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Harde vullingen en articulatie. 

VOO1'(lraCht, gehouden op de vergadering der N. T. V. den 
1Oile Maart 1899i, door den heer .W ~. 	KITILE 

LEMKER 

M. H. ! 

Een der jongste resultaten van onze wetenschap is de 
erkenning der articulatie-wetten. Wat men vroeger articulatie 
noemde, was dit eigenlijk niet, was eenvoudig het normale 

sluiten, de toestand van rust van de onderkaak. Voor onze 

gebitten is deze rusttoestand nog altijd het uitgangspunt, en 

wij given ons soms niet geringe moeite om dit te vinden. 
Ik betwijfel of zelfs deze eerste eisch van hit goede articu- 

leeren wel algemeen erkend werd v66r de uitvinding van de 
caoutchouc-platen, maar wil hier liever niet afdwalen mar 

de ljdensgeschiedenis van het ktrnstgebit. 

Het doel van deze mededeeliiig is, mijne eollega's te 
herinneren aan de waarde van eene goede articulatie bij 
vullingen, vooral bij groofe en harde  vullingen ; en dc aan- 
leiding daartoe is eene voordracht van WAItNEKItOS over 

harde en weeke goudvullingen, gepubliceerd in Band V 
Heft 2 van de //Verhandlungen der deutschen odontologischen 
Gesellschaft." WARNEKROS wijst er op, dat de eohesieve 
goudklomp, zooals die door het aaneensmeden van talrijke 
dunne plaatjes ontstaat, even hard en onwrikbaar is als een 
gelijk stuk gegoten goud en zelfs bij voldoende condensatie 
evenzoo geslagen en getrokken kin worden. Bij het samen- 
stoote» met den antagonist ontstaat een schok, en de her- 
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haalde schokken zullen nu volens WARNEKROS niet alleen 
de pulpa iFriteeren, matir bovendien op den duur de YaI1dE',11 
der vulling beschadigen ; ditzelfde geldt voor de even harde 
of nod hardere goudamalgaamvullingen, en WARNEKROS 

meent, dat aan deze schokken, meer dan aan inkrimping, 
het optreden van secundaire of rand-caries te wijten is. Op 
frond van deze theorie geeft hij in overweging, de buitenste 
lagen uit non-cohesieve of eigenlijk ongegloeid cohesieve 
folie aan te leggeu, en geeft uitvoerig beschrijving van zijne 
methode, ter kenmsmakiiig waarvaii ik de Meeren naar ge- 
noemd Heft moet verwijzen. 

Ik wil alleen opmerken, tei 1°. dat bij de discussie Prof. 

MILL1at bezwaar had tegen het bezigen van week metaal 

aan den halsrand van aPproximale caviteiten, als zijnde 

het steunpunt van de zeheele vulling. Het komt mij voor 
dat dit bezwaar wel overweging verdient, maar tevens dat 

het nadeel van hard goud aan Glen haisrand toch zwaardel 

weegt. Men moet van twee kwaden het minste kiezen. 
WAlNEln.os was uitgegaan van de stelling, dat de randen 

door week goud beschermd moeten worden, en nu hebben 

juist de halsranden die bescherming het meest noodig. Door 

het aannemen van MILLERS bedenking vervalt de stelling 

van WARNEKROS. 

Het komt m. i. op hetzelfde neer of men een opgebouwden 

hoektand of taridheuvell, of wel eerre gewene vlakke vulling 

aan loodrechte stooten blootstelt ; het grootere gevaar voor 

de contourvulling ontstaat alleen hierdoor, dat deze behalve 

aan loodrec/ite, ook aan zijdelingsche schokken is blootgesteld, 

waarop ik aanstonds zal terugkomen. 
Mij ne   tweede opmerking geldt het stilzwijgen van WANEKROS 

over de Amalgaamvullingen, na er eerst op gewezen te hebben, 

dat ook deze wegens hunne hardheid evenzoo te lijden hebben. 

Van zijne theorie uitgaande, zou men kunnen proponeereri, 

elke Amalgaamvulling met gutty percha te omringen. 
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In hoeverre nu de door WARNEKROS opgeworpen stelling 

waarde heeft — de stelling n.l., dat secundaire caries een 

gevolg kan zijn van de schokken, waaraan de vulling bloot- 

staat — zal eerst na langdurige en nauwkeurige proef- . 

nemingen kunnen blijken. Intusschen moet • ik hier nog 

wijzen op eene omstandigheid, door WARNEKROS niet ver- 

meld, en evenmin in de daarop volgende discussie, n.l. dat 
goud, tegen een harden wand geklopt, zich daartegen nooit 

zal aanleggen, maar juist door het kloppen teruggedreveiii 
wordt. Len goudplaatje, door gloeiing verhard, wordt 

door het hameren bovendien elastisch, krult zich om en 
breidt zich schotelvormig onder den hamer uit, zij het 
ook in zoo geringe mate dat het thet zichtbaar 1S. Men 
kan zich hiervan gemakkelijk overtuigen, door een niet te 
klein pellet op een vlakken onderligger, b.v. een stukje 
ivoor, te eondenseeren. De volgende Iagen verbeteren deze 
fout niet, ook helpt het niet, of men de strooken over den 
rand heen leg't, tenzij aldaar vastgehouden, hetgeen echter 
practisch onuitvoerbaar is. Enkele lagen weeke folie of 
pellets, tegen den wand gedrukt, kunnen het ook niet 
verhinderen, zij zullen zich met de eerste cohesieve blaadjes 
verbinden en met deze terugwijken. Het Benige middél 

dat ons ten dienste staat, is om den hamerslag 
overal loodrecht ten opzichte van den wand te 
doen neerkomen, en op die plaatsen waar dit niet 
mogelijk is, het kloppen achterwege te laten en 
cohesief door handdruk of noncohesief te vullen. 

Hieruit volgt dat approximale caviteiten in. praemolaren 
en molaren halverwegen noncohesief gevuld moeten worden. 
M. i. zal het zoo dikwijls mislukken van deze vullingen 
juist aan den halsrand wel meestal aan den hamer te 
wijten zijn. 

Om nu tot de articulatie van onze vullingen terug te 
keeren, hebben wij als praktische inenschen de vraag te 
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l)eafltWOOrdeIl : hoe wordt de juiste articulatie verkregen 
Vele collega's laten den patient eenvoudig toebijten en 
nemen zooveel van de vulling weg tot deze niet meer 
geraakt wordt.. Die in alle gevallen zoo handelen, staan 
op het ouch standpunt, en maken ook hunne gebitten zonder 
articulator. Anderen laten deli patient rechts en links toe- 
bijten, d. w. z. zij vragen het hem — maar hij doet het 
daarom nog niet. Zeker, als dat rechts en links bijten op 
commando zoo gemakkelijk ware, dan zou ons, ook bij de 
prothese, veel extra arbeid gespaard worden. Maar wij zijn 
al blij als we onzen patient zoover hebben dat hij heel 
gewoon den mond sluit. 

Willen wij eene nauwkeurige articulatie hebben, d. w. z. 
willen wij Hitt,, dat de vullink bij het kauwen in eenige rieh- 
ting geraakt word, dan staan ons twee middelen ten dienste 
of de vulling dadelijk den juisten omvang te geven, of na 
afwerking den Bonwill-articulator te raadplegen. Het eerste is 
mogelijk in alle gevallen, waar de contour van zelf aangewezen 
wordt door de bestaande wanden, bij alle caviteiten van tong- 
en wand vlakten, en van zulke kauwviakten, waar geen scherpe 
antagonisten inbijten; ook bij de linguale caviteiten der 
incisiven, die alleen bij gewoon toebijten getroffen worden. 

In alle gevallen waar twijfel bestaat, neme men afdruk 
en controleere op de bekende wijze, tenzij natuurlijk men 
een patient heeft, die in de geheimen der kaakbewegingen 
is ingewijd. De afdruk kan met plastische massa genomen 
worden. De gipstand wordt gemodelleerd en naar dit model 
de v u]ling bijgeslepen. 

Het spreekt van zelf dat vooral de groote vullingen 
biervoor in aanmerking komen, en van deze speciaal de z. g. 
contourvullingen, met slechts twee of drie wanden. Waar 
met goud gevuld wordt, is het wenschelijk vooraf eene model- 
vulling te maken van was of Fletcher. Bij gasvullingen 
is deze handelwijze bepaald noodig. 
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'he voren was sprake van loodrede schokken of stooteis 
ter onderscheiding van zjjdehnp.ccke. onder loodrechte stooten 
gelieve men te verstaan zoodanige die de vulling in de 
richting van hare as trefren, alle andere zijn zi j delingsehe. J  
Verder zou enen kunnen onderscheiden direkte en indirekte 
schokken, onder deze laatste te verstaan zoodanige, die een 

gezond  deel van den gevulden  tand trefren, en 
aldus indirekt de vulling kunnen schaden. I n 
de Fig. zijn de schokken in de richting a lood- ____P7

~ T~—tee recht, in de richting b zijdelingsch en bij c 

indirekt. 

Zonder twijfel zijn de zijdelingsehe schokken voor alle 

vullingen het gevaarlijkst, en waar deze kunnen voorkomen, 
is controleeren met din Bonwill-articulator het aaiigewezeii 

middel om deze zooveel mogelijk te coupeeren. Zooveel 

mogelijk — ik durf niet zeggen : geheel ; want ten eerste 
is de Bonwill nog niet ons ideaal, hij maakt niet nauw- 

keurig X11.; bewegingen na ; verder hebben wij dikwijls te 

doen met alleenstaande en lange tanden; die vaak op heel 

eigenaardige en ongemakkelijke manier artieuleeren. Het 

zijn ook de zijdelinksehe schokken, die de halsranden het 
meest besehadigen, en bij ongunstige plaatsing der tanden 
kanneu zij zelfs oorzaak zijn, dat eene zeer goede vulling 
zeer spoedig wordt uitgestooten. Het spreekt van zelf dat 
ditzelfde gevaar bestaat bij het bijten op harde voorwerpen 
en dat het onze plicht is de eigenaars van zoodanig gevulde 
tanden daarvoor te waarsch uwen. 

Wit nu de wecke vullingen betreft, als tingoud, week 
goad, Jutta percha, hierover behoef ik niet uit te weiden. 
De meerdere waarde van wecke boven harde vullingen is 
zonder twijfel gelegen in het beter verdragen van schokkei ; 
hun gebrek aan veerkracht is oorzaak dat zij door direkte 

.of indirekte schokken niet in trilling geraken. Evenzoo 
komt diet mij voor dat de mindere betrouwbaarheid van 
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glasvullinuen gezocht moet worden niet in den miii dunstigen 
vorm of in het uitspoelen van het omringende cement, maar 
voornamelijk in dc excessieve hardheid der glasmassa, die door 
alle schokken in trilling geraakt en zich zoodoende loswerkt. 

Het zij mij verdund, in verband met dit onderwerp, nog 
eenige opmerkingen te maken. Vooreerst over de alleenstaande 
tanden : Waar wij zien dat eene slechte articulatie bestaat, 
doen wij better zulke tanden niet zonder meer te vullen, 
maar den eigenaar er op attent te maken, dat zulk eene vulling 
weinig waarde heeft, wanneer niet op de ein of andere wijze, 
b.v. door het plaatsen van kunsttandeii of door eene extractie 
de vulling . tevens beschermd wordt. 

Zooeven had ik gelegenheid het verkeerd gebruik van 
den hamer als oorzaak van mislukkingen aan te halen. De 
hamer, M. H., heeft nog meer op zijn geweten met betrekking 
tot secundaire caries. Ik denk liier aan het wegslaan van 
het overtollige email. _lien doe dat nooit met behulp van 
een haïner, waardoor zeer licht sebeuren in het email ont- 
staan, maar slijpe liever een paar minuten land waar het 
noodij is. Het wegstooten door vingerdruk en dan met een 

zeer scherp instrument komt mij voor niet zoo schadelijk te zijn. 
Verder wensch ik nog te wijzen op de neiging tot breken 

van plastische harde vallingen, zoolang ze nog niet volkomen 

hard zijn. De meeste cementen 	amalgamen krijgen eerst 

na eenige dagen de noodige hardheid. Daarom geef ik de 

patienten in overweging niet slechts de eerste uren, maar 

eenige dagen land voorzichtig te willen zijn met harde spijzen. 

lEn ten slotte : het staat te vreezen dat collega's met 

drukke praktijk bezwaar zullen hebben tegen het toepassen 

van de articulatie : men kan toch niet bij elke vulling, die 

toch al ling genoeg duurt, ook nog gain articuleeren ? 

Voor hen die met een assistent werken, bestaat dit bezwaar 

eigenlijk niet ; die been assistent hebben, hebben het ook 

niet zoo erg druk en kunnen zich de extra moeite we] ge- 
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troosten, vooral als men bedenkt, dat de articulator niet zoo 

dikwijls noodig is, zeker in minder dan een vierde der 

voorkomende vullingen. Bij schrandere patienten, dig de 

onderkaak in elken stand weten te brengen, is hij meestal 

geheel overbodig. 
Ook in dit opzicht moeten wij ons publiek opvoeden en 

leeren inzien, dat de meerdere moeite en tijd, die wij ons 
getroosten, niet voortvloeien uit onbekwaamheid, maar uit 
het ernstige verlangen, om ons werk zoo goed mogelijk te doen. 

Laat niets ons afschrikken altijd zoo nauwkeurig mogelijk 
te werken, tot tijd en wijle er nieuwe methoden gevonden 
worden, die ons nader brengen tot het ideaal : vlug werken 
en toch goed. 


