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In de jaarlijksche vergadering van Belgische oor- en keel- 
artsei, dit jaar te Antwerpen gebouden, werd op 17 Judi j.1. 
slit onderwerp door mij ter sprake gebracht. Te midden 
van vak-collega's kon gevoeglijk een algemeen overzicht der 
therapie en de bespreking der verschillende behandelings- 
methoden achterwege blijven, te meer daar de beperkte tijd 
elke medeaeeling in consommé-vorm wenschelijk maakte. 
Ik bepaalde mij er toe een methode te demonstreeren, waarbij 
de in den alveolus gemaakte opening, het beste kon worden 
opengehouden, zonder dat de pus voortdurend in den mond 
afvloeide. ik oordeelde dit tijdschrift de meest geschikte 
plaats op deze chirurgisch—tandheelkundige quaestie met 
enkele woorden terug te komen. 

Wanneer wij op grond der overbekende klinische ver- 
schijnselen een etterophooping in de bovenkaak hebben vast- 

esteld, zijn er verschillende wijzen om de pus een geregelden 
afvoer te verschaffen. Bij de keuze der operatiemethode 
moet er in de eerste plaats aan gedacht worden, dat kaak- 
ontstekingen in den regel landurige processen zijn. De 

behandeling moet dus zóó ingericht worden dat zij den patient 
zoo min mogelijk last veroorzaakt en in de tweede plaats 
z66, dat zij gemakkelijk door hem zelven te bewerkstelligen is 
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Nu ben ik niet zoo sceptisch om te beweren dat eenvoudige 
doorspoelingen nimmer tot genezing leiden en een onmiddelijke 
ruime openbeiteling absoluut noodzakelijk is. Hoewel dit in den 
laatsten tijd van duitsche zijde werd beweerd, heeft mij de 
ondervinding geleerd, dat dit volstrekt niet altijd noodig is. 1) 

in verreweg de meeste gevallen is een carieuze kies de 
oorzaak der ontsteking, en zelfs in die gevallen waar een 
nasale oorzaak moet aangenomen worden, is de behandeling 
door den alveolus de meest geschikte. Is een uitsluitend 
nasaal lijden de oorzaak, en wenscht men geen gezonde kies op 
te offeren, dan zijn de doorspoelingen door den ondersten 
neusgang het minst ingrijpend, hoewel men veel last kan 
hebben van het zich sluiten der steek-opening in den nasalen 
antrum 'wand en de behandeling voor den patiënt veel 
gemakkelijker en zekerder is, wanneer de kaak van den 
alveolus uit wordt doorgespoten. 2) Evenzoo is het openen 
van de kaak in de fossa canina zeer best uit te voeren, 
maar de nabehandeling ontmoet hierbij weer vele bezwaren, 
n.l. de groote vraag : hoe de opening blijvend open te houden. 3) 
Heeft men de carieuze kies, die het uitgangspunt der ont- 
steking is, verwijderd, dan dringt men soms aanstorids met 
een sonde in het antrum door. Is dit niet het geval, of is 
de slechte kies vroeger reeds geëxtraheerd, dan moet de 
kaak doorboord worden. De firma GUDENDAG vervaardigde 
mij hiertoe een stel boortjes van verschillende dikte, die 
passen op elke amerikaansche trapboor, door de Dentisten 

1) In Berlijn zag ik verschillende patiënten bij wiep in de bovenkaak 
een opening was aangelegd, die gemakkelijk de vingertop toeliet. Zij werden 
dagelijks uitgespoeld en met Jodoformgaas opgevuld en waren reeds meer 
dan een half jaar in behandeling 1 

2) Het openhouden van het steek-kanaal in den ondersten neusgang door 
het voortdurend dragen van buisjes e. a. is niet wel mogelijk. 

3) Ilet dragen van buisjes is in de fossa canina haast niet doenlijk en 
de bevestiging zoo goed als onmogelijk. 
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gebezigd, waarvan het gebruik mij steeds met de meeste 
welwilleudlieid werd toegestaan. Wainieer nu door den 
Tan darts zoonoodig de kies of de wortels zijn geextraheerd, is 
de kunstbewerking — waarvan de weinige pijnlijkheid nog 
door coeaïnisatie kan weggenomen worden — in een oogenblik 
uitgevoerd. lie doorboring van een kieslooze kaak (s. v. v.) 
is zelfs bij groote dikte een quaestie van zelden meer dan 
een halve minuut 1). De doorspoeling van uit de gemaakte 
opening geeft den patiënt reeds onmiddelijk verlichting. 
Nu laten sommigen het boorkanaal onafgesloten en geven 
den Iatiënt een fijne canule om eenige malen daags door 
invoering derzelve het dichtgaan te beletten, en tevens hiermede 
de kaak door te spoelen. Blijft de opening — wit mij zeer 
twijfelachtig voorkomt — inderdaad even ruim, dan hebben de 
patienten toch een voortdurende afvloeiing van pus in den 
mond, terwijl gevoelige individuën soms over neuralgiën in 
de kaak gaan klagen. Afsluiting der boor-opening is dus 
gewenscht. Het inbrengen van een massieve zilveren stop, 
met draad en pleister op de wand vastgelegd, zal wel als 
zeer ouderwetsch geen navolging meer vinden, maar een 
holle stop, met aan hit eind een rechthoekig daarop bevestigd 
plaatje, nm het inschieten in de kaak te voorkomen, is het 
meest rationeele instrument 2). In het plaatje is een gaatje ge- 
boord, waardoor een cirkelvoimig elastiekje wordt gebracht dat 
om de kroon der meest nabijgelegen kies wordt vastgelegd 3). 
Ontbreekt een voldoende houvast, zooals het geval vaak 

1) Bij ontwikkelings-anoulaliën van de bovenkaak, k mu het gebeuren dat 

men, op de goede plaats inborende, in de neusholte terecht komt. Overeen- 

komstig de anatomische verhoudingen moet dan in elk afzonderlijk geval 

gehandeld worden. 

2) In verschillende dikte moet men die voorradig hebben. 

3) In plaats van het elastiekje kan men voor de bevestiging ook een draad 

ne~ncu, waardoor geringer druk op de gezonde kies uitgeoefend wordt, hoe- 

wel de aansluiting van de buis hierdoor niet zóó innig is. 
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is door de snelle afrondiug der kroon bij de achterste molaris, 

of is er geen enkele molaris meer aan wezig, data vervaar- 

digt de Dentist mij een of ander handig plaatje, dat door 

een gouden haak of gedeeltelijke gehemelteplaat, evengoed 

bevestigd blijft als een kunstgebit. Draagt de patiënt reeds 

zulk een gebit, dan wordt de buis daar op een of andere 

wijze mede verbonden, of, zooals in een enkel geval geschiedde, 
werd op het kuustgebit een soliede caoutchouc pen vast ge 

maakt, die precies in de booropening sloot als het gebit 
gedragen werd. Voor het doorspoelen werd eenvoudig het 
geheele gebit even uit Glen mond genomen. 

De buisjes die met een enkel elastiekje bevestigd worden, 
zijn van zilver, moeten 24e aan caoutchouc plaatjes bevestigd 
worden, dan eischt de techniek een gouden buis. De vorm 
der buis is zwak conisch om het invoeren te vergemakkelen. 
Om het afvloeien van pus te voorkomen, sloot ik vroeger het 
buisje af met een houten stopje, maar de vele last die mij 
deze primitieve afsluiting opleverde, bracht er mij toe op 
andere wijze hierin te voorzien. Waren toch de stopjes tè 
dun, clan verdwenen zij naar boven toe of werden ingeslikt, 
waren zij te dik, en dus wat stevig in de buis gedrukt, dan 
trokken de patiënten de stop met buis en al uit de kaak, 
of waren niet bij machte het stopje te verwijderen. 

Houten stopjes zwellen min of meer op ; caoutchouc en 
kurk voldeden mij evenmin. Bovendien is de afstand tus- 
sehen de boven- en onderkaak soms zó6 gering, of is de 
articulatie der kaken z66 zonderling, dat het stopje niet de 
vereischte lengte kan bezitten om behoorlijk met de viYlgers 
gehanteerd te kurvten worden. lEen buis met een hoed vee- 
reiide en vochtafsluitende klep, was het ideaal dat mij voor 
den geest zweefde. Na eenige proefnemingen slaagde de 
firma GUDENDAG  er in een buis te maken met veerende af- 
sluitin~, die atin de strengste eischen voldeed en, ondanks 
de subtiele constructie, zeer geschikt bleek te zijn voor de 
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praktijk. 1)it bleek mij in drie gevallen, waar de buisjes 
reeds maandeii gedragen worden. 1) 

Ixet goud heeft bovendien het voordeel onaantastbaar te 
zijd, terwijl de zilveren buisjes na een maand of vier in deii 
reel hilf vergaan zijn. 1)e patiënten spuiten eenige malen 
daags, in din aanvan; met lauw warme zout-oplossiiig, de 
kaak door, met behulp van een, ,juist in het buisje passende, 
pan een slang verbonden, canule. Eerst na eenigen tijd 
wordt het zout vervangen door boorzuur en later daarmede 
weer afgewisseld. De ondervinding leerde mij, dat een zoo 
volledig mogelijke mechanische reiniging door een niet 
prikkelende vloeistof de hoofdzaak is en dat elke door- 
spoeling gevolgd moet worden door doorblazing van lucht, 
om de kaak zoo droog mogelijk te maken. Soms leereii 
de patiënten dit laatste zeer spoedig zonder apparaten te 
doen. In het ziekenhuis te Edinburgh was dit op de 
afdeeling van Dr. Mc. BRIDE de algemeene methode. Daar 
werden zelfs voor de doorspoeling geen canules of zoo iets 
gebruikt, maar nam de patiënt, na verwijdering der in de 
boor-opening geplaatste stop, (de toepassing der buisjes was 
hun nog niet bekend) eel slok lauwe zoutoplossing in de 
mond eu perste de vloeistof door het opblazén der wangen 
door de kaak heen. Is de kaak nu zoo schoon en drool 
mogelijk gemaakt, dan laat ik de patiënt eenmaal daags, 
en wr;l 's avonds, een kleine hoeveelheid Jodoform met 
behulp van een fijne canule in dc; kaak blazer, waarbij 
men, wanlieer de inblazing hoed geschiedde, bij speculurn- 
oriderzoek eenig Jodoform in den neus terug kan vinden. 

1) Aan den binuenkant van het klepje is een kleine cirkelvormige ver- 

lieveuheid aangebracht, die volkomen in het lumen der buis past als het 

klepje wordt gesloten. 	Het buisje wordt z66 geplaatst dat het klepje naar 

biuncn toe open gaat, terwijl de lengte van het klepje iets grootex is dan 

het ronde oudervlak, zoodat het zich in gesloten toestand gemakkelijk met 

den vingernagel openen laat. 
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Wanneer uu na eenige maanden, soms reeds na weken, de 
ettering tot een minimum beperkt is, terwijl reeds kort na 
de operatie nagenoeg alle klachten over afscheiding, pijn, stank, 
enz. enz. zijn verdwenen, dan worden de inspuitingen enz. 
minder frequent gemaakt, langzamerhand met tusschenpoozen 
van dagen, om te kunnen constateeren dat het proces wer- 
kel.ijk genezen is. In dit geval wordt, na herhaalde controle, 
de buis verwijderd, waarna zich de opening spoedig sluit, 
terwijl men de eerste dagen met eenige voorzorg het voedsel 
laat, gebruiken door zooveel mogelijk aan den gezonden kant 
t<; laten kauwen. 

Het goede resultaat dat men door de beschreven methode 
bij de kaakontstekingen bereikt, heb ik in een paar dozijn 
gevallen kunnen waarnemen. Waar echter het antrum de 
zitplaats is van een dieper lijden dan een carieuze kies kan 
veroorzaken, zullen de eenvoudige doorspoelingen alléén geen 
genezing aanbrengen, en zal dienovereenkoinstig gehandeld 
moeten worden. Het ligt echter niet in ons bestek hierover 
uit te wijden. 

lk lieb getracht door toevoeging van eenige schematische 
teekeiiingen de wijze te verduidelijken waarop de buisjes 
moeten worden aangewend. 
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