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Nice, 9 jaar, meldt zich op verwijzing van haar tandarts 
in de praktijk. Drie jaar geleden heeft zij, op 6-jarige 
leeftijd, een ongeluk gehad waarbij haar bovenfront 

werd getraumatiseerd. De 21 is geavulseerd en door de 
dienstdoende tandarts binnen een half uur gereplanteerd en 
gespalkt. De spalk is na drie weken verwijderd. Vervolgens is 
de wortelafvorming van de bovenincisieven gevolgd. De 21 
werd ankylotisch en de wortel resorbeerde, waarbij ook het 
corticale bot grotendeels verdween aan de labiale zijde. Bij 
nader onderzoek constateer ik een goed onderhouden gebit 
met een Angle klasse II/2 afwijking met 2 mm overjet en een 
diepe beet (afbeelding 1-3). De molaarocclusie is links 1 pb 

disto en rechts 1/2 pb disto. De mediaanlijnen van onder en 
boven vallen niet samen: voornamelijk de bovenmediaanlijn is 
naar links verschoven. De tweede wisselfase is goed op gang 
en er moeten nog 7 melkelementen wisselen. De 21 staat in 
infrapositie en wordt alleen nog op zijn plaats gehouden door 
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Een Klasse II/2 met 
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Een 9-jarig meisje komt op verwijzing van haar tandarts omdat zij een 21 heeft 
die door trauma een slechte prognose heeft. Omdat zij ook een beugel nodig zou 
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behandeling kan worden gecombineerd met een oplossing voor de te verliezen 21.  
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Afb. 1-3  9-jarige Nice: Angle klasse II-2 afwijking, overjet 2 mm, diepe beet, mediaanlijnverschuiving onder t.o.v. boven. De tweede 
wisselfase is gaande. De kwaliteit van de 21 is erg slecht ten gevolge van trauma.



28  TANDARTSPRAKTIJK | februari 2019

wat vezeltjes (afbeelding 4-9). De onderfront- en bovenfron-
telementen staan in inversie. De ondercurve is verdiept. Alle 
blijvende elementen, exclusief de derde molaren, zijn aange-
legd (afbeelding 10). De kaakrelatie is disto met een retrogna-
tie van de onderkaak en het profiel vertoont een uitgesproken 
dished-in face met een prominente kin. Haar onderste gelaats-
hoogte is verlaagd en zij heeft een horizontaal groeipatroon 
(afbeelding 11-13). Nice bevindt zich nog voor de puberteits-
groeispurt. 

Behandelplanning
In principe is Nice een normale orthodontiepatiënte met de 
klassieke symptomen die passen bij een Klasse II/2. Haar 
behandeling zal dus primair moeten worden gericht op het 

opheffen van de diepe beet met een opbeetplaat, corrigeren 
van de inversie van het bovenfront met diezelfde opbeetplaat 
waarin ook een protrusieveer is geplaatst, en daarna correctie 
van de overjet met behulp van een activator gevolgd door 
vaste apparatuur om een stabiel behandelresultaat te kunnen 
bewerkstelligen. Hierbij is mijn streven om het dished-in pro-
fiel van Nice zo veel als mogelijk te verbeteren. De grote vraag 
is wat te doen met de 21 die verloren is. Bij een groeiende 
patiënt is het niet wenselijk om een implantaatgedragen kroon 
te maken omdat binnen de kortste keren een hoogteverschil 
zal gaan optreden tussen de 21 en de rest van de tanden. Dit 
kan worden vermeden door te wachten met het plaatsen van 
een implantaat totdat de groei voorbij is, maar dan zal ook ter 
overbrugging een andere prothetische voorziening moeten 

Afb. 4  De radix van de 21 is geresorbeerd waarbij 
ook een gedeelte van de processus alveolaris ver-
loren is gegaan. De kroon hangt nog aan enkele 
vezeltjes aan de mucosa.

Afb. 5-9  Onmiddellijk na avulsie op 6-jarige leeftijd is de 21 gereplanteerd en gespalkt (5). In de loop van de daaropvolgende 
3 jaren is de radix volledig geresorbeerd. De afvorming van de overige incisieven is redelijk normaal.

Afb. 10  Alle blijvende elementen, exclusief de derde molaren, zijn aangelegd. De radices van zo-
wel de 15 als de 25 zijn voor minder dan de helft afgevormd.
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worden gemaakt (etsbrug of spoon denture). In die tussentijd 
zal de processus alveolaris verder slinken, wat botaugmen-
tatie noodzakelijk maakt voordat een implantaat kan worden 
geplaatst. Het is daarom het mooiste als ik Nice een oplossing 
kan bieden die zowel het orthodontische als het prothetische 
probleem in een geïntegreerde mulitidisciplinaire behande-
ling kan oplossen. Op de OPT is te zien dat er nog premolaren 
aanwezig zijn die onvolledig zijn afgevormd waardoor het 
ideale kandidaten zijn om te transplanteren naar de regio 
21. Het parodontaal ligament van een te transplanteren 
premolaar creëert zijn eigen processus alveolaris, wat bij 
Nice erg wenselijk is omdat de buccale botlamel ter hoogte 
van de 21 door het resorptieproces grotendeels ontbreekt. 
Deze botlamel kan terugkeren door regeneratie vanuit het 

parodontaal ligament zonder dat een botaugmentatie moet 
worden verricht. Voor een optimale kans op een succesvolle 
transplantatie moet de wortel van de te transplanteren pre-
molaar ongeveer 75% zijn afgevormd. Omdat dit nog niet het 
geval is voor zowel de 15 als 25, geeft dit mij de tijd om eerst 
een voorbereidende orthodontische behandeling te starten 
waarbij de diepe beet wordt gelicht en de ruimte voor de 
21 wordt geopend. Het lichten van de beet is erg belangrijk 
omdat daarmee wordt voorkomen dat het transplantaat 
overmatig wordt belast door het uitgegroeide onderfront. De 
keuze voor de te transplanteren premolaar laat ik in eerste 
instantie afhangen van de hoeveelheid disto-occlusie bij de 
(pre)molaren. Nice heeft links 1 premolaarbreedte klasse II en 
rechts een halve premolaarbreedte. Ik kies ik er daarom voor 

Afb. 11  De kaakrelatie is disto met een retrognatie van de onderkaak. De 
onderste gelaatshoogte is verlaagd en er is sprake van een horizontaal 
groeipatroon.

Afb. 12  De 21 is door de infrapositie nauwelijks zicht-
baar. De mediaanlijn van de bovenkaak bevindt zich 
links van het midden van het gezicht.

Afb. 13  Het profiel vertoont een uitgesproken dished-
in face met een prominente kin.
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om de te transplanteren premolaar van de linkerzijde te halen 
omdat ik dan uiteindelijk sagittaal het minst in de problemen 
kom met het sluiten van het diasteem. Met de activator wordt 
rechts een neutro-occlusie bewerkstelligd en links blijven een 
halve premolaarbreedte disto-occlusie en een te grote over-
jet over. Na extractie van de 25 is reciproque sluiten van het 
diasteem 25 gemakkelijk en voorspelbaar, waarbij uiteindelijk 
op de cuspidaten links en rechts een neutro-occlusie ontstaat, 
de overjet wordt gecorrigeerd en bij de molaren links 1 pre-
molaarbreedte disto-occlusie overblijft. Met die wetenschap 
in het achterhoofd moet tijdens de reguliere orthodontische 
behandeling de ontwikkeling van de 25 goed worden gevolgd 
zodat transplantatie op het juiste moment kan worden uitge-
voerd (wortelafvorming maximaal 75%). Volgens het thans 
geldende protocol wordt de 25 na 6 weken met composiet 
omgevormd tot een spiegelbeeld van de 11. Hierbij mag het 
glazuur van de premolaar niet worden beslepen om onge-
wenste temperatuurstijging in het parodontium te vermijden. 
Meteen aansluitend moet het transplantaat orthodontisch 
worden belast, waarna de behandeling op de normale ma-
nier kan worden afgerond. Om tot een voorspelbaar en goed 
behandelresultaat te kunnen komen is Nice in teamverband 
behandeld. De orthodontische behandeling is door mij ge-
daan, de transplantatie door parodontoloog Dick Barendregt 
en de vormcorrectie door restauratief tandarts Marcel Linsen.

Behandeling
Nice en haar ouders liepen warm voor het idee om in een 
overzichtelijk behandeltraject zowel het orthodontische als 

het prothetische probleem op te lossen. Om een premolaar te 
kunnen transplanteren moest eerst de beet worden gelicht en 
de ruimte ter plaatse van de 21 worden geopend. Na extrac-
tie van de 21 werd een opbeetplaat met een protrusieveer 
achter het bovenfront geplaatst. Tijdens het lichten van de 
beet werd het bovenfront geleidelijk naar voren gekipt door 
de protrusieveer bij elke controle te activeren. Toen na zeven 
maanden de beet voldoende was gelicht en het bovenfront ge-
noeg eversie had gekregen, werden brackets geplaatst van 14 
naar 25. Met behulp van een push coil werd het diasteem ter 
plaatse van de 21 groot genoeg gemaakt om een transplantaat 
te kunnen plaatsen. Tijdens dit proces moest Nice de opbeet-
plaat gewoon blijven dragen omdat anders de diepte van de 
beet meteen zou relapteren. Via een röntgenfoto werd vastge-
steld dat de radix van de 25 voldoende was afgevormd om het 
element te kunnen transplanteren (afbeelding 14-15). Een jaar 
na het plaatsen van de opbeetplaat werd de 25 naar de plaats 
van de 21 gebracht. Nice moest de opbeetplaat na de trans-
plantatie 24 uur per dag blijven dragen om te voorkomen dat 
de getransplanteerde tand direct na de ingreep te zwaar zou 
kunnen worden belast door het onderfront. 

Zes weken na de transplantatie is de 25 omgevormd tot een 
21. In eerste instantie lijkt het alsof de opbouw aan de gingi-
vale kant veel te lang is gemaakt. Dit is slechts schijn omdat 
er nog secundaire eruptie plaats gaat vinden bij de 11 en de 
gingivarand van de 21 nog wat zal zakken als de wortel van de 
25/21 naar palatinaal wordt getorqued. (Afbeelding 16-20)

Inmiddels was Nice begonnen aan haar puberteitsgroei-
spurt en was de onderkaak spontaan meer naar voren geko-

Afb. 14  De beet is gelicht met behulp van een opbeetplaat en 
de ruimte voor de 21 is geopend met vaste apparatuur.

Afb. 15  De wortel van de 25 is voldoende 
afgevormd om te kunnen transplanteren.

Afb. 16-18  De 25 staat op de plaats van de 21 en is gefixeerd met behulp van een kruislingse hechting. De passing in de alveolus is zodanig dat 
het parodontium geen direct contact maakt met het bot om ankylose te voorkomen.
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Afb. 19-20  Na 6 weken is de 25 opgebouwd tot een 21. De opbeetplaat is nog steeds in situ om verdieping van de beet te 
voorkomen totdat de vaste apparatuur in de onderkaak wordt geplaatst. Afb. 21  De parodontale spleet loopt mooi door en 
de wortel netjes afgevormd. De pulpa is coronaal geoblitereerd wat een indicatie is voor vitaliteit.

Afb. 21  De parodontale spleet loopt mooi door en de 
wortel netjes afgevormd. De pulpa is coronaal geobli-
tereerd wat een indicatie is voor vitaliteit.

Afb. 22-25  Door vaste apparatuur onder en boven in combinatie met chain astics en intermaxillaire elastieken wor-
den de diastemen gesloten en de occlusie op de juiste manier ingesteld.
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Afb. 26  De angulatie van de radices is bijna goed. De derde molaren ontwikkelen zich goed.

Afb. 27-31  Er is een goede frontrelatie bereikt. De mediaanlijn van onder en boven wijkt 1 mm af naar de non-extractiekant. De 
gingivahoogte van de 11 en 21 loopt net niet helemaal gelijk. Het profiel is aanzienlijk verbeterd en bij lachen is het bovenfront goed 
zichtbaar.
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men doordat de diepe beet was opgeheven. Daarom besloot 
ik geen activator te maken, maar om meteen vaste apparatuur 
in de onderkaak te plaatsen om zodoende, in combinatie met 
het dragen van klasse II-elastieken een goede occlusie en 
overjet te kunnen bereiken (afbeelding 21-26). 

Gaandeweg de behandeling bleek dit een goede beslis-
sing te zijn geweest. Drie jaar na het plaatsen van de eerste 
beugel was een goede frontrelatie bereikt met de voorspelde 
neutro molaarocclusie rechts en disto molaarocclusie links. 
De mediaanlijn van onder en boven valt net niet helemaal 
met elkaar samen en wijkt 1 mm af naar de non-extractiekant, 
hetgeen ongewoon is. De gingivahoogte van de 11 en 21 loopt 
net niet helemaal gelijk. Bij percussie klinkt de 21 normaal en 
parodontaal is de situatie normaal. Het profiel is aanzienlijk 
verbeterd en bij lachen is het bovenfront goed zichtbaar 
(afbeelding 27-31). Op de röntgenfoto’s is te zien dat de 
wortel van de 25 zich goed heeft afgevormd en dat de pulpa is 
geoblitereerd. Dit is belangrijk omdat obliteratie een duidelijk 
signaal is dat de pulpa vitaal is gebleven. Door de orthodonti-
sche behandeling zijn de wortelpunten van de overige boven-
incisieven enige mate geresorbeerd. 

Na debonding van de vaste apparatuur zijn achter het 
boven- en onderfront bonded retainers geplaatst, waarbij de 
retainer bij de 21 mooi door de centrale fissuur loopt (afbeel-
ding 32). Om te voorkomen dat het diasteem ter plaatse van 
de 25 zich gaat openen, is ter extra retentie een Essix retainer 
gemaakt die alleen ’s nachts hoeft te worden gedragen. Nice 
en haar ouders zijn erg tevreden met het resultaat.

Evaluatie
In een nog niet zo lang verleden was de keuze bij het verlies 
van een centrale incisief door trauma overzichtelijk: ortho-
dontisch sluiten, een plaatje, een frame of een (ets)brug. Vrij 
recent kwam daar een implantaatgedragen kroon bij en dat 
werd al snel de gouden standaard bij tandvervanging in het 
front als orthodontisch sluiten niet mogelijk of gewenst is. 
Tegenwoordig worden we overspoeld door cursussen die de 
tandarts moeten leren hoe een implantaatgedragen kroon in 
het zo zichtbare bovenfront zo onzichtbaar mogelijk kan wor-
den gemaakt. Blijkbaar is dit niet erg simpel en de redenen 
daarvoor zijn goed te verklaren. Een implantaat is een kunst-
matige vervanging die succesvol is als er sprake is van een 
‘ankylotische’ verbinding tussen implantaatoppervlak en bot 
waardoor de voorziening niet meegroeit met de rest van het 

dento-alveolaire complex en daarom ook niet orthodontisch 
kan worden gecorrigeerd als de stand niet optimaal is. Vaak 
zal via microchirurgische procedures voor vermeerdering 
van harde en zachte weefsels moeten worden gezorgd. Dit is 
pas mogelijk als de patiënt voldoende is uitgegroeid, waar-
door jonge traumapatiëntjes eerst een flink aantal jaren met 
een tijdelijke voorziening zullen moeten functioneren, terwijl 
rondom de getroffen alveolus verder weefselverlies optreedt. 
Een transplantaat is daarentegen een biologische vervanging 
van de verloren tand met een intact parodontaal ligament. 
Dit ligament zorgt ervoor dat de tandkas en de weke delen 
weer worden opgebouwd na transplantatie. Hierdoor groeit 
het transplantaat mee met de rest van het dento-alveolaire 
complex en kan de stand orthodontisch worden gecorrigeerd 
naar de meest ideale positie. Doordat het parodontium intact 
is zal op een natuurlijke manier een interdentale papil ont-
staan. Omdat het ideale moment van transplanteren normaal 
gesproken in de tweede wisselfase ligt, kan de patiënt in 1 
multidisciplinaire behandeling zowel orthodontisch als pro-
thetisch worden geholpen zonder tijdelijke tussenoplossing 
en/of extra belastende voorbereidende microchirurgische 
behandelingen om extra hard en zacht weefsel te verkrijgen. 
Daarom is de gouden standaard voor het vervangen van een 
verloren centrale incisief niet langer een implantaatgedragen 
kroon, maar de transplantatie van een premolaar.

Afb. 32  Ter retentie is de bonded retainer in de bovenkaak in de centrale fissuur van het getrans-
planteerde element geplaatst.


