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In 2011 wordt de 8-jarige Pien verwezen naar de orthodon-
tist vanwege infrapositie van de 46. Na de normale door-
braak leek het element aanvankelijk goed te erupteren.

De ouders maken zich echter nu toch zorgen, met name om-
dat de 16 inmiddels uitgegroeid is. 

Eerste onderzoek
De tijdens de intake vervaardigde modellen en de foto’s van
de molaren van een half jaar later tonen infrapositie van de 46
en overeruptie van de 16 (afbeelding 1 en 2). Op het OPT is te
zien dat de wortels van de 46 vrijwel zijn afgevormd, de infra-
positie is waarneembaar, en de 13,14 en 23,24 lijken van posi-
tie gewisseld te zijn (afbeelding 3). 

De RSP bij intake toont geen bijzonderheden voor een 
8-jarig kind: de groei is normaal (afbeelding 4). De orthodon-
tische werkdiagnose is: een skeletale neutrorelatie, een den-
tale neutro-occlusie met een overjet van 3 mm en een over-
bite van 1 mm, retentie 46, overeruptie 16, en een mogelijke
transpositie 13,14 en 23,24. Omdat er geen uniform beleid is
voor eruptiestoornissen wordt Pien’s eruptiestoornis met
collega orthodontisten en kaakchirurgen besproken.

Eruptiestoornis van een blijvende molaar
Een stoornis in het doorbreken van een eerste of tweede blij-
vende molaar is zeldzaam: de prevalentie in de literatuur is
0,01-1,4%% bij een eerste molaar en 0,06-1,7% in het geval van
de tweede. De doorbraakstoornis kan zich uiten in impactie 
of retentie. 
Impactie is het stoppen van de doorbraak van een element

door een klinisch of röntgenologisch waarneembaar obstakel
in het eruptietraject, of door een abnormale eruptierichting
van de tand. Ruimtegebrek in de tandbogen is een veelvoor-
komende oorzaak voor impactie van tanden, vooral bij twee-

de blijvende molaren. Bij eerste blijvende molaren kan impac-
tie geassocieerd zijn met een afwijkend eruptietraject. Andere
factoren die impactie kunnen veroorzaken zijn boventallige
elementen, odontogene tumoren, cystes, of idiopatische fac-
toren. Ook lip- of tonginterpositie moet men als mechanische
vorm van obstructie niet vergeten! 
Retentie is het uitblijven van eruptie voordat de doorbraak

heeft plaatsgevonden zonder dat er sprake is van een fysieke
barrière in het eruptietraject of van een abnormale ligging.
Retentie wordt onderverdeeld in primaire retentie, waarbij het
element niet is doorgebroken in de mondholte, en secundaire
retentie als het element gedeeltelijk is doorgebroken. 

Primaire retentie is mogelijk het gevolg van een stoornis in
de tandfollikel. Het in gang zetten van de metabole processen
die verantwoordelijk zijn voor botresorptie in het eruptietra-
ject, faalt. De röntgenfoto toont een normale oriëntatie van de
molaar in zijn eruptietraject. Als eruptie van een permanente
tand minstens twee jaar op zich laat wachten, dan moet reke-
ning gehouden worden met primaire retentie. 

Secundaire retentie verwijst naar het stoppen van de erup-
tie nadat de tand is doorgebroken, eveneens zonder dat er
een duidelijk aanwijsbare fysieke barrière in het eruptietraject
of een abnormale ligging van dit gebitselement aanwezig is.
Karakteristiek is dat het gebitselement zowel klinisch als
röntgenologisch in infrapositie staat en dat het occlusale vlak
zich 1 mm of meer beneden het niveau van het occlusievlak

ERUPTIESTOORNIS

Infrapositie van de 46
Een eruptiestoornis van een blijvend element kan bij een kind leiden tot klinische proble-
men, zoals het ontstaan van gekantelde buurelementen en overeruptie van de antagonis-
ten. Mogelijke gevolgen hiervan zijn  een gestoorde occlusie en articulatie, een lastig
reinigbare situatie, een mediaanlijnverschuiving en een esthetisch probleem. Als bij een
kind in de groei een blijvend element in infrapositie staat, is het de vraag of het element
nog verder zal doorbreken. Bij het uitblijven van spontane doorbraak, is het element
mogelijk tot eruptie te stimuleren door luxatie en/of orthodontische regulatie. Soms zal
extractie geïndiceerd zijn, hetgeen wellicht een meer voorspelbare behandeloptie is. Dit
artikel beschrijft de behandelmogelijkheden bij een molaar in infrapositie aan de hand van
‘casus Pien’. door Renske Thomas 

Dr. Renske Thomas (ACTA, 1997) is parodontoloog (UMCG/
ACTA 2012) in Zwolle en redactielid van TandartsPraktijk. 
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bevindt op een leeftijd waarbij dit gebitselement normaal
gesproken in occlusie zou moeten staan. 

Secundaire retentie wordt vaker gezien in het tijdelijke dan
in het blijvende gebit. De etiologie is vermoedelijk een lokale
stoornis in de continue ombouw van het parodontale liga-
ment, waardoor lokaal gebieden met ankylose ontstaan. Anky-
lose wordt in het geval van secundaire retentie vooral in de
bifurcatie en/of op het interradiculaire worteloppervlak aan-
getroffen. 

In sommige gevallen is bij secundaire retentie van blijvende
molaren een abnormaal autosomaal dominant gen verant-
woordelijk voor de afwijking.1 Daarom is het raadzaam bij elke
patiënt met secundaire retentie ook de familieleden te onder-
zoeken, de jongere kinderen in het bijzonder. Eventuele afwij-

kingen kunnen op deze manier zo vroeg mogelijk worden op-
gespoord. Zowel bij impactie als bij de verschillende retentie-
vormen faalt de eruptie. Dit leidt vaak tot standsverandering
van de naburige tanden en antagonisten en eventuele mal-
occlusies. Het belemmert het verkrijgen van een normale
functionele occlusie.

Tot slot bestaan er doorbraakstoornissen waarbij de afwijking
primair in het eruptieproces gelegen is. Het primair falen
(PFE) is zo'n stoornis. PFE is een zeldzame eruptiestoornis
waarbij alle elementen distaal van het meest mesiaal gelegen
aangedane element ook achter blijven in eruptie. De afwijking
kan in één kwadrant voorkomen, maar ook in meerdere en
zelfs in alle kwadranten. De molaren zijn niet of gedeeltelijk
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Afb. 1 Gebitsmodellen op 8-jarige leeftijd. 

Afb. 2 Klinisch beeld op 8,5-jarige leeftijd.
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zichtbaar in de mond, waarbij opvalt dat het eruptiepad vrij-
gemaakt is, maar dat geen of nauwelijks eruptie heeft plaats-
gevonden. De processus alveolaris is verticaal achtergebleven
ten opzichte van niet-afwijkende kwadranten. Kenmerkend
voor PFE is dat vrijleggen, luxeren noch ligeren kunnen leiden
tot verdere doorbraak.

Behandelmogelijkheden retentie van een molaar
Raghoebar en Vissink beschreven in 20042 de verschillende
behandelmogelijkheden voor retentie van een molaar in het
tijdelijke en blijvende gebit. ‘In het tijdelijke gebit is een terug-
houdend extractiebeleid vaak de meest adequate behandeling
van secundaire retentie.’3 Het wisselen verloopt weliswaar
vertraagd, maar meestal zonder blijvende gevolgen voor de
rest van het gebit. Het geretineerde gebitselement functio-
neert als een space maintainer. Als er geen blijvende opvolger
is en het gebitselement toch moet worden verwijderd, kan het
diasteem orthodontisch of met behulp van een brug of een
implantaat-kroonconstructie worden gesloten. Extractie van
een aangedaan melkelement wordt aanbevolen als er sprake
is van diepe infrapositie en kipping van de buurelementen in
het diasteem. De kans op het ontstaan van cariës en ontste-
king is dan sterk verhoogd. Het diasteem moet dan wel wor-
den opengehouden voor de blijvende opvolger. 

De behandeling van retentieproblematiek in het blijvende
gebit hangt af van de toestand van de gebitselementen, de
relatie tussen de boven- en de onderkaak, de occlusie, de
tandleeftijd op het moment van de diagnose en de bereidheid
van de patiënt om een behandeling te ondergaan. 

Als de secundaire retentie zich laat in of ná de groeispurt
ontwikkelt, zijn de mate en progressie van de infrapositie van
het geretineerde gebitselement gewoonlijk gering. In dergelij-
ke gevallen kan door opbouw van het occlusievlak met com-
posiet de occlusie worden hersteld en de kipping van buur-
elementen worden voorkomen. Vanwege de continue eruptie
en slijtage van de opbouwrestauratie is het na verloop van
tijd vaak noodzakelijk deze aan te passen. 

Als secundaire retentie optreedt vóór de groeispurt is veel-
al verwijdering van het gebitselement geïndiceerd. In de
bovenkaak sluit het ontstane diasteem vaak spontaan, maar 
in de onderkaak moet het diasteem nogal eens orthodontisch
worden gesloten. 

Ontwikkelt secundaire retentie zich tijdens de groeispurt,
dan is de in te stellen behandeling afhankelijk van de mate
van infrapositie en de mate van kipping van de buurelemen-
ten. Is de mate van infrapositie gering en is er geen kipping
van de buurelementen opgetreden, kan worden volstaan met
het monitoren van de afwijking door elke zes maanden te
evalueren. In geval van een toenemende infrapositie en kip-
ping van buurelementen is verwijdering van het gebitsele-
ment en zo nodig orthodontische nabehandeling geïndiceerd.
Het diasteem kan ook worden gesloten door autotransplanta-
tie van een derde molaar, vervaardiging van een implantaat-
gedragen constructie, of met een (micro-invasieve) brugcon-
structie. Voorbeeld van zo’n brug is een Botelhobrug.4

Orthodontie- en kaakchirurgie-overleg
Pien’s casus wordt besproken in het orthodontie- en kaakchi-
rurgie-overleg in het Isala ziekenhuis te Zwolle. Op dit maan-
delijks overleg worden onder andere orthognatische casus-
sen, eruptiestoornissen en groeiafwijkingen besproken. Bij
Pien komen de volgende behandelopties aan de orde:
1 Expectatief beleid. 
2 Luxeren en ligeren. 
3 Extractie.
Als gekozen wordt voor een expectatief beleid zal goed ge-
monitord moeten worden of het element verder erupteert.
Zoniet, dan zal de infrapositie ten opzichte van de verder
erupterende buurelementen verergeren. De 47 zal dan waar-
schijnlijk mesiaalwaarts over het occlusievlak van de 46 kan-
telen. Ook de uitgroei van de 16 zal mogelijk verder toenemen.

Optie 2 is om het element te luxeren en het te voorzien van
een ligatuur. Omdat er een gerede kans op ankylose is, zal 

Afb. 3 OPT op 8-jarige leeftijd.

Afb. 4 RSP op 8-jarige leeftijd.
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dan mogelijk herhaaldelijk geluxeerd moeten worden, terwijl
de slagingskans van deze behandeling beperkt is. Herhaalde-
lijk luxeren is ook belastend voor een kind. Milani en Kuijpers5

raden het vrijleggen en ligeren bij PFE af. Als geretineerde
molaren voorafgaand aan de complete wortelafvorming ge-
luxeerd worden, kunnen ze toch nog spontaan erupteren en
vormt de wortel zich normaal af.6

Een groot nadeel bij de derde optie, extractie van de 46, is 
dat het niet zeker is of de 47 zonder stoornis zal erupteren.
Immers, als het hier om een primair falen van eruptie (PFE)
gaat, breken de elementen distaal van het meest mesiale aan-
gedane element mogelijk niet door. Dat wil zeggen dat de kans
bestaat dat de 47 en de 48 ook niet zullen doorbreken. 

Behandelplan voor een 8,5-jarige
Bij Pien komen eruptiestoornissen in de familie niet voor. Na
een observatieperiode van vier maanden, wordt, ondanks
enige aarzelingen over het offeren van een gave eerste molaar
en de onzekerheid of de 47, al dan niet mesiaalwaarts gekan-
teld, door zal komen, besloten tot verwijdering van de 46.
Pien is dan 8,5 jaar oud. Observatie leert ons dat het niet tot
verdere eruptie zal leiden. Van luxeren wordt de slagingskans
laag ingeschat vanwege de grote kans op ankylose, ook omdat
de wortels van de 46 grotendeels afgevormd zijn6 en zij een
relatief sterke kromming vertonen. Tijdens de verwijdering
bleek – ondanks eenvoudige luxatie – splitsing van het ele-
ment noodzakelijk. Om verdere uitgroei van de 16 te voor-
komen is nadien een retentieplaat voor de bovenkaak ge-

Afb. 6 Klinisch beeld op 11,5-jarige leeftijd.

Afb. 5 Gebitsmodellen op 11,5-jarige leeftijd.
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maakt. Eventueel zal ter zijner tijd vaste apparatuur in de
boven- en ondertandboog geïndiceerd zijn. Voorlopig wordt
de wisseling afgewacht en observeren we met name de erup-
tierichting van de 47 en de 14 en 24. De eruptie en groei be-
pa-len op een later moment het definitieve orthodontische
behandelplan.

Het einde van Pien’s tweede wisselfase
Op 11,5-jarige leeftijd is Pien uitgewisseld en kan de ortho-
dontische vervolgbehandeling starten. De 47 is inmiddels
naar de positie van de 46 gemigreerd en maakt contact met 
de 45 – wel is het element mesiaalwaarts gekipt. In het onder-
front is een verschuiving van de mediaanlijn naar rechts
waarneembaar (afbeelding 5). Beide cuspidaten en eerste
premolaren in de bovenkaak bevinden zich ten opzichte van
elkaar op de juiste positie in de tandboog: het probleem van
transpositie blijkt niet op te treden. Helaas zijn de eerste pre-
molaren 90 graden geroteerd doorgebroken, staat de 14 in
kruisbeet en staan de cuspidaten ectosteem (afbeelding 6).
Het OPT toont kruising van de radices van de 13/14 en de
23/24, waardoor röntgenologisch nog steeds transpositie ver-
moed wordt. De eruptierichting van de cuspidaten ten opzich-
te van de premolaren is echter naar mesiaal, hetgeen zou kun-
nen passen bij een ectosteme doorbraak van de cuspidaten
(afbeelding 7). De RSP toont geen bijzonderheden voor een
11,5-jarige: de groei is normaal (afbeelding 8). De orthodonti-
sche diagnose luidt: een skeletale neutrorelatie, een dentale
neutro-occlusie, links disto-occlussie als gevolg van distale
verplaatsing vierde kwadrant, afwezige 46, mesiale eruptie 47,
rotatie 14 en 24 en ectosteme stand van de 13 en de 23. De
behandeling zal bestaan uit vaste apparatuur in de boven- en
ondertandboog. Een Forsus-veer (3M) zal gebruikt worden ter
ondersteuning van het corrigeren van de mediaanlijnverschui-
ving en het sluiten van het diasteem ter plaatse van de 46.

Diagnose 
De uiteindelijke diagnose is pas na het doorbreken van de

distaalwaarts gelegen elementen te stellen. Dat is in Pien’s
geval de 47. De diagnose primair falen van retentie (PFE) is
onwaarschijnlijk omdat de 47 normaal is doorgebroken. De
hoogte van de processus alveolaris distaal van de 46 is nor-
maal, terwijl deze bij de PFE onderontwikkeld is. De meest
waarschijnlijke diagnose is nu: een solitaire idiopatische 
doorbraakstoornis, zich uitend in secundaire retentie.

Reflectie
De prevalentie van eruptiestoornissen van blijvende eerste 
en tweede molaren is laag. Gemiddeld genomen zullen erup-
tiestoornissen als deze bij 1:2000 patiënten voorkomen. 

Eruptiestoornissen van de eerste blijvende molaar kunnen
vanaf het zevende jaar opgemerkt worden en zijn duidelijker
zichtbaar vanaf het achtste jaar wanneer hetzelfde element
aan de contralaterale zijde normaal is doorgebroken. Bij
tweede molaren geldt dit vanaf het 13e-14e levensjaar. 

Vroege herkenning van eruptiestoornissen, gevolgd door een
adequate behandeling op het juiste tijdstip, is van cruciaal
belang bij de preventie van de nadelige effecten van deze
stoornissen op de gebitsontwikkeling. Veel oorzaken kunnen
met een (gecombineerde chirurgisch-)orthodontisch-tand-
heelkundige behandeling worden aangepakt. Vanwege de lage
prevalentie en het belang van de gezamenlijk aanpak, is inter-
collegiaal overleg bij verdenking van retentie in een vroeg
stadium zeker aan te bevelen!

Orthodontist Lotte Veldhuyzen van Zanten en haar team worden
vriendelijk bedankt voor het beschikbaarstellen van de patiënt-
gegevens.

Met dank aan orthodontist Molouk Milani voor het delen van haar
kennis over eruptiestoornissen en met name het primair falen van
eruptie.

De lijst van referenties behorende bij dit artikel kan worden opgevraagd via
het e-mailadres <redactie-tp@planet.nl.>
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Afb. 7 OPT op 11,5-jarige leeftijd.

Afb. 8 RSP op 11,5-jarige leeftijd.
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