
Een geval van Antrum-empyeem. 

Voordracht gehouden door CARL SCHäFER, op de Vergadering 
van 7 Juli 1894,. 

Wij zijn maar zelden in de gelegenheid ontstekingeu der 
kaakholte te moeten behandelen ; trouwens deze aandoenin en 
behooren eigenlijk thuis bij de rhinologen. 

Het geval dat ik u nu wil mededeelen, is dan ook eerst 
door een specialist behandeld ; maar deze behandeling 
leidde niet tot het gewenschte resultaat. 

De heer S., arts, omstreeks 50 jaren oud, leed reeds 
sedert geruimen tijd aan de gevolgen van influenza. De 
krachten namen zoozeer af, dat de aanwezigheid van etter 
werd vermoed, te meer daar ook voortdurend eene sterke 
temperatuursverhooging bestond. Er werd dan ook eindelijk 
door den consulteerenden geneesheer een empyeem van de 
linker kaakholte geconstateerd. Met een trocart werd 
van den ondersten neusgang uit het antrum geperforeerd, 
en de holte met behulp van een elastieken buisje door den 
patient zelf dagelijks uitgespoten. Evenwel is deze mani- 
pLllatle niet gemakkelijk uit te voeren, en was vooral voor 
dezen patient, die door de ziekte reeds veel geleden had, 
op den duur ondragelijk. De doorspoelingen werden twee 
dagen gestaakt ; en, zooals te verwachten was, sloot de ge- 
maakte opening zich weder. Toen werd ik ontboden, en vond 
den patient zeer gedeprimeerd en uiterst zwak. Bij riauw- 
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keurig onderzoek bleek hij buitengewoon sterke tanden en 
kiezen te hebben, waaraan niets hoegenaamd ontbrak. 

Verder vond ik eene kleine zwelling aan de linker zijde 

van de bovenkaak, die bij druk min of meer gevoelig was. 

Aangezien deft etter een uitweg moest worden verschaft, 
maar mijn gevoel als tandmeester zich er tegen verzette 
een of meer dezer sterke gave kiezen op te offeren, gaf ik 
den raad om van de mondholte uit de kaak aan te boren. 
Dit werd in overleg met eenige artsen toegestaan, en door 
mij onder chloroform uitgevoerd. Om mij hoed op de hoogte 
te stellen van den vorm der kaak en omgeving, earn ik van 
de linker zíide een afdruk, en vervaardigde toen eene buis 
met afsluiting uit 22 kar. goud, zooals het model (zie afbeel- 
ding) hier aantoont. Met een buisvormig instrument (pods) 
sneed ik een rond stuk uit de gingiva, hoog aan de buccale 
zijde, tuschen de tweede bicuspis en de eerste molaris, en 
boorde toen 	hij wijze van proef boring —door de kaak 
ill de richting van het antrum. 

Hierbij moet men de grootste voorzichtigheid in acht 
nemen, om niet in de neusholte, en ook niet 	hij een 
hoogen proc : alveolaris — in de inondholte terecht te 
komen. 

Toen deze proefboring was gelukt, werd met eene boor 
ter grootte van het weggenomen stuk gingiva het kariaaltje 
verwijd. lik moet zeggen dat deze bewerking mij volstrekt 
niet meeviel ; het kaakbeen was bizonder dik en hard, en 
het was zeer moeilijk door de substantia spongiosa te drin- 
gen. Onmiddelijk werd nu de gereedliggende buis in het 
kanaal gebracht en vervolgens met de doorspoeling begonnen 
door middel van eene slang met goed sluitend mondstuk, 
hetwelk aan een gummi-ballon verbonden werd. Dit gelukte 
uitstekend : door de natuurlijke opening in den néus werden 
groote brokken verdikte pus verwijderd. Na verloop van 
eenige dagen werd het buisje voor den patiënt zeer lastig, 
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Fig. 1. pons : waarmede een rond stukje taudvleesch wordt Iveggesueden. 
„ 2. buisje dat in de gemaakte kaakopening wordt gezet voorzien %au 

plaatje of afsluitklepje. 
„ 3. dito in situ. 
„ 4. knievormig gebogen buisje met afsluitstop. 
„ 5. dito in situ. 
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daar het tegen het slijmvlies der wang drukte, en ook 
omdat de doorspoeling niet zoo gemakkelijk door den 
patiënt kon worden uitgevoerd. ik besloot daarom aan mijn 
oorspronkelijk plan gevolg te geven, n. 1. eene dubbel-knie- 
vormige buis te maken en deze aan de tweede bicuspis 
vast te binden ; de buis kon worden afgesloten door een 
stopje van gotta percha. Dit bleek voor den patiënt veil 

aangenamer te zijn, en nu kon ook de dagelijksche dooi'- 
spoeling zeer goed door hem zelf worden uitgevoerd. 

Zooals u, VI. H , bekend is, behooren de ziekten der 
kaakholte wel tot de langdurigste, en eischen heel veel 
geduld, zoowel van Glen patiënt als van den geneesheer. 
Zoo ook in dit geval,: de patiënt draagt Yiog altijd de 

buis, nu sedert ca. ver maanden, en spuit dagelijks eon 
antisepticum door, geduldig de langzame genezing afwach- 
tende. 

Bij deze gelegenheid wil ik 'nog met een enkel woord 
de diagnose van het empyeem der kaakholte bespreken. 

Door de welwillendheid van Dr. BURGER, Privaat-doceut 
aan de Universiteit alhier, kon ik mij van de waarde dir 
”Doorlichtinbs-Methode" overtuigen. De techniek dezer 
methode is als volgt. De patiënt wordt in een volkomen 
duister vertrek gebracht. Vervolgens wordt hem eene kleine 
electrische lamp in den mond gebricht; nadat de lippen 
gesloten zijn, sluit men den stroom, en ziet nu, wanneer 
geen etter aanwezig is, aan de wangen het licht rood 
doorschijnen, terwijl de patiënt subjectief den lichtindruk 
in beide pupillen waarneemt. Is aan eene zijde pus aan- 
wezig, dan is die zijde meestal donkerder ; in elk geval is 
dais de lichtindruk der pupil aan die zijde geheel afwezig. 
De patiënt geeft dit zeer bepaald aan, en ook de operateur 
kin de mindere doorschijnendheid gemakkelijk constateeren. 

In alle gevallen, waar onverklaarbare pijnen in de boven- 
kaak bestaan, bij lallgdurige eenzijdige Rhinitis, of ook bij 



11136 
	

Een geval van Antrum Empyeem. 

langen tijd aanwezig geweest zijnde periodontiden der 
bovenmolaren, zal ik bij mijne patiënten deze methode, die 
volstrekt niet onaane:enaam of pijnlijk is, toepassen, daar 
ik vast overtuigd ben, dat zeer vele menscheti aan een 

empyeem lijden, dat nooit crOCOIIStat882'd werd en dat 
zeer vaak de oorzaak van verschillende andere ziekten 
kan zijn. 

ik wensch hierbij nog uwe aandacht te vestigen op de 

Geneeskundige Bladen le Recks, No. VI *) en op ren 
artikel, voorkomende in de I'1onatsc1iirift für Ohrenhei1- 
kunde, 1893,  N°. 11. 

*) Zie boekbespreking in dit unmmer. (RED.) 


