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Inleiding
Er is in de tandtechniek veel veranderd sinds in 1911 de brochure "Vak of geen vak"
verscheen. Daarvóór was de tandtechniek louter ondergeschikt aan de tandheelkunde,
maar er zette een ontwikkeling in een andere richting in . De ontwikkeling heeft zich meer
en meer versneld. een stroomversnelling waarin de tandtechniek zich nog steeds bevindt.
Wil zij haar koers voor de toekomst bepalen , dan zal de tandtechniek haar huidige positie
nauwkeurig dienen te analyseren . Met andere woorden: wat is de plaats van de tandtechnicus binnen de huidige tandheelkundige zorg van vandaag en wat zal zijn plaats morgen
zijn?
Een van de factoren die het antwoord op die vraag bepalen is de relatie tandtechnicustandarts . De relatie heeft vooral de laatste jaren een stormachtige ontwikkeling doorgemaakt. De hulpkracht uit 1977, zo genoemd in een jubileumuitgave ter gelegenheid van
100 jaar tandheelkundig onderwijs , is steeds meer een moderne ondernemer geworden .
De huidige opleiding in de tandtechniek bereidt hem daar uitstekend op voor. Het
tandtechnisch onderwijs is gaandeweg op een hoger plan geraakt; ze voldoet daarmee aan
de steeds hogere eisen die de techniek stelt. Deze opwaardering, gecombineerd met het
feit dat de tandtechniek in het tandheelkundig onderwijs aan de universiteit nauwelijks
aan bod komt, betekent in de praktijk dat de relatie tussen de tandtechnicus en de tandarts
in toenemende mate wordt gekenmerkt door wederzijdse erkenning en samenwerking.
Hoe krachtiger de ontwikkeling van de tandtechniek en tandtechnisch onderwijs en hoe
zelfstandiger daardoor de positie van de tandtechnicus io zijn relatie tot de tandarts , des te
sterker de noodzaak voor de tandtechniek - aan te geven op welk kompas zij vaart. Een
van de wijzers van dat kompas is de terminologie. De vraag of er een overzicht zou zijn te
maken van de in de tandtechniek gebruikelijke termen heeft aan het vervaardigen van
deze scriptie ter afsluiting van de opleiding aan het Instituut Vakopleiding Tandtechniek
ten grondslag gelegen . Het antwoord ligt voor u: een Codex Tandtechniek. De schrijver
heeft een aantal keuzen moeten maken. Immers. de opdracht leek zo eenvoudig: verzamel
zoveel mogelijk gegevens. inventariseer en orden ze op een overzichtelijke wijze. maar
zowel het eerste als het laatste bracht de nodige problemen mee .
Hoe baken je het onderwerp af - wat behoort nog tot het vakgebied van de tandtechnicus,
wat tot dat van de tandarts? Wordt het zuiver een woordenboek , een technisch handboek
of een combinatie van beide? Op welk niveau cn hoe uitgebreid behandel je de voorradige
stof' Uiteindelijk werd gekozen voor het samenstellen van een theoretisch alfabetisch
naslagwerk dat zich qua strekking en niveau vooral richt op (aankomende) tandtechnici.
Deze codex kan. uitgaande van een zekere basiskennis bij de lezer, dienen als :
geheugensteun voor tandtechnici in opleiding;
naslagwerk voor de praktizerende tandtechnici; en
geheugenopfrisser voor de tandtechnici die enige jaren uit het vak zijn geweest of van
afdeling veranderen.
Doel van dit werkstuk is bij te dragen aan een grote re efficiency in de tandtechniek . Dat
doel kan worden bereikt. indien binoen het vak een eensluitend gebruik wordt gemaakt
van termen en definities zoals in deze codex worden aangedragen . Zou dat gebruik zich
tevens uitstrekken tot contacten met tandartsen, dan wordt daarmee een breder doel
gediend: het bevorderen van een optimale samenwerking tussen tandtechnicus en tandarts .
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A, 1. één der bloedgroepen; 2. punt in het
bijzonder het diepste punt tusse~ spina
nasalis anterior en de prostioncurvatuur;
3. ampère; 4. articulair , articularis, -re.
A, angström (! Á = 10.10 meter) .
a, arterie.
AC, alternating current (E.) = wisselstroom.
ac, acid. (E.) = zuur.
ADA, American Dental Assosiation (E.)
AFP, Asthetik, Function, Phonetik (0 .)
aq. aqua (L.) = water
Art., articularis, -re (L.) , articulair
AWBZ, Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
AZS, autonoom zenuwstelsel.
Aangezichtsbeenderen , de botstukken die
het frontale deel van de schedel vormen.
Aangezichtsschedel,
splanchnocranium ,
het deel van de schedel dat het aangezicht vormt.
Aangezichtszenuw, n. facialis, 7' hersenzenuw, die de gelaatsspieren innerveert.
Aangietbare stiften/Legeringen, stiften of
legeringen die meestal bestaan uit edelmetalen en die "zelfhardend" zijn door
voorverwarming.
Abaxiaal (L. ab = vanaf; axis = as), naast
de as .
Abces , (L. abscessus), opeenhoping van
pus in een onnatuurlijke holte van het
lichaam; Interradiculair -, abces tussen
de wortels van een element; Parodontaal
-, abces in het parodontium; Peri apicaal
-, abces aan de wortelpunt van een element; Pericoronair -, abces in het tandzakje van een element.
Abdomen (L.), buik.
Abducens (L.) , afbuigend, afvoerend .
Abductie (L.) , het wegvoeren.
Abductor (L.), een spier die het mogelijk
maakt zijwaarts te bewegen.
Aberratie (L. aberratio), afwijking .
Abrasie (L. abrasio) , het afslijten of afgesleten zijn van gebitselementen.
Abrasive (E.), I. afslijpend; 2. polijst- of
slijpmiddel.
Absorberen (L.) , I. binden op chemische of
fysische wijze; 2. in zich opnemen .
Accessorius (L.), toegevoegd.
Accumulatie (Fr.), opeenhoping.
Acidofiel (Gr.), eenvoudig zure stoffen bindend.
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Acidum (Gr.), zuur.
A cire perdue (Fr.), de verdwenen was van
het gietproces.
Acognesie, acologie (Gr. akos = geneesmiddel; gnosis = kennis; logos = rede) ,
leer der geneesmiddelen .
Acryl, zie acrylaat.
Acrylaat, een polymerisatieproduct van
derivaten van acrylzuur; zie ook polymethylmetacrylaat.
Acrylzuur, CH, = CH .COOH, onverzadigd organisch zuur, kookpunt 1400 C;
de derivaten zijn grondstoffen voor
kunstharsen .
Actieve zijde, kauwzijde , die zijde waar de
onderkaak tijdens haar laterale excursies naar toe wordt bewogen ; zie ook
balanszijde .
Activator , I. organische of anorganische
stof die een reactie of enzymatisch proces in werking stelt of versnelt; 2. Cs
nachts gedragen) passief orthodontisch
regulatie-apparaat met een drie-dementionale werking op de boven- en onderkaak tegelijk (Andressen-Häupl) ; vgl
monobloc.
Activeren, het verhogen van de spanning
bij een regulatieapparaat door het aandraaien van de schroef of het buigen van
de draad .
Adamantine (Gr. adamas = diamant),
tandglazuur , email.
Adamantinoom (Gr.), gezwel uitgaande
van de tandglazuurvormende cellen .
Adams-klammer , gebogen draadklammer
die wordt gebruikt bij een partiële prothese of bij orthodontische apparatuur,
deze gesloten klammer die retentie geeft
door twee extensielussen op de approximale vlakken, wordt veel toegepast.
Adaptie (L. adaptare = aanpassen), aanpassing; Technische -, het doen aansluiten van randen van vullingen, kronen,
enz.
Adapter (E.), instrument om banden aan de
gebitselementen te doen aansluiten (bv.
bij orthod.).
Additief(ve) , (L. = additio) , optellend, toevoegend; - kleurmethode, het bij ceramiek wit en zwart mengen , waardoor
men enkelvoudig grijs krijgt (lage translucentie); - opwastechniek het vormen
van een waspatroon door steeds de juiste
hoeveelheid was op te brengen tot de
beoogde vorm is verwezenlijkt, er wordt
nauwelijks was afgeschraapt in tegenstelling tot de substractieve methode .
Adductie (L. adducere = naar zich toe trekken), binnenwaartse beweging van een
lichaamsdeel, het aanvoeren.
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Adductor (L.), spier die adductie mogelijk
maakt.
Adentaal (Gr. a- , an- = niet , geen , zonder ;
L. dens , van Gr. odontos = tand), tandeloos.
Adhesie (L. adhaesio = verkleving) nauw
contact tussen twee materialen , afhankelijk van moleculaire krachten .
Adoraal(L. ad = naar , bij; os , oris =
mond), in de richting van ofbij de mond .
Adsorbens (L.), stof die gemakkelijk kan
adsorberen.
Adsorberen (L. ad = naar , bij ; sorbere =
zuigen), het aan de oppervlakte binden
van een stof door een andere stof zonder
chemische bindingen; aantrekken .
Adsorptie , oppervlakkige binding van twee
stoffen.
Aërosol(Gr. L. aer- , aero- , aëro- = lucht ,
gas ; L. solutio = oplossing) , een oplossing van een vloeistof in een gas, bv bij
verstuivers.
Afbindexpansie , vergroting van het volume
tijdens het hard worden van bv. gips.
Afdruk , negatieve weergave van de kaken,
al of niet met elementen of gedeelten
daarvan , de afdruk dient meestal ter verkrijging van een gipsmodel (positief)
voor analyse of als werkmodel. Functionele of Fysiologische - , afdruk met behulp van een individuele lepel waarbij
een zeer nauwkeurige weergave van de
details wordt verkregen en waarbij veel
aandacht wordt besteed aan de weefsels
die in beweging zijn, de randlengte
wordt bepaald door de bewegingsvrijheid van spieren en frenuli; Mucodynamische - , afdruk waarbij de indrukbare
weefsels bewust worden belast met stug
afdrukmateriaal; Mucostatische -, afdruk waarbij de indrukbare weefsels
ontzien worden en dus niet verplaatst;
Partiële -, gedeeltelijke afdruk van een
tandboog; Totale -, afdruk van een volledige kaakboog.
Afdruklepel, houder of instrument om afdrukmateriaal bijeen te houden en ter
plaatse te brengen ; Confectie-, voorgevormde lepel, in de handel verkrijgbaar
in diverse maten en vormen; Individuele
-, lepel gemaakt voor één persoon.
AfdrukmassaJMateriaal , massa of materiaal dat wordt gebruikt om een afdruk
te maken , dit kan elastisch zijn (elastomeren, rubbers, agar-agar, enz.), hard(afdrukgips) of thermoplastisch (was ,
stens) .
Afferens (L. afferent), toevoerend; i.t.t. efferent.
Affiniteit (L. affinitas = verwantschap) ,
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aan tre kkingsk rach t.
Afstralen , het met behulp van perslucht en
fijne korreltjes (aluminiumoxyde, korund, glasparels, etc .) bv . metaal ontdoen van inbedmassa of oxide; syn.:
zandstralen.
Afwijkingen van onder- en bovenkaak,
naast de indeling volgens Angle(zie aldaar) is de volgende indeling te gebruiken:
groep 1: afwijkingen van de kaken ten
opzichte van elkaar ;
groep 2: afwijkingen van elementen in
iedere kaak afzonderlij k
groep 3: afwijkingen van de elementen
in beide kaken ten opzichte van
elkaar;
groep 4: overige afwijkingen.
Afzuren, verwijderen van sulfiden en oxyden van metaal met behulp van een
zuurbad.
Agaat , mineraal van kiezelzuurlagen , dat
wordt gebruikt voor spatels en ten behoeve van het aanmengen van ceramiek
en silicaatcement.
Agar-Agar , uit zeewieren verkregen geleiachtige stof, die wordt gebruikt voor het
vervaardigen van afdrukmassa, dupliceermassa, voedingsbodems , seperatiemiddel, enz.
Agenesis (Gr. agenesie) , het achterwege
blijven van de normale ontwikkeling van
een orgaan of een gedeelte daarvan , bv .
een gebitselement, vaak de laterale incisief of de derde molenaar.
Agens (L. agere = handelen), werkzame
stof of bestanddeel.
Agent(e), agens.
Ageusie (Gr. a- = niet, geusis = smaak) ,
verminderende smaakwaarneming.
Aggregatietoestanden, toestanden waarin
een stof zich kan bevinden , te weten:
gasvormige, vloeibare , vaste en de colloïdale toestand .
Agitans (L.), onrustig.
Agiteren (L.), onrustig maken, bewegen.
Agomphiasis, agomphosis (Gr. a- = niet ,
gomphosis = spijker, benige wig) , het
los staan van gebitselementen; zie ook
anodontie.
Agonist (Gr.), spier die een bepaalde beweging veroorzaakt door contractie, deze
kan weer worden tenietgedaan door de
antagonist(zie aldaar).
Airbrasive (E.), het verwijderen van tandaanslag door middel van een krachtige
luchtstroom en aluminiumoxyde met
zand.
Akestoom, wild vlees .
Albametaal, edelmetaallegering met als beOKTOBER 1986

langrijkste bestanddelen zilver en palladium en als toevoegingen goud , platinametalen , koper , zink , tin en cadmium.
Alfahoek , hoek tussen de lijnen door nasion-sella en gnathiongonion(cefalometrie).
Alginaat , natriumzout verkregen uit zeewier en aangevuld met gips, natriumfosfaat , carbonaten en diatomeënaarde , dit
geeft met water een irreversibele elastische gel , die wordt gebruikt voor afdrukken.
Alkaliën , loogzouten; in de scheikunde
noemt men alkaliën of basen die verbindingen welke wanneer ze met een zuur in
aanraking komen lakmoespapier blauw
kleuren .
Alkannarood, rode kleurstof gewonnen uit
de alkannawortel , wordt gebruikt in modelleerwas.
Allergie (Gr. allos = onder, ergon = werking) toestand van overgevoel igheid
voor bepaalde stoffen .
Alloy (E.) , Legering van meerdere metalen; Amalgaan-, poeder of vijlsel; Chrome-Cobalt-, legering voor frames en platen; Eutectic-, legering waarbij het
smeltpunt van de legering lager is dan
dat van de metalen in dat mengsel.
Alters Lateraal, aan de andere zijde.
Alternans (L.) , alternerend , wisselend.
Aluminium , zie blz. 78 .
Aluminiumglasionomeercement, zie cement.
Alveodentalis, Alveodentaal (L. alveus =
hol, dens = tand) , met betrekking tot de
tandkas.
Alveolectomie (Gr. ectome = uitsnijding),
het chirurgisch wegnemen (volledig) van
de processus alveolaris .
Alveolus (L.) , alveole , kleine holte: - Dentalis, tandkas.
A-Lijn, overgang in het slijmvlies van het
zachte gehemelte (palatum moiIe) naar
het harde gehemelte (palatum durum),
die meestal herkenbaar wordt bij het uitspreken van de letter A.
Alternans (L.) , om en om.
Amalgaan (Arab.), legering van onder andere kwik, zilver, tin, koper en zink. Dit
wordt gebruikt als vulmateriaal in caviteiten.
Ambivalent (L. ambo = beide , valens =
werkzaam , sterk), dubbelwaardig, twee
verschillende mogelijkheden tegelijkertijd .
Aminnuoride, zie fluoride .
Amorf, (Gr. a- = niet , geen, zonder , morphe = vorm) , vorm- of structuurloos.
Ampère, stroomsterkte .
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Amputatie, operatieve verwijdering van
uitwendig lichaamsdeel door afsnijding;
verwijdering van de kroonpulpa , terwijl
de wortelpulpa blijft zitten (partiële pulpectomie); Mortaal - , pulpa-amputatie
nadat de pulpa is gedevitaliseerd en gemummificeerd; Vitaal -, amputatie van
de kroonpulpa , waarna de vitale wortelpulpa met een passende wondbehandeling wordt verzorgd .
Amylase, zetmeel.
Amylum (Gr.) , zetmeel.
Anaesthesia (Gr.), gevoelloosheid .
Anaforese (Gr.) , electroforese , de beweging van de anionen naar de kathode .
Analyse (Gr.), ontleding, onderzoek.
Anatoform systeem , berust op de gedachte
dat het tandmodel (met name de centrale incisieven) wordt bepaald door de gezichtsvorm , men onderscheidt drie
hoofdvormen, vierkant. ovaal en
driehoekig.
Anatomie (Gr.), ontleedkunde , kennis van
de samenstelling en bouw van het lichaam.
Angle, Classificatie volgens -,
I: neutrorelatie;
2 1: distorelatie met protrusie van het bovenfront ;
2,: distorelatie met retrusie van het bovenfront;
3: mesiorelatie.
Ángström, zie Á.
Angulair L.), hoekig .
Anhydriden (Gr. an-. = niet, hydor = water). stoffen die samen met water zuren
vormen of waaraan water is onttrokken.
Anhydriet, watervrij gips.
Animaal zenuwstelsel , het deel van het zunuwstelsel dat de somatische functies en
de betrekkingen tot de buitenwereld
verzOïgen.
Anion (Gr.) , negatief geladen deeltje in
een electrolytische oplossing.
Anisodontie (Gr. anisos = ongelijk , odous
= tand), ongelijk gebitselementen , zoals
bij de mens.
Anker, verbinding tussen een partiële prothese (soms een brugdeel) en de nog
aanwezige natuurlijke elementen, dit
voor steun en retentie én voor overbrenging van de daarop uitgeoefende krachten naar het parodontium; - onderdelen,
occlusale steun , armen en lichaam (minor connector) als verbinding tussen
prothese en anker , waarbij de armen
twee functies kunnen hebben , nl. steun
(boven de meetlijn) en houvast (onder
de meetlij n); Tertiair - , schroef of stiftje
waarmee een primair en een secundair
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anker met elkaar worden verbonden;
Doorlopend -, aan linguale zijde doorlopende verbinding tussen twee ankers;
Half om half - , een modificatie van een
meetlijn l-of2- anker door een scheiding
te maken in 2 meetlijn 1 armen en steunen; Meetlijn 1-; Meetlijn 2-; Meetlijn 3
-, zie meetlijn ; Open ring -, anker met
éé n arm, die vanaf de occlusale steun
ringvormig om het element grijpt; Precisie-, verbinding tussen kroon en partiële
prothese (of afneembare brug) ; Samengesteld - , bv bij een telescoopkroon ; Teruggrijp of Back Action - , anker waarbij
de minor connector is verbonden met de
ankerpunt(tip) om vandaaruit de rest
van het anker terug te laten lopen om het
element heen ; Equipoise -, zie aldaar ;
zie ook bij New en Roach.
Anode (Or.), de positieve electrode, i.t.t .
de kathode.
Anomalie (Or.). afwijking.
Antagonist (Or. antagonisma = strijd), I.
chemisch(genees)middel dat de werking
van een ander middel opheft; 2 . spier
met tegengestelde werking ten opzichte
van een andere spier; 3. gebitselcment in
de ene kaak dat articuleert met een element uit de andere kaak.
Anterior (L.), vóór; - Guide (E.) , inci sale
geleiding; Adjustable - Guide (E), verste lbare incisale geleiding.
Antero- (L.), vóór; - Lateralis , voor-opzij;
- Mediaal. vóór-midden.
Anti- (Or.), tegen .
Anti-monsoncurve (E .), compensatie-curve met de kromming gericht naar crani aal.
Anti-vloeimiddel, middel dat te gebruiken
is bij solderen op plaatse n waar geen
soldeermetaal mag vloeien.
Antrum van Hoghmore, bovenkaaksholte.
Antrum (L.), holte .
Aorta (L.), grootste lichaamsslagader.
Apectomie, zie apex-resectie .
Apertognatie (L. apertus = open, Or. gnathos = kaak) , open beet.
Apertura (L.), opening.
Apf-techniek , een systematische opstelmethode voor de vervaardiging van een volledige prothese met behulp van een middenwaarde articulator.
Apex-Resectie (L. tandhk.) wegnemen van
een wortel punt.
Apicaal , op of van een punt of top.
Aplastisch element, onvolledig gevormd
element, bv . een kegeltandje.
Apparatuur, hulpmiddelen ter correctie
van afwijkingen van het gebit; Myofunctionele-, zie activa tor; Orthodontische-,
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hulpmiddel ter correctie van gebitselementen ; zie ook plaatapparatuur; Vaste
-. regulatie-apparatuur die vast gecementeerd wordt via banden of via de
etstechniek. i.t.t. tot de uitneembare apparatuur.
Appositie (L. appositio = het aanzetten).
toenemen aan de buitenkant, aangroeien.

Approximaal (L. aa = naar , bij, proximus
= dichtsbijzijnde), grenzend aan;-vlak.
de naar het buure lement gerichte zijde;
- Cristae, zie triangulaire lijst en.
Aqua (L.), water.
Arcon-articulator, articulator waarbij de
onderkaak beweegt.
Arcus (L.). boog.
Argentum (L.) , zilver, zie blz. 78.
Arrow Point Tracing (E.). zie Ootischeboogregistratie .
Arteriae (L.), slagaders, bloedvaten die het
bloed van het hart afvoeren.
Arterieklem, kocher , oorspronkelijk gemaakt om een arterie af te klemmen, in
de tandtk . wordt de - gebruikt om de
metalen onderbouw van een metaalceramiekkroon vast te houden om dan gemakkelijk de ceramiekmassa op de onderbouwaan te bre ngen.
Articulatie (L. articulatio = gewricht) , he t
glijdend contact tussen één of meer elementen van de onderkaak met één of
mee r elementen van de bovenkaak; Gebalanceerde - , het gelijktijdige en gelij kmatige (dynamisch) contact tussen de
knobbels en de incisale randen van de
elementen van onder- en bovenkaak in
harmonie met de kaakgewrichten en het
neuromuseulaire systeem, tijdens articulatie bewegingen; Unilatarale gebalanceerde - , een gelijktijdig dynamisch contact tusse n de elementen van onder- en
bovenkaak aan de actieve zijde, waarbij
aan de niet-actieve zijde geen contact is .
Articulatiepapier of -zijde. dunne van
kleurstof voorziene strip om articulatiecontacten mee te registreren.
Articulator . toeste l waarmee men de ruimtelijk relatie zowel tussen de kaken onderling als ten opzichte van de kaakgewrichten tracht te reproduceren en waarmee men in staat is de individuele bewegingen van de onderkaak na te bootsen
(Derksen); - gewricht , da t deel van de
articulator waarmee men de condylusbaan kan nabootsen; Individuele instelbare -. articulator waarbij de gewrichten
en evt. de incisale geleiding per persoon
kunnen worden aangepast.
Articuleren , het met behoud van contact
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bewegen van gebitselementen van de
onderkaak langs de elementen van de
bovenkaak .
Asbestpapier. papier dat gebruikt wordt
aan de binnenzijde van een gietmoffel
om de inbedmassa te kunnen laten expanderen , asbeststof is slecht voor de
longen er zijn andere mogelijkheden ,
zoals asbestvrij papier.
As-kenmerk, stand van de verticale tand-as
van de eerste en tweede incisivi, resp .
lateraal en dorsaal.
Atrofie(Gr. atrophos = slecht gevoed) , het
slinken of geslonken zijn van weefsel al
of niet gepaard gaande met degeneratie ,
schrompeling.
Attachment (E.) , verbinding Precision (E.), hulpmiddel voor retentie tussen
bv. een frameprothese en een kroon(precisieverankering), bestaande uit een
patrix en een matrix (zie aldaar) .
Attritie(L. Artritio), voortschrijdend verlies van harde tandweefsels als gevolg
van afslijting door fysiologische oorzaken , bv . kauwen ; zie ook abrasie .
Autoclaaf, apparaat waarin instrumenten
worden gesteriliseerd door middel van
hete stoom .
Autopolymeer , materiaal dat polymeriseert
zonder dat er warmte wordt toegevoerd ,
dit gebeurt met behulp van een activa tor
en een katalysator, men noemt dit
"koudpolymeriseren ".
Avitaal(Gr. a- = niet , L. vitalis = levend),
niet levend .
Axiaal(L. axis = as), in de richting van de
as ; Axiale contouren, omtrekvormen van
bv. een gebitselement.
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B, I. één van de bloedgroepen: 2. borium 3.
diepste punt van de voorzijde van de
benige kincontour , supramenalis.
b, bar (lb = 1 dyne/cm 2), eenheid van druk
Babbitmetaal , legering met een laag smeltpunt (220° C) van antimoon, tin en koper. Modelmateriaal.
Back Action Clasp (E.) , éénarmig anker
waarbij het element bijna volledig omvat wordt , tweederde ligt boven de meetlijn , en éénderde (teruggrijpend) onder
de meetlijn, de occlusale steun ligt ten
opzichte van het prothese deel aan de andere kant van het element.
Backing (E.) , metalen steunplaat (rail)
voor het bevestigen van ceramiek of
kunststof facings.
Balanscontacten, de contacten aan de balanszijde tijdens articulatiebewegingen.
Balanszijde , de andere kant ten opzichte
van de kauwzijde; bij een volledige prothose moeten bij articulatiebewegingen
de buccale knobbels van de onderprothese contact maken met de palatinale
knobbels van de bovenprothese (volgens
Gysi); syn. heterologene zijde. niet-aktieve zijde, passieve zijde .
Balkwill, Hoek van -, hoek die het vlak van
Bonwill vormt met het occlusievlak (gemiddeld 20°, variërend van 18°-30°.
Band , dunne metalenstrip die om het element wordt gevormd ten behoeve van
een (band)kroon of ter bevestiging van
orthodontische apparatuur.
Bandkroon, kunstkroon waarbij de wand
bestaat uit een gesoldeerde band met
een daaraan gesoldeerd gegoten kauwvlak.
Bar, eenheid van druk (1 dyne/cm 2 = 0 ,987
atmosfeer), 1 bar = 103 milibar.
Bar (E.), beugel, smalle metalen verbinding tussen een linker- en een rechterdeel van een partiële prothese of frame;
- Clasp (E.) , anker dat direct uit de major connector komt; - Kennedy, doorlopend anker dat op de linguale zijde van
de frontelementen rust; Linguale - infradentaal verlopende bar; Palatinale -, beugel die transversaal over het gehemelte
loopt als verbinding bij een partële prothese of als verstijving van twee uitneembare bruggen.
Basaal (Gr. basis = bodem, grondslag) , aan
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de basis liggende.
Base, loogstof die wanneer hij in contact
komt met een zuur . en zout gaat vormen.
Baseplaat (E .), basis voor het opstellen van
een prothese of voor een beetbepaling.
kan bestaan uit plastic of schellak ; syn.
beetplaat.
Beet, morfologische verhouding tussen de
boven- en onderkaak bij maximale occusie; Dek - , beet waarbij de bovenincisivi
de onderincisivi volledig bedekken ;
Diepte - , verwant aan dekbeet , maar
zonder volledige bedekking, End tot end
- , zie kopbeet ; Open -, beet waarbij bij
maximale occlusie de frontelementen
openstaan; Schaar-, normale beet waarbij de bovenelementen iets over de onderelementen heen reiken (psalidodontie); Verdiepte - , een occlusie die later
tot stand komt als zou behoren door afwezigheid van postcanine elementen .
Beetbepaling, het vaststellen van de onderlinge verhouding tussen boven- en onderkaak in driedementionale richting en
de relatie van de kaken ten opzichte van
de schedel , zyn. registratie.
Beethoogte, verticale afstand tussen onderen bovenkaak.
Beetplaat, zie baseplaat. al of niet met
waswal.
Beetverhoging, 1. vergroting van de verticale afstand tussen de onder- en de bovenkaak , bv. als gevolg van niet goed
persen van een prothese; 2. kunsthars
uitbreiding bij een regulatie-apparaat
aan de zijdelingse delen bv. om ruimte te
creëren voor verplaatsingen in het front.
Beetvork , onderdeel van een facebouw.
Begg, P.R. (orthodontist) , systeem, orthodontische apparatuur met behulp van
brackets en elastisch metaaldraad wordt
gereguleerd.
Behandelingsplan, rapport van de toestand
vóór de behandeling, de te volgen therapie en het te verwachten resultaat; de rol
van de tandtechnicus kan belangrijk zijn
in verband met de technische mogelijkheden.
Bennelt, N.G. (1870-1947 , Engels kaakchirurg): - beweging, zijdelingse verplaatsing van de condylus naar de kauwzijde
bij een articulatiebeweging. ; Hoek van-.
hoek tussen de bewegingsbaan van de
condylus aan de balanszijde en het sagittale vlak. te registreren op het horizontale vlak of via de formule H = sI., + 12
(Hanau) , waarin H = hoek van Bennelt,
S = helling van de condylusbaan.
Benzyolperoxyde, stof gebruikt als initiator
in kunsthars.
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Bevel (E.) , hoek tussen twee vlakken
(scherp of stomp); bij preparaties wordt
vaak als begrenzing een bevel geslepen ;
Contra - , bevel aan de buitenzijde van
een knobbel , bv. bij een onlay.
Beweging, verplaatsing; Contact - , beweging waarbij er contact blijft tussen één
of meer elementen (articulatie) ; Voorwaartse - , proale beweging; Vrije -, beweging zonder contact; Zijwaartse -, laterale beweging.
Bewegingsbaan , weg die een punt of een
lichaam aflegt.
BI- (Gr.) , dubbel.
Bicuspidatus (Gr. bi = dubbel , L. cuspis =
ste kel) met twee uitsteekse ls, bv. een
premolaar.
Biermankroon. facetkroon met kunsth ars
facing.
Bifidus (L.) , in twee delen gespleten.
Bifurcatie (L. bifurcatio), splitsing in twee
wortels of takken.
Bilateraal (L. bilateralis), tweezijdig, in
beide richtingen.
Biologie (Gr. bios = leven , logos = rede),
de wetenschap van het leven en wat
daarmee samenhangt.
Biomechanica, I. wetenschap van de mechanica toegepast op levende organismen; 2. wetenschap die het bewegingsapparaat van mens en dier bestudeert.
Biomet Profil , vlak dat ontstaat door kruising van de Frankforter horizontale met
de lijn nasion-sella .
Biscuit (Fr.), Bisquit (E.) ., gebakken ceramiek vóór het glanzen of glazuren.
Bite-Wing (E.), röntgenopname van de laterale delen van de onder- en bovenkaak
in occlusie .
Biventer (L.), tweebuikig.
Black, G_ V. (1836-1915, tandarts) , indeling
van - , zie vullingen .
Blazersblokje ,opbeet voor prothesedragende blaasmusici.
Blokverankering, starre verankering of
omvatting van gebitselementen ter ondersteuning bv. kronen.
Bodely Movement (E .), verplaatsing van
een element evenwijdig aan zijn eigen
as .
Bonding Agent (E.), stof die de binding
tussen twee verschillende materialen bevordert.
Bonwill, W .G.A. (1833-1899, tandarts) , Articulator van - , de eerste bruikbare articulator; Driehoek van -, gelijkzijdige,
denkbeeldige driehoek die loopt van het
midden van de kaakkopjes en het contactpunt tussen de beide centrale onderincisivi; syn. vlak van Bonwill; Klammer
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van -, vierarmige klammer , dubbele occlusale steunen , voor twee elementen.
Bonyhard-Klammer, zie knopklammer .
Borax, natriumtetraboraat , zout van borium dat wordt gebruikt als vloeimiddel
bij solderen en met de open vlam gieten ,
zie ook vloeimiddelen.
Bordermovement (E.) , grensbeweging.
Borderposition (E.), grenspositie.
Bowen-Hars, kunsthars wat gebruikt wordt
voor composieten.
Box, Boxpreparatie, doosvormige preparatie (approximaal).
Bracket (E.), via een band ofvia de ets methode op het element bevestigd metalen
slotje (orthod .).
Breuksterkte, zie treksterkte .
Breukvastheid, Grens. punt waarop een
metaal bij (trek)belasting breekt.
Brinell-Hardheid, maat voor de hardheid
van een materiaal, met behulp van een
stalen kogel gemeten belasting per mm 2
van de oppervlakte van het ingedeukte
deel.
Brug (tandhk. en tandtk.), vervanging van
één of meer elementen, aan één of meer
natuurlijke elementen bevestigd via één
of meer kronen, gegoten vullingen of
etsdelen.
- Anker, pijler-brugdeel; Doorspoelbare - ,
brug met een duidelijke afstand tussen
tandvlees en dummy/pontic; Ets - , brug
waarbij het tussendeel bevestigd wordt
met op de peilerelementen geëtste delen
("vleugels"); - Pijler, wortel, wortelstomp of implantaat waar de brug geheel
of gedeeltelijk op rust; Semifixed -, brug
waarbij één zijde vast en één zijde los
aan de pijler zit; Uitneembare -, deze
brug bestaat uit twee delen; een primair
deel (vast in de mond) en een secundair
uitneembaar deel , bv. voor gemakkelijke reiniging en afsteuning op de gingiva;
Voorwaardelijke uitneembare -, uitneembare brug die uitsluitend door de
tandarts kan worden uitgenomen, het secundaire deel wordt bevestigd met
schroefjes of stiftjes; Zwevende - , brug
waarbij één zijde niet wordt afgesteund
door een peiler; syn . cantileverbrug .
Bruneren, het aandrukken of pletten van
randen van vullingen . kronen , inlay's,
enz. door een stomp hardmetalen instrument, met de hand of via de boormachine.
Bruxisme (Gr. brychein = tandenknarsen) ,
tandenknarsen, vaak tijdens de slaap als
gevolg van spanningen, soms is er alleen
spanning (centrisch -) , soms wordt de
onderkaak bewogen (excentrisch -) .
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Brygmus (L.), bruxisme.
Bucca (L.) , wang .
Buccaal, aan de wandzijde .
Buitenbeet. beet waarbij de bovenelementen ver of soms geheel buiten de onderelementen vallen .
Bull-Rule (E.), zie inslijpen.
Bumperveer , veer gebruikt in een regulatie-apparaat, met als doel frontelementen te draaien of te protruderen.
Bunsenbrander, gasbrander, veelgebruikt
in de tand techniek om te modelleren , te
solderen, enz.
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C, 1. earboneum, koolstof; 2. celcius, temperatuureenheid ; 3. cuspidaat.
Ca, calcium .
Cal, Kilogram-calorie ; cal. calorie.
CC, kubieke centimeter, milliliter.
Cd, cadmium .
Co, cobalt.
Cu,koper.
CZS, centraal zenuwstelsel.
Calcium, zie blz. 78.
Calorie, cal. oude eenheid van warmte vervangen door de joule (J); 1000 calorieën
(1 kcal of CAL) = 4,1868 kj.
Calva (L.), schedel, hersenschedel.
Camper, Peter, (1722-1789, anatoom te
Groningen), Hoek van -, de hoek gevormd door de auriculonasale lijn (tragion-spina nasalis anterior) en de lijn tussen ophryon en subnasale; Vlak van-, of
camperse vlak, vlak tussen de centra van
de uitwendige gehoorsuitgangen en subnasale.
Canalis (L.), kanaal, kanalen ; canalicus,
kanaaltje.
Caniniform (L.), lijkend op een hoektand ,
zie caninus.
Caninus (L.), tot de hoek behorend , Dens
-, hoektand.
Cantilever , zie brug.
Cappilair (L. capillus = haar), fijn kanaaltje , haarvat.
CapsuIa (L.), kapsel.
Caput (L.), kop, hoofd .
Carabeli, Knobbeltje van -, een knobbeltje
aan de palatinale zijde van de eerste molaar boven (part. hyperod .) .
Carborundum, silitiumcarbide , zeer hard
slijpmiddel.
Carcinogeen, kankerverwekkende stof,
kankerverwekkend .
Carcinoma, Carcinoom, (Gr. karkinos =
kreeft), kanker, kwaadaardig gezwel dat
uitgaat van epitheelweefsel en dat de
neiging heeft tot infiltratie en metastasering (uitzaaiing).
Caries (L.), cariës, tandweefselverval onder invloed van micro-organismen die
op koolhydraten inwerken; - Acuta , eariësproces wat snel en diep gaat; - Chronica, cariësproces dat langzaam verloopt
en oppervlakkig blijft; - Humida, meestal snel verlopende "natte cariës; - Incipies, beginnende cariës, ontkalking maar
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een caviteiten; - Profunda , tot diep in de
dentine gevorderde cariës ; - Sicca,
meestal chronisch verlopende "drogende cariës; Secundaire - , cariës die optreedt bij niet goed aansluitende restauraties; - Superlicialis, oppervlakkige cariës.
Carmichael-Crown (E.), driekwartkroon
met groef en stiftverankering.
Cartilago (L.), kraakbeen .
Cast (E.), CASTING, het gieten,
gietmodel.
Catalysator , zie katalysator.
Caudaal (L. cauda = staart) , aan de kant
van de staart of het lichaamseinde .
Causaal (L. causa = oorzaak), oorzakelijk.
Causticum (Gr. kaustikos = branden),
middel dat brandt of etst.
Caverna (L.), door verweking ontstane
holte (cavus, cava) .
Caviteit, holte in een element ten gevolge
van cariës.
Caviteitspreparatie, verwijderen van carieus weefsel om een holte te vormen
voor een vulling (zie aldaar).
Cavum (L.), holte .
Cefaal (Gr. kephale = hoofd), met betrekking tot het hoofd .
Cel, afgesloten compartiment.
Celsius, A. (1701-1744, Zweeds astronoom) , Thermometerschaal van -,
graadverdeling waarbij (bij I atm.) 0° als
vriespunt en 100° als het kookpunt van
water is gekozen.
Cement (L. ceamentum = gehouwen
steen), 1. wortelcement, de derde harde
tandsubstantie naar glazuur en dentine
bedekt de wortel; 2. tandhk . -, materiaal
waarmee bv. kroon men brugwerk
wordt vastgezet in de mond, al of niet
tijdelijk . Er zijn verschillende soorten
cement, op basis van glas-ionomeer,
zinkoxyde-eugenol, oxydes met fosforzuur, enz. In de tandtk . wordt cement
gebruikt om geslepen facings te bevestigen of brug onderdelen (losse pontic)
vast te zetten.
Centraal, in het midden of betrekking hebbende op het midden; Centrale occlusie ,
zie occlusie; Centrale relatie, zie relatie.
Centralen, middelste twee tanden.
Centric (E.), centrisch, centraal; - Jaw Relation, centrale relatie; - Stop/point, oec1usievlak , resp. punt waar de occluderende knobbel de antagonist raakt.
Centrifugaal (L. centrum = midden, fugere
= vluchten), middelpunt vliedend.
Centrifugaalgietmethode, methode waarbij
het metaal na eerst gesmolten te zijn met
behulp van een vlam, electrisehe moffel
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of hoogfrequente trilling, met behulp
van centrifugaalkracht in de inbedmassa
wordt gegoten .
Ceramiek, tandtechnisch "porselein" , bevat silitiumdioxyde , veldspaat, vloeimiddelen en metaaloxyden (zie aldaar).
Omdat tandtechnisch porselein vrijwel
geen kaolien bevat is het beter om van
ceramiek te spreken.
Cervicaal. met betrekking tot de cervix.
Cervix (L.), hals ; - Dentis, collum dentis.
tandhals.
Chamfer (E.), preparatievorm warbij de
overgang van de axiale wand naar de
outline rond verloopt , veel toegepast bij
metaalceramiekkronen omdat er geen of
nauwelijks metaal zichtbaar blijft (esthetiek!).
Cheilognathopaloschisis (Gr. cheilos = lip ,
rand, gnatoc = kaak, L. palatum = gehemelte , Gr. schisis = kloof), door een
ontwikkelingsstoornis ontstane spleet in
de lip , kaak en gehemelte .
Cheiloschisis (Gr.). gespleten lip, "hazelip" .
Christensen, Fenomeen van -, het verschijnsel dat er bij twee op maat gesneden waswallen (evenwijdig aan het Camperse vlak) bij laterale of voorwaartse
beweging van de onderkaak een wigvormige opening ontstaat in de molenaarstreek , de grootte is gerelateerd aan de
helling van de condylusbaan (soms ook
in het natuurlijke gebit aanwezig; Hoek
van -, hoek die ontstaat tussen twee gebitsbogen of waswallen bij het fenomeen
van Christensen; Sagittaal fenomeen van
-, opening bij voorwaartse beweging van
de onderkaak aan beiden zijden; Transversaal fenomeen van - , opening bij laterale bewegingen, waarbij de opening
naar de balanszijde is gericht.
Chroma (E.), densiteit of dichtheid , kleurverzadiging.
Chroom (L. chromium), zie blz. 78.
Cingulum (L.) , gordel ; - Dentis, basale lijst
van de linguale tandvlakte.
Classificatie , indeling of rangschikking.
Cobalt, zie blz. 78.
Codex, (L,caudex), boek, lijst.
Coffin, W.H. (1853-1916, tandarts), Plaat. orthod. apparaat voor expansie
van de bovenste gebitsboog, door middel van de - Veer, omega vormige veer (I
mm 0).
Cohesie, samenhang, aantrekking van gelijke deeltjes .
Collateraal , zijdelings.
COlloid, lijmachtig.
Collum(L.), hals.
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Combinatiesyndroom, geheel van symptomen bij dragers van een volledige bovenprothese en een vrij eindigende partiële
onderprothese, zoals versnelde resorptie
van de processus alveolaris, uitgroeiende onderelementen, fibrcuse hyperplasie. slechte occlusie en articulatie , uitgroeien van de tuberositas maxillaire en
voorwaartse verschuiving van de onderkaak.
Compensatie, vereffening , elkaar opheffende krachten, tegen elkaar opwegen.
Compensatiecurve , de gebogen lij n van de
elementen in de kaakboog of prothese
(zowel saggitaal als transversaal) , die opgeheven wordt , dus bewegingen mogelijk maakt. door het fenomeen van
Christensen .
Complementair , elkaar aanvullend; Complementaire kleur, kleur die vermengd
met een andere kleur wit oplevert.
Complex Grijs , zie substractieve kleurrnethode.
Composiet. kunststof, vullingsmateriaal ,
waarvan enkele merken onder invloed
van uv licht hard worden. Deze laatste
kunststof wordt ook in de tandtk. gebruikt voor kroon en brugwerk.
Concaaf, hol.
Condylus (Gr. kondylos = knokkels), gewrich tsuitstee ksel.
Condylusas, Axis Condylaris , denkbeeldige
lijn door het kaak kopje waarvan beide
assen elkaar ongeveer bij het foramen
magnum snijden.
Condylusbaan , de baan die de condylus
mandibularis maakt tijdens een beweging van de onderkaak: Laterale-, idem,
aan de kauwzijde is dit een kort traject,
aan de niet-actieve zijde een langere beweging in caudale en mediale richting;
Sagittale -, traject van de condylus bij
een voorwaartse of openingsbeweging,
waarbij het gnation in het midden blijft.
Zie bewegingen van het kaakgewricht.
Condylushoek , dit is de hoek tussen de condylusbaan en de Frankforter horizontale
(30°_50°). Gem. 32°.
Confectiekroon, noodkroon , die soms voor
permanent gebruik wordt aangepast via
buigen, beslijpen of aangieten.
Congenitaal , aangeboren.
Connector (E.), dat deel van de partiële
prothese dat de onderdelen tot één geheel maakt; Major -, bar of plaat waarmee het linker- en het rechterdeel van
een partiële(frame) prothese met elkaar
verbonden worden; Minor - , verbinding
tussen de partiële (frame) prothese en
het anker of altachment.
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Consistentie, mate van vastheid, bv. week ,
stroperig.
Contactallergie, plaatselijke overgevoeligheid voor bv. kunsthars of nikkel.
Contactpositie , een occlusiepositie , Geretrudeerde - , zie scharnieraspositie, met
dat verschil dat hier nog contact is.
Contactpunt , het punt op het element waar
deze een ander raakt.
Contra-(L.) , tegen ; - Bevel. zie bevel.
Convergentie , het samenkomen van twee
of meer lij nen, assen, enz.
Convex, bol.
Copolymeren, polymeren die zijn opgebouwd uit verschillende typen monomeren.
Coronaal, naar de kroon gericht.
Corpus, lichaam .
Coulissenstand, stand waarbij de blijvende
snijtanden naar linguaal staan wegens
ruimtegebrek .
Craquelé, glazuur met barstjes, kan bewust
gemaakt worden of door een fout in de
ceramiekverwerking.
Crampon (Fr.) , bevestigingsmogelijkheid
ingebakken in een ceramiek kunsttand.
Craniaal, naar of aan de kant van de
schedel.
Cranium (L.) , schedel.
Crefcoeurveer, expansieveer (orhtod.)
Christa (L.) , lijst, kam , rand; - Alveolaris ,
scherpe rand van de tandkas ; Approximale -, triangulaire lijsten; - Marginalis
Dentis of Transversalis Dentis, glazuurlijst die van de knobbel naar het midden
van het kauwvlak loopt.
Christobaliet, kwartsmodificatie, toegevoegd aan inbedmassa om de thermische
expansie van de inbedmassa te verhogen
en daardoor de thermische krimp van
het metaal te compenseren.
Cross-Linking (E.) , mengpolymerisatie
waarbij de kettingmoleculen met dubbelverbindingen aan elkaar worden verbonden.
Curing ,(E.), polymerisatieproces.
Curvatura (L.), kromming .
Curve, gebogen lijn; - van Spee , de cirkelboog die vanaf de top van de cuspidaat
over de buccale knobbels van de premolaren en de molaren loopt en vervolgens
de voorzijde van het caput mandibulae
raakt. Compensatie -, zie aldaar; van
Monson, zie aldaar.
Cusped Guide (E.), door de knobbels geleid ; - Articulatie , unilateraal gebalanceerde articulatie waarbij aan de nietaktieve zijde geen contact is.
Cuspid Protection (E.), hoektandgeleiding ,
een articulatievorm waarbij de hoektand
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als afsteuning dient bij het articuleren en
de overige elementen pas in een laat stadium contact maken.
Cuspis (L.) , knobbel , punt. spits.
Cutis (L.), huid syn.: derrna .
Cuvet (Fr.), metalen doos bestaande uit
twee helften met elk een deksel , waar
men modellen in de gips kan gieten om
vervolgens als de was is weggesmolten
een prothese of kroon en brugwerk kan
persen door kunststof aan te brengen in
de open gekomen ruimte .
Cyste (Gr. kystis = zak, blaas), holte, gevuld met een vloeibare of weke substantie , met een goedaardige expansieve
groeI.
Cytologie, ce lIeer.
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d, distaal.
DC , direct current, gelijkstroom.
DNA , desoxyribonucleineacide.
Davis-Kroon , porseleinen confectiekroon.
Defectprothese, prothese ter vervanging of
bedekking van weefsel defecten.
Deformatie, verandering van vorm door inwerking van een kracht.
Degeneratie, dystrofie. regressie , ontaarding.
Dehydratie, uitdroging , wateronttrekking.
Dendriet (Gr. dendron=boom) , uitloper
van een zenuwcel met vele vertakkingen.
Dens (L.), tand , gebitselement; - Adutie.
blijvende elementen ; - Angularis, hoektand; Dentis Anteriores, fronttanden; Bicuspidatus, premolaren ; Dentis Caduei, melktanden ; - Caninus hoektand '
Cuspidatus, hoektand ; Dentes Deeidui :
melktanden , - Boliformis, kegeltand.lneisivus, snijtand ; Dentes Lactales, melktanden , Dentes Molaris. grote kiezen;Multicuspidatus, molaar; Dentes permanentes , blijvende elementen ; Dentes Posteriores , postcaniene elementen ; - Premolaris , kleine kies ; - Sapientiae of Srottinus, verstandskies ; Dentes Supernumerii . overtallige elementen; Dentes
Suplementarii, zie hyperodontie; - Sustentatus , niet geheel of niet doorbrekend
element.
Dentaal , met de tanden gevormd of met
betrekking tot de tanden .
Dental Floss (E.), tandzijde voor reiniging
van de approximale vlakken .
Dental Stone (E .), zie stone .
Dentatus (L.), getand.
Dentaurumschroef, expansieschroef (orthod .) .
Dentine. botachtige substantie die de tandpulpa omgeeft, tandbeen; e r bevinden
zich in de dentine geen bloedvaten.
Dentinemassa. de eigenlijke .. body" van
een kunstkroon wordt hierva n "oemaakt ,
ceramiek of kunststof.
Dentes (L.), meervoud van dens , zie aldaar.
Dentitie, Dentitio(L.), gebit ; Dentitio Decidua, wisselgebit; Dentitio Difficilis .
moeilijke tanddoorbraak ; Dentitio Duplex, dubbele dentitie ; dentitio; Dentitio
Permanens. blijvend gebit ; Dentitio Tarda, derde doorbraak; Permanent Denti-
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tion (E.) , blijvend gebit, Primary Dentition (E.). melkgebit.
Dentium (L.) , van de tanden.
Dentomaxillaire Orthopedie , leer van de
preventie . herkenning en therapie van
vorm en functieafwijkingen van het
kauwstelsel en de toepassing daarvan.
Denture (E.). prothese.
Depressor (L.) , zenuw of spier de resp. de
activiteit van een orgaan vermindert of
omlaagdrukt.
Derivaat , scheikundige stof die afgeleid is
van een andere , eenvoudiger stof.
Derma (Gr.), huid , syn . cutis (L.).
Descendens (L.), afdalend.
Descriptief, beschrijvend .
Desoxyribonucleineacide (DNA), een zuur.
grondstof van de celkern.
Desstuctief, verwoestend.
Devitaal, levenloos, niet vitaal.
Devitalisatie, partiële of gehele opheffing
van de vitaliteit.
Dexter (L.), rechts , rechtszijdig .
Diagnose, Diagnosis (Gr.) , vaststelling van
de aard van de afwijking of ziekte .
Diagonaal, hoekpuntlijn .
Diameter (Gr.), afstand tussen twee zich
tegenover elkaar bevindende punten ,
middellijn.
Diasteem, Diastema (G r. ), ruimte tussen
twee naburige ele menten ; Centraal - ,
ruimt e tussen de ce ntrale incisivi .
Diatorics (E.) , kunstelementen waarbij de
retentie geschied door een holte of chemische retentie (k-H) .
Diepe Beet, zie beet.
Dieptrekapparaat, apparaat om individuele lepels , gebitsbeschermers , e nz. te
maken; na verhitting van een kunststofplaats wordt deze door middel va n luchtdruk op het geprepareerde model gepe rst (soms m.b. v. vacuum) .
Differentiatie, ontwikkeling in een speciale
richting.
Diffusie, dooreenmenging van ongelijksoortige vloeistoffen , gassen of onopgeloste stoffen ten gevolge van moleculaire
beweging.
Digasticus (Gr. gaster = buik). tweebuikig.
Diphyodontie, twee opvolgende dentities ,
zoals bij zoogdieren.
Direct Bone Impression (E .). afdruk van
een vrijgeprepareerd bot voor een implantaatprothese .
Disarticulatie. het uit con tact houden van
postcaniene elementen bij articulatie als
gevolg van hoektandgeleiding.
Disclusie. vgl. disarticulatie, maar hier lig
de oo rzaak soms ook bij andere frontelementen.
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Discongruent. ongelijkvormig.
Discrepantie , wanverhouding , gebrek aan
overeenstemming.
Discus (L.), schijf.
Dislocatie, Dislocatio (L.) , verandering van
plaats.
Dispersie, I. colloidale oplossing van een
vaste stof; 2. kleurenschifting; 3. opruwing van ceramiek vóór het glansprocedé , voor een natuurlijker effect.
Disposable (E .), bedoeld voor éénmalig gebruik .
Distaal, Distalis (L.), verwijderd van het
middelpunt , van het midden van de
tandboog af gezien .
Distaalbeet, klasse 2 volgens Angle .
Distomolaar, overtallige 4' molaar(kegeltand) .
Divergent, divergerend, uit elkaar gaande,
van elkaar afwijkend.
Diversie, toestand waarin een tand distaal
neigt.
Doldersteg (0.), staafvormige verankering
onder een volledige of partiële prothese.
Doorspelbare brug, zie brug.
Doppelabdruck (0.), Dubbelafdruk , afdrukmethode waarbij ten behoeve van
een scherpere weergave in de eerste afdruk nogmaals een afdruk wordt genomen .
Dorsaal, Dorsalis (L. dorsum = rug) , naar
of aan de rugzijde .
Dorsaalstand , achterwaartse stand bv. van
de onderkaak.
Dowelkroon,
confectie-ceramiekkroon,
waarbij de stift kan worden aangegoten .
Dowelpin (E.), I. stift in de wortel; 2. stift
bij uitneembare stompen van gipsmodel.
Dragende knobbels, knobbels van de gebitselementen die zich bij een normale
beetverhouding in de bovenkaak palatinaal bevinden en in de onderkaak buccaal, hierop bevinden zich de centricstops, deze moeten gelijkmatig zijn afgestemd op de tegenoverliggende fossae en
randlijsten van de antagonist.
Driekwartkroon, eigenlijk 4/5 kroon,
kroon waarbij alle zijden behalve het
buccale/labiale vlak zijn omvat, zonodig
met extra retentie door pinnetjes of
groeven.
Driepuntsarticulatie, zodanige opstelling
van een volledige prothese dat er bij alle
articulatiebewegingen steeds contact
blijft bestaan tussen drie elementen, één
aan de balanzijde en twee aan de werkingszijde.
Driepuntscontact, tripodisme, zie triangulaire lijsten.
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Drukbreker, anker of extensie ter vermindering van de druk op de gingiva.
Drukplaats-punt , plaats of punt waar pijn
optreed bij druk van de prothese op de
gingiva.
Drum-schiene (0.), een uitneembare opbeetspalk van kunststof voor fixatie en/
of functieuitschakeling van de gebitselementen bv. tegen tandenknarsen.
Dubbelafdruk, zie Doppelabdruck .
Dubbelkroon, zie telescoopkronen.
Dubbeltand, zie synodontie.
Ductulus (L.), kanaaltjes, buisje.
Ductus (L.), kanaal , buis.
Dummy (E.), zie pontie.
Duplicatie, verdubbeling.
Dura (L.), hard.
Dwangbeet, gedwongen afwijkende occlusiebeet wegens abnormale stand van de
gebitselementen .
Dysfunctie, gestoorde functie .
Dynamisch , beweeglijk; tegenstelde: statisch .
Dysodontie, Dysodontiasis (Gr. dys =
moeilijk, slecht , mis. on- , wan-, odous =
tand), dentitiestoornis.
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E. eenheid.
ex!., externus.
Eccentric (E.), afwijkend van de norm , niet
in overeenstemming met het refentiepunt of centrale punt.
Ectale beweging (Gr. ektasis = verwijdering), zijwaartse beweging van het midden af.
Ectomie (Gr. ektome = uitsnijding) , uitsnijding, excisie.
Ectomolare, craniometrisch meetpunt dat
op de rand van het meest lateraal gelegen punt van de alveolaire rand van de
tweede molaar boven ligt.
Ectopositie, plaats buiten de rij.
Ectosysteem, element in ectopositie.
Eczeem (Gr. ekzein = opkoken), jeukende
of branderige niet besmettelijke ontsteking.
Edentaat, tandeloos.
Effector (L.) , uitvoerder.
Efferens (L.) , afvoerend.
Egressie, verlenging door uitgroeiende tanden, zie extrusie.
Elasticiteit, rekbaarheid, eigenschap van
een materiaal of stof die maakt dat deze
na verandering door een toegepaste
kracht weer in de oorspronkelijke vorm
terugkeert als de kracht is opgeheven; scoëfficiënt, verhoudingsgetal dat de
rekbaarheid aangeeft met als uitgangspunt een staaf van 1 x 1 mm en een
kracht van 1 kg; - sgrens, punt waarbij
het materiaal niet meer terugkeert naar
zijn oorspronkelijke vorm als de daarop
uitgeoefende kracht wordt opgeheven;smodules, maat voor de stijfheid van een
materiaal; hoe hoger de E modules, hoe
stijver het materiaal is:
trekkracht (belasting) tot de elasticiteitsE =
uitrekking (verlenging) grens
Elastomeren, rubberachtige polymeren.
gebruikt voor afdrukmateriaal bv. siliconen, polysulfide en polyether.
Elbrechtspalk, spalk ter ondersteuning van
elementen die door parodontopathie
verzwakt zijn.
Electrosurgery (E.), het met behulp van
hoogfrequente wisselstroom wegsnijden
of vervormen van weefsel.
Elektrode, metalen geleider voor elektri-
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sc he stroom in gassen of in elektrolyten
(anode = positief, kathode = negatief).
Elektrotrolyse (Gr. lysis = oplossing) , het
verschij nsel dat een elektrische stroom
in een geleidende oplossing een splitsing
van ionen veroorzaakt; de positief geladen ionen gaan naar de kathode (negatieve pool) en de negatief geladen ionen
gaan naar de anode (positieve pool):
meestal ontstaan er bij de kathode reducerende processen en bij de anode oxyderende processen; vb. verkoperen, verzilveren,
vergulden
electrolytisch
glanzen.
Elektrolyt, stof die opgelost in water, in
ionen wordt opgesplitst , bv. bij elektrolyse, maar ook in de mond, bij twee verschillende metalen, waarbij het speelsel
als geleiding fungeert.
Elektron, kleinste (negatieve) hoeveelheid
elektriciteit.
Element, 1. grondstof; 2. één der tanden of
kiezen.
Email , enamelun, tandglazuur.
Emboliformis (L.), propvormig.
Eminentia (L.) , verhoging.
Emulsie, fijn verdeelde vermenging van
een oplossing (emulgendum) is een andere vloeistof(emulgens).
Enamelum (L. enamel = email) email ,
tandglazuur.
Endo- (Gr.) , in , binnen.
Endocrine klieren , klieren met een interne
secretie .
Endodont (Gr.), wortel en tandpulpa en de
daarmee in verbinding staande weefsels.
Endogeen, van binnenuit ontstaan .
Endokroon, kroon met occlusale opening
waardoor de pulpa kan worden behandeld.
Endomolare, zie ectomolare, maar dan aan
de binnenzijde.
Endopositie , plaats binnen de rij .
Endotherme reactie, chemisch proces waarbij warmte wordt toegevoegd.
End To End Occlusion (E.). occlusie waarbij de incisale randen van de frontelementen elkaar raken.
En Face (Fr.), vlak van het gezicht van
voren af gezien .
Engelbrecht, zie functionele indeling volgens -.
En Profil (Fr.) . vlak van het gezicht van
opzij gezien .
Enkelvoudig grijs, zie additieve kleurmethode.
Entale beweging, zijwaartse beweging naar
het midden toe .
Epidermis (Gr.) , opperhuid.
Epithelium (Gr.), één- of meerIagig dekOKTORER /986

weefsel.
Epithese (Gr.), een prothese ter vervanging
van weefsel, bv. na een ongeluk of operatie (neus, oog, OOf, enz.).
Equilibrium (L.), tegengestelde krachte n
in evenwicht.
Equipoise anker, verankering voor een vrij
eindigende partiële prothese , waarbij
geen wrikkende krachten ontstaan .
Eruptio (L.), het doorbreken .
Ester, produkt, ontstaan door de inwerking
van een zuur op een alcohol.
Esthetiek , gedachtenvorming over de
schoonheid.
Etsbrug. brug waarbij het tussendeel via de
etsmethode bevestigd is aan de pijler
elementen. m.b.v. vleugeltjes.
Etsmethode, techniek, bewerking van
tandglazuur met een zuur (fosfor- of citroenzuur) , om een enigszins ruw oppervlak te verkrijgen ten behoeve van de
hechting van een composietmateriaal of
etsbrug.
Eumorf (Gr.), goed gevormd.
Eutectica, stoffen die in gesmolten toestand
wel in elkaar oplossen, maar bij afkoeling naast elkaar uitkristallise ren; dit
.. eutectisch" mengsel heeft een lager
smeltpunt dan de afzonderlijke materialen.
Eversie, naar buiten gekeerde positie.
Excaveren, uithollen.
Excisie, uitsnijding.
Excretie, uitscheiding.
Exdontie, kies of tand extractie, extractieleer.
Exogeen , afkomstig van buiten .
Exotherm, gepaard gaande met het afgeven
van warmte.
Expansie, uitzetting , uitbreiding; - Boog,
regulatie-apparaat (Angle); Thermische
-, uitzetting tijdens het toevoeren van
warmte; Verhardings - , zie afbindingsexpansie.
Extensie, meestal stiftvormig uitsteeksel ,
verlenging of knopje dat dient voor de
overbrenging van krachten; bevestiging
voor bv. labiaalboog (orthod .).
Extensor (L.), strekker.
Extern (L. externus), aan de buitenzijde
gelegen.
Extirpatie (L. extirpatio), verwijdering van
een orgaan of het zieke deel daarvan, in
het bijzonder de tandpulpa .
Extra-, buiten .
Extractie (L.), uittrekken van tand of kies.
Extraheren , uittrekken, een extractie uitvoeren.
Extreem , uiterste .
Extrinsiek , van buitenaf komend.
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Extroversie (L. extra = buiten, vertere =
wenden), de neiging van kaakstructuren
of elementen om ver van de mediaanlij n
af te wijken.
Extruderen, het uit de tandkas bewegen
van elementen (orthod.).
Extrusie, het uit de tandkas gaan van eleme nten
door
niet-fysiologische
krachten .
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F, 1. Fahrenheit, 2. fluor.
Fe, ferrum, ijzer.
FGP, zie FGP techniek.
FH. Frankforter horizontale.
Face-bowe (E.), gezichtsboog, waarmee
met behulp van enkele instrumenten de
relatie van onder- en bovenkaak tot elkaar kan bepalen en overzetten in een
articulator; ook de relatie tot de schedel
wordt gemeten; hulpmiddel bij haedgeard( orthod.) .
Facet, stukje ceramiek of kunststof in de
vorm en kleur van een gebitselement,
met behulp van cement of crampons
aangebracht op het labiale of buccale
vlak van een element.; Slijp - , hoogglanzend vlakje op een gebitselement ten gevolge van afslijting.
Faciaallijn, verbindingslijn tussen nasion
(N) en pogonion (P).
Facialis (L.), met betrekking tot het gelaat.
Facies (L.), 1. aangezicht; 2. vlak.
Facing (E.), zie facet, maar dan bevestigd
met een backing.
Fahrenheit G.O. (1686-1736, Duits natuurkundige), Thermometerschaal van - ,
graadverdeling waarbij 32° als het
vriespunt en 212° als het kookpunt van
water is gekozen.
Fascia, Fascie (L.), bindweefselplaat , peesvlies.
Fasciculus (L.), bundel van spier- of zenuwvezels.
FGP-Techniek, functionally generated
path technique (E.), methode voor het
opstellen van elementen of het modelleren van kauwvlakken van de postcaniene elementen door middel van registratie van de kauwbanen; belangrijke
punten uit deze methode zijn:
- de maximale occlusie ligt tussen de
habituele en de centrale occlusie (dus
incl. het traject) , er ontstaat een longcentric.
- aan de actieve zijde vindt een groepsfunctie plaats tussen de cuspidaten en
postcaniene elementen .
- er is een contact aan de balanszijde.
- er wordt geen gebruik gemaakt van de
scharnieras en de condylysbaanregistratie.
- men baseert zich op de driehoek van
Bonwill en de bol van Monson.
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- de incisale geleiding wordt sterk benadrukt.
Fibril, FibrilJa (L.) , fijne vezels.
Fibroma (L.), goedaardig bindweefselgezwel.
Fibromatosis Gingivae (L.) , tumorachtige
harde woekering van de gingiva.
Fischerschroef, expansieschroef (orthod.) .
Fissura (L.), spleet.
Fissus (L.), gespleten.
Fixatie, bevestiging.
Fixatiekapje, metalen of kunststof kapje
wat gemaakt wordt op een preparatie;
het fixatie kapje kan dienen voor:
- controle van outline en pasvorm.
- bepalen of de afdruk goed is.
- bepalen of de relatie met de antagonist goed is.
- het verkrijgen van een juiste relatie
met andere preparaties door een
(gips)afdruk te maken over de fixatiekap heen.
- wanneer de technicus iets van de preparatie afgeslepen heeft, na dat het
fixatiekapje gemaakt is (bv . bij te weinig ruimte) dan kan de tandarts via
een gaatje in de fixatiekap zien hoeveel er afgeslepen is; syn. paskap ,
slijpkapje.
Flamberen, het even in de vlam houden van
een voorwerp.
Fletcher-Brander, veelgebruikte brander
om metaal te smelten.
Flögel G.E., hoogleraar te Utrecht, Prothese volgens - , enkele belangrij ke kenmerken zijn:
- met uitzondering van de frontelementen worden de elementen statisch en
in gebalanceerde articulatie opgesteld, bij grote disharmonie van de bovenkaak mogen de bovenelementen
iets meer naar buiten.
- op het derde dorsale deel van de onderkaak mogen geen elementen worden opgesteld.
- wanneer de laatste molaar vervalt
worden de P2 en de M, verwisseld
(premolaar-molaar-premolaar) .
- er worden kiezen van het 10 graden
type gebruikt.
- diastemen tussen de postcaniene elementen van I à 1,5 mmo
- de prothese wordt vervaardigd op fysiologische afdrukken .
- de bovenprothese wordt bol afgemoduleerd.
- articulator instellen opcondylushoek
20°, Bennethoek op 15°, incisaaltafeltje vlak.
Fluor, chemisch element , zie blz. 78.
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Fluorescentie, eigenschap van bepaalde
stoffen na bestraling licht van een langere golflengte uit te zenden.
Folie, dun uitgewalst metaal blad.
Fontanel, vliezig deel van de schedel bij de
geboorte.
Foramen, Foramina (I.), gat, opening(en).
Fosfaatcement, zie cement.
Fossa (L.). groeve , kuil.
Fossula (L.), groefje.
Fotopolymerisatie, polymerisatie door ultraviolet licht.
Fovea (L.). kuiltje, inzinking.
Fractie, gedeelte .
Fractura (L.), breuk.
Frameprothese, metalen basis van een partiële prothese waarop de elementen via
kunststof zadels worden bevestigd; zie
ankers. Framemetaal , metaal bestaande
uit circa 65% cobalt (elasticiteit en hardheid), circa 30% chroom (hardheid en
mond bestendigheid) en circa 5% molubdeen (sterkte en hardheid) .
Frankforter Horizontale , zie blz. 74 .
Fransen, H. L., (1922-1980) vakbondsbestuurder. Eén van de oprichters van de
Vakbond voor Tandtechnici VvT, tegenwoordig deel uitmakend van de
Dienstenbond FNV. Grondlegger van
het Instituut Vakopleiding Tandtechniek (IVT).
Freeway Space (E.), afstand lussen de boven- en onderelementen in rust.
Frenulum, Frenum (L.), bandje, band.
Friedmanspalk, zie Elbrechtspalk.
Front, het zichtbare gedeelte van een gebitsboog bij het spreken en lachen, in het
bijzonder de zes tanden; Opgeslepen-,
prothese waarbij om esthetische redenen geen labiale kunststof rand is aangebracht.
Frontaal, vlak evenwijdig aan de lichaamsas aan de voorzijde .
Frontaalboog, zie labiaalboog.
Fronttandgeleiding, articulatievorm waarbij de terminale sluitbeweging en de laterale beweging worden bepaald door de
frontelementen .
Fulcrum Line (E.), denkbeeldige as waarop een partiële prothese kan draaien .
Functionele afdruk, zie afdruk .
Functioneel, de functie(verrichting) betreffend, niet OP een organische afwijking
berustend .
Functionele indeling volgens Engelbrecht,
indeling die aangeeft waardoor de kauwkrachten op een partiële prothese kan
worden opgevangen:
I. door het slijmvlies(gingviaal)
2. door de elementen(paradentaal)
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3. door de elementen en het slijmvlies
gedragen prothese.
Furcatie (L.), splitsing, gevorkt zijn.
Furnierkroon , driekwartkroon voor een
premolaar.
Fysiek. lichamelijk .
Fysiologie, leer van de normale bewegingen
(functies) van levende organismen.
Fysiologisch afdruk, zie afdruk .
Fysiotherapie. behandeling met aan de natuur ontleende hulpmiddelen, zoals
warmte, water, spierkracht, elektriciteit,
enz.
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g. gram , gravitatie (zwaartekracht) .
Gaerny Frezen, apparatuur die wordt gebruikt in de parallelfreestechniek.
Galvaniseren , zie elektrolyse.
Ganglion (Gr.) , knoop.
Gangreen , weefselafsterving.
Gebit. functionele verzameling tanden en
kiezen ; Blijvend -. zie bij dens; Melk-.
zie bij dens .
Gebitsanomalie, elke aangeboren of later
verworven afwijking in de stand of vorm
van het gebit.
Gebitskenmerken , karakteristieke eigenschappen van de vorm. stand of plaats
van een gebitselement of gebit.
Gebirtsregulatie, zie orthodontie.
Gebitsschema. zie blz. 76.
Gegoten vulling, zie inlay.
Gehemelte, palatum; Gespleten -, gehemelte wat in het midden niet volgroeid is,
palatoschisis; Harde - , palatum durum ,
dit is het voorste deel en is voornamelijk
van bot en bedekt met slijmvlies; Zachte
- , palatum molIe, bestaande uit spier-.
klier-, bind-. en slijmvliesweefsel; de
grens tussen het palatum molle en palatum durum noemt men de A-lijn (zie
aldaar) .
Gehemeltespleet, onvolgroeid gehemelte ,
met een spleet tussen het linker en het
rechterdeel, totaal of alleen bij het palatum molle; syn.: palatoschisis, palatumfissuur , uranoschisis.
Geimpacteerd, vastzittend, beklemd.
Gel , vl?kkige of geleiachtige neerslag uit
CollOidale oplossmgen.
Geminatio Dentis (L.), dubbeltanden.
Gen ,(Gr. gennan = voortbrengen) biologische eenheid voor overbrenging van gegevens in chromosomen .
Genetica, erfelijkheidsleer.
Gepolariseerd licht, licht waarvan de golven maar in één richting trillen.
Gerber, A. Hoogleraar te Zürich; prothese
volgens -.
Er wordt een speciale articulator gebruikt,
nl. de condylator. De voornaamste kenmerken zijn:
- gebalanceerde articulatie, maar statische opstelling (uitgezonderd het bovenfront)
- speciale elementen
- de centrale fossa (meestal de l' mo1-24

laar onder) fungeert als kauwcentrum
en wordt op de diepste plaats opgesteld.
- in principe 3 postcanine elementen
i.v.m. stabiliteit.
- eventueel premolaar i.p.v. hoektand.
- de lengte en vorm van de kaak bepalen de volgorde en het aantal elementen.
- geen elementen op de opstijgende tak
van de onderkaak.
- de grootste kauwkrachten moeten linguaal opgevangen worden.
- elk element (behalve het bovenfront)
moet kauwstabiel opgesteld worden.
- de prothese dient te worden gemaakt
op fysiologische afdrukken.
- de horizontale en verticale registratie
wordt
intra-oraal
geregistreerd
(schrijftal onder) .
- conddylushoek op 30°.
- afmoduleren volgens principe van
.. muskelgriffigkeit" d. w.z . spierverloop bij de frenuli sterk door laten
lopen naar de pupil tussen de twee
premolaren.
Verder een druppelvormige rand en
wortelkenmerk.
Gewricht. articulatio (zie aldaar).
Gewrichtsbaan, condylusbaan.
Gewrichtskapsel, capsuia articularis.
Gezichtsboog , face bow , zie aldaar.
Gezichtshoek , de lijn nasion/sella met de
lijn nasion/sphenoidale
Gezondheid , een toestand van volkomen
fysiek, psychisch en sociaal welbevinden
en niet alleen de afwezigheid van ziekte
of gebrek (defenitie van de World Health Organization) .
Gieten, een vloeibaar (gemaakte) stof in
een vorm gieten. bijv. metaal; -met verloren kop, dit is het geval wanneer er in
het gietkanaal een verdikking is aangebracht , om zodoende het gietproces gunstig te beinvloeden, door navloeien en
een sproei werking.
Gietgal, holte in gietstuk.
Gietgoud , normen volgens ADA .
1 of A = soft, voor kleine inlay's en waar
bruneren gewenst is.
2 of B = medium , voor inlay's en
kronen.
3 of C = hard, voor verblokte kronen of
bruggen.

4 of D = extra hard, te gebruiken voor
grote bruggen , precisie-verankeringen
frame-protheses en spalken.
Gietmachine/apparaat, hiermee wordt metaal gegoten met centrifugaalkracht of
luchtdruk, eventueel m.b.V. vacuüm.
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Gietkanaal, toevoerkanaal bij metaalgietmethode of bij de gietmethode voor
protheses in gel.
Gietstift , wasdraad die aan het te gieten
object wordt bevestigd en die later na
het uitbranden het gietkanaal vormt.
Gietvorm, de holte in de inbedmassa die
achterblijft nadat de was is weggebrand .
Gietprothese , prothese die met vloeibare
kunststof vervaardigd wordt door deze
in een mal van gel te gieten.
Gingiva (L.) , tandvlees, gedeelte van het
slijmvlies dat de gebitselementen omvat.
Marginale-, de uiterste rand van de vrije
gingiva; Vrije-, het vrije weefsel dat zich
bevindt tussen de sulcusbodem en de
tandvleesrand .
Gangivaal , met betrekking tot de gingiva .
Gingiva-Excisie (L.) , het wegsnijden van
de gingiva tot op pocketbodem .
Gingivaplastiek (L., Gr.) , operatie t.b .v.
correctie van de omslag plooi en de alveolaire mucosa .
Gin~ivitis (Gr. , L.), ontsteking van de ginglva.
Gips , calciumsulfaat, CaSO,. komt in de
natuur voor als di hydraat en anhydriet.
wat met water vermengd een harde, vaste vorm aanneemt. door verhitting verkrijgt men betere gips, namelijk hemihydraat (alpha en bèta). de hardste kwaliteit is alpha-hemihydraat, zoals bijvoorbeeld synthetisch gips. Deze laatste is
niet gedolven maar in de fabriek gemaakt.
De ADA-indeling van gips:
1 afdrukgips of voor gipsslotjes .
2 zachte gips voor articulator
3 harde gips voor prothesewerk of tegenmodellen .
4 extra hard gips voor kroon en brugwerk en frames.
Gipsslot, gipsafdrukje , genomen in de
mond of op het werkmodel met als functie dat het losse onderdelen fixeert.
Bijvoorbeeld een te solderen brug.
Gipstrimmer , dit is een electrisch aangedreven ruwe slijpsteen die verticaal
staat. Een horizontale geleidingstafel
dient als basis om gipsmodellen op te
plaatsen om dan vervolgens het model
vlak te slijpen.
Glabella (L.) het meetpunt tussen het
meest vooruitstekende punt op het voorhoofdbeen en de mediane lijn .
Glandula (E) (L) klier(en).
Glansbad, een electrolytische oplossing
waarbij het te glanzen object als anode
in de oplossing gaat.
Glas-ionomeer cement, zie cement.
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Glazuur , enamel urn (L.), glasachtige iaag.
voor natuurlijke gebitselementen zie
blz. 00.
Glossa , (Gr.) , tong .
Gnathion (GN), kinpunt.
Gnathogeen (Gr.). van de kaak uitgaande .
Gnathologie (Gr.), de kennis van het kauwstelsel met inbegrip van de fysiologie, de
stoornissen in zijn werking en de behandeling daarvan . Zij strekt zich uit tot het
onderzoek en de behandeling van het
kauwstelsel in algehele omvang. (American Equilibration Society , 1964).
Goslee-kroon , een vroeger gebruikte
kroon , waarbij het ceramiek vervangbaar was .
Gotische boog , pijlpuntmeeuwenvlucht ,
seagullregistratie. Hierbij ontstaat een
figuur op het plaatje bij een intra-orale
registratie bij de horizontale grensbewegingen (zonder contact van de onder en
bovenkaak) , in de vorm van een vliegende meeuw.
De voorste punt komt overeen met de
meest dorsale stand van de onderkaak.
Goud, aurum , zie blz. 78.
Gram, gewichtseenheid. Dit is het gewicht
van 1 cm 3 zuiver water bij 4°C.
Gramcalorie, dit is de hoeveelheid warmte ,
noodzakelijk om één gram water één
graad Celcius te laten stijgen .
Grensbewegingen van de onderkaak , zie
blz. 60.
Grondmassa, opaker, dit is de eerste laag
ceramiek die op de metalen onderbouw
of platina kapje opgebakken wordt.
doelen: maskering van de onderbouw
basis doel kleur
sterkte bij jacketkroon
verhinding dentine/metaal bij
metaalceramiek.
Grijswaarde, de verdeling van donker of
licht in kleuren. Hoge of lage value
(grijswaarde).
Gysi, A., tandheelkundig hoogleraar te Zurich (1865-1957) . De van oorsprong
tandtechnicus Gysi was een der grondleggers van articulatietheorieën. Hij
kwam tot de conclusie dat de kauwbeweging in 4 fasen geschiedde, nl. openen ,
laterale beweging, sluiten en tenslotte
een mediale beweging waarbij de knobbels langs elkaar glijden tot in occlusie .
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H. hydrogenium, waterstof.
Hz. hertz
Haarscheurtje , donkere streep in de dentine, na te bootsen in de ceramiek of
kunststof. Het loopt van incisaal naar
cervicaal , ongeveer tweederde va n de
lengte .
Habitueel , vaak terugkomend , gewoonte.
Habitus , uiterlijk .
Hakbeet , een dysfunctionele vorm van occlusie , waarbij zijwaartse (laterale) bewegingen onmogelijk zijn.
Hals , cervix, collum .
Halsmassa , ceramiekmassa voor het aanbrengen van het cervicale deel op een
kroon (iets donkerder als de rest) . Dit is
ook in de kunststoftechniek voor kronen
mogelijk.
Halsverkleuring, verkleuring aanbrengen
in ceramiek of kunststof. van cervix naar
approximale vlakken .
Hanau , formule voor instelling van de Be nnet-hoek , formule van
V = H/8 + 12°
V = het aantal graden van de verticale
staaf die het condylusgewricht
draagt.
H = de helling van de condylusbaan .
Hanau, wetten van - , D e toename van de
helling van de condylusbaan veroorzaa kt : I. toename van de diepte van de
compensatiecurve , 2. toename van de
helling van het vlak van oriëntatie, 3.
afname van de helling va n de incisiefbaan, 4. toename van de knobbelhoogte naar dorsaal ; toename van de
diepte van de compensatiecurve veroorzaakt: 5. afname van de helling van het
vlak van oriëntatie, 6. toename van de
helling van de incisiefbaan , 7. afname
van de knobbelhoogte naar dorsaal; toename van de helling van het vlak van
oriëntatie veroorzaakt: 8. toename van
de helling van de incisiefbaan. 9. vrijwel
gelijkmatige afname van de knobbelhoogte ; toename van de helhng van de
incisiefbaan veroorzaakt: 10. toename
van de knobbelhoogte .
Handstuk , instrument waar roterende gekunnen
reedschappen/instrumenten
worden ingezet (boren, frezen en sl ij pstenen).
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Harden, zie homogeniseren , rekristallisatie
of uitharden.
Hardheid. weerstand van een materiaal tegen vervorming door drukkrachten . Zie
ook Mohs .
Hardheidsmeting, - volgens Brinell , hierbij
is de relatie tussen de afdruk in een materiaal van een stalen bal en de daarvoor
benodigde tijd en gewicht, bepalend
voor een vastgestelde hardheid ; - volgens RockweIl, hierbij is een relatie met
de indeuking van een afgeronde diamant
of stalen kogel en het gebruikte gewicht.
- volgens Vickers , deze komt overeen
met Brinell, maar hier wordt gewerkt
met een diamantpunt.
Hardmetaal, legeringen samengesteld uit
o.a . kobalt, chroom , nikke l en e .v. wolfraam.
Deze legeringen hebben een grote hardheid .
HardmetaalboreniFrezen , deze bestaan geheel of gedeeltelijk (alleen de kop) uit
wolfraamcarbide, hardheid 1650 (Vickers) , normale frezen of boren hebben
een hardheid van ongeveer 800.
Hazelip , cheiloschisis, aangeboren spleet in
de bovenlip, soms gecombineerd met gehemeltespleet (che ilopalatoschisis).
Headgear (Eng.), orthodontische extra
orale apparatuur voor het uitoe fenen
van trekkrachten. Met een band om het
hoofd (pariëtale-) of de nek (cervicale- ).
Hefboomwet , bij partiële protheses. Last
(L) x lastarm (1) = Kracht (K) x krachtarm (k)
K = de trekkracht die op elementen aan
de andere zijde van de kantellijn wordt
uitgeoefend(waar dus geen ,.kunst" elementen worden opgesteld)
k = de lengte van de krachtarm , dit is de
haakse lij n op de rotatie-as (zo lang moge lijkhouden).
L = de lijn of plaats waar de elementen
opgesteld worden .
I = he t punt tot hoe ver de elementen
mogen opgesteld worde n; dit laatste
punt is het enige wat te beinvloeden is,
dus zo klein mogelijk houden i.v.m. onnodige resorpsie van de processus.
Hellingshoek , helling van de kies, die gevormd wordt door de lijn die de top van
de knobbels verbindt met het grondoppervlak van een knobbel en het hierop
loodrecht geprojecteerde vlak .
Hemi- (Gr.). in woordverbindingen half,
enkelzijdig, onvolledig.
Hemihydraat. Alfa - verhitting in ee n autoclaaf met stoom , Bela -, droge verhitOKTOBER 1986

ting, zie grips.
Hersenschedel, cranium cerebrale , neurocranium (L.).
Hertz (Hz), eenheid van trillingsfrequentie.
I Hz is I trilling per seconde.
Heterodontie (Gr.), gebit met verschillende
vormen elementen , bijv . het menselijk
gebit.
Heterolateraal (Gr. , Lat.), contralateraal ,
aan de andere zijde.
Hevel, extractie-instrument.
Hiatodontie (Gr. hete ros = een ander), gebit met diverse vormen.
Hiatus (L.), opening.
High Heat Techniek, veel gebruikte manier
van voorverwarmen bij het gieten van
kronen , inlays, enz. Hierbij wordt de
moffel voorverwarmd tot een hoge temperatuur (700° of soms meer). Niet alle
inbedmassa's zijn geschikt. De maximale expansie wordt bereikt door de afbindexpansie en de grote thermische expansie samen. Dit ter compensatie van de
thermische krimp van de metaallegering
tijdens het afkoelen .
Highmore, Antrum van -, zie kaakholte.
Hildebrandt, Duitse tandarts die rond 1940
een van de felste bestrijders was van de
vierde fase van Gysi (zie aldaar). Hildebrandt was van mening dat de maximale
occlusie rechtstreeks wordt bereikt.
Hinge Axis (E.) , scharnieras.
Hinge Bow (E .), kinematische face-bow .
Hinge Movement (E.), scharnieras bewegmg.
Hinge Position (E.). scharnieras positie.
Hoekopbouw , het opbouwen van een hoek
van een element .
Hoekstuk, zie handstuk, dit is het handstuk
van een tandheelkundige boormachine ,
de gebruikte boortjes etc. kunnen in een
verstelbare spantang bevestigd worden
(onder div. hoeken) .
Hoekstandgeleiding, zie cuspid protection.
Hoektandlijn, plaats van de hoektanden,
als men deze afstand vermeerderd met 6
mmo dan geeft dit de breedte van het
bovenfront aan.
Homogeen (Gr.), samengesteld uit gelijke
bestanddelen, gelijkmatig verdeeld .
Homogeniseren, gelijkmatig en zeer fiin
verdelen van bv. metaalatomen . Door
gedurende 20 a 30 minuten het metaal te
verwarmen op een temperatuur van
200°C onder het soliduspunt. Het diffusieproces wordt dan voltooid.
Homolateraal (Gr" LaL), aan de zelfde zijde (ipsilateraal),
Hoofd-Kinkap, hulpmiddel bij orthodotiOKTOBER /986

sche behandeling bijv. bij head-gear.
Hoogfrequent giet methode , zie centrifugaalmethode.
Hooke , Wet van-, de elastische vervorming
van een materiaal is recht evenredig met
de belasting tot het proportionaliteitspunt. Zie ook hefboomwet.
HorizontaaIIijn, de lijn op een waswal die
parallelaangetekend wordt met het vlak
van Camper. Deze lijn geeft de mondhoeken aan en het verloop van de incisleven.
Horse Shoe Frasing (E.), hoefijzervormige
modellatie in het palatinale/linguale deel
van het kauwvlak van postcanine kronen , welke na het gieten parallel gefreesd worden t.b.v . een frame-prothese
of een uitneembare brug .
Hue (E .), tint , kleurschakering.
Huig, uvela (L.) , kion (Gr.).
Hydraat , een chemische verbinding met
een watergehalte.
Hydratie, het verbinden van een stof met
water.
Hydrocolloid (Gr.), dit is een colloid waarbij vaste vormen gedispergeerd zijn in
water. Irreversibel - , hierbij kan de solfase overgaan in een gel-fase, maar niet
omgekeerd (bij veel afdrukmaterialen) ;
Reversibel -, hierbij kan wel de gel-fase
in een sol-fase overgaan en omgekeerd
(sommige afdrukmaterialen en dupliceergeI).
Hydrofiel (Gr.), water aantrekkend.
Hydrofoob (Gr.), water afstotend .
Hydrogel, een gel met water als verdelende
vloeistof.
Hygroscopisch (Gr. hygros = vochtig , nat ,
akopoin = uitzien naar) , wateraantrekkend; - E Expansie , uitzetting door absorptie van water.
Hygroscopisch Inbedden, bij deze manier
van kroon, inlay en brugwerk inbedden
wordt de moffel maar tot 480°C voorverwarmd; waardoor is de thermische expansie klein, om nu de thermische krimp
van de metaallegering te compenseren
wordt de moffel tijdens het hard worden
in een vochtige omgeving geplaatst (zie
de gebruiksaanwijzing fabrikant) , dit gebeurt bij een temperatuur van 38°C,zodat het was patroon gelijkmatig uitzet en
er is een grotere afbindexpansie van de
inbedmassa (vergeleken met de High
Heat meth .)
Hyoid, os hyoideum, tongbeen.
Hyp (L.) (Gr.), te weinig , onder. (in
woordverbindingen) .
Hyper (Gr.) , in woordverbindingen, te
hoog, bovenmatig.
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Hyperdontie (Gr.), overtallige elementen.
Hypodontie (Gr.), ondertalligheid van ele-

menten .
Hypogenie (Gr.) , onderontwikkeling van

de onderkaak.
Hypognatie (Gr.) , onderontwikkeling van

de bovenkaak.
Hypothese (Gr.), veronderstelling.
Hysteresis (Gr.) , verstijving van weefsels of

colloidale oplossingen door geleidelijk
verlies van water, gebeurt bij omsmeltprocedure gel.
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I, incisivus(permanent).
i, incisivus(temporair).
INF, inferior.
IVT , Inst. Vakopleiding Tandtechniek
(Nieuwegein) .
Imbibitie, in zich opnemen van water door
een hydrocolloidale oplossing (gepaard
gaand met zwelling), i.t.t . synerese .
Immediaatprothese (Lat., Gr.) , vervanging
van een lichaamsdeel door een prothese
direct na de operatie (extractie gebitelementen).
De prothese wordt vooraf vervaardigd
op een model waar de elementen zijn
weggeradeerd.
De volgende criteria gelden:
- volledig gebalanceerde opstelling;
- alle gangbare systemen kunnen worden toegepast;
- indien de patient dit wenst kan zo mogelijk de natuurlijke dentitie worden
nagebootst;
- de tandarts bepaald de diepte van de
te raderen zone (meestal 1 à 1,5 mm.)
- men radeert en stelt om en om op
(alternans) .
Immediate Side-Shift (E.), dit is transversale verplaatsing van de roterende condylus van de onderkaak direct na de start
van de laterale beweging.
Impact, Impactus (L.), wigvormige beklemming, soms bij het niet doorkomen
van gebitselementen .
Impedantie (L.) , weerstand die wisselstroom ondervindt.
Impermeabel (Fr.), ondoordringbaar.
Implant (E.), implantaat.
Implantaat (L.) , een in het lichaam aangebracht weefsel of materiaal, resp . lichaamseigen of lichaamsvree md , zoals
bot, huid , metaal , calcium enz. Oraal-,
is een steunpunt voor een kroon, brug of
prothese . Er zijn verschillende soorten
materiaal die in aanmerking komen als
implantaat, zoals ceramisch materiaal
("porselein" of gesinterd tricalciumfosfaat) en metaal. De implantaten worden
in een voorgeprepareerde holte bevestigd door windingen of ondersnijdingen ,
of er wordt een sleuf in het bot aangebracht en daarin komt dan een metalen
plaat.
Impressie, Impressio (L.), uitholling , inOKTOBER 1986

deuking . Indrijven van elementen bij
trauma (meestal de centr. inc. boven).
Inbedmassa, poedervormig materiaal dat
met water of een speciale vloeistof moet
worden gemengd . Het te gieten wasp atroon wordt hierdoor o mgeven , door de
vloeibare inbedmassa in een moffel te
gieten, waarin de waspatronen zijn opgesteld , na het uitbranden van de was
blijft de holte over. Globaal zijn er 3
soorten inbedmassa nl. gipsgebonden ,
fosfaat gebonden en cementgebonden
(silicaat).
Naast deze bindmiddelen zit er ook één
of meer vulmiddelen in de inbedmassa
en deze bepalen de thermische expansie.
Voorbeelden van vulmiddelen zijn :
kwarts, trydimiet en cristobaliet. Gips
gebonden inbedmassa's zijn niet geschikt voor temperaturen boven de
700°C. (i.v.m. zwavelvorming) . Zie ook
hygroscopisch inbedden en high heath
techniek.
Incisaal, Incisalis, -Le , (Lat.), snijdend ; Geleidingsvlakltafeltje al of niet verstelbaar geleidingsvlak welke de incisa le
pen geleidt; -Hoek, snij hoek van de cuspidaat.
Incisale Geleiding/Guidance, fronttandgeleiding.
Incisief, Incisivus (Meerv. incisivi , L.) , snijtand ; Centrale - , eerste snijtand ; Laterale -, tweede snijtand.
Incisiefbaan, baan die de voorste punt van
de driehoek van Bonwill volgt tijdens de
proale , orthale , retrale en late rale bewegingen van de mandibula. Sagittale - , de
projectie van het incisiefpunt op het mediane vlak tijdens bewegingen .
Incisief/Incisale Pen , voorste pen op een
articulator , welke dient om de beet hoogte te handhaven , het volgen van het al of
niet ingestelde geleidingstafeitje en vaak
dient het als oriëntatie-punt voor het
midden en het incisiefpunt.
Incisiefpunt, contactpunt tussen de centrale onderincisivi.
Inclusie (L.), insluiting.
Indicatie (L.) , aanwijzing.
Inductie (L.) , het onder invloed van een
andere elektrische stroom of magneet
opwerken van elektrische stroom of potentiaal. Zie ook centrifugaalmethode .
Inferior (L.), onder, lager.
Infra (L.), onder-, beneden-; Bijv. infraorbitalis, onder de oogkas.
Inhibitie (L.), remming , i.t. t. synerese .
Initiatie (L.) , startreactie. bijv. bij monomeer door de initiator bij de polymerysatie. De initiator is meestal benziolpe-
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roxide.
Inlay (Eng.), een gegoten , gebakken, geperste of onder invloed van uv-lichtverharde vulling.
Deze kan dus van metaal , ceramiek of
kunststof zijn en één tot 3 vlakken gedeeltelijk of geheel bedekken. De tandarts kan de inlay in de mond modelleren
en door het laboratorium laten gieten/
persen en af laten werken, dit is een zg.
Directe inlay. Maar de tandarts kan ook
een afdruk nemen en dan via een gips. 'model ecn inlay laten vervaardigen , de
zg. Indirecte inlay.
Insertie (L.) , aanhechting van de spier,
d.W.Z. die plaats welke bij contractie(samentrekking) naar de oorsprong( origo)
toe beweegt.
Inslijpen, het beslijpen van de occlusale
vlakken van gebitselementen (incl.
knobbels en fossae); zodanig dat er een
ongestoorde articulatie en occlusie ontstaat; Bij beetverhoging van een prothese kan men de volgende volgorde aanhouden: eerst de verticale hoogte verhelpen, Hier heeft men de keuze tussen
de fossa en de knobbel beslijpen, de balanspositie is bepalend, stoort de verhoging in de balanspositie dan eerst de
knobbel beslijpen anders de fossa . Wat
betreft het inslijpen bij articulatiestoornissen de volgende BULL regel:
Men slijpt de niet-dragende knobbels,
dus Buccaal-Upper en Linguaal-Lower.
In Situ , op de juiste plaats.
Inter- (L.) , tussen- .
Interactie (L.) , wisselwerking.
Interalveolaris, -Re (L.), tussen de alveolen , bv. van tandkassen.
Intercoundylair (L.), inter- = tussen, condylus = gewrichtsuitsteeksel.
Interdenta(a)l(e) (Lat.), tussen de tanden ;
Papil - de gingiva tussen twee aansluitende gebitselementen; - Ruimte, de
ruimte tussen de papil en het contactpunt.
Interdigitatie (Lat.) , het in elkaar passen
van de knobbels van de ene kaakboog in
de fossae en groeven van de andere
kaak boog (antagonisten) zowel sagittaal
als transversaal.
Interior (L.) , binnenste .
Intermaxillair (L.). tussen de onder- en bovenkaak .
Intermaxillaris, Re (L.), tussen de linker en
de rechterhelft van de maxilla.
Intermediair(e) (L.) , in het midden van;Zone, dunste deel van de discus articularis van het kaakgewricht.
Intern (L.), inwendig.
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Interocclusale afstand/ruimte , free way
space
Interproximaal (Lat.) , tussen de aanrakingsvlakken gelegen. zie ook interdentaal.
Interradiculair, Interradicularis, Re (Lat.) ,
tussen de wortels.
Interval (L.) , tussenruimte.
Intra (L.) , in woordverbindingen betekent
dit: binnen , in het inwendige . Bijv. Intra
oraal in de mondholte.
Introversie (L.) , het binnenwaarts gekeerd
zIJn.
Intrusie (Lat.) , het dieper in de tandkas
verplaatsen van een gebitselement onder invloed van niet-fysiologische druk
(intruderen).
Intruderen, zie intrusie.
Inzetrichting, defenitie van Batistuzzi
(1972) voor frameprotheses .
"De inzetrichting is de weg die de starre
delen van de prothese afleggen bij het
inzetten en uitnemen, gerekend vanaf
het eerste punt van contact, tot de occlusale steunen op hun plaats zijn gekomen " .
Ion (Gr.) , het kleinste electrisch geladen
deeltje.
lonomeer, een polymeer met ion bindingen
tussen de ketens van zijn moleculen .
Irridium, Ir. zie blz. 78.
Irreversibel (Lat.), niet omkeerbaar naar
de oude toestand.
-Ilis (Gr.) , aan de uitgang van termen geeft
dit een ontstekingstoestand aan.

OKTOBER 1986

Jacketkroon , kroon vervaardigd uit ceramiek of kunsthars , meestal op een
schouder-preparatie.
Jackson-Klammer , gesloten draad klammer voor steunfunctie.
Joule (J), eenheid van energie, 1 J = 0,2388
gcal. 1 cal = 4,1868 J.
Jugularis (-Re) (L.), m.b.t. de keel of hals .
Jugulum (L.), hals, keel.
Jugum (L.), juk welving.
Juga Alveolaria (L.), welvingen aan de buitenzijde van de kaken bij de wortels
(vooral in het front), wortelkenmerk.
Jukbeen en Jukboog, zie blz. 68 + 69.
Jumping The Bite (Eng.), occlusie-verandering(sprongsgewijs) van een distaalbeet naar een neutropositie, m.b .v. een
voorbeetplaat, een activator of een
scheef vlak .
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K. Kalium
k. kilogram
Kaak , gnatnos (Or.).
Kaakbeweging, zie onder scharnierasbeweging en blz. 60
Kaakgewricht, articulatio temporo mandibularis, zie blz. 59 .
Kaakhoek , angulus mandibulae .
Kaakholte, Sinus Maxillaris, Antrum van
Highmore , grootste parige bijholte van
de neus.
Kaakkopje , caput mandibulae.
Kaaklengte , onderkaak : de afstand tussen
de voorste kinpunt tot het denkbeeldige
vlak achter de conddyli en loodrecht op
de Frankfurter horizontale ; bovenk aak;
van het contactpunt van de centralen tot
een denkbeeldig vlak achter de 3' molaren.
Kalkvlekje, soms in de natuurlijke dentitie
aanwezig, kan ook nagebootst worden in
ceramiek of kunststof, meestal vlakbij
de incisale rand .
Kantellijn, zie rotatieas.
Kaolien , porc. aarde , verweerd product van
veldspaat wat tandtechnisch ceramiek
"kneedbaarder" maakt.
Smeltpunt I 750°C.
Karaat , eenheid van o.a . goud (zuiver goud
is 24 karaat).
Katalysator (Or.), een stof welke een chemisch proces beïnvloed , maar zelf geen
verandering ondergaat. Negatieve-, vertrager; Positieve -, versneller.
Kathode (Or.), negatieve electrode.
Kauwcentrum, dat deel van de kaak waar
eigenlijk gekauwd wordt, dit variëert
van de eerste premolaar tot de twee molaar.
Kauwdruk , dit is de druk op de elementen
door de kauwspieren veroorzaakt.
Kauwkracht, de kracht die de kauwspieren
(max. 400 kg.) kunnen opbrengen bij
contractie (samenspannen). De kauwkracht is te ontbinden in twee componenten , nl. een horizontale kracht d.w.z.
in transversale en sagittale richting en de
verticale component, welke weer uiteenvalt in een trekkracht (negatief) en
een drukkracht (positief) .
Kauwspieren, zie blz. 62.
Kauwstelsel, dit zijn de weefsels die betrokken zijn bij de kauwfunctie; de gebitsbo-
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gen, de tong, de kauwspieren, de lippen ,
de wangen, het tandvlees , de kaken , de
mucosa , het kaakgewricht, de innervatie
en de vascularisatie .
Kazanjian, Operatie volgens - , verdieping
van de omslagplooi t.b .v. meer retentie
van een volledige prothese .
Keel, fauces (L.), pharinx (Or.).
Kegeltand, gereduceerde vorm van een gebitselement.
Kennedy-Bar (E.) , zie bar.
Kennedy-Classificatie, rangschikking voor
partiële protheses:
klasse I: dubbel vrij eindigend
klasse 2: eenzijdig vrij eindigend
klasse 3: zadel tussen twee elementen in
de boog
klasse 4: frontvervanging
Naast deze basisklassen geeft Kennedy
Iedere extra onderbreking van de tandeboog aan . als wijziging van de laagste
klasse. BIJv. klasse 2 en één fronttandvervanging noemt hij klasse 2- 1•
Keramiek, ceramiek.
Kilowatturen (Kwh), is de energie die een
apparaat van 100 watt in één uur verbruikt (360.000 Joule) .
Kin, geneion (Or.) , mentum (L.).
Kinkap, zie hoofdkinkap .
Kinpunt , gnathion (Or.).
Kion (Or.), uvela (L.) , huig.
Kipping: een draaiing van een gebitselement om een horizontale of dwarse as
welke loodrecht op de verticale as staa;
zoals:
- coronaire vestibulaire versie (naar
buiten)
- coronaire palato/linguo versie (naar
binnen)
- coronaire mesio versie (naar mesiaal)
- coronaire disto versie (naar distaal)
Klammer, gebogen draadanker (Oerm.) ;
met samengesteld anker.
Klasse I , 2 en 3 zie Angle.
Kleefwas, synthetische was met een colofonium is toegevoegd en wat gebruikt
wordt om tijdelijk iets vast te zetten.
Kleuren, bestanddelen waarin wit (kleurloos) licht kan ontleend worden, incluSief zwart en wit; Complementaire -,
kleuren die samen met een primaire
kleur wit opleveren; Primaire -, rood ,
groen en blauw; Secundaire -, ontstaan
door het mengen van twee primaire
kleuren.
Kleurenring, hulpmiddel bij het bepalen
van een kleur, wanneer er een kroon of
prothese gemaakt moet worden .
Klier, glandula (L.) .
Knobbeloverkapping , dit is het geval wanOKTOBER 1986

neer er bij een inlay één of meer knobbels worden overkapt.
Knopklammer , wordt gebruikt voor retentie bij een partiële prothese en regulatie
apparatuur.
Kobalt-chroomlegering, veel gebruikt voor
frame-protheses .
Kontaktpunt, contactpunt, raakpunt tussen
twee elementen, zie ook bij facies contactus dentis .
Koolstof, C. chemisch element, zie blz. 78,
bestanddeel van alle plantaardige en
dierlijke organismen .
Koolstofceramiek, glasachtig materiaal
voor implantaten.
Kop, Verloren -, zie gieten.
Kopbeet, labiodontie, end tot end beet,
snijvlakken van het front staan gelijk.
Koper, Coprum, (Cu). zie blz. 78.
Koperband , huls van dun koperplaat, voor
het maken van een indirecte afdruk van
één element.
Korund , kristalvorm van aluminiumoxide.
Slijpmiddel.
Kristal, een vast deeltje van een stof, regelmatig gevormd en begrensd door platte
zijden.
Kristalliet, kleine kristallen, of een goed
geordende ketenstructuur in een polymeer.
Kristallijn, minerale structuur gevormd als
kristallen .
Krommingskenmerk , zie onder gebitskenmerken.
Kronenflucht (D.), de schuine helling van
de buccale knobbels van de postcanine
elementen onder.
Kroon, natuurlijke tandkroon, zie blz. 58 ;
Anatomische -, het met glazuur bedekte
deel van een gebitselement; Klinische-,
het gedeelte dat zichtbaar is boven het
tandvlees; Kunstmatige kroon, een vervanging van tandweefsel, rondom het restand van het element (van metaal, ceramiek, kunststof of combinaties van deze
materialen) .
Voor partiële of 3/4, 4/5 kronen zie onder omslijping.
Kroonnaad , kransnaad, su tu ra coronalis
(L.) .
Kruisbeet, een occlusieverhouding waar de
gebitsbogen na de hoektanden kruisen.
unilateraal of bilateraal.
Kunstharsen, oneigenlijke naam voor de
gebruikte kunststof in de tandtechniek
en -heelkunde .
Hars is namelijk amorf, terwijl de gebruikte kunststoffen eigenlijk kristalliet
zIJn.
Zie verder polymethylmetacrylaat.
OKTOBER 1986

Kunstkiezen, in de fabriek vervaardigde
kiezen van porcelijn of kunststof; Anatomische-, overeenkomstige vorm met natuurlijke elementen; Rationele - , hierbij
is de vorm gebaseerd op bepaalde theoriën.
Kunststoffen , volledig of gedeeltelijk synthetische
organische
verbindingen
(hoogpolymere ).
Kwadrant, één kaakhelft, boven of onder.
Kwarts, siliciumdioxyde, kiezelzuur, bergkristal.
Er zijn 3 modificaties, cristobaliet, kwarts
en tridymiet.
Kwik, hydrargyrum, legering met zilver
maakt amalgaan.
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L, liter.
Labia (L.), lippen.
Labiaal (L.), naar de lipzijde gericht.
Labiaalbeugellboog, een regulatiedraad,
onderdeel van orthodontische apparatuur , die langs de frontelementen loopt.
De dikte variëert van 0,5 tot 0,7 mm oen
de functies zijn retentie en retrusie van
de frontelem enten .
Labiale lijn , horizontale lijn , middenlijn.
Labialis? -Ie (L.), m.b .t. de lippen, lipvormig.
Labiodontie, zie kopbeet.
Labium (L.), lip .
Laboratorium , ruimte of instelling voor onderzoek . Tandtechnisch laboratorium,
vertrek of bedrijf waar men tandtechnische producten vervaardigt.
Lachlijn , markering op de waswal, welke
loopt van mondhoek naar het midden
van de bovenlip bij het lachen en weer
naar de mondhoek.
Lacrima (L.), traan.
Lakmoes, een stof welke in een zuur milieu
rood en in een basisch milieu blauw
wordt.
Lambda, - Naad, zie blz. 69; golflengte:
golfsnelheid = frekwentie x golflengte
(v=fx2).
Lamina (L.), plaat of schijf.
Langpolymerisatie, polymerisatie van verscheidene uren .
Lappenschijf, een polijstschijf samengesteld uit katoenen lagen , geschikt voor
vele doeleinden .
Lappige Fribomen, verkeerde naam voor
hyperplastische fibromen, die ontstaan
door te diep indrukkende protheseranden. Na het inkorten van de protheserand reduceert de omvang van de fibromen .
Larynx (Or.), strottenhoofd.
Latent (L.), verborgen, i.t.t. manifest.
Lateraal, Lateralis, -Le (L.), opzij, naar opzij, zijdelings of aan de zijkant.
Lateraalbeet , een zijdelingse verplaatsing
van de mandibula als gevolg van een occlusie-afwij king (dwang of kruisbeet).
Le-Cron, N.R., Engelse tandarts (18801947); - instrument, modelleerinstrument.
Legering, een oplossing of menging van
verschillende metalen; zie ook eutec1-34

ticum.
Lepel, zie afdruklepel.
Levator (L.), opheffer.
Lever, hepar (L.).
Ligamentum (L.), ligament, steunband, dit
bestaat uit straf bindweefsel.
Ligamenteuze Positie, scharnieras positie .
Ligatuur (L.), band of draad.
Limbus (L.), rand of zoom.
Lineair(e) (Fr.), lijnvormig; - Kunststof,
eenvoudige ketens bijeengehouden
door vooral de cohesie.
Lingua (L.), tong.
Linguaal (L.), aan de tongzijde.
LinguaallPalatumboog, een draad in de orthodontie, die linguaal of palatinaal tegen de gebitselementen aan ligt en een
drukkracht uitoefend.
Linguale Bar, zie bar.
Lingualis (L.), m.b.t. de tong.
Linguo-Occlusie (L.), een transversale afwijking, waarbij de postcanine elementen in een kruisbeet staan (uni- of bilateraal).
Linguo-positie (L.), retrusie.
Linguo-versie (L.), een afwijking van een
element naar linguaal.
Lip, cheilos (Or.), labium (L.).
Lipbandje, frenulum labii .
Lipbumper , orthod. apparaat.
Liplijn, op de waswal gemarkeerde lijn tussen de lippen in rust.
Liptrap , verhouding boven en onderlip;
Positieve -, als de onderlip zich voor de
bovenlip bevindt (progenie); Negatieve
-, Als de bovenlip zich voor de onderlip
bevindt (prognatie).
Liquidus (L.), bij een metaallegering is dit
de grens tussen vloeibaar en de beginnende stolling.
Logan-Kroon, een confectie-kroon van ceramiek , met een stift voor in het wortelkanaal.
Lokaal (Fr.), plaatselijk.
Long Centric (Eng.), de contact"baan" die
de knobbel in de fossa maakt tijdens het
laatste deel van de beweging naar maximale occlusie . Dit in tegenstelling tot de
point centric, waar de beweging eindigt
bij contact.
Longitudinaal (Fr.), in de lengterichting
verlopend.
Löten (0 .), solderen; LOT is soldeer.
Low Heat (Eng.), zie hygroscopisch inbedden .
Lusveer, onderdeel van een regulatieplaatje, om molaren te verplaatsen.
Luxatie, Luxatio (Lat.), ontwrichting.
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M, molaar
m, meter, mesiaal , melkmolaar.
Mn, mangaan.
m.o., mesio-occlusaal.
m.o.d., mesio-occlusio-distaal.
Maaltand, molaar.
Macro(Gr.), in woordverbindingen: groot.
Magnus, -Na, -Num (L.), groot.
Major, Majus (L.), groter.
Major Connector, zie connector.
Malo-Occlusie (Fr., L.), afwijkende occlusie.
Malpositie (Fr.), afwijkende stand van een
of meer elementen in de onderkaak.
Mandibula (L.), onderkaak.
Mandrel (Eng.), een schacht waarop men
slijpsteentjes, rubbers of borsteltjes kan
monteren.
Manüest (Fr.), duidelijk zichtbaar.
Marginalis, -Le (Lat .), m.b.t. de rand, marginaal.
Margo (Lat.), rand .
Masseter (Gr.) , kauwer, zie blz. 62 + 64.
Massetericus, -Ca, -Cum (Lat.), m.b.t. de
m. masseter.
Mastoid (L.), zie blz. 69 + 70.
Maxilla (L.), bovenkaak.
Maxillair (E), Maxillaris, -Re (Lat.), m. b. t.
de bovenkaak; - Basis, dat deel van de
bovenkaak onder de proceccus alveolaris maxillae.
Maximale occlusie, zie occlusie .
Meatus (L.), buis, gang.
Mediaal (L.), naar het midden toe.
Mediaan, in het middenvlak of -lijn gelegen.
Mediaanpunt, basion.
Medialis, -Ie (L.), m.b.t. het midden, bij of
naar het midden .
Mediaanlijn, de denkbeeldige middenlijn
die het lichaam in een voor- en achterkant verdeelt.
Mediaanvlak, sagittale vlak of het denkbeeldige vlak wat het lichaam in een linker en rechter helft verdeelt.
Mediodens, mesiodens.
Mediotrusie (L.), zie entale beweging
(heeft betrekking op één kaakhelft) ,
Meetlijn, de grootste omtreksvorm bij een
bepaalde inzetrichting (zie aldaar) van
een element, dat daardoor het element
in twee delen verdeeld, namelijk in een
ondersneden deel en een niet ondersneOKTOBER 1986

den deel.
Dit gebeurt m.b.v. een parallometer.
Men onderscheidt verschillende meetlijnen , namelijk: Meetlijn I, laag aan de
zijde van een occlusale steun en hoog
aan de andere zijde ; Meetlijn Il , hierbij
is het omgekeerd; of een combinatie van
beiden (bijv. bij een gekiept element) .
Meeuwenvluchtregistratie , zie Gotische
boog.
Megadontie (Gr.), overmatig grote gebitselementen.
Meiose (Gr.) , geslachtsdeling.
Melkgebit, dentes lactales, temporaire dentitie.
Melotte, laagsmeltende legering (30% tin,
20% lood en 50% bismuth) voor modelvervaardiging.
Membraan (Lat.), vlies, dunne weefsellaag.
Meniscus Articularis (Gr.) , halvemaanvormig kraakbeen stukje in het kaakgewricht.
Mentalis, -Le (L.), mentaal of m.b.t. de
kin.
Mentum (L.), kin .
Merson, Methode van -, een linguaal gelegen regulatieapparaat; - Slot, een halfrond buisje met de uiteinden van een
linguaalboog daarin.
Mesiaal, Mesialis, -Le (L.), de naar het midden van de tandboog gekeerde/gerichte
zijde.
Mesiaalbeet, zie Angle klasse 3, voorwaart se stand van de onderkaakboog.
Mesio (L.), in woordverbindingen betekent
dit naar het midden van de kaakboog
gericht.
Mesiodens, (L.), Mesiodont (Gr.) , boventallig, meestal onvolgroeid element tussen de beide boven centralen.
Mesio-drift, neiging van gebitselementen
om naar mesiaal te verplaatsen bij een
diasteen.
Mesio-occlusie, mesiaalbeet , hierbij is de
onderkaak minstens een halve knobbel
naar voren verplaatst.
Mesiaal-positief, element naar mesiaal verplaatst.
Mesodontie (Gr.), middelgrote elementen .
Metaaloxyden: deze dienen o .a. als sporen
in ceramiek t.b.v . de kleur.
Enkele veel gebruikte oxyden zijn:
- goud oxyde kleurt ceramiek roserood
- titanium oxyde kleurt ceramiek helgeel
- zilver oxyde kleurt ceramiek oranjegeel
- zink oxyde kleurt ceramiek citroengeel
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- uranIum oxyde kleurt ceramiek
groengeel
- chroom oxyde kleurt ceramiek groen
- cobalt oxyde kleurt ceramiek blauw
- mangaan oxyde kleurt ceramiek violet
- iridium oxyde kleurt ceramiek zwart.
Verder dient de oxydatie op een metalen
onderbouw voor de hechting van het ceramiek.
Metaal/Ceramiek , dit is een veel gebruikte
combinatie van materialen voor de vervaardiging van vooral kroon en brugwerk .
Methacrylaat, ester van methacrylzuur.
Methacrylzuur, derivaat van acrylzuur.
Methylmetacrylaat, zie polymethylmetacrilaat.
Metadontie (Gr.), onvolledige ontwikkeling van gebitselementen.
Micr-, Micro-, (Gr.), klein.
Microdontie (Gr.), kleine elementen.
Micrognathie (Gr.), onderontwikkeling
van de bovenkaak.
Middenwaarde Artculator, zie articulator.
Middenwaarden, Condylushoek 30°, Bennethoek op 15°, incisale tafeltje op 10° en
de incisaalpen op O. Hierbij behoren dan
20° kiezen (semi-anatomisch) zie ook
hellingshoek.
Migratie (L.), verandering van plaats.
Mimiek (Gr.), bewegingen vooral van de
gelaatspieren (zie blz. 61). Dit kan bewust of onbewust gebeuren . (Gr. mimos
= nabootsing).
Mineraal (L.), een stof die zowel organisch
kan zijn, bijv. aardolie of steenkool,
maar ook anorganisch zoals zout , gesteente etc.
Minor, Minus (L.), kleiner.
Mitose (Gr.), indirecte celdeling.
Mobiliteit (Fr.) , beweegbaarheid.
Model, een duplicaat van een gedeelte of
een gehele kaakboog , al of niet met de
mucosa . Een model kan van gips, kunststof, metaal of een combinatie van die
drie vervaardigt worden; Kast -, een
fraai afgewerkt model voor archief doeleinden; Moeder -, model waar duplicaten van moeten gemaakt worden; Studie
- , t.b.v. studie of planning; Werk -, het
model waar de tandtechnische werkstukken op vervaardigt worden . Modellen worden in eerste instantie gemaakt
d .m.v. een afdruk uitgieten, verkoperen
etc., maar zij kunnen ook verkregen
worden via het maken van een duplicaat
van een moedermodel.
Modelanalyse, onderzoek van de situatie
van het gebit en de ocdusieverhouding,
aan de hand van modellen, zonodig aan1-36

gevuld met foto's, röntgenstatus en een
verslag van de tandarts .
Modificatie, verandering van eigenschappen als reactie op prikkels uit de omgeving (biologie).
Modificeren, veranderen .
Moerbij kiezen , misvormde eerste molaren,
als gevolg van aangeboren lues.
MolTel(ring), metalen of plastic ring (± 5
cm . hoog, verschillende doorsneden),
waarin het te gieten waspatroon via een
rubber voetje wordt in gezet. (eerst een
papierlaag aanbrengen tegen de wand
van de moffel i.v.m. expansie van de
inbedmassa. ) Dan wordt de moffel volgegoten met inbedmassa, om zodoende
een gietmal te verkrijgen waar de was
kan worden uitgebrand.
Mohs, Hardheidsschaal van -, een reeks
van mineralen waarvan iedere op de
voorganger krassen kan aanbrengen; l.
talk, 2. gips, 3. kalkspaat, 4. vloeispaat,
5. apatiet, 6. veldspaat, 7. kwarts, 8. topaas, 9. korund, 10. diamant.
Molaar, Molaris(L.) , kies, kiezen .
Molaarlengte, afstand tussen het mesiale
punt van de mI en het distale punt van de
m3·

Molecuul, kleinste deel van een stof met
dezelfde eigenschappen, karaktaristiek
voor die stof.
Molle, Mollis, (L.), zacht, week.
Moment van kracht, t.o.v. een bepaald
punt is het product van de kracht en de
loodrechte afstand van de kracht tot dat
punt.
Mond, os (L.), stoma (Gr.).
Mondholte, zie blz. 58.
Mondhygiënist(e), een medewerk(st)er in
de tandheelkundige zorg, speciaal wat
betreft hygiëne en voorlichting.
Mondslijmvlies, mucosa oris.
Mono- (Gr.), enig, één.
Monoblok, orthodontische apparatuur.
Monomeer (Gr.), basis molecuul waarmee
(hoog)polymere stoffen van opgebouwd
kunnen worden. Tandtechnische monomeer bevat een stabilisator.
Monoradiculair (Gr., L.) , met één wortel.
Monson, curve van -, de curve van de knobbels van het kauwvlak van de onderelementen .
Mortaalextirpatie, (L.), verwijdering van
de pulpa na devitelisatie .
Mouthguard (Eng.), mondbeschermer.
Movement, Hinge -, (Eng.), scharnierbeweging van de onderkaak .
Mucodynamische afdrukmethode, zie afdruk .
Mucosa,(L.), slijmvlies; Alveolaire -, slijmOKTOBER 1986

vlies wat de processus alveolaris bedekt
tot de omslagplooi; Orale -, mondslijmvlies van het cacum oris; Vestibulaire-,
het slijmvlies wat het vestibulum oris bedekt .
Mucostatische afdrukmethode, zie afdruk.
Mucus, (L.), slijm.
Mulberry Molaar, zie moerbei-molaren .
Multiband-techniek, orthodontische techniek m.b .v. brackets, volgens Begg-systeem.
Multicuspidatus-, ,(L.), meerknobbelig.
Musculatuur (Fr.), spierstelsel.
Musculus (L.), spier.
Mutatie (L., Gr.), sprongsgewijze verandering, b.v. van één of meer erfelijke eigenschappen.
Mutileren (Fr.) , verminken, bijv. een gemutileerd gebit is een gebit waar elementen ontbreken.
Myelum (L.), Myelos (Gr.), merg.
Mylohyoideus -ea, eum, (L.), m.b.1. de
binnen-achterzijde van de mandibula en
os hyoideum.
Myo~ (Gr.), in woordverbindingen, m.b.1.
spieren.
Myofibrillen, (Gr.) , samentrekbare , draadvormige substantie binnen de spiercel.
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N. stikstof, nasion.
n. nervus.
N.M.T. , Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde, opgericht in 1914.
N.S., nasion-sella lijn.
Naad, sutura. (L.) .
Nasalis, -Ie" (L.), m.b.t. de neus.
Nasion, het diepste punt van de neuswortel.
Nasion-Loodrechte, Nasionlijn, de loodlijn
van nasion op de Frankfurter horizontale. Zie ook blz. 74.
Nasolabialis -Ie, (L.), m.b.t. de neus en
lippen .
.
Nasus (L.), neus.
Natrium(na), chemisch element, belangrijk
bij de stofwisseling: - Biboracium,
borax.
Necrose, Necrosis (Gr.), versterf, van plaatselijk weefsel.
Nervus (L.), zenuw.
Neuralgia, Neuralgie, (Gr. neuros = zenuw; algos = pijn), zenuwpijn.
Neurocranium (Gr.) , cranium cerebrale ,
hersenschedel.
Neurologie, (Gr.), wetenschap van het zenuwstelsel.
Neuromusculair(e) (Gr., L.), m.b.t. de zenuwen en spieren.
NeurolNeucyt (Gr.), zenuwcel.
Neurovasculair (Gr., L.) , m.b.t. de zenuwen en bloedvaten (-stelsels).
Neus, nasus , (L.), rhis (Gr.) .
Neusbeen, os nasale (L.) .
Neusrug, dors nasalis (L.).
Neustussenschot, septum nasi (L.).
Neusvleugel, ala nasi (L.) .
Neuswortel , het bovenste deel van de neus,
radix nasi (L.).
Neutraalbeet, neutro-occlusie, neutrogeme.
Neutron, atoomkerndeeltje zonder electrische lading.
Newtonmetaal, zie melottemetaal.
Ney-Ankers, 4 basisvormen , driedelig, gedeeld, gecombineerd en teruggrijpanker; andere indeling m.b.t. de meetlijn
is: meetlijn I, meetlijn Il, combinatie I
en Il, back action- en open ring anker.
Niet-dragende Knobbels, dit zijn boven de
buccale- en onder de linguale knobbels.
Deze knobbels worden beschouwd als

1-38

steunelementen voor de wangen en
tong.
Niet-Werkings Fissuren , deze vinden we bij
de ondermolaren , het zijn de fisuren die
van het midden uit naar buccaal verlopen en die geregistreerd worden via de
Bennet beweging.
Nikkel,Ni , zie blz. 78. Mogelijk bestaat er
allergie voor Ni. Wordt toegepast voor
kroon en brugwerk , enz.
Nitras Argenti, (L.), zilvernitraat.
Nodulaire -ris (L.), knobbelig.
Nomenclatuur (L.), stelsel van namen.
Nordschroef, schroef voor orthodontishe
expansie-apparatuur.
Nucleïnezuur, hoofdbestanddeel van de eiwitten van de celkern.
Nucleus (L.), kern.

OKTOBER 1986

O. zuurstof, een der bloedgroepen.
0, occlusaal.
Or. orbitaal.
Obductie (L.), lijkschouwing, autopsie,
sectie .
Obstructie (L.), afsluiting.
Obturator (L.), afsluiter, o.a. voor afsluiting van gespleten verhemelte, als een
operatie mislukt of niet mogelijk is.
Occipitaal, Occipitalis, -Ie (L.), m. b. t. het
achterhoofd.
Occluderen (L.) , scharnierbeweging van
onderkaak .
Occlusaal (L.), m.b.t. de kauwvlakken van
gebitselementen.
Occlusie (L.), elk statisch contact tussen
één of meer elementen van de bovenkaak met één of meer elementen van de
onderkaak na het dichtbijten.
Centrale-, de (maximale) occlusie waarbij de mandibula in een centrale relatie
is; Distro-, zie Angle; Fysiologische-, de
meest gunstige occlusie voor eten, spreken, etc.; Gebalanceerde-, zie bij articulatie (geb.); Habituele -, de occlusie die
iemand gewend is (kan onjuist zijn); Latero -, Pro -, Retro -, een niet-centrale
maximale occlusie, er zijn resp. zijdelingse, voorwaartse of achterwaartse afwijkingen aanwezig; Maximale -, een
occlusie met zoveel mogelijk contacten;
Mesio - , zie Angle, Neutro -, normale
occlusie, hierbij vallen de palatinale
knobbels van de postcanine bovenelementen in de centrale en marginale fossage van de onder elementen en de onderelementen staan steeds een halve
premolaarbreedte voor(mes.) de bovenelementen.
Occlusieleer , -Opbouw, de wetenschap die
zich bezighoud met de etiologie, epidemiologie, fysiologie, phatologie, diagnosiek, preventie en de behandeling van
het blijvende evt. gemutileerde) gebit.
Occlusiestoornis, een onregelmatigheid in
of op de tandbogen, die een normale
occlusie verhindert of stoort.
Occlusieveld, het bilaterale gebied waar de
boven- en onderelementen in de verschillende posities contact maken .
Occlusievlak, zie blz. 74.
Odont (Gr.), in woordverbindingen, tand.
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Odontalgie (Gr.), kiespi j n.
Odontologie (Gr.), kennis van het gebit.
Odontoprisis (Gr.), tandenknarsen.
Odontorhie (Gr.), orthodonthie.
OHM, eenheid van weerstand in een elektrische geleiding.
Oligodontie (Gr.), gedeeltelijke afwezigheid van elementen .
Omega, de laatste letter van het Griekse
alfabet, symbool van de elektrische
weerstand.
Omnivoor, alleseter.
Omslagplooi, dit is de overgang van de alveolaire mucosa en de wangenIlippen.
Omslijping, is het prepareren van een gebitselement voor een omsluitende restauratie (bv. een kroon); Partiële - , een
omslijping die een deel omvat (bv. een 3/
4 of een 4/5 kroon). Zie ook bij preparatie.
Onderkaak mandibula (L.).
Onderlip, labium inferius oris (L.).
Ondersnijding, zie meetlijn.
Onlay (Eng.), een gegoten of kunststof vulling die het occlusale vlak overdekt.
Ontluchtingskanaal, een kanaal aangebracht bij metaal of kunsthars giet methode om de lucht te laten ontsnappen,
teneinde geen druk te veroorzaken.
Ontsteking, inflammatio (L.) .
Ontwrichting, luxatie.
Oorsprong, Origo (L.), zie bij insertie.
Opaak (Fr.), zie grondmassa.
Opaque (Eng. Fr.), zie grondmassa.
Opbeet, orhodontische apparatuur, uitbreiding van een kunststof plaat om correcties uit te voeren in het onderfront of de
zijdelingse delen.
Open Beet, hierbij is geen contact van de
elementen in verticale richting. (in het
front. )
Openingsbeweging van de Mandibula, zie
blz. 59 + 60.
Operabel, in aanmerking komen voor een
operatie.
Operatie, heelkundige ingreep.
Ophryon, middelpunt van de glabella.
Opstelsystemen, globaal zijn er drie stromingen met gedachtes over het opstellen
van een volledige prothese.
- ten eerste
Met vlakke kiezen , door de sagittale
en transversale compensatiecurve
wordt de gebalanceerde articulatie
mogelijk.
De vlakke kies wordt ook de niet-anatomische kies genoemd .
- ten tweede
Opstelsystemen met een niet vlakke
kies. De gebalanceerde articulatie
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loopt via de hellingen van de knobbels
van de semi-anatomische (20°) of anatomische (33°) kiezen (zie Hellingshoek) . Deze zijn ook in een sagittale
en transversale compensatiecurve opgesteld .
- ten derde
Het opstelsysteem volgens het stamper vijzel principe. De dragende
knobbels die langs de fossaewanden
van de respectievelijke antagonisten
glijden maken door een juiste opstelling een gebalanceerde articulatie mogelijk .
Opwastechniek, het systematisch opbouwen van kauwvlakken, zie additie.
Oraal (Fr. , Lat.) , m.b.t. de mond.
Orbitaalpen, onderdeel van de face-bow,
om zodoende de Frankfurter Horizontale over te kunnen nemen in de articuIatOf.
Orbitale (OR), meetpunt. Zie blz. 74.
Oriëntatievlak, hulpmiddel, zie blz. 74.
Origo, zie insertie .
Oris (Lat.), van de mond.
Orthale beweging, openingsbeweging.
Ortho- (Gr.), recht , normaal.
Orthodontie (Gr.), de kennis van het normaliseren of reguleren van standsafwijkingen van gebitselementen.
Orthodontist (Gr.), een tandarts gespecialiseerd in de orthodontie.
Orthodontisch Buigdraad, zie regulatiedraad .
Orthogenie (Gr.), tangbeet.
Orthognatie (Gr.), normale stand van de
beide kaken .
Orthopedie (Gr.), specialisme dat zich richt
op afwijkingen van het bewegingsapparaat .
Ortonkroon, gegoten kroon met chamferpreparatie .
Os, Ossis, meerv. ossa, (L.), been, bot, zie
blz. 68.
Osted- (Gr.), in woordverbindingen, m.b. t.
het bot.
Osteologie (Gr.) , beenderen1eer.
Outline (Eng.) , omtrek, de randen, bijv.
van een preparatie.
Overbeet, de afstand tussen de incisale randen van de boven en onderincisivi. Horizontale - . horizontaal bemeten; Verticale -, de verticale bemeten afstand.
Overbite (Eng.), verticale overbeet.
Overjet (Eng.), horizontale overbeet.
Overtallige elementen, zie hyperodontie.
Oxydatie (Fr.) , het toevoegen van zuurstof,
of de onttrekking van waterstof aan een
scheikundige verbinding of stof.
Oxygenium (0) (L.) , zuurstof.
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D
P, fosfor.
p, premolaar.
Pa, postero-anterior, van achteren naar
voren.
Pb, plumbium, lood.
Pd, paladium.
Pg, pogonion .
pH, zuurgraad. (waterstofionenconcentratie).
pmma, polymethylmetacrulaat.
Po, porion.
Pog, pogonion.
Palatinaal (L.), naar het palatum gericht.
Palatinus, -Na, -Num, (L.), m.b.t. het palatum.
Palatoinclinatie, linguoversie .
Palatoplastiek (L.), palatumspleet sluiten
door operatie, of andere operatie aan
het palatum.
Palatoversie, zie linguoversie.
Palatoschisis (L.) , gehemeltes pleet.
Palatum (L.), gehemelte, zie blz. 70.
Palladium (Pd) (L.), zie blz. 78 .
Palpatie (Lat.), betasting, onderzoek door
af te tasten met vingers.
Papil, verhevenheid; Interdentale -, zie bij
interdentaal.
Papilla meerv. Papillae, verhevenheid , tepeltje;-Incisiva, blz. 70 ;-Lingualis, zie
blz. 70.
Par, Para (Gr.), in woorverbindingen, 1
bij, naast, 2. bovendien, 3. anders, 4.
tegengesteld aan, 5. verkeerd, 6. beiderzijds.
Paradentose, paradontose.
Paradox, in tegenspraak met het verwachte.
Parafuncties (Gr., L.), niet-fysiologische
functies, verkeerde gewoontes, zoals
duimzuigen, knarsen , kaakklemmen,
lip , wang en tongbijten.
Parallellometer , apparaat voor vaststelling
van de inzetrichting t.b. v. het vastleggen
van meetlijnen, keuze ankertypen, het
aanbrengen van parallel verlopende stiften, precisieverankeringen, groeven,
etc.
Paramolaar, -aris (L.), een overtallig postcanine element.
Parapulpair (L.), naast de pulpa.
Paries (L.), wand .
Parietaal, pariëtalis, -Ie (L.), wandstandig,
OKTOBER /986

buitenste of m.b.t. het os parietaie.
Parodontaal, Parodontale (Gr. ,Lat.),
m.b.t. het parodontium.
Parodontium, dit zijn de weefsels die de
elementen omgeven en een rol spelen bij
de bevestiging van die gebitselementen
in de kaak, dit zijn: het parodontale ligament, de gingiva, de processus alveolaris, het wortelcement en de alveolaire
mucosa.
Paradontose (L.), een niet ontstoken chronische atrofie van het parodontium.
Pars (L.), deel gedeelte(anat.).
Partialis, -Ie (Lat.), gedeeltelijk, partieel.
Partieeel, Partiële (Lat.), gedeeltelijke e);Prothese, een prothese welke een deel
van de gebitsboog vervangt, zie ook bij
schakel en vrijeindigende prothese; Kroon. 3/4 en 4/5 kroon, zie omslijping.
Parijs-rood, een polijstmiddel met ijzeroxyde.
Paskap, zie fixatiekap.
Passieve zijde, zie balanszijde.
Pathologie (Gr.), ziekteleer, -pathie, path= ziek.
Patrix, Patrijs (Fr.), het derel van de precisie verankering (Attachment) wat in het
andere deel (matrix) past.
Patroon, vorm, model, ontwerp; Occlusaal
-, het occlusale vlak van een gebitselement, bijv. van was.
Pedodontie (Gr.), kindertandheelkunde.
Pees, tendo (L.).
Peesvlies, fascia , aponeurosis.
Pelotte (Fr.) , het deel van de obturator welke de geheltespleet afsluit.
Perforatie (L.), doorboring.
Perforeren (L.), doorboren .
Peri (Gr.), in woordverbindingen betekent
dit rondom.
Periapex (L. apex = top), om de wortelpunt gelegen.
Pericoronair (Gr. L.), rondom de kroon.
Peridens (Lat.), overtallig element, buccaal
of labiaal van de gebidsboog.
Perifeer, Perifere (Fr.), aan de omtrek.
Peridontium (Gr.) , wortelvlies van gebitselement.
Periost, Periosteum (Gr.), beenvlies.
Periradiculaire ruimte, de ruimte tussen de
tandkas en -wortel, welke gevuld is met
ligament.
Permanent, blijvend.
Permeabel (L.) , doordringbaar.
Perpendicularis, Perpendiculare (Lat.),
loodrecht.
Persisterend, aanhoudend, blijvend.
Perstechniek, methode om een wasprothese of kroon o.i.d. om te zetten in kunststof. Dit gebeurt m.b.V. gips en een
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cuvet.
Petrosus, steenachtig.
PhalT, Philips , uitvinder van het gIpsmodel.
Philtrum (Gr.), het verticale gleufje tussen
neus en lippenrood.
Pijlpuntmeeuwenvlucht, zie gotische boog.
Pin (Eng.), metalen pen(netje); Dowel -,
metalen pen, welke gebruikt wordt bij
uitneembare stompen uit een gipsmodel; - Ledge, plastic of metalen pennetje
voor meer houvast van bijv. een inlay.
Pincet, tangetje voor het beetpakken van
fijne dingen of weefsels; Kwarts -, om
iets uit een zuur te pakken.
Pinledge, zie pin .
Plaatapparatuur , orthodontische regulatieplaten (uitneembaar), welke op de palatinale of linguale mucosa rusten en
waar activerende draadapparatuur en
expansie-schroeven aan kunnen zitten .
Plaatprothese, gebitsprothese , waarbij een
kunststof of metalen plaat het palatinale
of linguale deel van de mucosa bedekt en
geheel of gedeeltelijk de alveolaire mucosa in het vestibulum.
Plan (L.planus), niet gebogen, vlak .
Plaque (Eng.), een zachte massa die zich op
het tandoppervlak hecht bij onvoldoende hygiëne.
Plasticiteit (Fr.), vervormbaarheid.
Platina-Jacket, hierbij worden twee platina
kapjes gebogen waarvan er één in de
jacket achterblijft. Dit als gevolg van het
vertinnen van het kapje, vóór het bakken. De oxydatie van de tin gaat een
verbinding aan met de grondmassa. Deze jacket is steviger dan een gewone
jacket.
Plomberen (Fr.) , vullen van een tand of
kies, plomber = dichtstoppen.
Pluriformis, -me (L.) veelvormig, meervoudig.
Pocket (Eng.) , sulcus gingivalis, al of niet
verdiept.
Pogonion (Pog, PG), meetpunt, het meest
uitstekende deel van de kin.
Point Centric (Eng.) , puntcontact.
Pollutie (L. pollutio), verontreiniging.
Poly (L.) , veel.
Polyether, een der elastomeren .
Polymeer (Gr.) , een scheikundi~e bindin~
met een hoog molecuulgehalte. In de
tandtechniek noemt men de kunstharsvloeistof monomeer en de poeder polymeer. (polymetylmetacrilaat) .
Polymerisatiegraad, zie polymethylmetacrylaat.
Polymerisatieproces, monomeren vormen
polymeren.
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Voorwaarde is dat de monomeermoleculen een dubbele koolstof-koolstof binding bezitten.
Polymethylmetacrylaat, is wel de meest gebruikte kunststof in de tand techniek, gemaakt van monomeer en wordt verwerkt
met monomeer.
De monomeervloeistof wordt verstoven
met water met daarin een initiator, men
krijgt dan ronde poederdeeltjes(polymeer) .
Een andere methode van vervaardiging
is het vermalen tot splinters.
De polymeerpoeders kunnen o.a. de
volgende ingrediënten bevatten: kleurstoffen, opaque-makers, initiator, vezels
(namaak-adertjes) en weekmakers.
In de monomeer zit een stabilisator.
Bevat een kunststof veel monomeren
dan noemt men dit een hoge polymerisatiegraad, bevat het weinig monomeren
per polymeermolecuul dan heet dit een
lage polymerisatiegraad. Bij koudpolymeryserende is de pol.graad laag omdat
er veel initiators zijn toegevoegd en dan
worden er veel polymeermoleculen tegelijkertijd gevormd, de kunststof met
een lage pol.graad is dan ook zwakker
(minder hard .).
Polyplasten, kunststoffen .
Pontic (Eng.), dat deel van een brug wat
het ontbrekende element vervangt , zadelvormig, puntvormig of doorspoelbaar (zie brug.)
Poreus (Fr.) , voorzien van kleine openingen, sponsachtig.
Porion (Po), meetpunt, hoogste punt van de
benige uitwendige gehoorsuitgang.
Porselein, oorspronkelijke samenstelling:
kaolin, veldspaat en kwarts , maar in het
tandtechnisch porselein zit bijna geen
kaolin en is daardoor geen porselein.
Beter is het om de naam ceramiek te
gebruiken. Samenstelling, silitiumdioxyde, veldspaat, aluminiumoxyde , vloeimiddelen en metaaloxyden (zie aldaar).
PositiefIon , ion met tekort aan electronen.
Posselt, Figuur van - , de registratiefiguur
van de grensbewegingen van de mandibuia.
Post (L.) , na , achter.
Postcanien (L.) , achter de hoektand .
Postdam (Eng.), een rand achter aan de
bovenprothese, ter voorkoming van terugvloeien van speeksel of lucht onder
de prothese (zie A lijn).
Posterior (Lat.), achter.
Pre-, voorafgaand aan , voor.
Precipiteren (Lat .), het neerslaan van een
opgeloste stof in een andere stof.
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Precipitatieharding, zie uitharden .
Precisieverankering, een uit twee delen bestaande verankering , star of resiliënt,
waarvan de één in de ander bevestigd
wordt, ofwel de patrix in de matrix. Dit
kan toegepast worden bij frame-protheses of bij uitneembare bruggen .
Preëruptieve fase, de periode vóór het
doorkomen van de elementen.
Prematuur (L.prae- = voor, maturus =
rijp), voortijdig.
Premolaren (L.), elementen voor de molaren, achter de hoektanden.
Preparatie (Fr.) , voorbereiding, voorbereiden van een element voor een restauratie, vorm geven aan caviteiten. Box-, zie
aldaar; Holle Schouder -, zie Chamfer;
Schouderbevel-, een trap-vormige overgang van preparatie naar axiale wand ,
met een schuin randje; Schouder - ,
idem, maar zonder schuin randje Slice-,
hierbij wordt de aproximale wand met
een schijf weggeslepen, evt. met ondersnijding.
Pressie-afdruk, afdruk genomen onder
druk.
Preventie (Fr.), voorkoming.
Primordiaal (L.), primitief ontwikkeld.
Proale beweging, zie blz. 60.
Processus (L.), uitsteeksel; - Alveolaris
Mandibulae/Maxilae, de horizontale
rand van de onder en bovenkaak, waarin
zich de tandkassen bevinden. Voor de
andere voor de tandtechniek belangrijke
uitsteeksels zie blz. 7l.
Profundus, -da, -dum (Lat.) , in de diepte
liggend .
Progeneus, Progeen, Progene (Gr., L.), met
vooruitstekende kin.
Progenie (Gr. gena = kin, pro = vooruit,
L.), vooruitstekende kin.
Prognathie (Gr.) vooruitstekende positie
van een der kaken.
Prognose (Gr.), verwachting.
Progressief (Fr.), toenemend, zich uitbreidend.
Prolongatie, voortzetting, groeireactie .
Prominentia (L.), vooruitsteken, uitsteeksel.
Propaline Beweging, voorbeet beweging.
Proportionaliteitsgrens, de grens waar een
materiaal een blijvende vervorming
toont.
Propositie, protrusie .
Prothese (L. pro= voor , i.p.v., Gr.thesis =
plaatsing) vervanging ontbrekend lichaamsdeel: Gebits - , alle prothetische
vervangingen van de tandenbogen of onderdelen daarvan, hoewel men meestal
alleen de uitneembare prothese hiermee
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bedoelt. Immediaat - , zie aldaar; Implantaat - , prothese welke is aangebracht op een implantaat, Partiële -, zie
aldaar; Volledige -, een totale vervanging van de elementen van de boven enl
of onderkaakboog; Voorlopige -, een
immediaat of een tijdelijke prothese
i.v .m. andere oorzaken zoals verdere
behandeling.
Prothesebasis, basis die op de mucosa rust.
Protheselichaam , dat deel tussen de basis
en de elementen.
Protheseplaat, zie - Basis.
Protheserand, dat deel wat aansluit in de
omslagplooien en de linguale rand.
Prothesezadel, het deel van de basis wat de
processus alveolaris omsluit, uitdrukking wordt veel gebruikt bij een partiële
prothese.
Prothetische tandheelkunde, tandheelkundige sector die zich bezighoudt met de
functieleer en herstel van het kauwstelsel met behulp van prothetische voorzieningen.
Prothetist, een persoon die zich bezighoudt
met de prothetische tandheelkunde of
voorzlenmgen .
Protruderen (L.), het voorui tsteken, b.v.
van de boventanden of een protrusiebewegmg.
Protrusie (L.), een afwijking in sagitale,
voorwaartse richting.
Protrusiebeweging, voorwaartse beweging
van de onderkaak.
Produberans (L.), uitpuilend .
Protuberantia (L.), uitsteeksel, knobbel.
Profisorisch(e), tijdelijk.
Proximaal (L.), in de richting van, aan de
zijde van het uitgangspunt.
Psychologie . zielkunde.
Pterygoideus, -ca, -cum (Gr., L.), vleugelvormig of m.b.t. de processus pterygoideus .
Puimsteen, wordt in gemalen vorm gebruikt om kunststof en glas te polijsten(pumex).
Pulpa (L.), weke massa.
Pulpa Dentis (Lat.), tandpulpa, losmazig
bindweefsel met de vaatzenuwstreng en
odontoblasten (dentine vormende cellen) .
Pulpa Coronalis, kroonpulpa.
Pulpa Radicularis , wortelpulpa.
Pulpa-Extirpatie (Lat.) , verwijdering van
het pulpaweefsel.
Pulpaire Restauratie , preparatievorm waar
voor de restauratie een stift(opbouw)
gebruikt kan worden .
Pulpextomie, zie pulpa extirpatie.
Pulpitis (Lat.) ontsteking van de (tand)-
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pulpa.
Puntcontact, zie pontic, redelijk te reinigen
in tegenstelling tot het zadelcontact.
Pijlerelement, element wat als steunpunt
dient voor een brug of prothese.
Pijlklammer , een bevestigings- en retentieanker.
Pijlnaad, su tu ra sagittalis.
Pijlpuntregistratie, zie gotische boog.
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Quadrangularis, -re (L.) , vierhoekig.
Quadratus, -ta, -turn (L.), vierkant ,
vierzijdig.
Quarts, kwarts.
Quint van Hanau, grafische samenvatting
van de wetten van Hanau (zie aldaar).
Hier kan men de toepassing uit opmaken , gebaseerd op vijf basisbegrippen:
I. de helling van de condylusbaan, 2. de
helling van het oriëntatievlak, 3. de helling van de incisiefbaan, 4. de diepte van
de compensatiecurve , S. de hoogte van
de knobbels.
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Radéren, radëre, (L.), uitkrabben, afkrabben, bv. een immediaatprothese (zie aldaar).
Radicalen, (Chem.), rest van een verbinding die over kan gaan in een andere
vebinding, de radicaal bevat een ongepaard electron. De radicaal veroorzaakt
de start van bv. het polymerisatieproces.
Radicularis (L.), m.b.t. de (tand)wortel.
Radix, meerv. radices, (L.), wortel(s); Dentis, tandwortel.
Ramus, meerv. rami, (L.), tak(ken) .
Randlijsten, de marginale zijden van het
occIusale vlak.
Raphe (Gr.) , naad, verbindingslijn tussen
twee helften.
Reactie (L.), antwoord op prikkel of aktie .
Rebasen (Eng.) , Anglisisme van rebasing.
Rebasing (Eng.), het vervanen van de prothese-basis.
Wordt vaak verward met rilining.
Recessie (L.), terugwijkend, teruggang ,
bijv. van de gingiva.
Reciprociteit (L.), wederkerigheid .
Belangrijk bij frameprothese : een frame
of een anker moet altijd aan de andere
zijde van resp. de kaak of element gesteund worden, anders kan er een draaiing of kieping ontstaan van de elementen
en de kaak kan eventueel onnodig resorber.en(reciproke werking) .
Reclinatio (L.) , achterwaartse beweging.
Reduceren (L.), vereenvoudigen, terug
brengen .
Reductie (Fr. , L.) , het onttrekken van
zuurstof of toevoegen van waterstof aan
een scheikundige verbinding.
Referentie-punt, vergelijkingspunt.
Reflex (L.) , weerkaatsing.
Registraties(Tandheelkundige), het vastleggen van gegevens over de relatie boven/onderkaak, zowel de beetverhouding als de bewegingsbanen als de scharnierpositie . Dit gebeurt in de mond (Intra Oraal) of buiten de mondholte (Extra oraal) , of beiden . Hiervoor wordt
(electronische )apparatuur en/of waswallen, beetplaten , enz. gebruikt.
Regressief, achteruitgaand.
Regulatie-apparatuur, hulpmiddelen bij
orthodontische behandeling.
Regulatiedraad; bevat 18% chroom, 8%
nikkel, 74% ijzer en 0,07% koolstof. Er
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zijn 3 soorten, namelijk zacht (1 x voorgetrokken, 50-60 kg/mm' ), hard (2 x
voorgetrokken , 140-160 kg/mm') en tenslotte de meest gebruikte , verenhard (3x
voorgetrokken , 180-200 kg/mm').
Reguleren, regelmatig maken, bijstellen .
Rehabilitatie (L.), functieherstel.
Reiplantatie (L.) , het terug plaatsen van
een orgaan op de oorspronkelijke
plaats.
Rekgrens, proportionaliteitsgrens, eleasticiteitsgrens.
Rekristalliesatie, zachtgloeien, vormig en
groei van nieuwe kristallen. Bij metaal
types 1 en 2 (zie gietgoud) , zacht gloeien
en langzaam afkoelen . Bij types 3 en 4
wordt er afgekoeld in water.
Palatina-folie wordt uitgegloeid en barendraad ook (de uiteinden om retentievoorzieningen te maken) .
Relatie, verhouding, betrekking (zie ook
bij registraties). Centrale -, de meest gehanteerde betekenis van deze uitdrukking is: "Dit is de toestand waarbij de
onderkaak zich in de juiste verticale relatie met de bovenkaak bevindt en waarbij de condyli zich ongedwongen op de
meest dorsaalwaartse plaats van de fossae mandibulae bevinden". Horizontale
-, de verhouding van de beide kaakbogen gezien in het horizontale vlak (zie
overbeet). Verticale -, de verhouding
van de kaakbogen in verticale zin (zie
beethoogte en overbeet) .
Relatief, Relatievus (L.) , naar verhouding ,
betrekkelij k.
Relining (Eng.), het aanbrengen van een
passende laag in de prothesebasis (wordt
vaak, ten onrechte, rebasing genoemd).
Remedie, wijze van behandeling.
Remounting (Eng.) , terugplaatsen van modellen met werkstuk in de articulator , ter
controle en voor het oplossen van stoornissen van de articulatie en occlusie (zie
ook inslijpen).
Reparatie (L.), herstel.
Reponibel (L.), op zijn plaats terug te
brengen.
Resectie (L.), afsnijding van een gedeelte
van bv. de wortel,= Apex-.
Residu (L.), overblijfsel.
Resilient (Enf.) , terugverend, tot de oorspronkelijke vorm, zoals bv. de mucosa.
Resorptie , opname van vaste of vloeibare
stoffen, bv. wortelweefsel.
Restauratie, terugbrengen naar vroegere
toestand.
Restgebit, elementen die overblijven na extractie .
Ook wel gemutileerd gebit.
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Restmonomeer, restant monomeer wat
achterblijft na het polymeriseren van
monomeer.
Afhankelijk van het merk en de kooktijd
variëert dit van 0,3 -2% bij kookpolymerisaat en 3% bij koudpolymerisaat. Overigens , het meeste zit in de prothese, wat
aan de oppervlakte zit is binnen enkele
dagen weggespoeld.
Retentie (L.), dit is de weerstand tegen losmakende krachten.
Retentie factoren bij een prothese, Fysiologische -, adhesie/cohesie en de atmosferische overdruk; Mechanische -, vorm,
aansluiting, articulatie en occlusie, ev.
ankers en steunen.
Retentieplaatsen, plaatsen waar natuurlijke
reiniging moeilijk of onmogelijk is en
waar plaque-vorming bevorderd wordt.
Retineren, vasthouden , achterblijven .
Retro (L.), in woordverbindingen, achterwaarts, averechts, aan de achterkant,
omgekeerd, daarintegen , na.
Retrogentie (L. , Gr.), achterwaartse stand
van de onderkaak.
Retrognathie (Gr. L.) , het achterwaarts
staan van de kaken t.o.v. de profiellijn.
Retrograad, Retrograde (L.), teruggaand.
Retro-occlusie (L.), distaalbeet, zie Angle.
Retro-positie (L.), achterwaartse stand.
Retruderen, naar achteren schuiven.
Retrusie, Retrusio (Lat.), achteruitschuiving, achterwaartse stand.
Reversibel (L.) , omkeerbaar, herstelbaar.
Rigide (Fr.) , stijf, moeilijk te buigen.
Rima (L.) , spleet.
Roach-verankeringssysteem, een verankeringssysteem voor partiële(frame) prothese zonder omarmingsankers. De
staafvormige ankertips worden naar het
element gebracht via een ankerarm die
vanuit de prothese-basis komt. De ankers worden genoemd naar hun gemodificeerde vorm, namelijk: het Co, L-, U-,
S-, T-, 1-, R-, anker. Het frame ontwerp
moet aan vijf eisen voldoen: het contact
van de ankers moet puntvormig zijn , de
prothese dient goed gefixeerd te zijn, hij
moet stabiel liggen bij kauwdruk, voldoende retentie en tenslotte moet op de
reciproke werking gelet worden .
Röntgen (R.), eenheid voor röntgenstralen.
Röntgenstralen, electromagnetische trillingen met groot doordringingsvermogen
(zeer korte golflengte).
Rotatie (Lat.), draaiing.
Rotatie-asllijn, kantellijn, de denkbeeldige
lijn waarom een partiële(frame)prothese zal draaien bij belasting. Zie ook hefOKTOBER 1986

boomwet.
Rozenboor , tandtechnische/-heelkundige
boor, met rond kopje .
Ruga , meerv. Rugae (L.) , plooi, vouw, zie
blz. 72.
Rustafstand, free-way space.
Rustpositie, is de positie van de onderkaak
t.o .v. de schedel wanneer het Frankfurter vlak horizontaal verloopt en de spieren ontspannen zijn.
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S, sella .
s.g., soortelijk gewicht.
Sn, stannium, tin.
sol. solutio (L.), oplossing.
S.V.E.V.T., Stichting Vakopleiding Examens en Voorlichting Tandtechnici.
Sacculus (L.) zakjes; Dentis, tandzakje.
Sagitta (L.), pijl.
Saggittaal, van voren naar achteren: Vlak, verticale vlak van voor naar achteren.
Saggittale afwijkingen: disto- en mesio-occ1usie, horizontale overbeet, ongekeerde beet en de "end to end" occlusie.
Sagittale Interdigitatie, tooth to tooth position, zie ook interdigiteren.
Sanering (Lat.), genezing, gezond maken.
Scalpel (Lat.), chirurgisch mes.
Schakelprothese , een prothese tussen twee
element(rij)en in. Dus niet vrij-eindigend.
Scharnier-as, hinge axis, een denkbeeldige
as door ofbij de condyli, of de as van het
articulatorgewricht.
Scharnierpositie, de as van waar uit de onderkaak haar scharnierende bewegingen
maakt. (meestal zo dorsaal mogelijk).
Scharnierbeweging, hing move ment.
Scharniergewricht, ginglymus(Or.).
Schedel, cranium (L.), kranion (Or.); Aangezicht -, cranium viscerale of splanchnocranium; Hersen -, neurocranium .
Schedelbasis, zie blz. 70.
Scheefbijter, situatie bij maximale occlusie
waarin het pogonion zich naast de mediaanlijn bevindt.
ScheIl~k,. wordt gebruikt voor beetplaten
en mdlVlduele lepels en is thermo-plashsch. Het bestaat uit chemisch bewerkte
stoklak, dat is de hars die door een tropische lakschildluis op een bepaald soort
b?om w()rdt afgezet. Verdere ingredl~nten zIJn: houthars, mica, stearine en
mmerale kleurstoffen.
Scheve vlak, orthodontsche apparatuur,
schuine uitbreiding over het onderfront
van een kunststof plaat, om zodoende
het bovenfront te protruderen.
Schisis (Or.), dit betekent in woordverbindingen splijting, gespleten .
Schlotterkamm (D.), een zachte, beweegbare mucosaplooi op een tandeloze kaak
als gevolg van een slecht zittende prot he1-48

se. Het is een woekering van de onderliggende mucosa en gaat gepaard met
botatrofIe van de processus alveolaris.
Schouderpreparatie, zie preparatie.
Schreinemakers, methode van, methode
voor de vervaardiging van volledige protheses, met speciale aandacht voor het
afdrukken en de beetregistratie; Heilig
gebied van -, linguaal gebied aan de
voorzijde.
Schulte-plaat, regulatieplaat om de contacten van de onder- en bovenkaakboog te
verhinderen.
Schijfpreparatie, zie preparatie.
Seagull-Registration (Eng.) , zie gotische
boog.
Sealing (Eng.) , afsluiten, bijv. de occlusale
fIssuren met tandlak tegen cariës .
Secretie (L.), afscheiding; Externe -, afscheiding naar buiten; Interne-, afscheidmg aan het bloed(Hormonen).
Sectie (Lat.), zie obductie.
Sella(s), meetpunt, in het midden van de
sella turcica (blz. 74) .
Sella-Nasion, zie blz. 74.
Semi- (Lat.) , woordverbinding, half.
Semipermeabel (Lat.), halfdoorlaatbaar.
Se'";i-vaste brug, brug met vijf. onevenwijdlge pIJlerelementen, waarbij dan de
brug aan één zijde gemonteerd wordt
met een slotje.
Sensibel (Fr.), gevoelig.
Separatie (L.), scheiding, afzondering.
Separeren, scheiden, afzonderen .
Septum (L.), tussenschot.
Shore-plaat, opbeetplaat voor correcties
van de onderkaak of voor spierontspanning.
Shrink-Tubing, plastic tube wat om het regulatiedraad heen gaat bij een lipbumber (tussen de 2 U-lussen).
Side-Shift (Eng.) de zijwaartse beweging
die de condylus maakt bij laterale bewegingen van de onderkaak.
Silicaten, component van ceramiek en cilicaatcement.
Silicatenvulling, vulling die in de natuurlijke dentitie kan worden aangebracht, ter
vulling van een caviteit, maar kan ook in
ceramiek of kunststof worden gemaakt,
meestal ter hoogte van de contactpunten.
Silicum, komt in de natuur meestal in verbindingen voor als silicium-dioxyde.
Siliconen, polymere verbindingen waar silitium aan toegevoegd is (behoort tot de
elastomeren .
Sinister. -tra, -trum (L.), links, aan de linkerzijde gelegen.
Sinus (L.), holte, boezem, kom.
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Situatie-afdruk, t.b.v. een werkmodel, studiemodel, enz. de weke delen moeten op
zijn plaats blijven, er wordt weinig druk
uitgeoefend.
Skelet (Gr. skeletos), geraamte .
Slaapbeen, os temporale.
Slagader, arteria, voert bloed van het hart
af.
Slice-cut (Eng.), schijfpreparatie.
Sluitbeweging van de mandibula, zie blz.
60.
Slijmvlies, mucosa.
Slijpfacet, een vlakje op een element op de
plaats waar zeer intensief contact is met
de antagonist. Vaak veroorzaakt door
tandenknarsen of andere verkeerde gewoontes .
Smeltinterval , smelttraject bij een metaallegering.
Snijkant massa, ceramiekmassa om het inciale en buccale/occlusale deel van een
ceramiek(jacket)kroon te vervaardigen .
Sokkel, Gips - , zuilvoet, voetstuk , massa
gips tussen model en articulator.
Solderen, een techniek om via toegevoegd
gesmolten metaal meerdere werkstukken aan elkaar te verbinden. Zoals kronen, dummy's , precisie-verankeringen(attachments) of steggen. Er kunnen
ook reparaties aan boven genoemde
werkstukken gepleegd worden, zoals
breuken , gaten, contactpunten etc. Solderen kan op 3 manieren: met een Fletcher-brander, met de bunsenbrander of
in een oven, zie ook diffusie .
Soldeernaad, is de naad tussen twee te solderen werkstukken . Die verbinding
wordt sterker naarmate de - schoner,
groter van oppervlak en smaller is; oppervlaktes dienen bij voorkeur met een
rubber afgewerkt te worden .
Solidus (L.), vast.
Solitair (L.), afzonderlijk .
Solurio (L.) , een oplossing van een stof in
een vloeistof.
Sonde (Fr.) , aftaster.
Space-maintainer (Eng.) , ruimte creërende
orthodontische apparatuur.
Spalken, het aan elkaar binden, fixeren van
lichaamsdelen , bijv. enkele gebitselementen , om de krachten beter te verdelen.
Spanningsverschillen, tussen verschillende
metalen .
Niet-vergulde Co-Cr-Mo met Au-Pt levert 58,6 mV op.
Wel-vergulde Co-Cr-Mo met AUPt levert l,S mV op.
Niet-vergulde Co-Cr-Mo met Ag-almangaan levert 38 ,8 mV op.
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Wel-vergulde Co-Cr-Mo met Ag-almangaan levert 93,2 mV op.
Spanning, Volt (V) , stroomsterkte-spanning: weerstand .
Spatel , lepelvormig roer/menginstrument.
Spectrum, de kleurenreeks die ontstaat als(wit)licht door een prisma valt.
Spee, Curve van von - , lopend van de punten van de cuspidaten , over de knobbel
van de(pre)molaren, langs de voorzijde
van de ramens ascendens van de mandibula.
Speeksel, zie blz. 58.
Speekselklieren, glandula salivales, zie blz.
65.
Sphenoid, wiggebeen.
Spiercel, Myocyt, een cel die kan contraheren (samentrekken) . Men onderscheidt
3 soorten: gladde , dwarsgestreepte en
hartspiercellen.
Spillway (Eng.), fissuur op het occlusale
vlak, vanuit de midden fissuur lopende
naar het aproximale vlak-buc.lling.
Spina(e) (Lat.), de werfelkolom, uitsteeksel.
Spinnekop, prothetische vervanging met
twee omarmingsankers, voor de vervanging van één element. Gevaarlijk i.v.m.
inslikken of in de luchtweg belanden .
Splanchnocranium (Gr.), aangezichtschedel.
Splint (Eng.) , spalk .
Split Cast Mounting (Eng.) , het inbrengen
van modellen in de articulator waarbij
groeven in de modellen zijn aangebracht , of speciale voorzieningen, zodat
de modellen exact terug te plaatsen zijn .
Spoon-Denture (Eng.) , een partiële prothese voor één of enkele frontelementen te
vervangen. De prothese is lepelvormig
met achteraan een ronde insnoering, en
hij raakt de overige elementen niet.
Sprue (Eng.), gietkanaal.
Spuitgiettechniek, hierbij worden volledig
uitgepolymeriseerde kunststof verhit tot
boven het verwerkingspunt en dan in de
cuvet gespoten.
Spuitperstechniek, hierbij wordt deeg van
mono- en polymeer in een cuvet gespoten.
Staaf-schuifverankering, U vormige hulsstaaf verankering voor (partiële )protheses, voornamelijk in het front.
Stabilisatie-groef, groefjes, bijv. naast een
dowel-pin, voor extra steun bij exacte terugplaatsing van uitneembare (gips)stomp.
Staining (Eng.), inkleuren van prothese
randen of ceramiek of kunststof kronen .
Stannum, Sn , tin.
Steg(D.), staafvormige verankering tussen
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twee kronen of wortelkappen waar prothese overheen kan geklemd. Dit kan
met een U vormige schuif(Dolder) , of
met klemmetjes . Het voordeel is dat de
krachten verdeeld worden over de resterende elementen en de mucosa.
Stegodentie (Gr.), dekbeet, diepe beet.
Steiger-brug, afneembare brug met geleidingsstiften en groeven .
Stent's massa , thermoplastisch afdruk materiaal , bestaande uit harsen, was, talk,
kleur en smaakstoffen.
Step (Eng.), een occlusale preparatie,
waarbij één of twee aproximale vlakjes
besiepen zijn, bijv. t.b.v. de afsteuning
van een frame-prothese.
Steunelementen, die elementen waar een
brug of partiële (frame )prothese op
steunt en de kauwkrachten geheel of gedeeltelijk opvangen.
Stiftopbouw , restauratie van de preparatievorm, door een metalen, kunststof of almangaan opbouw met een wortelstift.
Stifttand, een kunstkroon met een wortelstift.
Stiftverankering, restauratie waar gebruik
gemaakt wordt van kleine stiftjes of
schroefjes in de dentine (parapulpaire
stiftjes of schroefjes) . Daar om heen kan
dan het vulmateriaal aangebracht
worden.
Stomatognatisch stelsel ,(Gr.) stoma =
mond), kauwstelsel.
Stomatologie (Gr.), specialisme wat zich
met mond ziektes bezighoudt.
Stomatoschisis (Gr.) , hazelip.
Stomp, een positieve reproductie van een
geprepareerd gebitselement, van gips ,
koper, zilver of een kunststof (preparatie) .
Stone (Eng.) , hardgips(Alfa-hemihydraat)
of slijpsteen .
Stroomsterkte, ampère (A) , stroomsterkte
= spanning:weerstand.
Styloideus, ea, eum (L.) , stiftvormig.
Sub-,(L.) , minder, onder.
Subgingivaal, onder het tandvlees .
Sublinguaal, -Ie, onder de tong .
Subnasale (SN), meetpunt, zie blz. 74.
Substantia (L.) , stof.
Substractieve kleurmethode, complex grijs
door verschillende kleuren te mengen ,
hoge translucentie.
Substractieve modelleermethode, hierbij
wordt het te modelleren waspatroon
ruim opgebracht en dan door afkrabben
in model gebracht, in tegenstelling tot de
additieve methode .
Sulcus (L.) , groef, gleuf, spleet; --GINGIV ALIS, de spleet tussen het tandopper-
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vlak en de gingiva(tandvlees); pocket.
Super-, (L.), tussenvoegsel , boven, hyper,
meer.
Superior, -ius (Lat.) , hoogste van de twee,
hoger.
Supinator (Lat.) , een spier die een beweging naar buiten teweeg brengt( draaiende).
Supporting cusps (Eng.) , dragende knobbels.
Supra (L.), boven, over.
Supra-Orbitalis. -Ie (L.), boven de oogkas.
Supra-positie, uitgegroeid element (incl.
alveolaris) .
Suprasoon, zie ultrasoon .
Surveying, met behulp van een surveyor de
meetlijnen bepalen.
Surveyor, parallellometer.
Suspensie (L.), colloïdale oplossing, waarbij een vaste ofvloeistof(dispersum) verdeeld is in kleine ophopingen tussen de
moleculen van een vloeistof (dispergens) .
Dus geen gewone oplossing.
Sutura , meerv. Situae(Lat.) , naad, grenslijn. Zie blz. 69 .
Symfyse (Gr.), vergroeide naad.
Syneresis, Synerese (Gr.), het afstoten van
water bij hydrocolloïd in de gelfase,
waarbij deze dan ook krimpt. In tegenstelling tot imbibitie en inhibitie.
Synergistisch, samenwerkend .
Synovia (Gr., L.) , gewrichtssmeer.
Synthetisch (Gr.), op kunstmatige manier
bereid.
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T, temperatuur, druk.
Tactus (L.), gevoel , tastzin .
Talonknobbel, een knobbel aan de palatinale of linguale zijde van een blijvend
element (zeldzaam) .
Tand, odous (Gr.), dens (L.)
Tandarts, iemand die krachtens de wet van
25-12-1878, aangevuld door diverse wetten, examen heeft gedaan in de praktijk
der tandheelkunde en daarvoor geslaagd
IS.

Tandas, de verbindingslijn tussen het occlusale/incisale midden en de wortelpunt(en).
Tandbed, parodontium.
Tandbeen, subsantia eburnea , dentine .
Tandenknarsen bruxisme .
Tandfollikel , tandzakje.
Tandglazuur, substantia adamantina enamelum.
'
Tandhals, collum dentis , cervix dentis .
Tandkas, alveolaris dentalis.
Tandkroon , corona dentis.
Tandpulpa, pulpa dentis .
Tandsteen, een steenachtige laag op de tanden van calcium en magnesiumzouten.
Het is een uitstekende houvast voor
plaque .
Tandtechnicus, iemand die opgeleid is om
tandtechnische voorzieningen te vervaardigen.
MomeI~teel is er een 5-jarige opleiding
mogehJk aan het Ins~ituut Vakopleiding
Tandtechmek te NIeuwegein , waarbij
men één dag in de week naar school gaat
en verder als medewerker op een laboratOTIum moet werken.
Tandvlees, gingiva (L.) .
Tandvleesontsteking gingivitis.
Tandwolf, cariës.
Tandwortel, radix dentis (L.) .
Tandzakje, crypta dentalis (L.).
Telescoopkroon, een kroon welke past over
een wortelkap , resp. het secundaire deel
en het primaire deel.
Wordt toegepast bij uitneembare bruggen en bij aparallelle brugpijlers.
Temporair (L.) , tijdelijk.
Terminal Hinge Axis (Eng.), scharnieras .
Terminatie (Eng.), stopreactie.
Therapie (Gr.), behandeling.
Thermische expansie, uitzetting die optreedt bij verhitting.
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Thermische krimp , krimp die voortvloeit
uit afkoeling.
Thermogeen (Gr.), warmteproducerend.
Thermoresistent, bestand tegen extreme
temperaturen .
Thimple-Kroon (Eng.), een jacket-kroon
over een dun metalen onderlaag, er kunnen op deze manier ook dummy's gemaakt worden .
Thermoplastisch, vervorm baar bij warmte.
Tissiue Condittioner, tijdelijk reliningsmateriaal(zacht) .
Tongriem, frenulum linguae (Lat.).
Tonisch, spanning.
Tonsilla, (L.) , amandel.
Tonus (Gr.), spanning.
Tooth To Tooth (Eng.), knobbel fossa contact.
Tooth To Two Teeth (Eng.), knobbel-fossarandlijstcontact.
Torus (L.), verhevenheid.
Tossa (L.), kuil.
Totale prothese, volledige vervanging van
de gebitsboog boven en/of onder.
Traan, lacryma (L.) .
Tractie (L.), het trekken.
Tractus (L.), streng, vezelbundel, spoor.
Transdentaal, -Ie (L.), door de tand heen.
Transfer copping, zie fixatiekap .
Translatie (L.), van plaats veranderen .
Translucentie (L.) , doorschijnendheid .
Transparant, (L.) , doorzichtig.
Transplantaat (L.) , een orgaan of weefsel
dat verplaatst wordt, in één persoon of
van de ene naar de andere persoon.
Transplantatie, overbrengen van een transplantaat.
Transversaal, -ale, dwars, in een dwarse
richting; - Beweging, verplaatsing van de
onderkaak naar rechts of links' --VLAK
dwars vlak, haaks op het med{ane vlak.
Transversale afwijkingen: kruisbeet , binnen/buitenbeet, transversale knobbelbeet, transversale fronrelatie en scheefbijten.
Transversale interdigitatie, fissuurbeet , de
sagittale en transversale interdigitatie
ontstaat als de mesio-palatinale knobbel
van de eerste molaar in de midden fissuur
valt tussen de mesio-linguale en distolinguale knobbels van de eerste ondermolaar.
Transversie (L.), doorbraak in de verkeerde, dwarse richting.
Trauma (Gr.) , letsel.
Trema (Gr.), centraal diasteem .
Tri- (L.), voorvoegsel, drievoudig.
Triangulaire lijsten , crista marginalis dentis
(L.), driehoekige kauwlijst vanaf de
knobbelpunt van een element, naar het
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middenfissuur toe (groef van mes. naar
dis .). Daarnaast bevinden zich de secundaire fissuren , om vervolgens over te
gaan in accesoirische lijsten. De gebieden die liggen tussen de accesoirische
lijsten noemt men de aproximale cristae.
(dus mes. en dis.) . Het driepuntscontact
met de antagonist wat in de fossae ontstaat heet tripodisme ;
Trifurcatie (L.), drievoudige wortelsplitsing.
Trigonum (Gr.), driehoek,-Retromolare,
driehoekig poreus botdeel achter de
laatste ondermolaren .
Trimmer, zie gipstrimmer.
Tripodisme, drie punten contact, zie triangulaire lijsten.
Tuber (L.) , zwelling, knobbel.
Tuberculum, (L.), knobbeltje.
Tuberositas, (L.), knobbelige verhevenheid.
Turner-tanden , tanden waarvan de glazuurvorming vóór de doorbraak is verstoord. De uiterlijke kenmerken variëren verkleinde kroonvorm tot verkleunng .
Two Digit System, zie blz. 76.
Typologie, leer der indeling van de verschillende typen mensen. - volgens Kretsmer, leptosome type (mager en lang);
pycnisch(klein en dik), aUetisch(gespierd, "normaal figuur") en dysplastisch(misvormde ontwikkeling) , Kretsmer verbond aan de typen een bepaald
persoonlijkheidsstructuur.
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U, uranium.
UKG, ultrakorte golf.
UV, ultra violet.
Uitbranden, uitbrandoven , oven om de was
en evt. plastic uit de moffel te branden.
Dit gebeurt bij circa 250°C.
Vaak wordt de oven in combinatie gebruikt als uitbrand-voorverwarmoven.
Uitharden, precipitatieharding.
- Dit gebeurt deels door langzaam afkoelen na het gieten .
- Bij type 3 en 4 (zie gietgoud) door 15
minuten te verhitten op 400°C (na het
zachtgloeien).
- Bij het opbakken met keramiek gaat
het automatisch.
- Bij aangietbare stiften gebeurt het
ook automatisch, tijdens het voorverwarmen in de oven (30 min . op
700°C) .
Ulcus (L.), zweer.
Ulitis(Gr. oulon = tandvlees) , gingivitis.
Uitneemrichting, zie inzetrichting.
Ultra (L.) , woordverbinding, overtreffende graad.
Ultrakorte golf, radiogolven met een lengte
minder dan 10 m (vaak tussen 3,4-2,9 m).
Ultrasoon, onhoorbare geluidstrillingen ,
boven de 15000/sec.
Unilateraal, -LIS , -LE (L.), eenzijdig.
Uranoschisis (Gr.), gehemeltespleet.
Uvela (L.), huig.
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V, vanadium, volt.
V.L.H.T., Vereniging van Laboratoriumhoudende Tandtechnici in Nederland.
Vacileren (Fr.), het losstaan van gebitselementen.
Vacuüm (L.), ledigte; - Bakken van ceramiek om luchtbellen te voorkomen; Inbedden, van waspatronen in inbedmassa; - Druk methode, gietmethode
voor metaallegeringen.
Valentie (L.), de waardigheid van een
scheikundig element.
Value, is de hoeveelheid grijs in een kleur,
welke loopt van perfect wit tot perfect
zwart.
Hoge value verloopt naar wit.
Lage value verloopt naar zwart.
Variabilis, -Ie (L.), veranderlijk.
Variatie (L.), geringe afwijkingen.
Vector (L.), een natuurkundige grootheid,
dIe zowel een waarde heeft als een richting. Deze wordt door een lijnsegment
en een pijl aangegeven.
Ven, Methode van der-, een methode voor
de vervaardiging van volledige protheses, waarbij de relatie bepaald wordt
m.b.V . gips-carborundum wallen .
Vena(e) (L.) , bloedvat, waarin de bloedstroom naar het hart voert.
Vensterkroon, een facetkroon met een ceramiek venster.
Met kunststof noemt men dit een
Biermankroon.
Venter (L.), buik.
Ventraal, -lis, -Ie (L.), aan/naar de buikzijde.
Verankering, weerstand tegen voorkomende krachten.
Verhemelte, zie gehemelte.
Verkoperen, positieve ionen in een electrolytisch bad, die aangetrokken worden
via een vloeistofbad naar de afdruk (kathode) , waarop dan een laagje koper
neerslaat, afkomstig van de in het bad
hangende koperplaat(anode). De belangrijkste ingrediënten van een koperbad zijn: kopersulfaat , zwavelzuur en
gedisteleerd water (zie ook verzilveren) .
Verloren kop, zie gieten.
Vermogen (p), dit is het aantal Joules wat
verbruikt wordt per seconde(watt). Vermogen =spanningxstroomsterkte.
Versie (L.), draaiing, kering.
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Verticale afwijkingen: diepe beet, open
beet , dekbeet.
Vertakte kunststofstructuur ,lange en korte
ketens verweven.
Verticalis, -L. (L.), loodrecht.
Verticale dimentie. afstand van de omslagplooien van de onder tot de omslagplooien van de bovenkaak (in rustpositie).
Verticale overbeet, zie beet.
Verzilveren , Dit gaat op dezelfde manier
als verkoperen. De ingrediënten van het
zilverbad zijn: zilvercyanide, kaliumcyanide , kaliumcarbonaad en gedisteleerd
water. Waarschuwing, kaliumcyanide
ofwel cyaancali en zilvercyanide zijn
zeer giftig, vooral als ze met een zuur in
aanraking komen (koperbad! !)
Er vormt zich dan Blauwzuurgas, wat
acuut dodelijk kan zijn, of beschadigingen van het zenuwstelsel kan veroorzaken.
Vestibulum (L.), voorhof, toegang, zie blz.
72. - Plastiek, verdieping van de omslagplooi t.b .V. een prothese.
Vibratie (L.), trilling.
Vickers, zie hardheid.
Vilt, wordt gebruikt bij polijsten van kunststof, nat en samen met puimsteen.
Viscositeit (L.), de stroperigheid van vloeistof.
Vita (L.), leven.
Vitaal , m. b. t. het leven.
Vitaalextirpatie (L.) , extirpatie van de pulpa onder verdoving.
Vloeimiddel, wordt gebruikt bij solderen
ter voorkoming van oxydatievorming
t.g.v. de onedele metalen, die het diffusieproces zouden kunnen verhinderen.
(ook bij het met de vlam gieten). In
hoofdzaak zijn twee soorten vloeimiddelen, boriumhoudende, die alleen oxyden
van onedele metalen in een edelmetaal
bevattende legering oplossen en er zijn
fluorhoudende vloeimiddelen, die oxyden oplossen van onedele metalen in een
edelmetaalvrije legering.
Het verschil tussen smelt en soldeervloeimiddel is vooral de werktemperatuur, resp. 800-1 100°C en 650-950°C.
Voedselimpactie, het opeen persen van
voedsel , bv. in een approximale ruimte
of onder een dummy.
Volledige prothese, zie totale prothese .
Volt, eenheid van spanning, zie stroomsterkte .
Volta-etTect, zie spannings-verschil.
Vomer (L.), ploegschaarbeen.
Voorbeet , orthodontische apparatuur om
een disto-occlusie of een geretrudeerd
onderfront te verhelpen.
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Voorverwarmoven , hierin wordt de moffel
voorverwarmd, tot voor het gieten. Wat
de temperatuur betreft , volg de gebruiksaanwijzing van de inbedmassa.
Vrij-eindigende prothese, gebitsprothese,
waarvan het prothese-zadel maar aan
één zijde begrensd wordt door een natuurlijk element .
Vrijheidsgraad, de beweging die een precisie-verankering toelaat.
Vulling,
klasse 1. éénvlaks - (occlusaal)
klasse 2. twee of meer - (occlusaal en aan
de zijvlakken)
klasse 3. éénvlaks - (distaal of mesiaal)
klasse 4. één, twee of drievlaks- (in frontelementen)
klasse 5. éénvlaks - (Bij de gingivarand) .
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W. wolfraam
w,watt
WHO, World Health Organization
WfP, verhouding, water poeder verhouding.
Wandbeen, os parietaie.
Was, esters van vetzuren, thermoplastisch .
Wasbeet, één door de patient ingebeten
strook was om de relatie in gipsmodellen
over te brengen.
Waspatroon, gemodelleerd werkstuk van
was, bijv. een kroon.
Waswal, een hulpmiddel bij de beet registratie, meestal vastgesmolten aan een
basisplaat.
Standaardmaten: hoogte in het front 10
mm, hoogte in de molaarstreek 8 mmo
breedte in de molaarstreek 6 mmo en in
het frontiets smaller. De vorm is trapeziumvormIg.
Waterpick (Eng.), monddouche.
Watt, eenheid van electrisch vermogen (zie
ook stroomsterkte).
Weekblijvende kunststof, wordt aangebracht in een prothese , bij gevoeligheid
voor druk of bij grote ondersnijdingen.
Weerstand, Ohm, stroomsterkte=spanning:weerstand .
Werkingslissuren, geleidingsbanen voor de
dragende knobbels, onder linguaal, boven buccaal.
Wetting agent, een oppervlak reinigend en
spanningverlagend middel.
Wiggebeen, os sphenoidale.
Wild, classificatie volgens -, voor partiële(frame)protheses. 1. alle vrij eindigende, 2. alle schakelvervangingen, 3. combinatie van 1 en 2.
Wisselfase, de periode waarin de meIkelementen vervangen worden door de blijvende elementen.
Working contacts (Eng.), articulatie contacten aan de kauwzijde . (actieve zijde).
Wortel, radix, (L.), Tand -, radis dentes;Kanaal, canalis radicis dentis; - Kanaalbehandeling, de extirpatie (mortaal of
vitaal) van het wortelkanaal.
Wortelpuntresectie, zie apexresectie.
Wortelkap, een overkapping van een wortel, bijvoorbeeld t.b.v. een telescoopkroon of een precisieverankering.
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Xanthodontie (Gr.), gele verkleuring van
de gebitselementen, bv. t.g.v. tetracyclinen( antibiotica) .
X-Foto, röntgenfoto.

Y-Klammer (D.), éénarmig anker wat vanuit het vestibulum naar het element
loopt en daarop als een y eindigt (buccaal) .
Y-Plaat, expansieapparaat, zowel lateraal
als sagittaal. (orthod.).
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Zachtgloeien , zie rekristalliseren.
Zadelcontact , zie pontic.
Zandstralen, zie afstralen .
Zelfpolymeriserend,
koudpolymerisaat,
kunststof die niet tot het kookpunt verhit hoeft te worden om te polymerisen
maar dit geschiedt door de katalysator in
de monomeer.
Zenuw, nervus (L.), zie blz. 65 .
Zilver, Ag argentum (L.) , zie blz. 78.
Zincum (L.), zink ZN, zie blz. 78.
Zinkoxyde-Eugenol, diverse toepassingen
in de tandheelkunde, o.a. als afdrukmateriaal
Zone, begrensd gebied .
Zsigmondy, A.tandarts te Wenen , had dezelfde opvattingen over de kauwbeweging als Hiltebrand. Leefde van 1816 tot
1880.
Zwaluwstaart, geslepen vorm , om mechanische retentie te verkrijgen bij een prothese-reparatie .
Zweer, ulcus .
Zwelperiode, de tijd die kunsthars nodig
heeft om na het mengen in te trekken ,
vóór het verwerken .
Zygoma (L.), jukbeen, jukboog.
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De mondholte en omgeving
De mondholte (cavum oris)
De mondholte wordt begrensd door de lippen (labia), de wangen (buccae); de mondbodem (diafragma oris); gehemelte (palatum) en de keelengte.
De onder- en bovenkant met de elementen daarin verdelen de mondholte nog eens in twee
delen. Binnen de tandenboog de eigenlijke mondholte (cavum oris proprium) en een
vestibulem oris (voorhof) waar o.a. de omslagplooi is.
De lippen (labia)
Deze bestaan uit:
De sulcus nasolabialis (scheiding bovenlipwangen), bij een verlaagde beet treedt vaak
ontsteking op.
Het philtrum (kuiltje in het midden van de bovenlip) bij groeistoornis ontstaat een
"hazelip" .

De mondspleet (rima oris) de begrenzing wordt anquli oris of mondhoek genoemd.
Pars intermedia (lippenrood).
SlIlcus melllolabialis (plooi tussen onderlip en kin).
De wangen (buccae)
tussen mondhoek en musculus masseter.
De vetkwab van Bichat
Deze kwab ligt vooral of alleen bij het achterste deel van de m.buccinator en geeft de
wangen vorm. (cherubijntjes) .
De tong (lingua)
vuld bijna de gehele mondholte.
Het is een zeer gespierd orgaan en is zeer bewegelijk.
De belangrijkste functies zijn: meewerken met, het kauwen van voedsel, het spreken, het
reinigen van de tanden en kiezen en de smaakwaarneming.
Dit laatste via smaakpupillen waarmee men 4 soorten smaken onderscheiden kan: nl. zout ,
zuur, zoet en bitter.
De bekleding van de mondholte
De wangen en de lippen zijn bekleed met mucosa (slijmvlies).
Onderin de omslagplooi gaat dit over in alveolaire mucosa.
Dit ligt los van het bot, maar verderop gaat het over in vaste gingivale mucosa. Op sommige
plaatsen in de mond is er onderliggendbindweefsel (submucosa).
De grote speekselklieren
Deze vermengen het voedsel met speeksel (klieren met externe secretie) . We kennen 3
paar.
De oorspreekselklier (glandula parotis) , deze sereuze klier scheidt alleen vocht af. Ten
tweede is er de ondertongspeekselklier (glandula sublinualis) , dit is een muceuze klier,
scheidt dus slijm af.
Een tenslotte is er de onderkaakspeekselklier (Glandula submandibularis) , en dit is een
gemengde klier en scheidt slijm en vocht af.
Verder bevinden zich aan de binnenkant van de wangen en lippen tal van speelselkliertjes,
respectievelijk glandlliae buccales en glandulae labiales genaamd .
De speekselafscheiding kan gemiddeld oplopen tot 1200 cc per dag.
De elementen en het parodontium
Het glazuur is het hardste materiaal van het menselijk lichaam.
De samenstelling is: 96% anorganisch materiaal, 3,5% water en 0,5% organisch materiaal.
Dentine is minder verkalkt dan glazuur. De samenstelling is: 70% anorganisch materiaal,
10% water en 20% organisch materiaal.
Zolang het element vitaal is blijft er steeds nieuwe dentine aangevoerd worden naar de
dentine-glazuurgrens, door kleine kanaaltjes (tubuli).
De pulpa . Deze is gevuld met bindweefsel, bloedvaatjes, zenuwen en lymfocytachtige
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cellen en wordt onderverdeeld in twee delen, de kroonpulpa en de wortelpulpa .
Via het foramen apiale staat het wortelkanaal in verbinding met het ligamentum parodontale .
De elementen worden gesteund door het parodontium.
Dit zijn diverse weefsels;
- Het wortelcement (substantia ossea);
- Het ligamentus parodontale("verende ophanging" van de elementen);
- De processus alveolaris;
- De gingiva.
De interdentale papil

vult de ruimte op onder het contactpunt tussen twee elementen.

Het kaakgewricht

(craniomandibulaire gewricht volgens Rees)
I. Processus condylaris of articularis.

Deze bestaat uit het kaakkopje (caput mandibulae) en de kaak hals (collum mandibulae) waaraan het gewricht kapsel is bevestigd.
2. Fossa mandibularis, dit is een gewrichtsgroeve in het slaapbeen (os temporale) voor
het caput mandibulae.
3. Tuberculum articulaire, de gewrichtsknobbel.
Deze knobbel bepaald de helling waarmee de kaak bij een voorwaartse beweging van
het kaakkopje zich beweegt.
Dit kan links en rechts verschillen.
4 De voorste band, aangehecht aan de ventrale zijde van 3.
5. Intermediaire zone, het dunste deel van de discus articularis . Bij oudere mensen is dit
vaak zodanig versleten dat dit geperforeerd is.
6. De achterste wand, het dikste gedeelte is dorsaal aan 1 gehecht.
7. Bilaminaire zone, die gehecht is aan het os temporale en het collum mandibulae(dorsaai).
8. en 9. bovenste en onderste stratum (laag van gelijke dikte) van de bilaminaire zone.
4 tim . 9 vormen samen de discus articularis (gewrichtslllssenschijf)
10. Is de dorsale kant van het kapsel.
Het kapsel bestaat uit twee menbramen , namelijk het menbrana fibrosa, het buitenste
menbraan en het binnenste membraan , genaamd: menbrana synovia , deze scheidt gewrichtssmeer (synovia) af.
De membrana synovia welke de binnenzijde van de membrana fibrosa volgt , is een
onderdeel van de discus articularis die de gewrichtsruimte verdeelt in een onderste en
bovenste gewrichtskamer .
Het ligamenlllm temperomandibulare verstevigt het kapsel en is aangehecht rond het
collum mandibulae en de facies articularis (gewrichtsvlakte onderaan het os temporale).
Door aanwezigheid van ligamentum sphenomandibulare en stylomandibulare wordt het
kaakgewricht gevrijwaard van extreme bewegingen.
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De functies van de discus articularis zijn: ruimte-opvullend, schokbrekend en ruimtecorrigerend tijdens bewegingen .

De bewegingsmogelijkheden van het kaakgewricht
Rotatie van het caput mandibulae
Deze rotatie in de onderste gewrichtskamer vindt plaats via een denkbeeldige transversale
as .
Deze beweging die plaats vindt tijdens het eerste deel van de dorsale openingsbeweging,
noemt men hinge axis movemenl.
Translatie van het caput mandibulae
Hierbij worden de kaakkopjes naar voren en naar beneden bewogen.
De discus articularis wordt meegetrokken.
Translatie in de medio-laterale beweging, dit treedt op bij een zijdelingse beweging
waarbij naast rotatie van het kaakkopje ook een kleine zijdelingse beweging optreedt (2 à
3mm.).
Men noemt dit de Bennet-beweging of -shift.
Rotatie/translatie
Dit treedt op tijdens het laatste deel van de openingsbeweging.
De bewegingen van de onderkaak
Er zijn 3 hoofdbewegingen, namelijk: de voorwaartse of proale beweging, de openings of
orthale beweging en de zijwaartse , laterale of ectale beweging.
De voorwaartse beweging
Hierbij wordt de onderkaak naar ventraal gebracht m.n . door de Mm. pterygoidei laterales. Het gnathion blijft meestal in het mediale vlak. Moet er een kleine overbeet overwonnen worden dan vindt er een rotatie plaats van de kaakkopjes.
Dit is mogelijk omdat de elevatoren (opheffers) de onderkaak niet laten dalen en de
depressoren (neerdrukkers) zich ontspannen.
De openingsbeweging
Bij deze beweging blijft meestal ook het gnathion in het mediane vlak . Hierbij transleren
de processus condylares en de disci articulares langs de dorsale helling van de tubercula
articularis. De caput mandibulae roteren ten opzichte van de disci articulares. Met name
de Mm geniohyoidei en de digastrici zorgen voor de rotatie en translatie wordt bewerkstelligd door de Mm. pterygoidei. (Voor de sluitbeweging, zie blz. 62).
De zijwaartse beweging
Als de onderkaak bijvoorbeeld vanuit de maximale occlusie zich naar zijwaarts beweegt,
dan wordt aan de andere zijde (balans of niet-aktieve zijde) de processus codylaris en de
discus articularis naar ventraal en caudaal getrokken en het kaakkopje verplaatst zich naar
binnen (hoek van Bennet).
Aan de aktieve of werkingszijde verplaatst de processus condylaris zich naar buiten (lat.
beweging van Bennet).
De richting wordt bepaald door de vorm van de gewricht.
Deze beweging komt vooral tot stand door M. pterygoideus laterales.

Spieren van het hoofd
Hier vo.lgt een opsomming van de voor de tandtechniek belangrijke spieren en indien
belangrijk de oorsprong (origo), de aanhechting (insertio) , de werking of andere kenmerken.
De nummers corresponderen met de tekeningen op pagina 64.
Gebruikte afkortingen: M. = musculus
Max. = marilla
Mand . = mandibula
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DE MIMISCHE SPIEREN

Naam

ongo

insertio

werking

bijzonder
heden

M. orbicularis
oris(l)

kring rond
mondspleet

M. depressor anguli oris (2)

rand mand .
brede halsspier

mondhoeken
huid bovenlip

mond sluiten
trekt mondhoek naar beneden

M. depressor labii inferior (3)

halsspier en
mand .

huid onderlip

trekt onderlip
naar beneden

M. mentalis (4)

midden mand.
onder de inciSleven

in de kinhuid

kinhuidomhoog trekken
(pruillip)

middenin ontstaat soms een
kuiltje

M. risorius (5)

bij de oorspeekselklier
enM. masseter

mondhoek

trekt de mond
tot spleet

vormt soms
een kuiltje in
de wang

M. buccinator

max .en
mand. (bij de
2een3e molaar)

kruist zich bij
de mondhoek
en gaat over in

drukt wangen
tegen kiezen
en trekt
mondhoek
buitenwaarst

hier loopt de
ductus parotideus doorheen

M. zygomaticus
major (7)

oszygomaticum

mondhoekhuid

trekt de
mondhoeken
schuin naar
buiten en
boven

een deel gaat
overin 1

M. zygomaticus
minor(B)

oszygomaticum

bovenlip aan
de buitenkant

trekt buitengedeelte van
bovenlip omhoog

M. levator labii
superior (9)

oogkringspier

bovenlip aan
de buitenkant

trekt buitengedeelte van
de bovenlip
omhoog

M.levator labii
alaeque nasi (10)

processus
frontalis max .
(neusooghoek)

bovenlip en
neusvleugel

trekt de bovenlipen
neusvleugels
omhoog

M. nasalis (niet
afgebeeld)

max. boven de
frontelementen

neusrug en
-vleugel

neusvleugelbewegingen

M. levator anguli
oris (niet afgebeeld)

fossa canina
max . (vlak onder de oogkas)

mondhoeken
en bovenlip

heft de bovenlipen mondhoek en helpt
sluiten

(6)
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spitst en sluit
de mond

I

fibreus

loopt gedeeltelijk onder
de bovenlip
en Ben 9 door
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DE KAUWSPIEREN
bijzonderheden

Naam

origo

insertio

werking

M. masseter (11)
-pars superficialis
-pars profunda

oszygomaticus
oszygomaticum

buitenzijde
angulus en rames mand . (ze
gaan in elkaar
over)

heft de mand.
(ook iets
voorwaarts)
en bij eenzijdige contractie gaat de
mand. opzij

sterk ontwikkelde spier
overdekt de
oorsprongslijn van 6

M. temporales

os temporale

processus coronoïdeus en
buitenzijde
van rames
mand.

heft de mand.
omhoog en
iets naar achteren

dorsaal is antagonist van
14

M. pterygoïdeus
medialis (internus) , (13)

fossa pterygsideaen tuber
maxillae

binnenzijde
angulus en ramus mand .

heft de mand.
(ook iets
voorwaarts)
bij eenzijdige
contractie beweegt de
mand. naar de
mediaalli j n .

vormt samen
met 11 een lus
voorde
mand.

M. pterygoïdeus
lateralis (externus)
-caput superior
-caput inferior
(14)

ossphenoïdale

trekt de
mand . voorwaarts bij
dubbele contractie, bij enkelzijdige
contractie
naar binnen
heeft een benedenwaarts
component

is eigenlijk
een spier die
de mond
opent

(12)
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kapsel + discus fovea
mand . en
voorrand ca·putmand .
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DE SUPRAHYOIDSPIEREN
M. digastricus
(m . biventer)
(15)

processus
mastoïdeus

fossadigast ri ca

trekt de
mand. omlaag
(als de infrahyoïde spieren het hyoid
fixeren)

-venter anterior

fossa digastrica

os hyoïdeum

trekt hyoïd
naar voren

-venter posterior

processus
mastoïdeus

os hyoïdeum

trekt hyoïd
naar achteren

M. mylohyoïdeus (16)

linea mylohyoïdea

oshyoïdeum
en raphe mylohyo-

bij gefixeerd
oshyoïdeum
opent de
mand.

M. geniohyoïdeus (17)

spina mentalis
inferior

oshyoïdeum

trekt os hyoïdeum naar voren en boven

M. stylohyoïdeus (18)

processus styloïdeus

os hyoïdeum

opheffen en
naar achteren
trekken hyoïd

vormt de
mondbodem

Tot zover de spieren die afgebeeld staan op de afbeelding op bladzijde 64.

De infrahyoide spieren
Deze zijn voor de tand techniek van minder belang.
De functie van deze spieren is dat ze door contractie het os hyoideum kunnen immobiliseren, zodat de suprahyoide spieren de mandibulae naar caudaal en dorsaal kunnen trekken .
Overigen die op de afbeelding op pagina 64 zijn aangegeven:
19 glandula sublingualis;
20 glandula submandibularis;
21
ductus submandibularis; en
22 os hyoideum.

De tong spieren
Niet afgebeeld:

M.
M.
M.
M.
M.
M.

genioglossus: trekt tongpunt naar achteren en beneden en de tongbasis naar voren .
hypoglossus: trekt de tong naar beneden en naar achteren .
styloglossus: trekt de tongwortel naar boven en naar achteren .
longitudinalis sup. en inf.: verkort en verstevigt de tong .
transversus Iinguae: versmalt de tong .
verticalis lingua: maakt de tong dunner en platter.

De spieren van het palatum molle
Niet afgebeeld:

M.
M.
M.

levator palatine
tensor palatine
uvelae .
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Corresponderende nummers: blz. 61 + 62 + 63.
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Enkele zenuwbanen en klieren van het hoofd

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
II

glandula submandibularis (onderkaakspeelselklier)
N. Infraorbitalis nervi maxillaris
N. buccalis nervi mandibularis
N. mentalis nervi alveolaris inferioris
N. auricularis magnus (plexus cervicalis)
N. facialis
N. auriculotemporalis nervi mandibularis
glandula parotis (oorspeekselklier)
ductus parotideus
N. supraorbitalis rames media lis en - rames lateralis
A. facialis
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Enkele venae
Aders die het bloed transporteren in de richting van het hart.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1-66

V. jugularis anterior
V . submentalis
Vv. labiales inferiores
V. jugularis interna
V. facialis
V. rami parotidei venae facialis
V. facei pro fund a
V. angularis
V. ophthalmica inferior
V. labialis superior
Vv. nasa les externae
V. ophthalmica superior
V. supraorbitales

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Vv. supratrochleares venae faciales
V. retromandibularis
Vvo parotideae
V. maxillaris
plexus pterygoideus
VV. temporales profunda
VV. tempora Ies superficiales
V. emissaria parietales
V. jugularis extern a
V. auricularis posterior
V. cervicales profunda
V. occipitales
OKTOBER 1986

Enkele arteriën
Slagaders , bloedtransport naa r de weefsels , van het hart af.

1
2
3

4
5
6

7
8
9
10
11
12
13

A.
A.
A.
A.
A.
A.
A.
A.
A.
A.
A.
A.
A.

carotis interna
ophthalmica
thyreoidae superior
corotis externa
lingualis
facialis
submentalis
labialis inferior
labialis superior
angularis
supraorbitalis
maxillaris
meningea media
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14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

24
25

A. alveolaris inferior
A . masseterica
A . mentalis
A . buccalis
A . alveolaris superior posterior
A. infraorbitalis
Aa. temporalis profundae
A. temporalis superficialis
A. temporalis superficialis: Ramus frontalis
Ramus parietalis a. temporalis superficialis
A . occipitalis
A. auricularis posterior
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Vooraanzicht neuro- en splanchnocranium

~8

1
IA
2
2A
3
4
5
6

os frontale
pars orbitalis ossis frontalis
maxilla
fossa canina
os zygomaticim
os temporale
os parietale
os nasale

1-68

7

7
8
9
10
11

12
\3

o

mandibulae
foramen mentale (zenuw-doorgang naar foramen
mentale, canalis mandibulae)
os ethmoidale
vomer (ploegschaarbeen)
processus frontalis
os lacrimale
os sphenoidale
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Zijaanzicht van het neuro- en splanchnocranium

1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

os parietale (wand of kruinbeenderen)
os frontale (voorhoofsbeen)
os occipitale (achterhoofsbeen)
os temporale (slaapbeenderen)
mandibulae (onderkaak)
os sphenoidale (wiggebeen)
maxilla (bovenkaak)
os zygomaticum (jukbeen)
os nasale (neusbeen)
os lacrimale (traanbeen)
os ethmoidale (zeefbeen)

OKTOBER 1986

12
13
14
15
16
17
18
19

arcus zygomaticus (jukboog)
processus mastoideus
(tepelvormig uitsteeksel)
processus styloideus
(griffelvormig uitsteeksel)
sutura coronaria (kroonnaad)
foramen mentale
sutura squamosa (schubnaad)
sutura lambdoidae (lambdanaad)
pars petrosa
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Het basale deel van de schedel

o

I
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12

1-70

os occipitale
foramen magnum (doorgang , zenuwstelsel
vanuit de werfels)
pars condyloidea (knobbeldragende deel)
os temporale
os sphenoidale
os parietale
maxilla
processus palatinus
arcus zygomaticus
os zygomaticum
sutura palatina mediane (verhemelte naad)
pars/lamina horizontalis (beenplaten)

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

pars basilaris
processus styloideus
processus mastoideus
sutura incisiva
sutura palatina transvers a
os incisivum
sulci palatini
sulci palatini
septa intra alveolaria
foramina pala tina minora
foramina palatinum majus
foramen incisivi
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De mandibula

22

) '; jf
,

8

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
II
12
13
14
IS
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

1 _
\

..
13

16
'I

-

.J/;-,

~

)

!\

12

fossa sublingualis
linguale mandinulae (begrenzing van foramen mandibulae)
trigonum retromolare
spina mentalis (superior en inferior)
fossa submandibularis
linea mylohyoidea
tuberositas pterygoidea
angulus mandibulae
sulcus mylohyoidea
foramen mandibulae (begin canalis mand., welke uitmondt in het [oramen mentale)
arcus alveolaris (tandkassenboog)
protuberantie mentalis (knobbel aan de buitenkant in het midden)
[oramen mentale
linea obliqua externa
processus alveolaris
tuberositas masseterica (been kammen)
collem mandibulae (onderkaakhals)
processus condylaris of proc. articularis
caput mandibulae (kaakkopje )
[ovea pterygoidea (vleugelgroeve)
processus coronoideus
ramus ascendens mandibulae (opstijgende tak van de mand)
juga alveolaria (wortelwelving in de proc. alv.)
tuberculem mentale (knobbel naast 12)
fossa di gast ri ca (holte voor in/onderaan de mand.)
fovea sublingualis
symphyse, vergroeiingsnaad van de beide kaakhelften (niet afgebeeld)
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De punten die te onderscheiden zijn op een gipsmodel

A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
K.

raphe-palatini
rugae-palatini
torus-palatinus
papilla incisiva
tuberositas (tuber maxillare)
omslagplooi (vestibulum)
processus alveolaris (kaakwal)
labiaal frenulum (lipbandje)
buccaal frenulum (wangbandje)
L.
A-lijn (grens zacht en hard verhemelte)
M. palatum molle (zachte verhemelte)
N. palatum durum (hard verhemelte
O. welving van de processus zygomatius (jukboog)
P. linguaal frenulum (tongbandje)
Q. fossa sublingualis
R. trigonum retromolare
S. linea obliqua externa
T. linea mylohyoidea
U. fovea palatinae
V. raphe pterygo maxillare
W. rap he pterygo mandibularis
1-72
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Doorsnede van een incisief en een molaar en hun omgeving

rv
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8
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7

~
7

1
2
3
4
5
6
7
8

gingiva (tandvlees) met orale mucosa(mondslijmvlies)
alveolus dentalis (tandkas)
enamelum (glazuur)
dentine (tandbeen)
cement (wortelcement) met het ligamentum parodontale
pulpa de nt is (tandpulpa)
doorgang canalis radicis dentis (wortelkanaal) met een afbeelding van een nervus
(zenuw), arterie (slagader) en een vena (bloedvat)
processus alveolaris mandibulae of maillae (uitsteeksel van de onder- of bovenkaak
waarin zich de tandkassen bevinden).
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Overzicht van referentiepunten, vlakken en lijnen

/

}

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

1-74

glabella: punt tussen de wenkbrauwen
nasion: overgang van neus naar voorhoofd
orbitale: punt op de benige oogkas (onderrand)
subnasale: punt onder de neus
prosthion: punt tussen de 1.1 en 2.1 op de rand van het tandvlees.
pogonion: het meest vooruitstekende vlezige punt van de onderkaak .
porion: punt boven de gehooringang.
nasio-sella lijn
Frankforter horizontale, een vlak dat loopt door de beide poria en het linkerorbitale
vlak van Camper: loopt ongeveer parallel aan het vlak van occlusie het loopt door het
subnasale en de beide uitwendige gehooruitgangen.
vlak van occlusie: dit loopt tussen het contactpunt van de 3.1 met de 4.1 en de beide
distobuccale knobbels van de tweede ondermolaren (bij afwezigheid neemt men de
eerste molaren)
de driehoek van Bonwil: is die driehoek tussen de beide kaakkopjes en het contactpunt van de 3.1 en 4.1.
hoek van Balkwill: is het aantal graden van de hoek die het vlak van occlusie maakt
met de driehoek van Bomvill
sella
uitwendige gehooruitgang

OKTOBER /986

De occlusiepunten in maximale occlusie
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volgens Lundeen

volgens Shore

~.

volgens Thomas

Op de bovenstaande afbeeldingen worden met de lel/ers aangeduide occlusiepunten de
plaats aangewezen waar de buccale knobbels van de onderelementen in contact komen
met de fossae en de marginale randen van de bovenelementen.
De occlusiepunten aangeduid met cijfers geven de plaats aan waar de buccale knobbels van
de bovenelementen de fissuren en marginale randen van de onderlementen raken .
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Enkele veel gebruikte gebitschema's (two digit-system)
1. Systeem van Pirquet
permanente dentitie
boven rechts
1.8 1.7 1.6 1.5 1.4
4.8 4.7 4.6
onder rechts

4.5

4.4

1.3

1.2

1.1

2.1 2.2

2.3

2.4

2.5

4.3

4.2

4.1

3.1

3.3

3.4

3.5

3.2

boven links
2.6 2.7 2.8
3.6 3.7 3.8
onder links

Bij de temporaire dentitie worden de eerste cijfers (1,2,3 en 4) vervangen door 5,6,7 en
8. Dus bijv. 5.4 of 8. 1.
Dit systeem is voorgesteld door Pirquet (1924) en is algemeen aanvaard (o.a. door de

FDI) .
2. Een ander veel gebruikt systeem werkt met afkortingen van Latijnse benamingen.
Deze afkortingen zijn:
incisieven (snijtanden) = 1 (bij temporaire dentitie i)
caninus (hoektand) = C (temp . den!. c)
premolaren = P (bij temp. den!. p)
molaren = M (temp . den!. m)
dexter (rechts) = d
sinister (links) = s
superior (boven) s
inferior (onder) = i
Voorbeeld: de eerste molaar rechts-boven = mi sd , de tweede snijtand links-onder =
I, is.
De volgorde is dus: eerst de letter van het desbetreffende element (bij temporaire
elementen een kleine letter), dan of het om het eerste , tweede of derde element gaat;
behalve de hoektand; dan of het boven of onder is; tenslotte: links of rechts .
3. Een ander systeem is:
1J = de 2. 1
~ = de 1.5
3] = de 3.3
[7 = de 4.7
Er wordt altijd van de patiënt uitgegaan (spiegelbeeld) .
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De ontwikkelingen van de melkelementen (temporaire dentitie)

Bovenelemelllen
centrale snijtand
laterale snijtand
hoektand
I' molaar
2' molaar
Onder-elementen
centrale snijtand
laterale snijtand
hoektand
I' molaar
2' molaar

begin van de
ontwikkeling

ontwikkeling bij
de geboorte

kroon volledig
ontwikkeld

maand inde
zwangerschap
4
4V,
5
5
6

5/6
2/3
113
knobbelhoogte
knobbelhoogte

maand
I V,
2V,
9
6
II

4V,
4V,
5
5
6

3/5
112
1/3
knobbelhoogte
knobbelhoogte

2V,
4
9
6V,
12

kroon en wortel
volledig
ontwikkeld

jaar
IV,
2
)Y,

2
3
I V,
2
3V,
2-2V,
3-3 V,

De ontwikkeling van de blijvende elementen (permanente dentitie)
begin van de
ontwikkeling

kroon volledig
ontwikkeld

kroon en wortel
volledig
ontwikkeld

bovenelem elltell
I' molaar
centrale snijtand
laterale snijtand
hoektand
I' premolaar
2' premolaar
2' molaar
3' molaar

bij de geboorte
3-4 mnd .
10-12 mnd .
4-5 mnd .
IY,-H'.jr.
2-2 y,jr.
2V,-3 jr.
7-9

2'/'-3 jr.
4-5 jr.
4-5 jr.
5-6 jr.
5-6 jr.
6jr.
7jr.
12-16 jr.

9-lOjr.
10 jr.
II j r.
14 j r.
12 jr.
12 jr.
14 jr.
18-25 jr.

ollde releme Iltell
I' molaar
centrale snijtand
laterale snijtand
hoektand
I' premolaar
2' premolaar
2' molaar
3' molaar

bij de geboorte
3-4 mnd .
3-4 mnd.
4-5 mnd.
I V,-I v.. jr.
2V,-3 jr.
3 jr.
8-10 jr.

3-3V, jr.
4jr.
4-5 jr.
6-7 jr.
5-6 jr.
5-7 jr.
6-7 jr.
12-16jr.

9-lOjr.
9-lOjr.
IO-IO'/' j r.
14-14Y, jr.
12-13 jr.
13-14 jr.
13-14 jr.
18-25 jr.
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Enkele chemische elementen
symbool

atoomnummer

smeltpuntOC

soortelijk
gewicht

zilver
goud
platina
palladium
osmium
iridium

Ag
Au
Pt
Pd
Os
Ir

47
79
78
76
76
77

960,5
1063,0
1773,5
1555,0
2500,0
2454,0

10,50
19,30
21,45
12,00
22,48
22,42

enkele
aardalkalimetalen

beryllium
magnesium
calcium
barium

Be
Mg
Ca
Ba

4
12
20
19

660,0

2,70

enkele
alkalimetalen

natrium
kalium
lithium

Na
K
Li

11

98,0
62,0

0 ,97
0,87

enkele andere
metalen

aluminium
titanium
chroom
mangaan
ijzer
cobalt
nikkel
koper
zi nk
indium
tin
wolfram
kwik
lood
bismuth

Al
Ti
Cr
Mn
Fe
Co
Ni
Cu
Zn
In
Sn
W
Hg
Pb
Bi

13
22
24
25
26
27
28
29
30
49
50
74
80
82
83

660 ,0
1795,0
1830,0

2,70
4,50
6,93

1535,0
1488,0
1453,0
1083,0
420,0
170,0
232,0
3380,0
-39,0
324,0
271,0

7,80
8,90
8,90
8,90
7,10
7,42
7,30
19 ,00
13,60
11,35
9,80

waterstof
koolstof
zuurstof
silicium
fosfor

H
C
Si
P

1
6
8
14
15

fluor

F

9

groep

naam

enkele
edelmetalen

enkele nietmetalen

halogeen

0

19
3

Enige eigenschappen van legeringen t. b. v. de metaalceramiek
kenmerk
treksterkte (MN/m')
0,2% rekgrens (MN/m')
elastici tei tsmod uI us
(GN/m')
breukgrens (%)
Vickers hardheid (VHN)
dichtheid (gicm' )
Smeltbereik (0C)
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Au-Pt-Pd

Au-Pd-Ag

Pd-Ag

Ni-Cr

330-750
200-620

430-820
310-660

590-660
450-520

400-1350
260-930

80-110
3-20
140-240
17,6-18,6
1040-1260

100-130
5-31
140-280
11 ,9-16,7
1140-1340

100-140
10-20
190-220
10,7-10,8
1230-1320

140-210
1-24
180-360
7,9-8,7
1180-1380
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Enkele preventieve maatregelen in het algemeen
Voorkom gevaarlijke si tu aties met vuur, een brander moet vrij worden opgesteld en
uit de buurt blijven van brandbare stoffe n zoals monomeer. Gebruik alleen goedgekeurde mate rialen , zoals gasslangen. Gieten en solderen moet in een brandveilige
omgeving gebeuren .
Wanneer een centrifugaal gietapparaat gebruikt wordt, zorg dan dat deze rondom is
afgeschermd , ter voorkoming van rondvliegend metaal of busjes vloeimiddel enz.
Gebruik meubilair wat een juiste houding bevordert , de hoogte van tafel s, wastafels,
stoelen enz. is zeer belangrijk.
Voorzie dat water en electriciteitsvoorzieningen goed gescheiden zijn in verband met
kortsluiting .
Zorg voor voldoende werkruimte per medewerker.
Voorkom spa nning door teveel haastwerk , probeer beter te plannen, eventueel in
overleg met de tandarts, door bijvoorbeeld grote werkstukken of drukke periodes van
de voren aan te laten kondigen .
Probeer werkzaamheden te wisselen , het voorkomt eentonigheid e n bevordert een
prettige werksfeer.
Neem op tijd , koffie , thee en lunchpauzes, ontspanning is zeer belangrijk.
Draag zorg voor een goede hygiëne , zowel wat betreft de werkomgeving als persoonlijk.
Tenslotte: bovenstaande aspecten, samen een juist personeelsbeleid zijn belangrijke
voorwaarden om te komen tot een goede arbeidssfeer.

Enkele preventieve maatregelen ten aanzien van de luchtwegen
Zorg voor een goede ventilatie, luchtvochtigheid , verversing en temperatuur.
Bij afwerken, slijpen of polijsten hoort een afzuiginstallatie.
Gebruik geen asbest. er zijn vervangende materialen.
Denk aan mond/neus maskers te gebruiken.
Zorg dat zuurbaden (verzilver- en verkoperbaden) in een zuurkast staan , liefst met
afzuiging. Nooit verzilverbaden bij verkoperbaden voegen , want bij vermenging ontstaat he t dodelijke blauwzuurgas (zie verzilveren).
Adem zo weinig mogelijk mono meerdampen in, zorg voor afzuiging .
Dit gaat ook op voor de dampen bij het afzuren van metalen.
Bij het uitbranden en voorverwarmen van moffels altijd de a fzuiger aan.
Ook bij het dompelen van duplicaat modellen in hars is inademen van de dampen
ongezond.
Als metaal afgestraald wordt met bijvoorbeeld alluminiumoxyde moet het straalapparaat absoluut afgesloten zijn of er moet een afdoende afzuigmogelijkheid bestaan.

Preventie met betrekking tot de ogen
Draag zonodig een veilighe idsbril , vooral separeerschijfjes spatten noal eens uiteen en
denk ook aan zuurspatten.
Zorg voor een mogelijkheid om het oog uit de spoelen, wanneer daar bijvoorbeeld
zuurspatten in komen (zie E.H.B .O.) .
Kijk uit me t wegspringende draadei ndjes tijdens het doorknippen van bijvoorbeeld
regulatiedraad .
Wat betreft het licht. Zorg voor voldoende (niet teveel) en goed gericht (kunst)licht.

Preventieve maatregelen ten aanzien van de huid
Gebruik speciale crème ter bescherming en uitdroging . Er bestaat speciale crème
tegen zuren en kunststoffe n.
Zorg voor een schone wasgelegenheid (eventueel een douche).
Draag geen brandgevaarlijke jas van nylon of iets dergelijks . Deze stoffen kunnen zee r
ernstige brandwonden veroorzaken. Bij voorkeur alleen katoenen jassen drage n.
Voorkom zoveel mogelijk aanraking met kunststoffen , gebruik crème, vingercondooms of handschoenen . Wen eraan zoveel mogelijk met instrumente n te werken . Een
bekend veschijnsel in de tandtechniek is allergie t.O.v . monomeer.
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Bij werkzaamheden met een zuurbad altijd handschoenen dragen en een bril op tegen
spatten .
Deze maatregelen lijken soms overdreven, maar iedere tandtechnicus kent wel iemand die
iets overkomen is, wat vóórkomen had kunnen worden .
Wen aan voorzorgmaatregelen , in uw eigen belang.

Veiligheidsinstellingen
In Nederland zijn er enkele instellingen die zich bezighouden met bedrijfsveiligheid . De
belangrijkste zijn:
De arbeidsinspectie, die de naleving controleert van onder andere de arbeids- en
veiligheidswet. Zij geeft voorlichting op bedrijfsveiligheid en hygiënegebied. Verder
stellen zij onderzoeken in . Wittevrouwensingel27 Utrecht , telef. 030-332211.
De Adviesgroep Veiligheid en Gezondheid in de Industrie. Deze instantie geeft onder
andere wetenschappelijke steun op het gebied van gezondheid en veiligheid in de
industrie aan de F.N.V. Plein '40-'45 nr. 1, postbus 8107,1005 AC Amsterdam , telef.
020-5110511.

Het Veiligheidsinstituut, houdt zich bezig met onderzoekingen en geeft voorlichting en
adviezen . Zij geven ondermeer chemiekaarten uit, waarop alle eigenschappen van een
stof vermeld staan en wat te doen bij ongelukken en de te nemen voorzorgsmaatregelen bij vervoer , opslag en gebruik . Hobbemastraat 22,1071 ZC Amsterdam, telef. 020736414 .

Eerste hulp bij ongelukken (E.H.B.O.)
Werkzaam zijn in een tandtechnisch laboratorium brengt een aantal risico's met zich mee.
Vaak bevinden zich veel mensen dicht op elkaar, samen met veel gevaarlijke stoffen,
machines en vuur. Het risico is dan ook niet gering dat men eens betrokken raakt bij een
ongeval.
Daarom zou het goed zijn als op ieder bedrijf iemand werkt die een E .H.B .O . cursus
gevolgd heeft. Maar in de praktijk blijkt dit niet het geval, dus stimulering van werkgevers
en werknemersorganisaties ofvan het Instituut Vakopleiding Tandtechniek zou wenselijk
zijn .
Zolang het aantal mensen die een E .H.B.O. cursus gevolgd hebben nog zo gering is blijft
het nuttig om aandacht te besteden aan E .H.B .O .
De opzetvan deze codex laat maar een geringe ruimte open voor dit onderwerp en het blijft
hierdoor zeer beperkt.
Achtereenvolgens worden behandeld :
- 7 belangrijke punten bij ernstige ongelukken .
kunstmatige beademing.
het aanleggen van verbanden en pleisters.
- electriciteit.
- verstuiking, ontwrichting en botbreuk .
- verbranding, bewusteloosheid .
bloedingen .
oogletsels.
- vergiftiging, hartinfarct , shock en flauwte.
- vervoer.
ZORG ERVOOR DAT U DE ALARMNUMMERS ALTIJD BIJ DE HAND HEBT!.
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7 belangrijke punten bij ernstige ongelukken.
l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Let op gevaar.
Benader het slachtoffer en ga na wat hij/zij mankeert.
Zorg dat de ademhaling van het slachtoffer doorgaat.
Stelp dan ernstige bloedingen.
Help zo mogelijk ter plaatse.
Stel het slachtoffer op zijn of haar gemak .
Laat het iemand anders een dokter of de geneeskundige dienst waarschuwen. Laat
duidelijk vermelden:
naam van de melder;
plaats van het ongeval;
oorzaak van het ongeval;
het aantal slachtoffers;
aard van de letsels.

Wat betreft kunstmatige beademing, het volgende:
Trek het hoofd achterover, de patient moet vlak liggen .
Verwijder vreemde voorwerpen zoals een prothese , kauwgum e.d.
Knellende kledingstukken losmaken.
Knijp de neus van het slachtoffer dicht en blaas in de mond van het slachtoffer. Kijk of
de borst omhoog komt , anders de mond sluiten en door de neus van het slachtoffer
blazen. Dit zo'n 12 keer per minuut volhouden . Dus steeds het slachtoffer uit laten
ademen.
Begin zo snel mogelijk, hersenbeschadiging begint reeds na enkele minuten.

Verbanden en pleisters
Zorg dat er ten alle tijde een complete verbandtrommel aanwezig is met de juiste inhoud
en geen overjarige spullen .
Grofweg zijn er vijf soorten verband,
dekverband, voor een open wond, dit kan bestaan uit een snelverband (zie gebruiksaanwijzing) of uit een steriel gaasje, met daarop een laagje witte watten en daar
omheen een hydrofiele zwachtel.
Wonddrukverband, wordt gebruikt als het dekverband de bloeding niet kan stelpen.
Er wordt dan over het dekverband een laag vette watten gelegd en daarom wordt dan
stevig een cambriczwachtel omheen gedraaid.
Drukverband wordt gebruikt voor het beperken van een onderhuidse bloeding, door
rond de verwonding vette watten te plaatsen en daarna een stevige cambriczwachtel er
omheen.
Rustgevend verband , dit is een driekante doek of mitella. Bijv. om een arm te steunen .
Onbewegelijkmakend verband, hiermee kunnen we bijv. een gebroken been fixeren
m.b .v. een stok of iets dergelijks.

Gaaspleisters zijn voor kleine verwondingen.
Steriel gaas wordt meestal gebruikt om een wond af te dekken met behulp van hechtpleisters of voor het schoonmaken van wonden.
Wille wallen worden gebruikt op een gaasverband om vocht op te nemen, nooit op de
wond!
Veile wallen nemen geen vocht op, maar zijn veerkrachtig en lenen zich daarom uitstekend
om druk uit te oefenen tussen gaasverband en zwachtel in.
Jodium, ontsmet oppervlakkige wondjes , nooit in diepe of sterk bloedende wonden
gebruiken.
Verbandschaar, met stompe punt en knik, is onmisbaar in iedere verbandtrommel.
Zwachtels, dienen om een dekverband op zijn plaats te houden , dit zijn de hydrofiele
zwachtels. En de cambriczwachtels dienen om druk uit te oefenen.
Kleefpleister wordt gebruikt om verband vast te plakken.
Veiligheidsspelden dienen om de driekante doek of mitella in de gewenste stand te
bevestigen .
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Electriciteit
Wanneer iemand ernstig door electriciteit getroffen wordt kan dit dodelijk zijn. Wat te
doen:
schakel de electriciteit uit
lukt dit niet, probeer dan het slachtoffer los te maken. Maar kijk uit! probeer dit met
een niet geleide stok(bezem) of iets dergelijks en ga op een rubber mat of kledingstuk
staan.

Behandeling
Bij bewusteloosheid de ademweg vrijmaken en houden .
Zonodig beademen.
Eventuele brandwonden met steriel gaas afdekken.

Botbreuken, ontwrichting en verstuiking
Bij botbreuken staan vijf punten centraal:
bij twijfel aannemen dat het bot gebroken is.
zo min mogelijk bewegen.
het getroffen lichaamsdeel ondersteunen .
bij een open botbreuk , eerst de wond verzorgen .
onbeweeglijk maken van het getroffen lichaamsdeel en dit zo houden .
Bij een ontwrichting is de hulp hetzelfde als bij een breuk.
De verschijnselen zijn: pijn , zwelling, verlies van functie en abnormale stand van het
gewricht.
Versllliking, is het teveel uitrekken van de gewrichtsbanden of kapsels . De verschijnselen zijn: pijn , zwelling en gestoorde functie . De eerste hulp is dan een drukverband .

Brandwonden
Deze worden verdeeld in drie graden, met de volgende kenmerken:
- pijnlijke rode en gezwollen huid: l' graadsverbranding.
zeer pijnlijke blaarvorming: 2' graadsverbranding.
- verkoolde of gekookte huid: 3' graadsverbranding.
Kleding bij voorkeur blussen met water , anders met een deken , gordijn of jas (geen
nylon) , anders rollen over de grond.
Eerste hulp: koelen met koud water, liefst 10-15 minuten. Verbrande kleding op de
wond laten zitten, afkoelen met water. Nooit brandzalf gebruiken! Dit is onsteriel.
Brandwonden afdekken met steriele gazen of kompressen (losjes aanbrengen). Zonodig arts waarschuwen of naar ziekenhuis . Indien de patient uitgebreid verbrand is liefst
in een gestreken laken wikkelen en direct naar het ziekenhuis .
Bij inwendige verbranding door zuren O.i.d. spoelen met water, en direct naar een
ziekenhuis.

Bewusteloosheid
Wanneer iemand bewusteloos is, als volgt behandelen:
De ademhalingsweg vrijmaken (knellende kleding).
Mond open maken door kaakhoeken naar voren te drukken.
Maak de mond leeg (prothese, kauwgum)
En leg het hoofd opzij, bij voorkeur naar links, arts waarschuwen .

Bloedingen
Longbloeding, laat het slachtoffer zelf een houding uitkiezen , zo snel mogelijk naar een
ziekenhuis of een arts waarschuwen .
Maagbloeding, slachtoffer moet plat liggen en zo snel mogelijk met deskundig vervoer
naar het ziekenhuis of een arts waarschuwen .
Diepe wonden , afdekken met steriel (snel)verband.
Afgerukt lichaamsdeel, bloedt meestal niet zo erg, leg een stompverband aan met een
zwachtel bevestigd en direct naar het ziekenhuis, afgerukt lichaamsdeel steriel verpakken
en meenemen.
1-82

OKTOBER /986

UillVendige bloedingen zijn te stoppen met een wond-druk verband , bij kleine bloedingen
een dekverband . Verder moet het getroffen lichaamsdeel omhoog gebracht worden en
rust hebben (bv. met een mitella).
Bij een slagaderliike bloedinl? van de oksel, schouder of aan de bovenzijde van de bovenarm
moet men de sleutelbeenslagader dichtdrukken . dit kan door vóór het slachtoffer te gaan
staan dan de schouder beetpakken en de duim achter het sleutelbeen aan de buitenzijde
van de schuine halsspier zetten. Dan drukt men naar beneden tegen de bovenste rib. Deze
toestand aanhouden tot er deskundige hulp is of tot men in het ziekenhuis gearriveerd .
Slagaderlijke bloedingen van de onderzijde van de bovenarm, de onderarm, de pols of de
hand , kan men stoppen door met de duim of vingers, de slagader die gelegen is op het bot
onder de biceps, dicht te drukken . Daarna een wond- drukverband.
Slagaderlijke bloedingen in het been kunnen verholpen worden door het slachtoffer te laten
liggen, til het verwonde been in de knieholte iets op en dan wordt de slagader in de lies
zichtbaar. Druk met beide duimen op de slagader en omvat het been met de vingers. Direct
deskundige hulp laten komen.
Slagaderlijke bloedingen in de hals , druk een geopend snelverband op de wond, desnoods
een zakdoek of duim met kracht op het gat. Anders is het slachtoffer binnen enkel minuten
doodgebloed.
Bij een bloedende spatader moet eerst de wond verbonden zijn met een wond-drukverband , daarna mag het been pas omhoog , anders bestaat de kans dat er lucht in de open ader
komt.
Onderhuidse bloedingen en gezwollen gewrichten, kan men verbinden met een drukverband, behalve de elleboog, deze wordt ondersteunt met een smalle das.

Oogletsel
Een vuiltje kan men verwijderen door het bovenste ooglid over het onderste heen te
trekken, daardoor gaat het oog tranen en spoelt het loszittende vuiltje weg.
Lukt dit niet , duw dan de oogleden uit elkaar (met duim en wijsvinger) en probeer het
vuiltje weg te duwen uit de richting van het hoornvlies met een steriel gaas of de punt van
een schone zakdoek.
VOORKOM DAT ER IN HET OOG GEWREVEN WORDT.
Bij verbranding of bijtende stoffen in het oog, spoelen met water en dan naar de oogarts of
ziekenhuis.
Bij alle andere verwondingen van het oog, alle druk en schokken vermijden en direct naar
het ziekenhuis of oogarts.

Vergiftiging met bij tende stof
Via de mond, met water laten spoelen en drinken en dan direct naar een ziekenhuis.
Op de huid , ook spoelen met water en direct een arts laten bellen naar het Nationaaal
Vergiftencentrum tel. 030-789111 toestel 1222 en 1375 (alleen voor artsen en apothekers).
Verdovende middelen, medicijnen , etc. direct naar een dokter of ziekenhuis. Restant
meenemen.
Vergiftiging door een insectenbeet, amoniakoplossing druppelen op de beet, zonodig arts
raadplegen.
Vergiftiging via de 11lchllVegen, zorg voor frisse lucht , zelfbescherming, e .v. beademen,
ademweg vrijhouden , deskundige hulp alarmeren en zorgen voor vervoer naar het ziekenhuis.

Hartinfarct
Verschijnselen: hevige pijn in de borst, achter het borstbeen. De pijn, die meestal naar
links uitstraalt kan zich soms uitbreiden over de schouders, hals, arm, vingers en soms ook
naar de rug tussen de schouderbladen. Er kan ook alleen een gevoel van druk op de borst
zijn , of dat er een band om de borst geklemd wordt. De tijdsduur van de pijn variëert van
enkele uren tot enkele dagen.
Eerste hulp bij een hartinfarct: Waarschuw direct een arts en een ambulance. Leg de patient
vlak neer en ondersteun het hoofd . Stel hem gerust en maak de ademweg vrij (knellende
kleding , loszittende prothese, kauwgum e.d.).
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Bij bewusteloze patient kiest men voor de statiele zijligging. dat wil zeggen: onderste arm
gestrekt naar voren, bovenste been naar voren gebogen. Het hoofd wordt achterover
gelegd, met het gezicht naar de grond gericht. Goed het hoofd ondersteunen.
Zo nodig kunstmatige beademing (patient weer de op rug).

Shock
Hier is onvoldoende zuurstof in de weefsels, de patient wordt bleek, snelle ademhaling,
eerst suf, daarna verward, om vervolgens bewusteloos te raken (kan erg gevaarlijk zijn).
Begin zo mogelijk de oorzaak te bestrijden (grote wond), waarschuw zo snel mogelijk een
arts, veder behandelen als een bewusteloze patient.
Stel de patient op zijn gemak (indien nog mogelijk) en zorg voor rust. Iedere inspanning is
teveel.

Flauwte
Lijkt op een shock, maar de patient knapt op als hij even ligt. Aansporen tot diep ademen,
daarna rust en frisse lucht. Oorzaak is een tijdelijk zuurstof tekort in de hersenen en de
oorzaak kan liggen in: een benauwde , warme omgeving, angst, pijn , honger en uitputting.

Vervoer van gewonden

In principe kan E .H.B .O. het best verleend worden op de plaats van het ongeval. Dus
onnodig verplaatsen nalaten . Laat het vervoer over aan deskundigen . In het geval dat men
het slachtoffer toch moet vervoeren, doe dit dan zo voorzichtig mogelijk ter voorkoming
van onnodige complicaties en letsels.
Tenslotte, ter afsluiting van dit bijvoegsel.
Er kan niet genoeg nadruk gelegd worden op het feit dat er veel meer mensen een
E .H .B.O. cursus zouden moeten volgen. Niet alleen op het tandtechnisch laboratorium
gebeuren ongevallen, maar overal is de mogelijkheid aanwezig dat er levensreddend
opgetreden moet worden.
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