschil bestaat in het gedrag van de hoeken SN-GoM, 
SpP-GoM en O-GoM. Nemen deze hoeken bij de jongens, gaande van de 
groep geslaagde gevallen naar de groep mislukte behandelingen toe, bij de 
meisjes namen zij daarentegen af. De verschillen zijn echter niet alle significant 
en het effect zal misschien het gevolg zijn van toevallige factoren bij de selectie. 
Wordt het geheel overzien, dan kan worden vastgesteld, dat de in de aanvang 
van dit hoofdstuk genoemde onzekerheid bij de prognose van de resultaten bij 
een klasse II/1 behandeling met de voorbeetplaat en de activator ten dele is 
verdwenen. Een aantal maten, samenhangend met de ernst van de afwijking 
bleek verschillen te vertonen wanneer de groepen geslaagde en mislukte behan
delingen werden vergeleken. Hetzelfde is het geval met de helling van het occlu
sievlak. De hoek daarvan met het spinavlak en het ventrale deel van de schedel
basis bleek bij de niet geslaagde gevallen groter te zijn dan bij de geslaagde. De 
ventrale hoek welke de centrale onderincisieven maken met de mandibularand 
was bij de geslaagde gevallen groter dan bij de mislukte. 
Verder bestond er een aanzienlijk verschil tussen de jongens en de meisjes in 
die zin dat er bij de meisjes alleen een verschil kon worden aangetoond bij de 
hoek tussen het occlusievlak en de mandibularand. 
Nogmaals wordt gewezen op de beperkingen, waaraan deze conclusies onder
hevig zijn. Om een dieper inzicht in deze materie te verkrijgen, zal een meer 
uitgebreid onderzoek zeker noodzakelijk zijn. Desalniettemin is uit dit onder
zoek een aantal conclusies te trekken die de beoordeling van het behandelings
verloop bij de correctie van klasse II/1 afwijkingen met behulp van plaatappa
ratuur en activatoren beter voorspelbaar maken. Opvallend is dat ook hier weer 
onderscheid moet worden gemaakt tussen de jongens en de meisjes. Bij de jon
gens kan de prognose op meer gegevens berusten dan bij de meisjes, hoewel, 
wanneer de gecombineerde groep erbij wordt betrokken ook voor de meisjes 
wat meer gegevens ter beschikking komen, zij het, dat de waarde daarvan wat 
minder groot is. 
Uit dit onderzoek komt naar voren, dat de jongens met een minder grote dor
sale positie van de ventrale zijde van de mandibula, een meer horizontaal ver
loop van de onderrand van de onderkaak, een grote diepte van de beet en een 
meer in retropositie staand onderfront een grotere kans op succes hebben wat 
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\0 TABEL 18 .  Overzicht significant verschillende maten bij geslaagde en niet geslaagde klasse II behandelingen. 
Ook de waarden van de totale klasse II groepen zijn opgenomen 

Geslaagd Jongens (tabel 1 5) Totale klasse II groep jongens (tabel 9) Mislukt Jongens (tabel 15) 

Maat Sx b Sx b Sx b n X Sx n X Sx n X Sx 

SNPg 6 76,43 0,39 0,97 90,0 % 62 74,98 0,42 3,28 8 72,90 0,63 1 ,80 
SNM 6 71,83 0,47 1 , 16 92,4 % 62 71,30 0,41 3,26 8 68,96 0,70 1 ,97 
SN-GoM 6 32,70 1,00 2,45 62 35,77 0,69 5,40 8 38,95 1 ,73 4,90 
SpP-O 6 5,48 1 ,62 3,97 62 8,23 0,44 3,47 8 9,90 0,77 2,1 8  88,5 % 
SpP-GoM 6 24,27 1 , 13  2,76 62 27,07 0,62 4,90 8 29,84 1 ,66 4,69 
-1 6 92,17 2,78 6,81 61 87,66 0,98 7,65 8 83,40 2,76 7,81 
+ 1 -1 6 134,47 4,99 12,23 61 128,93 1,50 1 1 ,74 8 120,55 3,24 9,17 
SpP-PgA 6 81 , 18  1 ,60 3,92 62 78,88 0,51 4,01 8 76,03 0,69 1 ,96 87,1 % 

Meisjes (tabel 16) Totale klasse II groep meisjes (tabel 9) Meisjes (tabel 16) 

O-GoM 1 1  22,53 1 ,31 4,36 77 20,38 0,47 4,1 1 1 1  17,61 1 ,35 4,48 

Jongens + meisjes (tabel 17) Totale klasse II groep Jongens + meisjes (tabel 17) 
jongens + meisjes (tabel 1 3) 

S-Ar 17 31 ,52 0,71 2,94 139 30,93 0,24 2,87 19  29,97 0,66 2,87 
SNPg 17 75,38 0,63 2,61 139 74,90 0,28 3,25 19  74,35 0,63 2,76 
SN-O 17 14,84 0,88 3,64 139 16,64 0,35 4,10 19 1 8,23 0,83 3,61 
SpP-O 17 6,22 0,74 3,07 1 39 8,02 0,31  3,67 19 8,75 0,77 3,38 
-1 17 92,85 1 ,80 7,40 131  88,40 0,63 7,24 19 85,44 1 ,80 7,85 

Voor de verklaring der tabel wordt verwezen naar het onderschrift van tabel 7 (bijlage). 



betreft de correctie van de stand van de onderkaak met de beschreven appara
tuur. Bij meisjes bleek voornamelijk de grotere diepte van de beet gunstig te 
zijn. Waarschijnlijk zijn ook bij hen een minder grote dorsaalstand van de on
derkaak en een retropositie van het onderfront factoren welke de prognose bij 
de behandeling van de klasse II/1 afwijking gunstig beïnvloeden. Voor beper
kingen in deze conclusies wordt verwezen naar het vorige hoofdstuk. Dit alles 
leidt tot de vaststelling, dat wanneer de beschreven situatie zich voordoet, de 
behandeling uitgevoerd kan worden met de voorbeetplaat of activa tor, en waar
schijnlijk ook met andere uitneembare apparaten (Propulsor (Mühlemann), 
Gebissformer (Bimler), Vorbissdoppelplatte (Schwarz)). Wanneer de gunstige 
omstandigheden zich niet voordoen verdient het aanbeveling om naar andere 
behandelingsmethoden uit te zien. Een uitbreiding van het therapeutisch arse
naal zoals dat in de Europese benadering van de Orthodontie in doorsnede aan
wezig is wordt daartoe duidelijk gewenst geacht. 
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H O O FD S TUK XII  

DE B E HANDELING VAN ENI G E  PATIËNTEN 

In hoofdstuk X is  in algemene zin de behandeling van de onderzochte patiën
ten besproken. Daarbij kon niet anders dan een gemiddeld beeld worden ge
geven, omdat de verschillende groepen als een geheel zijn bewerkt. Daarom 
zullen in dit hoofdstuk enige individuele gevallen worden besproken. Van elke 
behandelde groep is getracht een representatief voorbeeld te kiezen. Uiteraard 
is het behandelingsverloop van de andere gevallen uit dezelfde groep als waar
uit het voorbeeld is geselecteerd niet tot in alle details hetzelfde. 

1. J. A.  ö', behandeling geslaagd. 
Geboren op 19-2- 1946. 
Behandelingsaanvang 10- 1 1 - 1954. Er is een duidelijke klasse II occlusie, zowel 
van de eerste blijvende molaren, als van de melkcuspidaten. De positie van het 
bovenfront geeft aanleiding de afwijking onder te brengen in de afdeling 1 .  
Er i s  een diepe beet (figuur 12) .  Met behulp van plaatapparatuur i s  de  boog
vorm verbeterd, zodat op 7-3-1956 een voorbeet aangebracht kon worden. 
Daarmee werd, gedurende de verdere correctie van de stand van de elementen, 
ook de klasse II occlusie beïnvloed. Op 1 5- 10- 1959 is de behandeling afgesloten ; 
wel werd nog jarenlang retentieapparatuur gebruikt om de neiging tot recidief 
van het onderfront tegen te gaan. In figuur 1 3  (19-12- 1962) is duidelijk de ver
beterde occlusie in de zijdelingse delen waarneembaar. Hierdoor werd dit geval 
bij de groep van de geslaagden geplaatst. De diepe beet is maar ten dele opge
heven. De patiënt is tot 9-3-1966 onder controle gebleven. Daarbij is geen terug
keer van de klasse II occlusie vastgesteld. 

2. J. S. ö', behandeling mislukt. 
Geboren op 21-2- 1946. 
Behandelingsaanvang 18-5- 1955. Er bestaat een niet volledige klasse II occlusie 
(figuur 14) .  Aanvankelijk zijn zowel de onder- als boventandboog geëxpandeerd, 
waarna op 24- 10- 1956 een voorbeet is aangebracht. Aangezien het resultaat 
daarvan niet bevredigend werd geacht, is op 24-6-1958 met een activatorbehan
deling begonnen. Op 3-5- 1961 was nog geen voldoende resultaat bereikt. Boven
dien vertoonden de kaakgewrichten een gering knappen, wat mede een reden 
vormde om de behandeling te staken (figuur 1 5). 
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Patiënt J. A. ö' Voor de behandeling 

Patiënt J. A. ö' Na de behandeling 

1 2A 12B 1 2C 

13A 1 3B 1 3C 



Patiënt J. S. ö' Voor de behandeling 

Patiënt J. S. ö' Na de behandeling 

14A 14B 14C 

1 5A 1 5B 1 5C 



Patiënt B. R. � Voor de behandeling 

16A 1 6B 1 6C 

1 7A 17B 1 7C 

Patiënt B. R. � De situatie bij het begin van de 
actieve behandeling 



20A 20B 20C 

Patiënt A. J. � Voor de behandeling 

Patiënt A. J. � Na de behandeling 

2 1A 2 1B  2 1C  2 1D 



3. B. R. �' behandeling geslaagd. 
Geboren op 29- 10-1947 . 
Behandelingsaanvang 16-5-1956. De molaarocclusie is, door opschuiving naar 
mesiaal van de ondermolaren, een klasse I occlusie. In feite is er een klasse II 
afwijking, wat onder andere zichtbaar is aan de occlusie van de melkcuspidaten. 
Er is een diepe beet (figuur 16). Door de slechte conditie waarin de eerste 
blijvende ondermolaren verkeerden, werd aan het einde van 1956 besloten deze 
te extraheren. De verdere therapie werd begonnen op 24-10-1957, waarbij het 
bovenfront werd gecorrigeerd en de bovenkaak geëxpandeerd. In de onderkaak 
werd geen behandeling toegepast, de tweede molaren stelden zich spontaan zeer 
gunstig in. Op 24-6-1960 is een activator meegegeven. De gebitssituatie blijkt 
uit figuur 17.  Er is nog een duidelijke klasse II occlusie. Ruim een jaar later, op 
20-9-1961 werd de behandeling beëindigd in de situatie van figuur 18 . Nogmaals 
zij gewezen op de goede ontwikkeling van de ondertandboog. De occlusie in 
de zijdelingse delen mag zeer gunstig worden genoemd. Figuur 19 toont de ge
bruikte activator. De labiale boog, het overkapte onderfront en de slijpfacetten 
in de zijdelingse delen komen goed naar voren. 
Om articulatiestoornissen te voorkomen, dient de verdere ontwikkeling te wor
den gecontroleerd. Zonodig zullen in de bovenkaak de derde molaren nog moe
ten worden verwijderd. 

4. A . J. �' behandding mislukt. 
Geboren op 4-10-1945. 
De eerste modellen, van 26-3- 1954, vertonen weer een duidelijke klasse II/1 
afwijking (figuur 20). Op 7-7- 1954 werd begonnen met de correctie van de tand
bogen. Van 29- 1 1 -1956 tot december 1957 werd een activator gebruikt. In ver
band met de geringe verbeteringen werd vervolgens getracht om met een voor
beet tot het doel te geraken. Hierbij werd een schijnbare verbetering bereikt, 
omdat aan de linkerzijde een klasse I occlusie tot stand kwam. Echter trad een 
mediaanlijnverschuiving naar rechts op in de onderkaak en bleef de rechter
zijde in klasse II occlusie. Een verbetering van drievierde premolaarbreedte trad 
zeker niet op. Een nieuwe activator werd in dit stadium geplaatst, maar een 
duidelijke verbetering werd niet bereikt. Op 20-1-1961 werd de behandeling be
eindigd (figuur 21). 
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H O O FD S TUK XII I  

SAMENVATTING 

In de inleiding van dit proefschrift wordt gesteld, dat orthodontische afwijkin
gen veelvuldig voorkomen. De vraag naar behandeling van deze anomalieën 
neemt toe. Het zijn vooral de afwijkingen waarbij de relatie van de kaken in 
sagittale richting afwijkt, welke mede door de daarmee gepaard gaande ontsie
ring van het gelaat de behoefte aan een behandeling oproepen. Een belangrijke 
groep wordt gevormd door die klasse II, afdeling 1 afwijkingen, waarbij 
de plaats van de onderkaak ten opzichte van de bovenkaak als te ver naar dor
saal kan worden omschreven. 
Als doelstellingen van dit proefschrift kunnen worden geformuleerd : 
1 .  Gegevens te verkrijgen over het belang van de kunstmatige wijze van zuige
lingenvoeding als etiologische factor voor de klasse II, afdeling 1 afwijking. 
2. Een bijdrage te leveren tot de kennis van het verschil in gelaatsopbouw bij 
kinderen met een normale sagittale occlusie (klasse I) en met een klasse II, 
afdeling 1 afwijking. 
3. Een beter inzicht omtrent de prognose van de behandeling van klasse II, af
deling 1 afwijkingen te verkrijgen. 
Hoofdstuk I bevat enige opmerkingen over de diagnostiek, waarbij de klassi
ficatie volgens Angle wordt besproken. Aandacht wordt besteed aan de regis
tratie van de gelaatsconfiguratie, waarbij de ontwikkeling van de röntgencefa
lometrie ter sprake komt. Enige met deze methode uitgevoerde onderzoekingen 
met betrekking tot de klasse II afwijkingen worden daarbij gereleveerd. 
In hoofdstuk II wordt de terminologie met betrekking tot de klasse II afwijkin
gen besproken. Tevens wordt het gebruik van de Angle klassificatie in dit proef
schrift gemotiveerd. 
Hoofdstuk III bevat een beschrijving van de bij dit onderzoek gebruikte tech
niek voor de vervaardiging van teleröntgenschedelopnamen, zoals deze door 
Bijlstra is ontwikkeld. De verdere bewerking van de verkregen opnamen wordt 
aangegeven. Ook is, aan de hand van 20 duplo opnamen de fout van de me
thode berekend. De resultaten daarvan zijn aangegeven in tabel 1 .  
Hoofdstuk IV i s  gewijd aan een overzicht van het voor het onderzoek gebruikte 
materiaal. Uitgegaan is van groepen jongens en meisjes, waarvan de leeftijd 
tussen 8,5 en 9,5 jaar ligt, en bij wie of een klasse I, of een klasse II occlusie 
was gediagnostiseerd. Geen van de kinderen was op deze leeftijd orthodontisch 
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behandeld. Ze waren afkomstig uit de stad Groningen of de omgeving daarvan. 
Teneinde meer inzicht te verkrijgen in de gebitsontwikkeling werd een indeling 
van de verschillende stadia uitgewerkt. In tabel 2 is het gehele materiaal geru
briceerd ; tabel 3 geeft nog een overzicht van de chronologische verdeling van 
de groepen. 
Hoofdstuk V heeft betrekking op het onderzoek naar de invloed van de wijze 
van zuigelingenvoeding op de kaakrelatie. Met behulp van de röntgenschedel
profielopnamen kon noch bij jongens en meisjes apart, noch bij gecombineerde 
groepen een verschil in kaakrelatie worden aangetoond bij diegenen die uitslui
tend flesvoeding hadden genoten en zij die drie maanden of langer op de na
tuurlijke wijze waren gevoed (tabel 4,5 en 6). Voorts kon bij geen enkel onder
deel van het geanalyseerde gelaatspatroon enig verschil worden aangetoond. 
(Bij de statistische berekeningen is steeds van een onbetrouwbaarheidsniveau 
van 5 % uitgegaan). Het in vele publicaties aangegeven belang van de natuur
lijke voedingswijze voor het tot stand komen van de gewenste kaakrelatie is 
hiermee niet bevestigd. 
In hoofdstuk VI is de gelaatsmorfologie van 46 jongens en 43 meisjes met een 
klasse I occlusie op 9-jarige leeftijd vergeleken. De verkregen gegevens zijn ver
meld in tabel 7 en figuur 3. Daaruit komt naar voren, dat bij de jongens de li
neaire maten van de schedelbasis groter waren dan bij de meisjes ; hetzelfde deed 
zich voor bij de verticale maten van het aangezicht. Bij de angulaire maten ver
toonde alleen de hoek NSGo een significant verschil ; bij de jongens lag het 
punt gonion ten opzichte van de lijn S-N meer naar dorsaal dan bij de meisjes. 
Bij onderzoek naar het verband tussen maten welke representatief worden ge
acht voor de kaakrelatie en een aantal daarop mogelijk van invloed zijnde fac
toren werd eveneens een verschil tussen de jongens en de meisjes vastgesteld 
(tabel 8). 
De kaakrelatie bleek bij de jongens voornamelijk samen te hangen met de groot
te van de hoek SArGo, bij de meisjes met de hoek SNA. Verder was er een aan
toonbare correlatie van de hoek NSGo en de afstand M"-A", zowel als met de 
hoek SpP-PgA bij de jongens. 
Uit het geheel komt duidelijk naar voren, dat zich in de opbouw van het ge
laatspatroon van 9-jarige jongens en meisjes met een klasse I occlusie verschil
len voordoen. 
Hoofdstuk VII heeft betrekking op de verschillen tussen jongens en meisjes met 
een klasse II, afdeling 1 afwijking. Ter beschikking waren 62 jongens en 77 meis
jes. Tabel 9 en figuur 5 geven een overzicht van de resultaten van het onderzoek. 
Bij de jongens bleken de lineaire maten van de schedelbasis, de boven- en on
derkaak, en de bovenste gelaatshelft (N-A') alle gemiddeld groter te zijn dan 
bij de meisjes. Van de angulaire maten verschilde alleen de hoek tussen het 
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occlusievlak en het mandibulavlak ; de hoek O-GoM was bij de jongens aan
toonbaar kleiner dan bij de meisjes. Bij het correlatieonderzoek bleek meer 
overeenstemming te bestaan dan bij de klasse I gevallen ; de kaakrelatie bleek 
bij beide geslachten samen te hangen met de sagittale positie van het punt A. 
Bij de meisjes bestond eveneens een samenhang met de plaats van de kaakhoek 
(tabel 10) .  Er bestaat een duidelijke discongruentie tussen de verschillen van 
jongens en meisjes met een klasse I en die met een klasse II afwijking. 
In hoofdstuk VIII zijn de resultaten weergegeven van de vergelijking van 108 
jongens en 120 meisjes (tabel 1 1 , figuur 6). Bij de jongens bleken alle lengtema
ten, met uitzondering van de maten M'-A' en M"-A" groter te zijn dan bij de 
meisjes. Bij de angulaire maten was de hoek NSSNP bij de jongens groter dan 
bij de meisjes, de hoek O-GoM was bij de jongens gemiddeld kleiner. Opmer
kelijk was de grote mate van overeenkomst van de berekende indices, welke 
betrekking hebben op de sagittale dimensies van de schedelbasis, de boven- en 
de onderkaak. Vergelijking met 7- en 1 1-jarige kinderen (Van der Linden) le
verde een redelijke mate van overeenstemming op. 
In hoofdstuk IX zijn de verschillen tussen klasse I en klasse II gevallen onderzocht. 
Zowel bij de jongens als bij de meisjes zijn groepen met een klasse I en een 
klasse II, afdeling 1 afwijking onderling vergeleken (tabel 12, figuur 7). Bij de 
jongens bleek noch de grootte, noch de positie van de bovenkaak te verschillen. 
Bij de meisjes bevond de bovenkaak zich bij de klasse I groep meer naar ven
traal dan bij de klasse II groep. Zowel bij de jongens als bij de meisjes lag in 
de klasse II groep de horizontale tak van de mandibula meer naar dorsaal dan 
bij de klasse I groep. Bij de jongens kon geen lengte-verschil in dit deel van de 
mandibula worden aangetoond ; bij de meisjes was de horizontale tak van de 
mandibula gemiddeld korter in de klasse II groep. 
Bij de meisjes kon de grotere schedelbasishoek NSAr in de klasse II groep bij
dragen aan de sagittale discrepantie van boven- en onderkaak. In de jongens
groep met een klasse I was de hoek van het occlusievlak met de lijn S-N en 
met het spinavlak gemiddeld groter dan bij de klasse II groep. Bij de meisjes 
kon dit niet worden aangetoond ; wel was bij hen de hoek tussen het occlusie
vlak en de mandibularand bij de klasse I groep gemiddeld kleiner dan bij de 
klasse II groep. Bijzonder opvallend was het feit, dat geen statistisch significant 
verschil in asstand van de incisieven kon worden vastgesteld bij vergelijking 
van de klasse I en de klasse II/1 groepen. 
Alle maten met betrekking tot de kaakrelatie bleken bij beide geslachten dui
delijke verschillen te vertonen. 
Als tweede deel van dit hoofdstuk werden de klasse I en klasse II, afdeling 1 af
wijkingen vergeleken, zonder rekening te houden met het geslacht. Daarbij kon
den 89 klasse I en 139 klasse II gevallen worden betrokken (tabel 13 ,  figuur 8). 
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Bij de klasse I groep waren de lineaire maten van de schedelbasis kleiner, die 
van de horizontale tak van de mandibula groter dan bij de klasse II groep. De 
lineaire maten voor de kaakrelatie bleken zeer duidelijk te verschillen. De af
stand van nasion tot het spinavlak was bij de klasse I groep kleiner dan bij de 
klasse II groep. De angulaire maten voor de bovenkaak zouden op een wat meer 
dorsale positie van de maxilla kunnen wijzen bij de klasse II groep. 
De maten, betrekking hebbend op de sagittale positie van de onderkaak ten 
opzichte van de schedelbasis wezen alle op een meer dorsale positie bij de klas
se II groep. 
De hoek van het occlusievlak met het horizontale deel van de schedelbasis en 
het spinavlak was bij de klasse II groep duidelijk kleiner dan bij de klasse I 
groep ; dat eveneens de hoek van het occlusievlak met de onderrand van de 
mandibula bij de klasse II groep groter was dan bij de klasse I groep zou kun
nen samenhangen door de bij de klasse II afwijkingen dikwijls aanwezige diepe 
beet. Wederom kon geen verschil worden aangetoond tussen de klassen voor 
wat betreft de inclinatie van de incisieven. 
De voor de kaakrelatie representatieve maten gaven alle duidelijke verschillen 
aan tussen de groepen. 
Er blijken bij vergelijking van klasse I en klasse II gevallen verschillen in het 
gelaatspatroon voor te komen, welke niet beperkt zijn tot de mandibula. 
In hoofdstuk X zijn de bestudeerde behandelingsmethoden van de klasse II, 
afdeling 1 afwijkingen besproken. Gebruikt werden uitneembare apparaten 
eventueel met een voorbeet, en activatoren. Op een aantal beperkingen bij dit 
onderzoek wordt gewezen. 
Klasse II/1 gevallen, waarbij de therapie wel succes had en andere waarbij dit 
niet het geval was, werden voor het begin van de behandeling onderling vergele
ken. De bevindingen zijn vermeld in hoofdstuk XI. Als selectiecriterium voor 
het succes van een behandeling werd een verbetering van de molaarocclusie 
van tenminste 3/ 4 premolaarbreedte gekozen. Tabel 14 omvat een overzicht van 
het beschikbare materiaal ; tabel 15 en figuur 9 hebben betrekking op de jon
gens daarvan. Bij de lineaire maten, gemeten vóór de behandeling, kon geen 
verschil tussen de geslaagde en mislukte gevallen worden aangetoond. De an
gulaire maten wijzen erop, dat bij de geslaagde gevallen de positie van de on
derkaak minder ver naar dorsaal was dan bij de mislukte gevallen. Zowel het 
occlusievlak als de onderrand van de mandibula, verliepen meer horizontaal 
bij de met succes behandelde gevallen ; de inclinatie van de onderincisieven wees 
op een meer geretrudeerde stand b�i deze groep voordat met de behandeling 
werd begonnen. 
De gegevens van de meisjes zijn in tabel 1 6  en figuur 10 weergegeven. Evenmin 
als bij de jongens kon bij de lineaire maten een verschil worden aangetoond. 
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De enige angulaire maat welke een verschil te zien gaf was de hoek tussen het 
occlusievlak en de mandibularand. Deze bleek bij de geslaagde gevallen gemid
deld groter te zijn dan bij de niet geslaagde. 
Wederom bleek een verschillend gedrag van de jongens en de meisjes. Tenslotte 
zijn weer groepen van meisjes en jongens samen vergeleken ( tabel 17, figuur 1 1  ). 
Van de lineaire maten verschilde alleen de lengte van het verticale deel van de 
schedelbasis, deze was bij de geslaagde gevallen groter dan bij de niet geslaagde. 
De positie van de ventrale begrenzing van de mandibula was bij de met succes 
behandelde gevallen minder ver naar dorsaal dan bij de mislukte gevallen. Het 
occlusievlak had bij de geslaagde gevallen een meer horizontaal verloop ten op
zichte van S-N en SpP en tenslotte was bij de geslaagde behandelingen de pro
positie van de onderincisieven minder groot dan bij de mislukte. 
In tabel 1 8  zijn de onderling verschillende waarden samengevat en vergeleken 
met de gemiddelden, welke uit voorgaande hoofdstukken zijn verkregen. Enige 
factoren konden worden aangegeven welke bij de prognose van de behandeling 
van een klasse II, 1 afwijking kunnen worden betrokken, hoewel daarbij voor
zichtigheid moet worden betracht. De wenselijkheid van een uitbreiding van 
het therapeutisch arsenaal dient te worden overwogen. 
In hoofdstuk XII is de behandeling en het resultaat daarvan met enige voor
beelden toegelicht. 
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SUMMARY 

In the preface of this thesis is stated that orthodontie anomalies are very com
mon. A rising demand for correction is found. This is true especially for those 
anomalies accompanied by a sagittal malrelation of the jaws, for a large part 
due to the disfigurement of the face. The greatest part of these is formed by 
the class II, division 1 malocclusions in which the position of the mandible can 
be characterized as being too far dorsally in relation to the maxilla. 
The aims of this thesis are the following : 
1 .  To investigate the method of infant feeding as an aetiological factor of the 
class II, division 1 malocclusions. 
2. To compare the facial configuration of children with a normal relationship 
of the jaws (class I) and those with a class II, division 1 malocclusion. 
3. To compile some more information about the prognosis of the treatment of 
class II, division 1 malocclusions. 
In chapter I some remarks are made concerning the diagnosis of malocclusions. 
The Angle classification is described. The registration of the facial pattern is 
discussed and in connection with this the history of roentgenographic cephalo
metrics is brought up. Some publications of research with this method are men
tioned. 
Chapter II gives a summary of some of the terms used in naming the class II 
malocclusions . The reason for the use of the Angle classification in this thesis 
is primarily the fact that the term class II does not presuppose a malposition 
of the lower jaw. Furthermore this classification is internationally understood. 
In chapter III a description is given of the way in which the lateral cephalo
metric headplates with which this investigation was performed were taken. Usu
ally they were made at 76 kv, and 200 ma at 1 ,2 seconds. A cephalostat, de
veloped by Bijlstra was used ; the focus film distance was 3,75 m. Use was made 
of tracings of the headplates. Eleven linear and twenty-two angular measure
ments were made on each tracing (page 1 8). The error of measurement was 
calculated on 20 individuals each having two headplates made on different oc
casions (table 1). 
Throughout the investigation a level of significance of 5 % was accepted. 
The material used is classified in chapter IV. It was composed ofboys and girls be
tween 8,5 and 9,5 years of age from the town of Groningen and its surroundings. 
They showed either a class I or a class II occlusion as determined from the 
plaster casts. In the latter group only class II, division 1 malocclusions were 
accepted. None of the patients had undergone orthodontie treatment. 
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In table 2 the material is described in terms of developmental stages of the dent
ition, for which a more refined system than that of Hellman had to be deve
loped. Table 3 gives a chronological classification of the material of each group. 
The possible influence of the method of infant feeding on the jaw relationship 
is investigated in chapter V. With the aid of the measurements on the headplates 
it was impossible in boys, gids or combined groups to find a difference in jaw 
relationship between those who were exclusively bottle-fed and those who were 
breast-fed for at least three months (tables 4, 5 and 6). 
Furthermore no diff erence in any part of the analyzed facial pattern could be 
shown. The often mentioned favourable influence of breast feeding on the jaw 
relationship is not supported by this investigation. 
In chapter VI the facial pattern of 46 boys and 43 gids, 9 years of age, with 
a class I occlusion is compared (table 7, figure 3). 
In boys the linear measurements of the cranial base exceeded those in the gids ; 
this was also the case for the vertical dimensions of the face. 
Of all the angular measurements only NSGo showed a significant difference, 
in the boys the point Go with respect to S-N being more dorsal than in the 
gids. 
Investigation of the correlation of measurements representing the jaw relation
ship and some factors possibly influencing this relationship also pointed to a 
difference between the boys and the gids (table 8). 
The jaw relationship was especially correlated, in boys, with the magnitude of 
the angle SArGo, in gids with the angle SNA. A significant correlation was 
found in addition between NSGo and M"-A" and, in boys, with SpP-PgA. 
To summarize it is clear that the facial patterns of boys and gids with a class I 
occlusion at 9 years of age are different. Because of the differences between boys 
and gids, the author considers it advisable to be very careful when conclusions 
are drawn about the mean facial pattern of groups of children, when boys and 
gids are combined. 
Chapter VII deals with the differences of 9-year old boys and girls with a class 
II, division 1 malocclusion. A comparison of 62 boys and 77 gids was made 
(table 9, figure 5). 
The linear dimensions of the cranial base, the maxilla, the mandible and the 
upper part of the face (N-A') in the boys exceeded those in the girls. 
The only angular measurement being different was 0-GoM between the occlu
sal plane and the border of the lower jaw. In boys this angle was smaller than 
in girls. 
The correlation analysis showed more agreement between the sexes than it did 
in class I cases. Both in boys and girls the jaw relationship was correlated with 
SNA. In gids a correlatiori was also shown with the sagittal position of gonion. 
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On the whole it was found that the sexes at 9 years of age did not differ in the 
same way in the class I and the class II cases. 
In chapter VIII all the boys are compared with all the girls, disregarding the 
occlusion (table 1 1 , figure 6). 
In boys the linear dimensions with the exception of M'-A' and M"-A" all ex
ceeded those in girls. 
Of the angular measurements NSSNP in boys was larger than in girls, while 
O-GoM in boys on the average was smaller. 
A very large conformity was found in the indices computed from the sagittal 
dimensions of the cranial base, the upper and the lower jaws. 
Comparison with 7- and 1 1-year old children (Van der linden, 1959) showed a 
reasonable agreement. 
Chapter IX deals with the differences between class I and class II cases. In 
boys and girls separately both classes were compared (table 12, figure 7). 
In boys neither the size nor the position of the maxilla was different. In girls 
the maxilla in class I cases occupied a more ventral position compared with 
the class II cases. In boys as in girls, the descending ramus of the mandible was 
positioned more to the dorsal in class II cases than in class I cases. In boys 
there was no difference in size ; in girls this part of the mandible was smaller 
in the class II cases. The angle NSAr in girls was larger in the class II cases 
which can be a contributing factor for the sagittal malrelationship of the jaws. 
In the boys' group with a class I occlusion the angles of the occlusal plane and 
S-N and SpP exceeded those in the class II cases. It was not possible to show 
this in the girls' group ; however, the angle between the occlusal plane and the 
lower border of the jaw in class I cases was smaller than in class II cases. 
A most striking fact was the lack of a significant difference of the axial inclin
ation of the upper incisors, comparing class I and class II groups. 
All the measurements of the jaw relationship were significantly different in both 
sexes. 
In the second part of this chapter 89 class I and 1 39 class II cases were com
pared, disregarding sex (table 13, figure 8). 
In the class I cases the linear dimensions of the cranial base were found to be 
smaller than in the class II cases ; those of the horizontal part of the mandible 
were larger. The linear measurements for the jaw relationship were quite dif
ferent. The distance of nasi on from the maxillary plane in class I cases was found 
to be smaller than in class II malocclusions. 
The angular measurements in connection with the maxilla indicate a more dors
al position in class II cases. 
The measurements of the sagittal position of the lower jaw in relation to the 
cranial base all showed a more dorsal position in the class II cases. 
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The angle between the occlusal plane and both the horizontal part of the cranial 
base and the maxillary plane (SpP) in the class II group exceeded that in the 
class I group. 
The direction of the occlusal plane can be explained by the fact that in class II 
cases usually a deep overbite is found. 
In this part of the investigation it was again impossible to show a difference 
between the mean angulations of the centra! incisors in the two classes. 
The measurements regarding the relative positions of the jaws all showed a 
clear distinction between the class I and class II cases. 
The diff erences between class I and II cases were not limited to the mandible. 
In chapter X the investigated methods of treatment are discussed. The investi
gation was limited to the treatment of class II cases with removable applian
ces. Usually the therapy was started with removable plates to correct the arch 
form. Afterwards an inclined plane was made on the upper plate, or activator 
treatment instituted. Sometimes both were combined, the plate being worn at 
daytime, the activator at night. No extractions were performed as a part of the 
class II treatment. 
Restrictions are presented. Mentioned are a possible lack of cooperation of the 
patient beyond control of the operator ; a lack of competence of the operator 
who in many cases was an undergraduate student, although supervised by a 
qualified instructor. Also the possibility of success in an otherwise unsuccessful 
case, when treated for a longer period of time, should not be overlooked. Fur
thermore it is observed that the investigation is limited to a two-dimensional 
picture. 
Chapter XI deals with the comparison of class II, division 1 cases treated suc
cessfully and those treated with a lack of success. It should be well understood 
that the comparison was made at the beginning of the treatment. A case was 
called successful, when the molar occlusion had been corrected by at least 
threequarters of the width of one premolar. In table 14 the data of the available 
material are presented. In table 1 5  and figure 9 6 successfully treated and 8 un
successfully treated boys are compared. 
No diff erences could be found in the linear measurements at the start of the 
treatment. 
The angular measurements showed that in the successful cases the mandible 
occupied a position somewhat more ventral compared to the unsuccessful ones. 
It was also found that in those successful cases the occlusal and the mandibular 
planes exhibited a more horizontal position. The lower incisors were more re
truded in the successful cases at the start of treatment. 
In 1 1  successfully and 1 1  unsuccessfully treated gids too no difference could 
be found in the linear dimensions (table 1 6, :figure 10). 
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The only angular measurement showing a singificant diff erence was the angle 
between the occlusal and mandibular planes. In the successfully treated cases it 
exceeded that in the failure cases. In this part of the investigation a difference 
between boys and girls again was noted. 
Finally the groups of boys and girls once more have been combined (table 17, 
figure 1 1  ). In this way 17 successfully treated patients could be compared with 
19 in which this was not the case. 
The linear dimensions showed only a difference in the vertical part of the cra
nial base. In the successfully treated cases S-Ar was larger than in the unsuc
cessful ones. 
The angular measurements showed the ventral border of the mandible more 
ventrally positioned in the successfully treated cases. In addition the occlusal 
plane was more horizontal measured to S-N and the maxillary planes, in those 
cases classified as successful. 
In the combined groups a greater retrusion of the lower incisor was found in 
the cases with good results. 
Table 1 8  presents a comparison between the differing measurements and the 
means formed in preceding chapters . 
Some factors are presented which seem to be usable in an attempt to formulate 
a prognosis for the treatment of class II, division 1 cases in the age group of 
8,5 to 9,5 years in the manner described earlier. It is stated that this should be 
done with the utmost caution because of the reasons presented in chapter X 
and also due to the fact that only a few cases were available for this investigation. 
An extension as to the kind of appliances used for the correction of class II, 
division 1 cases is suggested. 
Finally some treated cases are presented in chapter XII. 
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ZUSAMMENFAS SUNG 

In der Einleitung dieser Dissertation wird dargelegt, dasz orthodontische Ab
weichungen häufig vorkommen. Die Frage nach der Behandlung dieser Ab
weichungen wird immer mehr gestellt. Es handelt sich vor allem urn Abwei
chungen, bei <lenen die Kieferbeziehungen in sagittaler Richtung falsch sind ; 
gerade diese rufen durch die damit verbundene Entstellung des Gesichtes das 
Verlangen nach einer Behandlung hervor. Eine bedeutende Gruppe bilden die 
Abweichungen der Klasse II, Abt. 1 ,  bei <lenen der Unterkiefer dem Oberkiefer 
gegenüber zu weit in dorsaler Richtung liegt. 
Die Ziele der Untersuchungen dieser Dissertation können folgendermaszen for
muliert werden : 
1 .  Unterlagen darüber zu bekommen, inwiefern die künstliche Säuglingser
nährung als ätiologischer Faktor für Abweichungen der Klasse II, Abt. 1 von 
Bedeutung ist. 
2. Einen Beitrag zu liefern zur Kenntnis des unterschiedlichen Gesichtsaufbaues 
bei Kindern mit einer normalen sagittalen Okklusion (Klasse I) und solchen 
mit einer Abweichung der Klasse II, Abt. 1 .  
3 .  Eine bessere Einsicht zur Prognose der Behandlung der Abweichungen der 
Klasse II, Abt. 1 zu bekommen. 
Kapitel I enthält einige Beobachtungen zur Diagnostik, wobei die Klassifika
tion nach Angle besprochen wird. Aufmerksamkeit gilt der Registrierung der 
Gesichtskon:figuration, wobei die Entwicklung der Röntgencephalometrie zur 
Sprache kommt. Einige nach dieser Methode durchgefürhte Untersuchungen 
hinsichtlich Abweichungen der Klasse II werden dabei besonders hervorge
ho ben. 
In Kapitel II wird die Terminologie der Abweichungen der Klasse II besprochen. 
Ebenfalls wird die Verwendung der Klassifikation nach Angle in dieser Disser
tation motiviert. 
Kapitel III enthält eine Beschreibung der bei dieser Untersuchung angewandten 
Technik zur Anfertigung von Fernröntgenschädelaufnahmen, wie diese von 
Bijlstra entwickelt wurde. Die weitere Bearbeitung der erhaltenen Aufnahmen 
wird erörtert. Auch wurde anhand von 20 Doppelaufnahmen der Fehler in der 
Methode berechnet. Die diesbezüglichen Ergebnisse sind in Tabelle 1 angegeben. 
Das IV. Kapitel bringt eine Übersicht über das für die Untersuchung benutzte 
Material. Es wurde ausgegangen von Gruppen von Jungen und Mädchen, deren 
Alter zwischen 8,5 und 9,5 Jahren lag, und bei <lenen eine Okklusion der Klas-

104 



se I oder II festgestellt wurde. Keines dieser Kinder war bis dahin orthodontisch 
behandelt worden. Sie stammten aus der Stadt Groningen oder deren Um
gebung. Urn mehr Einsicht in die Entwicklung des Gebisses zu bekommen, 
wurde eine Einteilung der verschiedenen Stadien angegeben. In Tabelle 2 wurde 
das gesamte Material in Rubriken geordnet ; Tabelle 3 bringt noch eine Über
sicht über die chronologische Einteilung der Gruppen. 
In Kapitel V wird der Einflusz der Art und Weise der Säuglingsernährung auf 
die Kieferbeziehung untersucht. Mit Hilfe der Röngtenschädelprofilaufnahmen 
konnte weder bei Jungen und Mädchen getrennt, noch bei kombinierten Gruppen 
Unterschiede in der Kieferbeziehungen aufgezeigt werden zwischen denjenigen, 
die ausschlieszlich mit der Flasche groszgezogen wurden und denjenigen, die 
drei Monate oder länger auf natürliche Weise genährt worden waren (Tabelle 4, 
5 und 6). W eiter konnte bei keinem einzigen Bestandteil der analysierten Schä
delkonfiguration auch nur der geringste Unterschied aufgezeigt werden. (Bei 
diesen und auch folgenden statistischen Bearbeitungen wurde stets mit einer 
Überschreitungswarscheinlichkeit von 5 % gerechnet). Die in vielen Publikatio
nen hervorgehobene Bedeutung der natürlichen Ernährungsweise für das Zustan
dekommen der gewünschten Kieferbeziehungen wurde hiermit nicht bestätigt. 
In Kapitel VI wurde die Gesichtsmorphologie von 46 Jungen und 43 Mädchen 
im Alter von 9 Jahren, die eine Okklusion der Klasse I aufwiesen, verglichen. 
Die Ergebnisse wurden in Tabelle 7 und Abbildung 3 dargelegt. Hieraus ergibt 
sich, dasz bei den Jungen die linearen Masze der Schädelbasis gröszer waren 
als bei den Mädchen ; das gleiche gilt auch für die vertikalen Masze des Gesich
tes. Bei den angularen Maszen zeigte nur der Winkel NSGo einen signifikanten 
Unterschied ; bei den Jungen lag der Gonion-Punkt hinsichtlich der Linie S-N 
mehr in dorsaler Richtung als bei den Mädcben. Bei der Untersuchung über 
die Zusammenhänge zwischen den Maszen, die als repräsentativ für die Kiefer
beziehung gelten, und einer Anzahl von Faktoren, die möglicherweise Einflusz 
darauf ausüben, konnte ebenfalls ein Unterschied zwischen Jungen und Mäd
chen festgestellt werden (Tabelle 8). 
Es stellte sich heraus, class die Kieferbeziehung bei den Jungen vor allem mit der 
Grösze des Winkels SArGo in Zusammenhang stand, bei den Mädchen mit dem 
Winkel SNA. Weiter ergab sich eine nachweisliche Korrelation zwischen dem 
Winkel NSGo und dem Abstand M" -A", wie auch mit dem Winkel SpP-PgA 
bei den Jungen. Aus dem Ganzen ist deutlich erkennbar, dasz sich im Aufbau 
der Gesichtskonfiguration der neunjährigen Jungen und Mädchen, die zur 
Klasse I gehören, Unterschiede ergeben. 
Kapitel VII handelt über die Unterschiede zwischen Jungen und Mädchen mit 
einer Abweichung der Klasse II, Abt. 1 .  Zur Verfügung standen 62 Jungen und 
77 Mädchen. Tabelle 9 und Abbildung 5 geben eine Übersicht über die Ergeb-
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nisse der Untersuchung. Es zeigte sich, dasz bei den Jungen die linearen Masze 
der Schädelbasis, des Ober- und Unterkiefers sowie der oberen Gesichtshälfte 
(N-A') im Durchschnitt alle gröszer waren als bei den Mädchen. Bei den angu
laren Maszen ergab nur der Winkel zwischen der Okklusionsebene und dem 
Unterkieferrand abweichende Meszergebnisse ; der Winkel O-GoM war bei 
den Jungen nachweislich kleiner als bei den Mädchen. In der Korrelationsun
tersuchung ergab sich eine gröszere Übereinstimmung als bei den Fällen der 
Klasse I ;  es zeigte sich, dasz bei beiden Geschlechtern die Kieferbeziehung mit 
der sagittalen Position des A-Punktes zusammenhing. Bei den Mädchen be
stand ebenfalls ein Zusammenhang mit der Position des Kieferwinkels (Tabel
le 10) .  Es besteht eine deutliche Diskongruenz zwischen den Unterschieden von 
Jungen und Mädchen mit einer Abweichung der Klasse I und jenen mit einer 
Abweichung der Klasse II. 
In Kapitel VIII werden die Ergebnisse eines Vergleichs zwischen 108 Jungen 
und 120 Mädchen vorgelegt (Tabelle 1 1 ,  Abb. 6). Es zeigte sich, dass bei den 
Jungen die Längenmasze grösser sind als bei den Mädchen, mit Ausnahme der 
Masze M' -A' und M" -A". Bei den angularen Messungen war der Winkel 
NSSNP bei den Jungen gröszer als bei den Mädchen, der Winkel O-GoM bei 
den Jungen im Durchschnitt kleiner. Au:ffallend war das grosze Masz an Über
einstimmung der berechneten Indizes, die sich auf die sagittalen Dimensionen 
der Schädelbasis sowie des Ober- und Unterkiefers beziehen. 
Bin Vergleich mit sieben- und elf)ährigen Kindern durchgeführt (Van der Lin
den), ergab ein ziemlich hohes Masz an Übereinstimmung. 
In Kapitel IX wurden die Unterschiede zwischen Fällen der Klasse I und II 
untersucht. 
Sowohl bei den Jungen als bei den Mädchen wurden Gruppen mit einer Ab
weichung der Klasse I und einer oer Klasse II, Abt. 1 miteinander verglichen 
(Tabelle 12, Abb. 7). Es zeigte sich, dasz bei den Jungen weder die Grösze noch 
die Stellung des Oberkiefers Unterschiede aufwiesen. Bei den Mädchen befand 
sich der Oberkiefer der Gruppe der Klasse I mehr in ventraler Richtung als bei 
der Gruppe der Klasse II. Sowohl bei den Jungen als auch bei den Mädchen 
lag bei der Gruppe der Klasse II der Mandibularkörper mehr in dorsaler Rich
tung als bei der Gruppe der Klasse I. Bei den Jungen konnte kein Längen
unterschied in diesem Teil der Mandibula aufgezeigt werden, bei den Mädchen 
war der Mandibularkörper im Durchschnitt kürzer in der Gruppe der Klas
se II. Bei den Mädchen dürfte der gröszere Schädelbasiswinkel NSAr bei der 
Gruppe der Klasse II zur sagittalen Diskrepanz von Ober- und Unterkiefer 
beitragen. Bei der Jungengruppe der Klasse I war der Winkel der Okklusions
ebene mit der Linie S-N und der Spinaebene im Durchschnitt gröszer als bei 
der Gruppe der Klasse II. Bei den Mädchen liesz sich dies nicht nachweisen, 
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wohl war bei ihnen der Winkel zwischen der Okklusionsebene und dem Rand der 
Mandibula bei der Gruppe der Klasse I durchschnittlich kleiner als bei der 
Gruppe der Klasse II. Besonders auffällig war die Tatsache, dasz kein statistisch 
signifikanter Unterschied zwischen der Achsenrichtung der Schneidezähne bei 
einem Vergleich der Gruppen der Klassen I und II/1 festgestellt werden konnte. 
Es zeigte sich, dasz alle Masze bezüglich der Kieferbeziehung bei beiden Ge
schlechtern deutliche Unterschiede erkennen lassen. 
Im zweiten Teil dieses Kapitels wurden die Abweichungen der Klassen I und 
II, Abt. 1 verglichen, ohne dasz dem Geschlecht Rechnung getragen wurde. 
Hierbei konnten 89 Fälle der Klasse I und 139 der Klasse II einbezogen wer
den (Tabelle 13,  Abb. 8). 
Bei der Gruppe der Klasse I waren die linearen Masze der Schädelbasis kleiner, 
die Masze des Mandibularkörpers gröszer als bei der Gruppe der Klasse II. Es 
ergaben sich sehr deutliche Unterschiede in den linearen Maszen der Kiefer
beziehungen. Der Abstand von Nasion bis zur Spinaebene war bei der Gruppe 
der Klasse I kleiner als bei der Gruppe der Klasse II. Die angularen Meszer
gebnisse des Oberkiefers könnten vielleicht auf eine etwas mehr dorsale Posi
tion der Maxilla bei der Gruppe der Klasse II hinweisen. 
Die Meszergebnisse bezüglich der sagittalen Stellung des Unterkiefers der Schä
delbasis gegenüber weisen alle auf eine mehr dorsale Stellung bei der Gruppe 
der Klasse II hin. Der Winkel der Okklusionsebene mit dem horizontalen Teil 
der Schädelbasis und der Spinaebene war bei der Gruppe der Klasse II bedeu
tend kleiner als bei der Gruppe der Klasse I. Dasz ebenfalls der Winkel der 
Okklusionsebene mit dem unteren Rand der Mandibula bei der Gruppe der 
Klasse II gröszer war als bei der Gruppe der Klasse I, könnte vielleicht zusam
menhängen mit dem bei den Abweichungen der Klasse II oft vorhandenen tie
fen Bisz. Abermals konnten, was die Inklination der Schneidezähne betrifft, 
keine Unterschiede zwischen den Klassen aufgezeigt werden. Die für die Kiefer
beziehung repräsentativen Masze zeigen alle deutliche Unterschiede zwischen 
den Gruppen. 
Es zeigt sich, dass sich bei einem Vergleich von Fällen der Klassen I und II 
Unterschiede in der Gesichtskonfiguration ergeben, welche sich nicht auf die 
Mandibula beschränken. 
In Kapitel X werden die nachher besprochenen Behandlungsmethoden der Ab
weichungen der Klasse II, Abt. 1 erläutert. Es wurden herausnehmbare Geräte 
- gegebenen Falls mit einem Vorbisz, und Aktivatoren - benutzt. Auf eine An
zahl von möglichen Fehlerquellen bei dieser Untersuchung wird hingewiesen. 
Fälle, bei <lenen die Therapie mit Erfolg und andere, bei <lenen sie ohne Erfolg 
angewandt wurde, wurden vor dem Anf ang der Behandlung untereinander ver
glichen. Die diesbezüglichen Beobachtungen werden in Kaptel XI erwähnt. 
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Als Kriterium für den Erfolg einer Behandlung wurde eine Verbesserung der 
Molarenokklusion urn mindestens ¾ Prämolarenbreite gewählt. Tabelle 14 
enthält eine Übersicht über das verfügbare Material ; Tabelle 1 5  und Abb. 9 
nehmen auf die Jungen Bezug. Hinsichtlich der linearen Masze, die vor der 
Behandlung gemessen wurden, konnte kein Unterschied zwischen den mit oder 
ohne Erfolg behandelten Fällen aufgezeigt werden. Die angularen Masze wei
sen darauf hin, dasz bei den mit Erfolg behandelten Fällen der Unterkiefer we
niger dorsal lag als bei den ohne Erfolg behandelten. Sowohl die Okklusions
ebene als auch der untere Rand der Mandibula verliefen bei den mit Erfolg be
handelten Fällen mehr horizontal. Die Inklination der unteren Schneidezähne 
wies auf eine mehr retrudierte Stellung dieser Gruppe, bevor mit der Behand
lung begonnen wurde. 
Die Angaben über die Mädchen wurden in Tabelle 1 6  undA bb. 10 wiedergegeben. 
Ebensowenig wie bei den Jungen konnte hinsichtlich der linearen Masze ein 
Unterschied aufgezeigt werden. Das einzige angulare Masz, dasz einen Unter
schied aufwies, war der Winkel zwischen der Okklusionsebene und dem Man
dibularand. Es zeigte sich, dasz dieses bei den mit Erfolg behandelten Fällen 
im Durchschnitt gröszer war als bei den ohne Erfolg behandelten Fällen. Wie
derum zeigte sich ein unterschiedliches Verhalten bei Jungen und Mädchen. 
Schlieszlich wurden wieder Gruppen von Jungen und Mädchen verglichen (Ta
belle 17, Abb. 1 1). Bei den linearen Maszen unterschied sich allein die Länge 
des vertikalen Teiles der Schädelbasis. Diese war bei den mit Erfolg behandel
ten Fällen gröszer als bei den ohne Erfolg behandelten. Die Stellung der ven
tralen Begrenzung der Mandibula war bei den mit Erfolg behandelten Fällen 
weniger in dorsaler Richtung als bei den ohne Erfolg behandelten. Die Okklu
sionsebene nahm bei den mit Erfolg behandelten Fällen S-N uns SpP gegen
über einen mehr horizontalen Verlauf. Schlieszlich war bei den mit Erfolg 
behandelten Fällen die Protrusion der unteren Schneidezähne weniger grosz 
als bei den ohne Erfolg behandelten. In Tabelle 1 8  wurden jeweils die verschie
denen Werte zusammengefaszt und mit den Durchschnittswerten, die aus den 
vorangehenden Kapitein hervorgingen, verglichen. Einige Faktoren, die bei der 
Prognose der Behandlung einer Abweichung der Klasse II, Abt. 1 berücksich
tigt werden können, konnten angegeben werden, obgleich man hierbei mit aller 
V orsicht vorzugehen hat. 
In Kapitel XII wurde die Behandlung und ihr Ergebnis anhand von einigen 
Beispielen erläutert. 
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TABELLEN 

7, 9, 1 1 ,  1 3, 1 5, 16  en 17 

behorende bij 

ENKELE ASPECTEN VAN HET GELAATSPATROON 

BIJ 9-JARIGE KINDEREN 



TABEL 7. Vergelijking van jongens en meisjes tussen 8,5 en 9,5 jaar oud met een klasse I occlusie 

JONGENS 

Afstand 

S-N 
S-Ar 
SNP-A 
SNP-A' 
Go-Pg 
Go-M 
Ar-Go 
M'-A' 
M"-A" 
N-A' 
A'-M 

Index 

l00 SNP-A 
Go-M 

l00 SNP-A 
Go-Pg 

S-N lOO SNP-A 

100 S-N 
Go-M 

100 S-N 
Go-Pg 

Il x 

46 64,90 
46 31,17 
46 44,60 
46 44,07 
46 67,77 
46 61,98 
46 39,30 
46 13,94 
46 4,86 
46 46,13 
46 60,69 

46 72,08 

46 65,91 

46 145,84 

46 104,91 

46 95,92 

n :  aantal waarnemingen 

Sx Sx 

0,41 2,78 
0,34 2,32 
0,41 2,79 
0,42 2,86 
0,49 3,35 
0,46 3,13 
0,42 2,88 
0,71 4,83 
0,51 3,47 
0,41 2,76 
0,61 4,15 

0,73 4,95 

0,64 4,35 

1,05 7, 10 

0,83 5,62 

0,72 4,87 

s;ë : standaardfout van het gemiddelde 

b Hoek n 

SNA 46 
NSSNP 46 
SN-SpP 46 
SNB 46 
SNPg 46 
SNM 46 
NSGo 46 
ArGoM 46 
SN-GoM 46 
NSAr 46 
SArGo 46 
SN-0 46 

SpP-0 46 
SpP-GoM 46 

0-GoM 46 
+ 1  46 

-1 44 
+ 1 -1 44 

ANB 46 
AB-NPg 46 

NAPg 46 
SpP-PgA 46 

x :  gemiddelde 
Sx : standaardafwijking 

x 

80, 14 
70,42 

9,05 
76,67 
76,85 
73,00 

103,73 
129,15  
36,49 

124,62 
142,89 
18,79 

9,89 
27,37 

17,58 
70,01 

89,51 
132,70 

3,49 
5,51 

172,98 
82,28 

Sx Sx b 

0,46 3,12 
0,62 4,19 
0,40 2,73 
0,49 3,33 
0,53 3,58 
0,55 3,71 
0,59 4,03 
0,81 5,46 
0,82 5,59 
0,75 5,06 
0,93 6,33 
0,57 3,90 

0,51 3,47 
0,79 5,35 

0,59 4,03 
0,89 6,02 

1 ,07 7,07 
1 ,39 9,25 94,0 % 

0,27 1,81 93,6 % 
0,40 2,69 

0,72 4,91 
0,74 5,02 

MEISJES 

Afstand 

S-N 
S-Ar 
SNP-A 
SNP-A' 
Go-Pg 
Go-M 
Ar-Go 
M'-A' 
M"-A" 
N-A' 
A'-M 

Index 

l00 SNP-A 
Go-M 

lO0 SNP-A 
Go- Pg 

S-N lOO SNP-A 

100 S-N 
Go-M 

100 S-N 
Go-Pg 

Lengtematen in mm, hoeken in graden 

n x Sx 

43 63,78 0,37 
43 29,34 0,45 
43 44,08 0,30 
43 43,65 0,31 
43 66,81 0,43 
43 61,40 0,49 
43 38,29 0,43 
43 12,92 0,65 
43 4,90 0,42 
43 44,27 0,39 
43 58,35 0,64 

43 71,97 0,70 

43 66,09 0,59 

43 144,90 1 ,12 

43 104,10 0,92 

43 95,59 0,73 

b :  i n  deze kolom is de verhouding tussen de standaardafwijkingen van de biologische variatie en de totale variatie aangegeven in %, wanneer 
dit percentage kleiner was dan 95 (zie hoofdstuk III). 

2 

Sx b 

2,46 
2,96 
1 ,98 
2,06 
2,84 
3,24 
2,85 
4,25 
2,76 90,7 % 
2,54 
4,17 

4,60 

3,86 

7,31  

6,03 

4,76 



Hoek 

SNA 
NSSNP 
SN-SpP 
SNB 
SNPg 
SNM 
NSGo 
ArGoM 
SN-GoM 
NSAr 
SArGo 
SN-O 

SpP-O 
SpP-GoM 

O-GoM 
+1  

-1 
+1 -1 

ANB 
AB-NPg 

NAPg 
SpP-PgA 

Il x Sx Sx 

43 81 ,38 0,46 3,02 
43 69,09 0,45 2,96 
43 8,60 0,37 2,46 
43 77,77 0,42 2,77 
43 77,90 0,44 2,90 
43 74,16  0,46 3,04 
43 102,20 0,44 2,88 
43 128,99 0,94 6,18  
43 35,46 0,73 4,79 
43 123,28 0,52 3,38 
43 143,64 1 ,06 6,94 
43 17,30 0,52 3,40 

43 8,76 0,56 3,67 
43 26,88 0,72 4,69 

43 18 , 15  0,52 3,40 
41 67,64 0,87 5,57 

39 88,94 0,70 4,37 
37 129,1 8  1 , 17 7,1 3  

43 3,63 0,29 1 ,88 
43 5,56 0,42 2,77 

43 172,76 0,75 4,94 
43 82,88 0,66 4,32 

b 

94,3 % 
94,0 % 

VERS CHIL J O N G  ENS - M EI S JES 

Afstand 

S-N 
S-Ar 
SNP-A 
SNP-A' 
Go-Pg 
Go-M 
Ar-Go 
M'-A' 
M11-A11 

N-A' 
A'-M 

Index 

lO0 
SNP-A 
Go-M 

lO0 
SNP-A 
Go-Pg 

S-N 
lOO 

SNP-A 

100 S-N 
Go-M 

100 
S-N 

Go-Pg 

Toetsingsresultaat 

0,025 < p < 0,05 
0,001 < p < 0,005 

0,001 < p < 0,005 
p � 0,01 

Hoek 

SNA 
NSSNP 
SN-SpP 
SNB 
SNPg 
SNM 
NSGo 
ArGoM 
SN-GoM 
NSAr 
SArGo 
SN-O 

SpP-O 
SpP-GoM 

O-GoM 
+ 1  

-1 
+ 1 -1 

ANB 
AB-NPg 

NAPg 
SpP-PgA 

Toetsingsresultaat : opgegeven is de overschrijdingskans p, indien deze 0,05 was of kleiner. 
Een - teken geeft aan dat het gemiddelde van de maat bij de jongens kleiner was dan bij de meisjes. 

Toetsingsresultaat 

0,025 < p < 0,05 
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TABEL 9. Vergelijking van jongens en meisjes tussen 8,5 en 9,5 jaar oud met een klasse II occlusie 

JONGENS 

Afstand 

S-N 
S-Ar 
SNP-A 
SNP-N 
Go-Pg 
Go-M 
Ar-Go 
M'-A' 
M"-A" 
N-A' 
A'-M 

Index 

l00 
SNP-A 
Go-M 

lO0 
SNP-A 
Go-Pg 

S-N 
lOO 

SNP-A 

100 
S-N 

Go-M 

100 S-N 
Go-Pg 

n x Sx 

62 66,16 0,31  
62 32,08 0,36 
62 45,49 0,34 
62 44,90 0,33 
62 66,76 0,41 
62 61 ,07 0,42 
62 39,55 0,37 
62 16,64 0,51 
62 9,06 0,49 
62 46,73 0,35 
62 60,62 0,53 

62 74,66 0,69 

62 68,23 0,54 

62 145,81 1 ,03 

62 108,63 0,89 

62 99,30 0,71 

Sx b Hoek n x 

2,43 SNA 62 79,51 
2,82 NSSNP 62 71 ,15 
2,64 SN-SpP 62 8,73 
2,58 SNB 62 74,08 
3,25 SNPg 62 74,98 
3,30 SNM 62 71 ,30 
2,90 NSGo 62 104,59 
4,02 ArGoM 62 128,26 
3,83 SN-GoM 62 35,77 
2,78 NSAr 62 125,89 
4,19 SArGo 62 141 ,90 

SN-0 62 16,90 

5,47 SpP-0 62 8,23 
SpP-GoM 62 27,07 

4,28 0-GoM 62 1 8,86 
+ 1  62 68,44 

8,14 -1 61 87,66 
+ 1 -1 61 128,93 

7,00 ANB 62 5,46 
AB-NPg 62 9,43 

5,61 NAPg 62 170,49 
SpP-PgA 62 78,88 

Voor de verklaring der tabel wordt verwezen naar het onderschrift van tabel 7. 
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Sx Sx b 

0,49 3,88 
0,43 3,38 
0,38 2,96 
0,41 3,24 
0,42 3,28 
0,41 3,26 
0,42 3,29 
0,71 5,60 
0,69 5,40 
0,58 4,59 
0,79 6,25 
0,55 4,33 

0,44 3,47 
0,62 4,90 

0,50 3,96 
1 ,05 8,25 

0,98 7,65 
1 ,50 1 1 ,74 

0,24 1 ,87 94,3 % 
0,36 2,80 94,0 % 

0,69 5,39 
0,51 4,01 

MEISJES 

Afstand 

S-N 
S-Ar 
SNP-A 
SNP-A' 
Go-Pg 
Go-M 
Ar-Go 
M'-A' 
M"-A" 
N-A' 
A-M' 

Index 

l00 
SNP-A 
Go-M 

l00 
SNP-A 
Go-Pg 

S-N 
lOO 

SNP-A 

100 
S-N 

Go-M 

100 
S-N 

Go-Pg 

n 

77 
77 
77 
77 
77 
77 
77 
77 
77 
77 
77 

77 

77 

77 

77 

77 

x Sx Sx b 

64,45 0,29 2,53 
30,01 0,29 2,58 
44,09 0,31 2,68 
43,65 0,31 2,69 
65,19 0,38 3,34 
59,45 0,39 3,45 
38,07 0,40 3,54 
17,33 0,54 4,74 
10,32 0,46 4,06 
45,14 0,27 2,40 
59,24 0,50 4,36 

74,32 0,58 5,13 

67,72 0,47 4,16 

146,58 0,98 8,60 

108,70 0,76 6,64 

99,05 0,61 5,39 



Hoek Il x Sx 

SNA 77 80,04 0,40 
NSSNP 77 70,28 0,39 
SN-SpP 77 8,68 0,33 
SNB 77 74,33 0,37 
SNPg 77 74,83 0,37 
SNM 77 71,00 0,36 
NSGo 77 104,72 0,45 
ArGoM 77 128,21 0,53 
SN-GoM 77 36,88 0,59 
NSAr 77 125,29 0,43 
SArGo 77 143,74 0,69 
SN-O 77 16,44 0,45 

SpP-O 77 7,85 0,44 
SpP-GoM 77 28,22 0,58 

O-GoM 77 20,38 0,47 
+ 1  72 68,03 0,87 

-1 70 89,05 0,82 
+ 1 -1 69 128,54 1 ,04 

ANB 77 5,72 0,23 
AB-NPg 77 9,1 8  0,35 

NAPg 77 169, 1 1  0,55 
SpP-PgA 77 77,98 0,5 1  

Sx b 

3,49 
3,45 
2,92 
3,28 
3,24 
3,16 
3,96 
4,67 
5,21 
3,81 
6,03 
3,92 

3,83 
5,10 

4,1 1  
7,36 

6,86 
8,68 

1 ,98 
3 , 1 1  

4,84 
4,44 

VERSCHIL JONG ENS - MEISJES 

Afstand 

S-N 
S-Ar 
SNP-A 
SNP-A' 
Go-Pg 
Go-M 
Ar-Go 
M'-A' 
M"-A" 
N-A' 
A'-M 

Index 

lO0 
SNP-A 
Go-M 

lO0 
SNP-A 
Go-Pg 

S-N 
lOO 

SNP-A 

100 
S-N 

Go-M 

100 
S-N 

Go-Pg 

Toetsingsresultaat 

p < 0,001 
p < 0,001 

0,001 < p < 0,005 
0,005 < p < 0,01 
0,005 < p < 0,01 
0,005 < p < 0,01 
0,005 < p < 0,01 

p < 0,001 

Hoek Toetsingsresultaat 

SNA 
NSSNP 
SN-SpP 
SNB 
SNPg 
SNM 
NSGo 
ArGoM 
SN-GoM 
NSAr 
SArGo 
SN-O 

SpP-O 
SpP-GoM 

O-GoM -0,025 < p < 0,05 
+ 1  

-1 
+ 1 -1 

ANB 
AB-NPg 

NAPg 
SpP-PgA 
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TABEL 1 1 .  Vergelijking van jongens en meisjes tussen 8,5 en 9,5 jaar oud 

JONGENS 

Afstand 

S-N 
S-Ar 
SNP-A 
SNP-A' 
Go-Pg 
Go-M 
Ar-Go 
M'-A' 
M"-A" 
N-A' 
A'-M 

Index 

lO0 
SNP-A 
Go-M 

lO0 
SNP-A 
Go-Pg 

S-N 
lOO 

SNP-A 

100 
S-N 

Go-M 

100 
S-N 

Go-Pg 

n 

1 08 
108 
108 
108 
108 
108 
108 
108 
108 
108 
108 

108 

108 

108 

108 

108 

x Sx Sx 

65,62 0,25 2,65 
3 1 ,69 0,25 2,64 
45, 1 1  0,26 2,73 
44,55 0,26 2,72 
67,19  0,32 3,32 
61 ,46 0,3 1  3,25 
39,44 0,28 2,88 
15,49 0,44 4,56 
7,27 0,41 4,21 

46,47 0,27 2,78 
60,65 0,40 4,15 

73,56 0,52 5,39 

67,24 0,43 4,44 

145,82 0,74 7,68 

107,04 0,64 6,68 

97,86 0,53 5,55 

b Hoek n x 

SNA 108 79,78 
NSSNP 108 70,84 
SN-SpP 108 8,87 
SNB 108 75, 1 8  
SNPg 108 75,78 
SNM 108 72,03 
NSGo 108 104,22 
ArGoM 108 128,64 
SN-GoM 108 36,08 
NSAr 108 125,35 
SArGo 108 142,32 
SN-0 108 17,70 

SpP-0 108 8,94 
SpP-GoM 108 27,20 

0-GoM 108 1 8,32 
+1  108 69,1 1  

-1 105 88,44 
+ 1 -1 105 1 30,51  

ANB 108 4,62 
AB-NPg 108 7,76 

NAPg 108 171,55 
SpP-PgA 108 80,33 

Voor de verklaring der tabel wordt verwezen naar het onderschrift van tabel 7. 

6 

Sx Sx 

0,34 3,58 
0,36 3,75 
0,27 2,86 
0,34 3,51 
0,34 3,52 
0,34 3,54 
0,35 3,63 
0,53 5,53 
0,53 5,47 
0,46 4,81 
0,60 6,27 
0,41 4,24 

0,34 3,55 
0,49 5,07 

0,39 4,02 
0,71 7,39 

0,73 7,43 
1 ,06 10,88 

0,20 2,08 
0,32 3,36 

0,51 5,31 
0,46 4,75 

b 

MEISJES 

Afstand 

S-N 
S-Ar 
SNP-A 
SNP-A' 
Go-Pg 
Go-M 
Ar-Go 
M'-A' 
M"-A" 
N-A' 
A'-M 

Index 

l00 
SNP-A 
Go-M 

l00 
SNP-A 
Go-Pg 

S-N 
lOO 

SNP-A 

100 
S-N 

Go-M 

100 
S-N 

Go-Pg 

n X Sx Sx b 

120 64,21 0,23 2,51 
120 29,77 0,25 2,73 
120 44,09 0,22 2,45 
120 43,65 0,23 2,47 
120 65,77 0,30 3,25 
120 60,15  0,32 3,49 
120 38,15 0,30 3,30 
120 15,75 0,46 5,02 
120 8,38 0,41 4,47 
120 44,83 0,23 2,48 
120 58,92 0,39 4,30 

120 73,48 0,46 5,05 

120 67,14 0,38 4,1 1  

120 145,98 0,75 8,17 

120 107,05 0,62 6,77 

120 97,81 0,49 5,41 



Hoek n x Sx 

SNA 120 80,52 0,31 
NSSNP 120 69,85 0,30 
SN-SpP 120 8,65 0,25 
SNB 120 75,56 0,32 
SNPg 120 75,93 0,31  
SNM 120 72,1 3  0,32 
NSGo 120 103,82 0,35 
ArGoM 120 128,49 0,48 
SN-GoM 120 36,37 0,46 
NSAr 120 124,57 0,34 
SArGo 120 143,71 0,58 
SN-O 120 1 6,75 0,34 

SpP-O 120 8,17 0,35 
SpP-GoM 120 27,74 0,45 

O-GoM 120 19,58 0,37 
+ 1  1 1 3  67,89 0,63 

-1 109 89,01 0,58 
+ 1 -1 106 128,76 0,79 

ANB 120 4,97 0,20 
AB-NPg 120 7,88 0,32 

NAPg 120 170,42 0,47 
SpP-PgA 120 79,73 0,45 

Sx b 

3,38 
3,32 
2,75 
3,51 
3,44 
3,45 
3,80 
5,25 
5,09 
3,77 
6,34 
3,75 

3,79 
4,98 

4,00 
6,74 

6,06 
8,14 

2,1 8  
3,45 

5,16 
4,97 

VERSCHIL JONG ENS - MEISJE S 

Afstand 

S-N 
S-Ar 
SNP-A 
SNP-A' 
Go-Pg 
Go-M 
Ar-Go 
M'-A' 
M"-A" 
N-A' 
A'-M 

Index 

lO0 SNP-A 
Go-M 

lO0 SNP-A 
Go-Pg 

S-N lOO 
SNP-A 

100 S-N 
Go-M 

100 S-N 
Go-Pg 

Toetsingsresultaat 

0,000.01 < p  < 0,000.1 
p = 0,000.000. 1 
p = 0,0027 
p = 0,00805 
p = 0,00221 
p = 0,00673 
p = 0,00175 

0,000.001 < p < 0,000.01 
p = 0,00194 

Hoek Toetsingsresultaat 

SNA 
NSSNP p = 0,02575 
SN-SpP 
SNB 
SNPg 
SNM 
NSGo 
ArGoM 
SN-GoM 
NSAr 
SArGo 
SN-O 

SpP-O 
SpP-GoM 

O-GoM -p = 0,031 56 
+ 1  

-1 
+ 1 -1 

ANB 
AB-NPg 

NAPg 
SpP-PgA 
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Tabel 1 3. Vergelijking van kinderen tussen 8,5 en 9,5 jaar oud met een klasse I en een klasse II occlusie 

KLA S S E  I 

Afstand 

S-N 
S-Ar 
SNP-A 
SNP-A' 
Go-Pg 
Go-M 

Ar-Go 
M'-A' 
M"-A" 
N-A' 
A'-M 

Index 

lO0 SNP-A 
Go-M 

lO0 SNP-A 
Go-Pg 

S-N lOO SNP-A 

100 S-N 
Go-M 

100 S-N 
Go-Pg 

n 

89 
89 
89 
89 
89 
89 

89 
89 
89 
89 
89 

89 

89 

89 

89 

89 

x Sx 

64,36 0,28 
30,29 0,30 
44,35 0,26 
43,87 0,26 
67,31 0,33 
61 ,70 0,34 

38,81 0,31 
13,45 0,48 
4,88 0,33 

45,23 0,30 
59,56 0,46 

72,02 0,50 

66,00 0,43 

145,38 0,76 

104,52 0,62 

95,76 0,51 

Sx b Hoek n x 

2,68 SNA 89 80,74 
2,79 NSSNP 89 69,78 
2,44 SN-SpP 89 8,84 
2,50 SNB 89 77,20 
3,13 SNPg 89 77,36 
3,18 SNM 89 73,56 

2,89 NSGo 89 102,99 
4,56 ArGoM 89 129,07 
3,13 SN-GoM 89 35,99 
2,80 NSAr 89 123,97 
4,30 SArGo 89 143,25 

SN-O 89 18,07 

4,76 SpP-O 89 9,34 
SpP-GoM 89 27,13  

4,10 O-GoM 89 17,85 
+ 1  87 68,89 

7, 18  -1 83 89,24 
+ 1 -1 81 131 ,09 

5,80 ANB 89 3,55 
AB-NPg 89 5,53 

4,79 NAPg 89 172,87 
SpP-PgA 89 82,57 

Voor de verklaring der tabel wordt verwezen naar het onderschrift van tabel 7. 
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Sx Sx b 

0,33 3,12 
0,39 3,69 
0,28 2,60 
0,33 3,10 
0,35 3,29 
0,36 3,43 

0,38 3,58 
0,62 5,79 
0,55 5,22 
0,46 4,36 
0,70 6,60 
0,39 3,72 

0,38 3,59 
0,53 5,02 

0,39 3,73 
0,63 5,90 

0,65 5,93 
0,94 8,48 

0,19 1,83 94,0 % 
0,29 2,71 93,7 % 

0,52 4,89 
0,50 4,68 

KLASSE II 

Afstand 

S-N 
S-Ar 
SNP-A 
SNP-A' 
Go-Pg 
Go-M 

Ar-Go 
M'-A' 
M"-A" 
N-A' 
A'-M 

Index 

l00 SNP-A 
Go-M 

l00 SNP-A 
Go-Pg 

S-N lOO SNP-A 

100 � Go-M 

100 S-N 
Go-Pg 

n 

1 39 
1 39 
1 39 
139 
1 39 
1 39 

1 39 
1 39 
139 
1 39 
1 39 

139 

139 

139 

139 

1 39 

x Sx Sx b 

65,21 0,22 2,62 
30,93 0,24 2,87 
44,71 0,23 2,75 
44,21 0,23 2,70 
65,89 0,29 3,38 
60,18 0,29 3,47 

38,73 0,28 3,34 
17,03 0,38 4,43 
9,76 0,34 3,99 

45,85 0,23 2,69 
59,86 0,37 4,33 

74,47 0,45 5,27 

67,95 0,36 4,21 

146,24 0,71 8,38 

108,67 0,57 6,78 

99,16 0,46 5,47 



Hoek Il x si Sx 

SNA 139 79,80 0,31 3,67 
NSSNP 139 70,67 0,29 3,44 
SN-SpP 139 8,70 0,25 2,93 
SNB 139 74,22 0,28 3,26 
SNPg 139 74,90 0,28 3,25 
SNM 139 71,14 0,27 3,20 

NSGo 139 104,66 0,31 3,67 
ArGoM 139 128,24 0,43 5,09 
SN-GoM 139 36,38 0,45 5,31 
NSAr 139 125,56 0,35 4,17 
SArGo 139 142,92 0,52 6,18 
SN-O 139 16,64 0,35 4,10 

SpP-O 139 8,02 0,31 3,67 
SpP-GoM 139 27,71 0,43 5,02 

O-GoM 139 19,70 0,35 4,10 
+1 134 68,22 0,67 7,76 

-1 131  88,40 0,63 7,24 
+1 -1 130 128,72 0,89 1 0,19 

ANB 139 5,60 0,16 1 ,93 
AB-NPg 139 9,29 0,25 2,97 

NAPg 139 169,73 0,43 5,12 
SpP-PgA 139 78,38 0,36 4,26 

b 

94,6 % 
94,8 % 

VERS CHIL KLASSE I - KLAS S E  II 

Afstand 

S-N 
S-Ar 
SNP-A 
SNP-A' 
Go-Pg 
Go-M 

Ar-Go 
M'-A' 
M"-A" 
N-A' 
A'-M 

Index 

lO0 
SNP-A 
Go-M 

l00 
SNP-A 
Go-Pg 

S-N 
lOO 

SNP-A 

100 
S-N 

Go-M 

100 
S-N 

Go-Pg 

Toetsingsresultaat 

-p = 0,00715 
-p = 0,03156 

p = 0,00214 
p = 0,00147 

-p < 0,000.000.001 
-p < 0,000.000.001 
-p = 0,04036 

-p = 0,00032 

-p � 0,00047 

-p � 0,000.001 

-p � 0,000.001 

Hoek 

SNA 
NSSNP 
SN-SpP 
SNB 
SNPg 
SNM 

NSGo 
ArGoM 
SN-GoM 
NSAr 
SArGo 
SN-O 

SpP-O 
SpP-GoM 

O-GoM 
+ 1  

-1 
+1 -1 

ANB 
AB-NPg 

NAPg 
SpP-PgA 

Toetsingsresultaat 

p = 0,02642 
-p = 0,03753 

p < 0,000.000.001 
p � 0,000.000.001 

0,000.000.001 < p < 
0,000.000.1 

-0,0001 < p < 0,001 

-p = 0,00229 

p = 0,01 141 

p = 0,00932 

-p = 0,00067 

-p < 0,000.000.001 
-p < 0,000.000.001 

0,000.000. 1 < p  < 
0,000.001 

p < 0,000.000.001 

Bij het toetsingsresultaat geeft een - teken aan, dat het gemiddelde van de maat bij de klasse I gevallen kleiner was dan bij de klasse II gevallen. 
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TABEL 1 5. Vergelijking van geslaagde en niet geslaagde klasse II behandelingen bij jongens tussen 8,5 en 9,5 jaar oud vóór de behandeling 

G E S LAAGD 

Afstand 

S-N 
S-Ar 
SNP-A 
SNP-A' 
Go-Pg 
Go-M 
Ar-Go 
M'-A' 
M"-A" 
N-A' 
A'-M 

Index 

lO0 SNP-A 
Go-M 

lO0 SNP-A 
Go-Pg 

S-N lOO SNP-A 

100 S-N 
Go-M 

100 S-N 
Go-Pg 

Il 

6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 

6 

6 

6 

6 

6 

x Si Sx 

66,88 0,48 1 , 18  
33 , 15  1 ,31  3,21 
46,00 1 , 12 2,73 
45,23 1 ,08 2,66 
68,27 0,81 1 ,97 
60,93 0,95 2,33 
40,80 1 ,25 3,05 
15,97 1 ,62 3,97 
1 1 ,17 1 ,17 2,88 
46,63 0,71 1 ,73 
60,10 1 ,42 3,48 

75,58 2,1 5  5,27 

67,42 1 ,59 3,89 

145,78 3,36 8,23 

109,87 1 ,69 4,14 

98,02 0,94 2,30 

b Hoek Il x 

SNA 6 79,60 
NSSNP 6 70,95 
SN-SpP 6 8,43 
SNB 6 74,52 
SNPg 6 76,43 

94,5 % SNM 6 71,83 
NSGo 6 104,32 
ArGoM 6 125,30 
SN-GoM 6 32,70 
NSAr 6 124,85 
SArGo 6 142,88 
SN-O 6 13,87 

SpP-O 6 5,48 
SpP-GoM 6 24,27 

O-GoM 6 18,87 
+ 1  6 66,93 

-1 6 92,17  
+ 1 -1 6 134,47 

93,4 % ANB 6 5,08 
AB-NPg 6 10,07 

NAPg 6 173,18 
SpP-PgA 6 81 ,18  

Voor de verklaring der tabel wordt verwezen naar het onderschrift van tabel 7 .  
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Sx Sx b 

1 ,07 2,61 
0,71 1 ,75 89,7 % 
0,60 1 ,47 88,1 % 
0,44 1 ,08 87,0 % 
0,39 0,97 90,0 % 
0,47 1 , 16 92,4 % 
0,59 1 ,43 92,7 % 
1 ,20 2,94 
1 ,00 2,45 
1 , 10 2,69 93,0 % 
1 ,72 4,20 
2,07 5,07 

1 ,62 3,97 
1 , 13  2,76 

1 ,74 4,27 
3,98 9,76 

2,78 6,81 
4,99 12,23 

1 , 1 1  2,71 
1 ,82 4,46 

2,99 7,31  
1 ,60 3,92 

NIET GESLAAGD 

Afstand 

S-N 
S-Ar 
SNP-A 
SNP-A' 
Go-Pg 
Go-M 
Ar-Go 
M'-A' 
M"-A" 
N-A' 
A'-M 

Index 

lO0 SNP-:A 
Go-M 

lO0 SNP-A 
Go-Pg 

S-N lOO SNP-A 

100 S-N 
Go-M 

100 S-N 
Go-Pg 

Il x 

8 66,75 
8 31 ,85 
8 47,25 
8 46,55 
8 66,82 
8 60,39 
8 38,80 
8 20,17 
8 10,99 
8 46,71 
8 63,14 

8 78,30 

8 70,74 

8 141 .,70 

8 1 10,74 

8 100,05 

si 

0,54 
1 ,01 
1 , 12 
1 ,09 
1 , 14 
1 , 1 1  
1 ,06 
0,96 
0,63 
0,97 
1 ,51 

1 ,65 

1 ,28 

2,72 

1 ,77 

1,51 

Sx b 

1 ,53 
2,87 
3,16 
3,09 
3,23 
3 ,13 
3,01 
2,71 91,1 % 
1 ,78 75,8 % 
2,74 
4,28 

4,67 

3,61 

7,69 

5,01 

4,27 



Hoek n X Sx 

SNA 8 78,56 0,82 
NSSNP 8 73,32 1 ,14 
SN-SpP · 8 9,12 1,31 
SNB 8 72,87 0,65 
SNPg 8 72,90 0,63 
SNM 8 68,96 0,70 
NSGo 8 105,35 1 ,02 
ArGoM 8 129,91 1 ,95 
SN-GoM 8 38,95 1 ,73 
NSAr 8 127,72 1 ,48 
SArGo 8 141,74 1 ,02 
SN-O 8 1 8,98 0,88 

SpP-O 8 9,90 0,77 
SpP-GoM 8 29,84 1 ,66 

O-GoM 8 19,96 1 ,32 
+1  8 67,20 1,71 

-1 8 83,40 2,76 
+1 -1 8 120,55 3,24 

ANB 8 5,68 0,61 
AB-NPg 8 9,02 0,74 

NAPg 8 1 68,27 1 ,58 
SpP-PgA 8 76,03 0,69 

Sx b 

2,31 
3,21 
3,71 
1 ,84 
1 ,80 
1 ,97 
2,89 
5,52 
4,90 
4,20 
2,88 90,9 % 
2,49 92,0 % 

2,1 8  88,5 % 
4,69 

3,73 
4,83 

7,81 
9,17  

1 ,72 93,2 % 
2,10 89,4 % 

4,48 
1 ,96 87,1 % 

VERSCHIL GESLAAGD - NIET GESLAAGD; JONGENS 

Afstand 

S-N 
S-Ar 
SNP-A 
SNP-A' 
Go-Pg 
Go-M 
Ar-Go 
M'-A' 
M"-A" 
N-A' 
A'-M 

Index 

l00 
SNP-A 
Go-M 

l00 
SNP-A 
Go-Pg 

S-N 
lOO 

SNP-A 

100 
S-N 

Go-M 

100 
S-N 

Go-Pg 

Toetsingsresultaat Hoek Toetsingsresultaat 

SNA 
NSSNP 
SN-SpP 
SNB 
SNPg p < 0,001 
SNM 0,005 < p < 0,01 
NSGo 
ArGoM 
SN-GoM -p � 0,01 
NSAr 
SArGo 
SN-O 

SpP-O -0,025 < p < 0,05 
SpP-GoM -p � 0,02 

O-GoM 
+ 1  

-1 p � 0,05 
+ 1 -1 p = 0,05 

ANB 
AB-NPg 

NAPg 
SpP-PgA p = 0,025 

Bij het toetsingsresultaat geeft een - teken aan, dat het gemiddelde van de maat bij de geslaagde gevallen kleiner was dan bij de niet geslaagde. 

1 1  



TABEL 16. Vergelijking van geslaagde en niet geslaagde klasse II behandelingen bij meisjes tussen 8,5 en 9,5 jaar oud vóór de behandeling 

GESLAAGD 

Afstand 

S-N 
S-Ar 
SNP-A 
SNP-A' 
Go-Pg 
Go-M 
Ar-Go 
M'-A' 
M"-A" 
N-A' 
A'-M 

Index 

l00 SNP-A 
Go-M 

lO0 SNP-A 
Go-Pg 

S-N lOO SNP-A 

100 S-N 
Go-M 

100 S-N 
Go-Pg 

n 

1 1  
1 1  
1 1  
1 1  

1 1  
1 1  
1 1  
1 1  
1 1  
1 1  
1 1  

1 1  

1 1  

1 1  

1 1  

1 1  

x Si 

64,52 0,91 
30,63 0,75 
43,71 1 , 1 3  
43,23 1 , 14 
66,03 1 ,01 
60,47 1 ,07 
37,44 1 ,29 
16,93 1 ,55 
10,94 1 ,50 
45,95 0,64 
59,85 1,29 

72,46 2,10 

66,29 1 ,66 

148,41 3,62 

106,91 1 ,81 

97,86 1 ,55 

Sx b Hoek n x 

3,01 SNA 1 1  79,70 
2,48 NSSNP 1 1  70,66 
3,74 SN-SpP 1 1  8,81 
3,77 SNB 1 1  74,25 
3,34 SNPg 1 1  74,81 
3,56 SNM 1 1  71 ,17 
4,28 NSGo 1 1  105,15  
5,15 ArGoM 1 1  129,09 
4,98 SN-GoM 1 1  37,93 
2,13  NSAr 1 1  124,96 
4,28 SArGo 1 1  144,25 

SN-O 1 1  1 5,36 

6,98 SpP-O 1 1  6,62 
SpP-GoM 1 1  29,1 3  

5,51 O-GoM 1 1  22,53 
+ 1  1 1  63,87 

12,00 -1 1 1  93,22 
+ 1 -1 1 1  127,74 

6,00 ANB 1 1  5,45 
AB-NPg 1 1  8,82 

5,15 NAPg 1 1  169,85 
SpP-PgA 1 1  78,38 

Voor de verklaring der tabel wordt verwezen naar het onderschrift van tabel 7. 

1 2  

Si Sx b 

1 ,23 4,07 
0,77 2,55 
0,93 3,10 
1 ,00 3,31 
0,92 3,06 
0,94 3,12 
1 ,08 3,59 
0,99 3,29 
1 ,77 5,87 
1 ,22 4,06 
1 ,76 5,84 
0,83 2,74 93,1 % 

0,78 2,59 92,0 % 
1 ,58 5,26 

1 ,31  4,36 
2,00 6,64 

2,41 8,01 
2,35 7,81 

0,77 2,55 
1 , 10 3,65 

1 ,75 5,81 
1 ,38 4,56 

NIET GESLAAGD 

Afstand 

S-N 
S-Ar 
SNP-A 
SNP-A' 
Go-Pg 
Go-M 
Ar-Go 
M'-A' 
M"-A" 
N-A' 
A'-M 

Index 

lO0 SNP-A 
Go-M 

lO0 SNP-A 
Go-Pg 

S-N lOO SNP-A 

100 S-N 
Go-M 

100 S-N 
Go-Pg 

n x 

1 1  63,92 
1 1  28,60 
1 1  43,88 
1 1  43,56 
1 1  64,1 5  
1 1  58,47 
1 1  39,04 
1 1  15 ,15 
11  8,08 
1 1  44,75 
1 1  57,17 

1 1  75,25 

1 1  68,45 

1 1  145,78 

1 1  109,60 

1 1  99,75 

Si 

0,58 
0,62 
0,55 
0,56 
0,59 
0,89 
0,74 
1 ,63 
1 ,24 
0,79 
1 ,37 

1,58 

1 ,02 

1 ,28 

2,1 1  

1,40 

Sx b 

1 ,93 
2,05 
1,82 94,3 % 
1,86 94,4 % 
1 ,96 
2,96 
2,44 
5,40 
4,12 
2,64 
4,53 

5,23 

3,40 

4,26 85,0 % 

7,00 

4,65 



Hoek Il x Sx 

SNA 1 1  79,98 0,72 
NSSNP 1 1  69,93 0,77 
SN-SpP 1 1  9,82 0,91 
SNB 1 1  74,76 0,67 
SNPg 1 1  75,40 0,88 
SNM 1 1  71,51 1 ,03 
NSGo 1 1  104, 17 0,96 
ArGoM 1 1  126,74 1 ,46 
SN-GoM 1 1  35,30 1 ,65 
NSAr 1 1  125,43 0,94 
SArGo 1 1  143,57 1 ,99 
SN-O 1 1  17,69 1 ,29 

SpP-O 1 1  7,92 1 , 18  
SpP-GoM 1 1  25,51 1 ,17 

O-GoM 1 1  17,61 1 ,35 
+ 1  1 1  69,24 2,24 

-1 1 1  86,93 2,38 
+1 -1 1 1  130,32 2,76 

ANB 1 1  5,26 0,56 
AB-NPg 1 1  8,45 0,86 

NAPg 1 1  170,32 1,47 
SpP-PgA 1 1  80,13 1 ,38 

Sx b 

2,40 
2,57 
3,02 
2,22 
2,92 
3,42 
3,19 
4,83 
5,47 
3 ,13 94,8 % 
6,61 
4,29 

3,92 
3,89 

4,48 
7,43 

7,90 
9,16 

1 ,85 94,2 % 
2,87 94,4 % 

4,88 
4,59 

VERSCHIL GESLAAGD - NIET GESLAAGD; MEISJES 

Afstand 

S-N 
S-Ar 
SNP-A 
SNP-A' 
Go-Pg 
Go-M 
Ar-Go 
M'-A' 
M"-A" 
N-A' 
A'-M 

Index 

l00 
SNP-A 
Go-M 

lO0 
SNP-A 
Go-Pg 

S-N 
lOO 

SNP-A 

100 
S-N 

Go-M 

100 
S-N 

Go-Pg 

Toetsingsresultaat Hoek 

SNA 
NSSNP 
SN-SpP 
SNB 
SNPg 
SNM 
NSGo 
ArGoM 
SN-GoM 
NSAr 
SArGo 
SN-O 

SpP-O 
SpP-GoM 

O-GoM 
+ 1  

-1 
+ 1 -1 

ANB 
AB-NPg 

NAPg 
SpP-PgA 

Toetsingsresultaat 

0,01 < p < 0,02 

Bij het toetsingsresultaat geeft een - teken aan, dat het gemiddelde van de maat bij de geslaagde gevallen kleiner was dan bij de niet geslaagde. 
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TABEL 17. Vergelijking van geslaagde en niet geslaagde klasse II behandelingen bij kinderen tussen 8,5 en 9,5 jaar oud vóór de behandeling 

GESLAAGD 

Afstand 

S-N 
S-Ar 
SNP-A 
SNP-A' 
Go-Pg 
Go-M 
Ar-Go 
M'-A' 
M11-A11 

N-A' 
A'-M 

Index 

lO0 
SNP-A 
Go-M 

lO0 
SNP-A 
Go-Pg 

S-N 
lOO 

SNP-A 

100 
S-N 

Go-M 

100 
S-N 

Go-Pg 

n 

17 
17 
17 
17  
17  
17 
17  
17  
17  
17  
17 

17 

17  

17 

17 

17  

x Sx Sx 

65,35 0,66 2,73 
31,52 0,71 2,94 
44,52 0,85 3,52 
43,94 0,84 3,48 
66,82 0,74 3,06 
60,64 0,75 3,11 
38,62 1 ,00 4,14 
16,59 1 ,13 4,66 
11 ,02 1,03 4,25 
46,19 0,48 1 ,97 
59,49 0,95 3,91 

73,56 1 ,56 6,44 

66,69 1,19 4,90 

147,48 2,58 10,62 

107,95 1,33 5,47 

97,92 1 ,04 4,27 

b Hoek n x 

SNA 17 79,66 
NSSNP 17 70,76 
SN-SpP 17 8,68 
SNB 17 74,34 
SNPg 17 75,38 
SNM 17 71,41 
NSGo 17 104,85 
ArGoM 17 127,75 
SN-GoM 17 36,08 
NSAr 17 124,92 
SArGo 17 143,77 
SN-O 17 14,84 

SpP-O 17 6,22 
SpP-GoM 17 27,41 

O-GoM 17 21 ,24 
+ 1  17 64,95 

-1 17 92,85 
+ 1 -1 17 130,11  

ANB 17 5,32 
AB-NPg 17 9,26 

NAPg 17 171,03 
SpP-PgA 17 79,37 

Voor de verklaring der tabel wordt verwezen naar het onderschrift van tabel 7. 

14 

Sx Sx b 

0,86 3,53 
0,54 2,24 
0,63 2,59 
0,65 2,69 
0,63 2,61 
0,62 2,57 
0,72 2,98 
0,87 3,60 
1,33 5,48 
0,86 3,54 
1 ,27 5,22 
0,88 3,64 

0,74 3,07 
1 ,22 5,04 

1 , 11  4,56 
1,87 7,72 

1 ,80 7,40 
2,37 9,79 

0,61 2,53 
0,94 3,86 

1 ,54 6,36 
1,08 4,44 

NIET GESLAAGD 

Afstand 

S-N 
S-Ar 
SNP-A 
SNP-A' 
Go-Pg 
Go-M 
Ar-Go 
M'-A' 
M"-A" 
N-A' 
A'-M 

Index 

l00 
SNP-A 
Go-M 

l00 
SNP-A 
Go-Pg 

S-N 
lOO 

SNP-A 

100 
S-N 

Go-M 

100 
S-N 

Go-Pg 

-n X 

19 65, 1 1  
19  29,97 
19 45,30 
19 44,82 
19 65,27 
19 59,28 
19 38,94 
19 17,26 
19 9,31 
19 45,58 
19 59,68 

19 76,53 

19 69,42 

19 144,06 

19 110,08 

19 99,88 

Sx 

0,52 
0,66 
0,68 
0,65 
0,65 
0,71 
0,60 
1 , 16 
0,82 
0,64 
1,21 

1,17 

0,82 

1,40 

1,40 

1,00 

Sx b 

2,25 
2,87 
2,94 
2,82 
2,84 
3,10 
2,61 
5,05 
3,58 
2,79 
5,26 

5,1 1 

3,58 

6,1 1  93,5 % 

6, 1 1  

4,37 



Hoek n x Si 

SNA 19 79,38 0,55 
NSSNP 19 71,36 0,75 
SN-SpP 19 9,53 0,74 
SNB 19 73,97 0,51 
SNPg 19 74,35 0,63 
SNM 19 70,44 0,71 
NSGo 19 104,67 0,70 
ArGoM 19 128,07 1,20 
SN-GoM 19 36,84 1 ,24 
NSAr 19 126,39 0,85 
SArGo 19 142,80 1 ,22 
SN-O 19 1 8,23 0,83 

SpP-O 19 8,75 0,77 
SpP-GoM 19 27,33 1 ,07 

O-GoM 19 1 8,60 0,97 
+1  19  68,38 1 ,47 

-1 19 85,44 1 ,80 
+ 1 -1 19  126,21 2,34 

ANB 19 5,44 0,40 
AB-NPg 19 8,69 0,58 

NAPg 19  169,46 1 ,08 
SpP-PgA 19  78,40 0,96 

Sx b 

2,41 
3,26 
3,25 
2,23 
2,76 
3 , 11  
3,04 
5,24 
5,42 
3,69 
5,33 
3,61 

3,38 
4,66 

4,24 
6,39 

7,85 
10,19 

1 ,76 93,5 % 
2,52 92,7 % 

4,70 
4,19 

VERSCHIL GESLAAGD - NIET GESLAAGD; JONGENS - MEISJES 

Afstand 

S-N 
S-Ar 
SNP-A 
SNP-A' 
Go-Pg 
Go-M 
Ar-Go 
M'-A' 
M11-A11 

N-A' 
A'-M 

Index 

l00 
SNP-A 
Go-M 

lOO 
SNP-A 
Go-Pg 

S-N 
lOO 

SNP-A 

100 
S-N 

Go-M 

100 
S-N 

Go-Pg 

Toetsingsresultaat 

p = 0,04884 

Hoek Toetsingsresultaat 

SNA 
NSSNP 
SN-SpP 
SNB 
SNPg p = 0,01685 
SNM 
NSGo 
ArGoM 
SN-GoM 
NSAr 
SArGo 
SN-O -p = 0,01981 

SpP-O -p = 0,04236 
SpP-GoM 

O-GoM 
+ 1  

-1 p = 0,00805 
+ 1 -1 

ANB 
AB-NPg 

NAPg 
SpP-PgA 

Bij het toetsingsresultaat geeft een - teken aan, dat het gemiddelde van de maat bij de geslaagde gevallen kleiner was dan bij de niet geslaagde. 

1 5  
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