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Van efln onzer verslaggevers
RIJSWIJK - Het doorbreken van
een ve~standskies kan depressi-
viteit opwekken. soms zelfs zelf-
moordnelglngen. Dat blijkt uit
een onderzoek van de Praktijk
voor Polikllnische Stoorvelddiag·
nostiek in Soest en de Rijksuni-

versiteit Leiden.
Het doorbreken van de ver·
standskies is volgens de onder·
zoekers te vergelijken met het
krijgen van de eerste melktand-
jes. De verschijnselen treden
vooral op bij jongeren in de leef-
tijd tussen,IS en 2S jaar.

Het is niet ondenkbaar ilat er in
de peri ode dat de .verstaiildskies
doorbreekt een voortdu!.'ende
prikkeling optreedt vanr:'e her-
sencentra die verantwol' rdelijk
zijn voor het gevoelslev1n. Het
doorbreken wo~dt nog !lemoei-
lijkt doordat de mens d or zijn

1:"",, tI •• RU,Jp, p.nPetra Achtien: Dolblij dat we zwanger zijn.
- - - , - .1- _,..

een ~Q" 'W"" •..

even rustig de stad in wilde, moest Zl~" .w~~_.. _
laveren. Op de terrassen was het dringen voor een plaatsje •.Maar de.kale
laat zich njet in de maling nemen. Vandaag is het afgeloperi met de . '.

", zonneschijn. R~gen dringt op en de wind wakkertaan. En detemperatuu
is echt oktob(,r•.

eetgewoonten een smallere kaak
krijgt. waarvaak geen plaats
meer is voor een nieuwe kies. .
Uit het onderzoek blijkt verder
dat het krijgen van een ver-
standskies in de bovenkaak tot
meer depressieve gevoelens leidt
dan in de onderkaak.
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Depressiviteit en
(pogingen tot)
zelfdoding bij
•Jongeren
'de verstandskies als interacterende haard'
(basis bio-regulatiesysteem)
Uit recente onderzoekingen uitgevoerd door de Rijksuniversiteit te
Leiden, de Erasmus Universiteit te Rotterdam in samenwerking
met Keesings Uitgeversmaatschappij en het Nationaal Instituut
voor Budgetvoorlichting (NIBUD), blijkt dat 5% van de middel-
bare scholieren beweert wel eens een poging tot zelfdoding te
hebben ondernomen. Dat bovendien een op de vijf jonge mensen
zegt het serieus te hebben overwogen, baart de gemeenschap en de
(geestelijke) gezondheidszorg in het bijzonder, terecht ernstige
zorgen.

wordt waargenomen, die zelf aangeven
depressief te zijn of anderszins van emo-
tionele labiliteit worden verdacht, altijd
een onderzoek te laten uitvoeren naar de
gebitsstatus van de verstandskiezen in
het bijzonder.

Dat de problematiek van de ver-
standskiezen is toegenomen is mede
te danken aan de evolutie die ervoor
zorgde dat de kaken smaller zijn ge-
worden, waardoor de ruimten voor
de derde molaren zeer zijn beperkt.

De verstandskiezen kunnen, vanuit de
biologische (tandheel-) en geneeskunde
bezien, door hun ligging en dentitie een
odontogeen stoorveld van de eerste orde
zijn. De neurologische, humorale en
hormonale interacties dieuitgaan van
bijvoorbeeld een geretineerde of gei'm-
pacteerde verstandskies, blijken via in-
gewikkelde regelcircuits een grote in-
vloed te hebben op organ en en orgaan-
systemen, dus ook op het hormonale
systeem en daarmee op de psyche.

In dit verband is het van belang te wijzen
op 'stoorveldactiviteit' in het menselijk
organisme die een grote rol kan spelen
bij de inductie van dergelijke klachten.

Het is van eminent belang om bij jon-
geren, bij wie een veranderd gedrag

Met name Adler;Voll, et a1, omschreven
de 'Weisheitszahn' als 'Ungluckszahn'.
In toenemende mate blijkt dat deze uit-
spraken niet geheel ten onrechte zijn
gedaan.

'Verstandskies .....
ongelukskies'
Uit statistisch onderzoek is gebleken dat
de odontogene storing kan worden aan-
gemerkt als grootste 'haard'. De eerste
tekenen worden zichtbaar in de puber-
teit bij de dentitie van de derde molaren.

Van eminent belang is ook te wijzen op
de complicaties die optreden bij de gere-
tineerde of gei'mpacteerde verstands-
kies.

Voll beschreef uitgebreid interacties
van odontonen en organeil/orgaansyste-
men. Via meetprocedures is het hem
gelukt de humorale, neurale en hormo-
nale reacties zichtbaar te maken en in
kaart te brengen. Later gevolgd door
Sollmann, Angerer en Mastalier. Binnen
dit artikel zal ik mij beperken tot de
interacties van de verstandskiezen en het
organisme.
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Odontogene stoorveldactiviteit
De schade die een ontstoken (pustuleu-
ze) kies of tand kan aanrichten is gevoeg-
lijk bekend. Terwijl men vraeger de op-
vatting huldigde dat het effect van een
'focale infectiehaard' primair berustte op
toxische invloeden van hieruit afkomsti-
ge bacteriepradukten, is men thans tot
de overtuiging gekomen dat veeleer een
allergische component (antigeen-anti-
lichaamreactie) in het spel is, waarbij
zeer weinig (afbraak)produkten (toxi-
nen) vanuit een, niet tot klinische ver-
schijnselen aanleiding gevende haard,
reeds voldoende zijn om als antigeneni
allergenen, maximale pathogene effec-
ten te bewerkstelligen.

Voorbeeld:
Avitale elementen en wortelresten zijn

grote tandhaarden. Bij het avitale ele-
ment heeft veelal een wortelkanaalbe-
handeling plaatsgevonden. Het kanaal
waarin de zenuw, bloedvaten en bind-
weefsel heeft gezeten is na het uitruimen
afgesloten met een vulling zodat patho-
gene stoffen niet in de kaak kunnen
indringen. Maar 'dode' elementen zijn
niet echt dood. Aileen de zenuw is ver-
wijderd. Het element zelf Ieeft en is met
fijne kanaaltjes verbonden met het om-
liggend botweefsel en bindweefsel.

Daarbij komt dat na een zenuwbehan-
deling eiwitten vrij komen die zich als
toxinen gedragen. Bottyan heeft reeds

vijftig jaar geleden aangetoond dat een
endobehandeld element werkt als een
antigeen. Hoe langer het endobehandel-
de element -in het organisme verblijft,
des te langer duurt de schadelijke in-
vloed.

Nu blijkt dat ook andere, niet-infec-
teuze kaakaandoeningen kunnen leiden
tot ernstige ziekten in het totale organis-
me. Vanuit de stoorveldtheorie is het
duidelijk dat via de extracellulaire matrix
en het vegetatieve netwerk grate regula-
tiestarheden kunnen ontstaan~

Het basis bio-regulatiesysteem
De recente ontwikkelingen van kennis
en inzicht in de moleculaire biologie,
celbiologie, immuun- en neuro-biologie
alsmede de complexiteit van het organis-
me als constructief, autoregulerend sys-
teem, spelen bij nieuwe 'stoorvelddia-
gnostica' een grate rol. Hierdoor is meer
inzicht ontstaan in de regelcircuits die in
actie k0men bij de handhaving van de
integriteit van het systeem na het plaats-
vinden van een bedreigende verande-
ring.

Een levend organisme wordt cyberne-
tisch beschouwd als een dynamisch, zelf-
regulerend systeem. In dit systeem zijn
meerdere elementen op een of andere
manier continu of tijdelijk, indirect of
direct aan elkaar gekoppeld.

Het organisme kan derhalve worden
beschouwd als een systeem met organen
'al interacterende elementen. De veel-

heid van organen staat garant voor vele
fysiologische pracessen en produktie van
diverse stoffen, waarvan vele een rol
spelen in de werking van een ander or-
gaan dan die waar ze worden gepradu-
ceerd.

Een element van een systeem kan op
zijn beurt weer als een systeem worden
beschouwd. Dan is dit systeem opge-
bouwd uit subsystemen en eventueel
sub-subsystemen.

Processen Op celbiologisch en
moleculair niveau
Veel ingewikkelder wordt de situatie als
men de process en op celbiologisch en
moleculair niveau bestudeert. Hier wor-
den de processen immers nog veel gedif-
ferentieerder. Ook op dit niveau blijkt
dat een eenheid als cel niet uniform
reageert op een prikkel maar een eigen
interne afstemming vertoont die alleen
te beschrijven is indien men de cel zelf
ook beschouwt als een systeem van inter-
acterende moleculen.

Op grand van o.a. de ontwikkelingsge-
schiedenis van het menselijk embryCi is
het mogelijk het concept basis-bioregu-
latiesysteem nader in te vullen. AIle
weefsels, organen en orgaansystemen
van ecto- en endodermale afkomst dan-
ken hun differentiatie en vorming aan de
mesenchymale elementen. Deze ele-
men ten zijn in meer of mindere mate
ingebed inlosmazig bindweefsel van me-
senchymale afkomst. Dit losmazige en
zachte bindweefsel is rijk aan macromo-



leculen van de extracellulaire matrix en
aan cellen die ook in het volwassen stadi-
um van het organisme tot differentieren
in staat zijn.

Voorts treft men in dit weefsel ook een
humorale component aan. Bloed- en
Iymfe-capillairen en cellen van het reti-
culoendothelialesysteem waartoe ook
het immunologisch apparaat behoort.
Tevens eindigen in dit zachte bindweef-
sel de uiteinden van het vegetatieve ze-
nuwstelsel.

De omgeving van de weefsel- en or-
gaancellen wordt dus bepaald door de
trias:
- het zachte of losmazige bindweefsel
- het humorale systeem
- het vegetatieve systeem.

Vloeistofbewegingen
Dit 'Grondsysteem' (Pischinger) of Basis
Bio-Regulatie Systeem onderhoudt de
vloeistofbewegingen en uitwisseling van
stoffen tussen cellen en bloed, het kent
een depot- en stofwisselingsfunctie,
neemt de zuur- en redox-regulatie voor
haar rekening en daarmee de isotonie
van de lichaamssappen en zorgt voor de
ionen- en waterhuishouding. Voorts
speelt het BBRS een uitermate belang-
rijke rol in de temperatuursregulatie en
tenslotte kan de afweer tegen vreemde of
ontspoorde lichaamselementen almede
het regeneratief vermogen hieraan wor-
den toegeschreven.

Via het BBRS kunnen dus alle cellen
onderlinge interacties aangaan en via dit
systeem kan het organisme worden afge-
stemd op de omstandigheden waaronder
het functioneert. Kortom, dit Basis Bio-
Regulatie Systeem maakt het mogelijk
dat de veelheid van lichaamselementen
zich manifesteren 'lIs een 'geheel'.

De neuro-humorale interactie
van het stoorveld
Kellner stelt dat een stoorveld HISTO-
LOGISCH gezien een chronische ont-
steking is van niet-afbreekbare substan-
ties. Deze kunnen lichaamsvreemd en/of
lichaamseigen zijn.

KLINISCH is het stoorveld een sub-
chronische ontsteking van het bindweef-
sel, zonder of met zeer weinig lokale
symptomen maar wel met een wisselen-
de intensiteit, afhankelijk van secundai-

re belastingen, welke juist op ver verwij-
derde lichaamsdelen pathogeen kan in-
werken.

CYBERNETISCH is het stoorveld
een bron van chronische, subliminale
irritatieve impulsen die met wisselende
intensiteit cellulaire, humor ale en neura-
Ie regelcircuits belasten.

De taak van een cybernetisch contro-
lecircuit is de regulerende waarden van
een subsysteem constant te houden. De
constantheid van dit systeem wordt be-
waakt door fysiologische regelmechanis-
men. De homeostathische regelsyste-
men behoren allen tot het gesloten type
(closed loop system), waarbij het uit-
gangssigna'll van invloed is op het in-
gangssignaal: er bestaat dus een terug-
koppeling in de vorm van negatieve feed-
back.

Elk systeem handhaaft een bepaalde
grootheid. Aan de ingang van het sys-
teem bevindt zich een sensor, de 'waar-
nemer', van de grootheid, vaak in de
vorm van een gespecialiseerd zintuigor-
gaan. Van hieruit wordt rechtstreeks of
via zenuwvezels de informatie over het
'miliefC interieur' doorgegeven aan het
regelcentrum. Dan wordt deze input-
informatie vergeleken met de 'instel-
waarde' die bepalend is. In elk systeem is
dus een zogeheten bio-constante vastge-
legd. Als de inputgegevens afwijken van
de gewenste instelwaarQe zal er een uit-
gangssignaal worden gegeven, via ze-
nuwvezels en/of hormonen. Deze prik-
kels/hormonen worden geleid naar de
effector. De effector is het orgaan/or-
gaansysteem dat in staat is de hoedanig-
heid van het interne milieu te verande-
ren. Deze effector zal in actie blijven
zolang de verstoring duurt.

Beinvloeding door het totale
regelsysteem
Men kan waarnemen dat effectoren die
voortdurend actief zijn uiteindelijk, in
positieve of negatieve zin, worden bei'n-
vloed door het totale regelsysteem.

Als regel geldt dat de via de output van
het systeem geactiveerde effector de ver-
storing van het interne milieu tegengaat.
Naarmate de storing wordt opgeheven,
neemt de input van het systeem af (nega-
tieve feedback) tot de gewenste waarde
van de betreffende eigenschap van het
interne milieu weer is bereikt.

Het stoorveld zendt chronische, irrita-
tieve, subliminale prikkels uit die eerst
de lokale regelcircuits belasten. Wan-
neer er geen adequate compensatie meer
plaats kan vinden door het organisme zal
de negatieve feedback falen en treedt
een positieve feedback op. Hierdoor
wordt de cel refractair en zal zich ont-
trekken aan de continue informatie-
stroom en tot op zekere hoogte ook aan
het corticale informatiesysteem. De re-
fractaire zones blijven echter niet 'stom'.
Zij vuren onregelmatige irritatieve im-
pulsen af die een storing teweeg
brengen.

De door het stoorveld veroorzaakte
signalen zijn weliswaar beneden de prik-
keldrempelwaarde, maar daarentegen
wel voortdurend. Deze subliminale prik-
kels zullen' in de regel niet leiden tot
lokale symptomen; echter door het cu-
muleren van de chronische signalen ont-
staat een verhoogde, pathogene voor-
tonisatie in de ganglia. De prikkeldrem-
pelwaarde wordt hierdoor uiteindelijk
verlaagd. Uit het voorgaande blijkt dat
receptoren in dit gebied niet meer in
staat zijn kleine fysiologische prikkels te
geleiden metals gevolg een humor ale
starheid. De regelcircuits worden in een
labiel evenwicht gebracht, zodat op een
fysiologische prikkel een relatief over-
dreven inadequate reactie voIgt.

Stoorveld/focale haard
Jarenlang onderzoek in diverse landen
en uitgevoerd door tal van prominente
onderzoekers hebben geleid tot de om-
schrijving van het 'focale haard'- en
'stoorveld' -begrip.

Er heerst nogal wat verwarring om-
trent het begrip 'stoorveld'. Nauw gere-
lateerde begrippen zijn onder meer 'fo-
cus', 'storingsveld' en 'interferentiege-
bied'. Pischinger verstaat onder een fo-
cus: 'chronisch veranderde weefselge-
bieden die storingen op afstand van meer
algemene of lokale 'lard kunnen geven'.

Scheidt past de benaming focus slechts
toe bij lokaal, beperkte, subacute ontste-
kingsprocesen en wil de benaming stoor-
veld beperken tot het gebied waarin de
storing is opgetreden.

Huneke suggereerde om de term inter-
ferentieveld/gebied te gebruiken wan-
neer het gaat om een pathogeen veran-
derd gebied dat een verstoring produ-
ceert van het vegetatieve netwerk, waar-



door via de neurovegetatieve uitbrei-
ding, in verder weggelegen structuren
een pathologische situatie wordt veroor-
zaakt.

Uitgaande van de neurologische diver-
gentie zullen bij het langer bestaan van
een stoorveld steeds meer neuronen
worden ingeschakeld. Hierdoor is het
mogelijk dat kleine irritatiecentra lokaal
geen klachten zullen geven en klinisch-
medisch nauwelijks als oorzakelijke fac-
toren worden onderkend.

Binnen de systeemtheoretische bena-
dering geeft men als 'focale haard' de
bron aan waar vanuit chronisch, irritatie-
ve signalen worden afgevuurd die de sub
(sub-)systemen belasten. Het neuroseg-
mentale ultbreidingsgebied waarin het
klachtenpatroon zich manifesteert
noemt men het 'stoorveld'. Hiermee
wordt het onderscheid van een 'focale
haard' zichtbaar. Moeilijker is het deze
verschillen in de praktijk consequent te
onderscheiden en toe te passen.
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Het stoorveld heeft drie kenmerken:
1. Het is de oorzakelijke factor van vele

syndromen en a;mdoeningen.
2. De region ale conditionering zorgt

voor het onderhouden van klachten
door de neurosegmentale uitbrei-
ding.

3. De chroniciteit is bepalend voor het
overgaan van de 'acute fase' in de
'chronische fase', mede door de hier-
boven vermelde interacties. Het
autoreguleringsmechanisme is ont-
spoord of totaal geblokkeerd.

In het licht van de pathofysiologie
vertoont een stoorveld in de beginfase,
ondanks de neurosegmentale uitbrei-
ding, een reversibel karakter. Doch in de
loop van maanden kan, vooral door bij-
komende belasting en verminderde
weerstand van het omgevende weefsel,
zeker op afstand, een regulatiestarheid
ontstaan die kan leiden tot irreversibele
pathologische veranderingen. Het klach-
tenbeeld van de patient laat zich dan ook
manifesteren in het totale organisme.

De gei'mpacteerde of
geretineerde verstandskies
Adler publiceerde uitvoerig over de pro-
blematiek ten aanzien van de ligging van
de derde molaren. Alhoewel er veel lite-
ratuur beke~d is omtrent ligging en den-
titie-storingen is het pas de laatste jaren
dat de 'werking op afstand' als 'haard' is
onderzocht en beschreven.

Door zijn ervaringen als tandarts/on-
derzoeker heeft Adler voor het eerst in
1951 colleges gegeven aan de faculteit
der geneeskunde van de Universiteit te
Barcelona. Hij sprak over de verstands-
kiezen als de 'Patologia focal5;ientaria'.

Dat de problematiek van de verstands-
kiezen is toegenomen is mede te danken
aan de evolutie die er voor zorgde dat de
kaken smaller zijn geworden waardoor
de ruimte voor de derde molaren zeer
zijn beperkt.

Buiten het fysiologische, neurale prik-
kelingssyndroom dat reeds uitgaat van
de moeilijke dentitie door gebrek aan
plaats, is er het gevaar voor 'haard- en
stoorveldactiviteit' binnen het basis bio-
regulatiesysteem. De geretineerde ver-
standskiezen in de bovenkaak geven veel
minder vaak, in \£ergelijking met de on-
derste derde molaren, nauwelijks lokale
klachten. Maar schijn bedriegt. Ais
haard/stoorveld is de uitwerking, patho-
logisch bezien, vernietigend.

Het is van belang te weten dat de
ernstigste haard geen aanleiding geeft tot
pijnklachten. Daarom is het zo moeilijk
de oorzakelijke factoren te lokaliseren
en om anderen, die niet thuis zijn in deze

materie, te overtuigen dat de interacties
worden ge"induceerd via regelcircuits die
het totale basis basis bio-regulatiesys-
teem in dysbalans brengen.

Bij irritatie van de bovenste derde mola-
ren zijn volgens Dr. R. Voll meerdere
stoorveldactiviteiten meetbaar.

In de puberteit kunnen zich voor het
eerst 'epilepsie-gelijkende aanvallen
voordoen. Dit is een beeld dat bij denti-
tia difficiles en/of bij de impactie kan
voorkomen. Bij genuiner epilepsie is
aangetoond dat door de haardwerking
van het 8e odontoon in de bovenkaak
een verergering van de klachten kan
voorkomen. Toename van de frequentie
van aanvallen en intensiteit zijn be-
schreven.

Nu terug naar de negatieve invloed op de
gemoedstoestand van de puber. Het op-
treden van o.a. inactiviteit, negatieve
stemmingen, zwaarmoedigheid en 'de-
pressiviteit zijn waargenomen. Door
extractie van het odontoon verdwenen
de klachten.

Induceren en versterking van psycho-
pathologische aandoeningen zoals sto-
ringen in gevoelsleven, levensvreugde en
toename van introvertiteit. In deze ge-
vallen is het mogelijk het klachtenpa-
troon te doorbreken en te verminderen
door sanering van het stoorveld.

Het optreden van angsten voor het
eerst in de puberteit, anorexia alsmede
lusteloosheid en tenslotte een grote be"in-
vloeding van het limbische systeem.

Het limbische systeem is een verza-
melterm voor een aantal, nauw samen-
hangende, voornamelijk mediaal gele-
gen hersenstructuren. Het bestaat uit

J,"velddi~gijbstie
mill van 'haarden'
goede resultaten geven, niet verwor-
pen mag worden, omdat men de
werkwijze van die onderzoeks- en
behandelingsmethodiek niet be-
grijpt, is duidelijk.

(Pfof:lir.>a:
U~versiteit van Amsterdam, 1983)



delen van het diencephalon, waaronder
de hypothalamus, de mediale zijde van
de temporale schors, de onderzijde van
de lobus frontalis en de onderkant van de
mediale zijde van de gehele hemisfeer
(gyris cinguli, vlak boven het corpus
callosum).

Dit systeem is onder meer verantwoor-
delijk voor de endocriene en vegetatie-
ve-nerveuze, psychische regulaties. Dit
fylogenetische oudste gedeelte van de
hersenschors regeert ook over de affec-
tieve component van de sensorische ge-
waarwording en motoriek. (bijvoorbeeld
agressief gedrag, huilen, lachen, etc.)

Uit onderzoek is gebleken dat diverse
aandoeningen en klachten voortkomen
uit de gebitsstatus. Er is sprake van
zogeheten 'kettingreacties' die te maken
hebben met de interne relaties die de
odontonen neuraal, humoraal en hormo-
naal met diverse organen en orgaansys-
temen aangaan. Hierbij dient men reke-
ning te houden met de neurologische
'overlap'. Dat wil zeggen dat indien het
8e odontoon als haard kan worden aan-
gemerkt ook de relaties van het 7e ele-
ment kan worden betrokken in het
klachtenbeeld.

Over oorzaken van depressiviteit en zelf-
moordpogingen is nog weinig bekend;
wel is zeker dat er sprake is van een
combinatie van endogene, erfelijke en
biologische factoren.

Uit praktijkervaringen met jeugdige,
emotioneel labiele, depressieve patien-
ten is telkens weer gebleken dat er spra-
ke was van de pathologische interactie
van het 8e odontoon in relatie met psy-
chogene storingen. Deze groep van jon-
geren valt op bij onderzoekingen naar
depressiviteit en (pogingen tot) zelfdo-
ding, omdat het klachtenpatroon gelijk-
tijdig met de dentitie van de derde mola-
ren, in versterkte mate, optreedt.

Uiteraard geldt een gelijke problematiek
voor klachten bij oudere patienten. De
gebitsstatus speelt bij de inducering en
conditionering van vele aandoeningen
een grote rol.

Bij elk stoorveldonderzoek* is het nood-
zakelijk de gebitsstatus op 'haarden' te
onderzoeken.

*) Voor uitgebreide informatie met betrekking tot
stoorveldonderzoek kunt U daJ(eliiks contact OD-

nemen met (
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