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STELL INGEN 

I 

Voor de prognose van de behandeling van een klasse II afwijking volgens 

Angle, vormt de groeipotentie van het aangezicht een belangrijke factor. 

II 

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. 

111 

Een onvoldoende theoretische en technische kennis leidt menigmaal tot een 

onverantwoord vroeg instellen van een orthodontische behandeling. 

IV 

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. 

V 

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. 

VII 

De behandelingsmethode met de edgewise arch techniek volgens Riedel 

kan een belangrijke tijdsbesparing opleveren in vergelijking met de me

thode van Tweed. 



VIII 

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. 

IX 

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. 

X 

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. 

XI 

In het natuurlijke gebit is bij kauwbewegingen een contact aan de niet

functionele zijde niet noodzakelijk. 

XII 

Het is wenselijk dat gedurende de opleiding tot arts meer tijd en aandacht 

wordt besteed aan tandheelkundige aspecten. 

XIII 

De vigerende regeling met betrekking tot de orthodontische hulp aan zie

kenfondsverzekerden is in alle opzichten onvoldoende. 

XIV 

Het steeds meer centraliseren van de energieopwekking is economisch on

getwijfeld gunstig. Echter dient er rekening mee te worden gehouden dat 

steeds grotere bevolkingsgroepen de dupe worden van centraal optredende 

storingen, terwijl de afhankelijkheid van deze voorzieningen steeds toe

neemt. 
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