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SAMENVATTING EN CONCLUSIES 

Dit proefschrift beschrijft een onderzoek waarin de bouw van de kauwspieren werd bestudeerd 

in samenhang met de biomechanica van het kauwstelsel en de vorm van het aangezicht. Doel 

was om de driehoeksverhouding tussen kauwspiergrootte, bijtkrachtgrootte en craniofaciale 

morfologie te doorgronden. Tevens werd onderzocht in hoeverre de grootte van de kauwspieren 

afhangt van factoren die ook de grootte van andere skeletspieren beïnvloeden, en/of van factoren 

die een rol spelen op lokaal niveau, zoals bijvoorbeeld de vorm van het aangezicht. 

In Hoofdstuk 1 wordt een overzicht gegeven van de rol die de kauwspieren spelen bij de 

groeiregulatie van aangezicht en schedel. Door middel van een literatuuroverzicht wordt de 

relatie beschreven tussen de vorm van het craniofaciale complex en een aantal spiergrootheden, 

waaronder fysiologische dwarsdoorsnede en dikte, die worden gebruikt als maat voor de 

maximaal mogelijke spierkracht. Tenslotte wordt uitgelegd hoe deze spiergrootheden kunnen 

worden gemeten. 

In Hoofdstuk 2 wordt een aantal aspecten beschreven van de interne architectuur van de 

musculus masseter op spiervezel- en sarcomeerniveau. Uit de masseter van ongefixeerde 

menselijke stoffelijke overschotten werd een aantal spierbundels geprepareerd. Van elke bundel 

werden de afstand tussen origo en insertie, de verhouding tussen spiervezellengte en peeslengte, 

en de lengte van de sarcomeren bepaald. Daarnaast werd ook hun driedimensionale positie ten 

opzichte van het kaakgewricht vastgesteld. Vervolgens werden met behulp van een 

computermodel de lengteveranderingen van de sarcomeren berekend tijdens verschillende 

kaakbewegingen. Uit het morfologische onderzoek bleek dat binnen de masseter de spiervezel-, 

pees- en sarcomeerlengtes heterogeen verdeeld zijn. Bij een gesloten kaak hadden de sarcomeren 

een suboptimale lengte met betrekking tot hun kracht-lengte relatie. Uit de computersimulaties 

bleek dat tijdens kaakbewegingen de sarcomeren op verschillende plaatsen in de spier 

verschillende lengteveranderingen ondergaan. Dit betekent dat verschillende regio's binnen de 

masseter bij een bepaalde kaakpositie verschillende maximale krachten kunnen uitoefenen. 

Hierdoor zal de relatie tussen de fysiologische dwarsdoorsnede en de maximaal mogelijke 

spierkracht worden beïnvloed. 

In Hoofdstuk 3 wordt echoscopie geëvalueerd als techniek om de dikte van de musculus 

masseter in vivo te meten. Daarvoor werd met echoscopie bij een aantal proefpersonen de dikte 

van de masseter gemeten op drie verschillende niveaus tussen jukboog en kaakhoek. De 

uitkomsten van deze metingen werden vergeleken met die van MRI-scans van dezelfde 

proefpersonen. Geconcludeerd werd dat echoscopie een geschikte methode is om de dikte van de 

masseter in vivo te meten. De nauwkeurigheid en reproduceerbaarheid van de metingen waren 

het grootst voor het meetvlak dat zich halverwege tussen de jukboog en de kaakhoek bevindt. 

Hoofdstuk 4 geeft de resultaten weer van een onderzoek waarin de dikte van de musculus 

masseter en de vorm van het hoofd werden gemeten tijdens de groei. Het betreft een cross-
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sectioneel onderzoek, dat wil zeggen dat op één tijdstip gegevens werden verzameld bij personen 

met verschillende leeftijd. Het doel was om vast te stellen of al tijdens de groei een relatie bestaat 

tussen de spierdikte en de vorm van het hoofd. Dit werd gedaan door de spierdikte en de 

craniofaciale vorm met elkaar te correleren. Het bleek dat bij zowel vrouwen als mannen de 

dikte van de masseter met de leeftijd toenam. Op alle leeftijden was de masseter bij mannen 

significant dikker dan bij vrouwen. De variatie in spierdikte en craniofaciale dimensies 

correleerde hoofdzakelijk met de leeftijd, de lichaamslengte en het lichaamsgewicht. Daarnaast 

werd op alle leeftijden een significant negatieve relatie gevonden tussen spierdikte en voorste 

aangezichtshoogte, en een significant positieve relatie tussen spierdikte en de afstand tussen beide 

kaakhoeken en die tussen beide jukbogen. Deze correlaties komen overeen met 

onderzoeksresultaten bij volwassenen. Het feit dat al op jonge leeftijd een significante relatie 

bestaat tussen de grootte van de masseter en de vorm van het hoofd, past bij de veronderstelling 

dat de krachten van de kauwspieren een rol spelen bij de groei van het craniofaciale complex. 

In Hoofdstuk 5 wordt een onderzoek beschreven waarin de relatieve bijdrage werd 

bepaald van de grootte van de kauwspieren en de morfologie van het craniofaciale complex aan 

de grootte van de bijtkracht. Gemeten werden 1) grootte en richting van de maximale bijtkracht, 

2) lineaire en angulaire craniofaciale dimensies, en 3) echoscopiediktes van de musculus 

masseter, temporalis en digastricus. De bijtkrachtgrootte werd gecorreleerd met de dikte van de 

kauwspieren en met de craniofaciale dimensies. Het bleek dat van de kauwspieren alleen de dikte 

van de masseter significant positief correleerde met de bijtkrachtgrootte. Van de craniofaciale 

parameters correleerden de verticale en transversale dimensies en de inclinatie van het 

middengezicht significant positief met de bijtkrachtgrootte. De inclinatie van de onderkaak en het 

occlusievlak correleerde significant negatief met de bijtkrachtgrootte. Met andere woorden, 

grotere bijtkrachten werden gevonden bij personen met dikkere masseters en grotere 

aangezichten, waarin de kaken naar voren toe meer convergeren en het occlusievlak omhoog 

loopt. In totaal kon 58% van de variantie in bijtkrachtgrootte worden verklaard. De bijdrage van 

de dikte van de masseter aan deze variantie was groter dan die van de craniofaciale dimensies. 

Hoofdstuk 6 geeft een onderzoek weer waarin werd bestudeerd in hoeverre de grootte 

van de kauwspieren afhangt van algemene hormonale en metabole invloeden en/of van invloeden 

op het niveau van het craniofaciale complex. Met echoscopie werden de diktes van een aantal 

kauwspieren, de armbuigers en de beenstrekkers gemeten en met elkaar vergeleken. Ook werden 

de momenten van de maximale bijtkracht, armbuigkracht en beenstrekkracht bepaald en 

onderling vergeleken. Het bleek dat de dikte van de kauwspieren een significant positieve relatie 

had met de dikte van de armbuigers en beenstrekkers. Hieruit werd geconcludeerd dat de 

kauwspieren onderhevig zijn aan dezelfde hormonale en metabole invloeden als andere 

skeletspieren. Het moment van de maximale bijtkracht was niet significant gerelateerd aan dat 

van de armbuigers en beenstrekkers. Dit wijst erop dat de grootte van het bijtkrachtmoment ook 
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wordt beïnvloed door factoren die meer op lokaal niveau werken, zoals de vorm van het 

aangezicht. 

Samenvattend kan worden geconcludeerd dat de grootte van de kauwspieren een significante 

relatie vertoont met de vorm van het craniofaciale complex. Het feit dat al op jonge leeftijd een 

relatie kon worden aangetoond tussen spiergrootte en craniofaciale morfologie, sluit aan bij de 

visie van een aantal groeitheorieën waarin kauwspieren een regulerende rol vervullen in de groei 

van het craniofaciale complex. Variatie in bijtkrachtgrootte hangt voornamelijk samen met 

variatie in de grootte van de musculus masseter. Variatie in de totale hoeveelheid 

kauwspierweefsel is afhankelijk van meer algemene factoren, zoals de invloed van hormonen en 

spiermetabolisme. De uiteindelijke belasting van het craniofaciale skelet wordt echter niet alleen 

door de grootte van de kauwspieren bepaald, maar ook door hun driedimensionale positie ten 

opzichte van de dentitie en het kaakgewricht, hun aansturing, en een aantal intrinsieke 

spiervariabelen, zoals vezelverloop, vezelsamenstelling en vascularisatie. 
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