
De onmiddellijke wortelvulling methode, 
DOOR 

Dr. dent. surg. WILHELM SACHS, te Breslau. *) 

In de meeste bijeenkomsten van tandheelkundigen en in 
bijna alle vakjournalen is gedurende de laatste twintig jaren 
de methode om wortels te vullen steeds een onderwerp van 
bespreking geweest. 
• De wortelvulling is een der meest voorkomende en bee- 

langrjkste operatiën uit onze praktijk. Deze omstandigheid 
en ook het treurige feit, dat ik in mijne uitgebreide 
praktijk tot de ontdekking ben gekomen dat nog geen 
10 pct. der tanden zonder Pulpa welke door andere tand- 
meesters waren gevuld geworden, een wortelvulling hadden, 
schenken mij den moed voor dit reeds zooveel besproken 
onderwerp opnieuw uw aandacht te verzoeken. Ik beschouw 
het zelfs als eene uitzondering wanneer ik bij de vernieu- 
wing eener vulling een goedgevulden wortel aantref, onnoodig 
te zeggen aan welke slechte invloeden dergelijke niet goed 
behandelde tanden bloot staan. 

Moeten wij een reeds vroeger op deze wijze gevulden 
tand behandelen, dan vinden wij meestal de wortelkanalen 
geheel ledig of den toegang tot het cavum dentis met stin- 
kende watten gevuld, somtijds ook een kanaal van de 
labiale vlakte van den tand naar het cavum dentis. 

*) Sofortige Wurzelfüllung von Dr. dent surg. WILHELM SACHS in Bres- 
lau. Deutsche Monatschrift für Zahnheilk. 1894. XII. Jahrg. 9. Heft. 
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'frachten wij de oorzaak op te sporen van deze opper- 
vlakkige en hoogst gebrekkige behandeling, dan komen wij 

tot de onderstelling dat de operateur in deze gevallell aldus 
gehaiideld heeft uit vrees voor eene periodontitis en daarom 
naliet áe wortelkanalen met eene soliede massa te vullen. 

Te drukke bezigheden brengen er echter ook menien 
taiidmeester toe zich met eene zoo gebrekkige behandeling in 

te laten, men gunt zich vaak niet den noodigen tijd om 
met vrucht eene wortelbehandeling te verrichten en met 

zorg de kanalen te reinigen en te vullen. De in de hand- 
boeken aangegeven methoden eischen eene van drie tot acht 
keeren herhaalde behandeling van het wortelkanaal, alvorens 
kan warden overgegaan tot het termineeren der vulling en 

het afsluiten van het foramen apicale. Eeiie zeer tijdroo- 
\rende operatie waaraan zich niet alle patiënten ook met 
het oog op de groote kosten kunnen onderwerpen. 

Het komt er daarom op aan dit gewichtige onderdeel 
van ons vak tot eene zoo mogelijk eenvoudige en snelle 
operatie terug te brengen. Deze arbeid heeft teil doel het 
resultaat mijner methoden te publiceeren en de collega's 
aan te sporen mijne wijze van behandelen iu hunne prak- 
tijk zorgvuldig te beproeven. Ik vlei mij met de hoop 
spoedig verblijd te worden met verschillende mededeelingen 

betreffende goed geslaagde behandelingen ; bereids ontving 
ik van meer dan ééne zijde de verzekering dat zij die mijne 
methode gevolgd hadden, met de resultaten zeer tevre- 
den waren. 

In het Monatschrift für Zahnheilkunde publiceerde HESSE 

reeds in 1884 zijne methode om wortels in eene zitting te 

vullen. De uitslag was zeer gunstig en mag men zeer veel 

waarde hechten aan de mededeelingen vau een zoo betrouw- 

baren en scherpen opmerker. 
Een groot aantal ervaren tandheelkundigen werkten in 

deze richting voort ; een enkele zal ik hier aanhalen 
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S t o c k well:  The treatment and filling of root canals 
at a single sitting. Archives of Dentistry 1886. 

Patter : Immediate filling of root canals. Independ. 
Pract 18äb. 

Otto  f y : Das Füllen pulpaloser Zähne in einer Sitzung. 
Correspondenzblatt für Zahnheilkunde 188S. 

George Cunningham in Cambridge maakte ernstige stu- 
diën in verband met nauwkeurige aanteekeningen. Hij pu- 
bliceerde zijne ervaringen over dit onderwerp onder den 
titel : A statistical inquiry as to the results of the imme- 
diate treatment of pulpless and abscessed teeth. 

CUNNINGHAM resumeert aldus, de onmiddelijke wortel- 
v ulling 

1. Geeft zelden slechte resultaten of aanleiding tot extractie. 
2. Periodontitides, zwellingen en alveolarabscessen zijn 

hoogst zeldzaam waardoor dus pijnen ongekend zijn. 
3. Vereischt minder tijd dan gewoonlijk, gemdde1d duurt 

deze behandeling nog geen uur. 
Ik bevestig deze mededeelingen van CUNNINGHAM ten 

volle en gevoel mij hiertoe gerechtigd met het oog op 
mijne 10 jarige ondervinding in mijne eigen praktijk en de 
door mij gedurende 4 jaren verrichtte observatiën . in de 
kliniek van het tandheelkundig lnstituut der Koninki. 
Universiteit te Breslau. 

De onmiddellijke Wortelvulihigs-niethode is zeer 
aatlbevelingswaardig, omdat zij, zorgvuldig toegepast, de 
grootste kans van slagen heeft en geenszins tijdroovend is. 

Alvorens tot •het aangeven der methode over te gaan, 
wensch ik vooraf op te merken dat de kans van slagen 
meer afhangt van de zuiver en juiste mechanische dan wel 
van de therapeutische behandeling. 

In de praktijk komen voor de wortelkanaalbehandelingen 
de volgende gevallen in aanmerking 

1. De met. acid. arsenicosum behandelde pulpa, welke 
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behandeling moet geacht worden minder //heroisch" te zijn en 
in werkelijkheid ook minder is dan de ruwe exstirpatio pulpae. 

2. de gangraeneuse of gemumificeerde Pulpa 
a) met acute 
b) zonder acute 
c) zonder 

d) met 	abscessus giugivae. (parulis) 

Laat ons het eerst vermelde geval bespreken, waarbij 

de pulpa met acid. arsenicosum moet vernietigd worden. 

Ofschoon ik in hoofdzaak de wortelbehandeling wensch 

te bespreken zoo meen ik toch even bij de aanwending der 

arsenik pasta te moeten stilstaan. 
Vele patiënten en tandmeesters verkeeren nog ten on- 

rechte in de meeping dat de behandeling der Pulpa met 
acid. arsenicosum hoogst pijnlijk moet zijn. Hun moet ik 
beslist tegenspreken, want de pijn ontstaat niet zoozeer 

door de onmiddellijke aanwending van het acid. arsenico- 

sum, dan wel door de bijna altijd hoogst gebrekkige afslui- 
ting der tandholte. 

Hoe kan er dan ook sprake zijn van eene zorgvuldige 
behandeling wanner de tandmeester een watje met acid. 
arsenicosum op de Pulpa brengt en dan de holte met een 
dikke prop watten met mastfix gedrenkt afsluit. Eene der- 
gelijke methode is zeer te laken en verraadt weinig kennis 

Men ga echter aldus te werk : Met behulp van den rub- 
berdam wordt de te behandelen tand zoo noodig ook de 
naast bijgelegenen (&n of twee) geïsoleerd. Om een goed 
gezicht in de holte te krijgen wordt zooveel mogelijk van 
de overhangende glazuurranden weggesneden ; langzaam 
voortschrijdende tot de pulpa wordt door middel van scherpe, 
lepelvormige excavatoren de verweekte lagen tandbeen ver- 
wijderd zonder echter de Pulpa te raken ; en aangezien deze 
massa's verweekt tandbeen met achtergebleven spijsresten 
door druk op de tandzenuw, de eigentlijke odontalg1a, teweeg 

Periodontitis 
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brengen, zoo is na de verwijdering er van meestal de pijn 
verdwenen. 

Een stukje watten ter groote van een speldenkop gedrenkt 
met carbolzuur en daarna, in de acid. arsenicosumpoeder 
gedoopt wordt zorgvuldig op de blootliggende pulpa  ge- 
bracht.  Len stukje dun carton naar buiten eenigzins convex 
uitstekend hierover heen gebracht voorkomt alsdan elke 
pijnlijke drukking op de Pulpa, waarna de holte voorloopig 
afgesloten wordt met gutta-percha of zoo 't mogelijk is 
met een dun aangeroerde cementvulling, terwijl zelfs voor 
de geringste druk in de holte dient te worden zorg gedra- 
gen. Na een á twee dagen is de Pulpa oppervlakkig pijn- 
loos ; alsdan wordt het stukje karton verwijderd en opnieuw 
wordt de tand met gutfa•percha opgevuld. 

Het is van het grootste gewicht om met zekerheid het 
wortelgedeelte der Pulpa te kunnen verwijderen dat de 
tandholte zoo ruim mogelijk words verwijd opdat de 
pulpanaald niet behoeft gebogen doch in een rechte lijn in 

hit canalis dentalis kan worden ingevoerd; wel is waar 
kunnen de pulparesten ondanks deze voorzorgen uit de 
buccale wortels der bovenkaakskiezen en uit de mesiale 
wortels van die der onderkaak dikwijls niet verwijderd 
worden, doch dit komt zoo vaak als door sommigen wel 
eens beweerd wordt niet voor. Met eenig geduld en vol- 
harding gelukt, het meestal deze moeilijk toegankelijke 
plaatsen te bereiken. Alvorens tot de exstirpatio Pulpae 
over te gaan wend ik steeds den rubberdam aan om te 
verhoeden dat septische stoffen in de kanalen binnen- 
dringen. Zoolang de Pulpa in aanraking blijft met het 
acid. arsenicosuih is deze aseptisch. Voor het verwijderen 
der Pulpa bedien ik mij van den vooraf in carbol gedoop- 
ten llNervcleanser" van Donaldson een voor dit doel 
ongeevenaard instrumentj e. Met de wortelkanaal-instrumen- 
ten volgens MILLER omwoeld met watten worden de kanalen 
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gedroogd, met een 5 proc. sterke alcoholische carboloplos- 

sing uitgewasschen, hierna gedroogd door middel van ver- 

warmde lucht. Vervolgens wasch ik de wanden van het 

wortelkanaal uit met jodoform-cement tot een dunne pasta 

aangeroerd door middel van carbolzuur, nagelolie, creolin 

of een ander sterk asepticum. Jodoform-cement bestaat uit  
deelen zinkoxyde en 1 deel jodoformpoeder. Thans 

brengt, men spitstoeloopende stukjes gutta-percha in de 

wortelkanalen, dig, door hun eigenaardigen vorm tot aan 
het foramen apicale kunnen worden ingebracht, terwijl tot 
aan de kroonholte het kanaal geheel met gutta-percha 
moet worden opgevuld. 

Is het, niet mogelijk alle kanalen op deze wijze te be- 

handelen dan ga ik aldus te werk : Ik trácht in de ingangen 
van het te nauwe kariaal eertP kleine hoeveelheid jodoform- 

cement met carbol in te brengen en gelukt ook dat mij niet 
dan leg ik in het zoo ruim geopende cavum dentis Nvat 

jodoform-cement  en breng hier over heen een groot stuk 
weeke guttapercha, om nu de jodoformcement in de fijne 
kanalen te laten doordringen pers ik met een dikken 
amalgaamstopper de weeke guttapercha in de richting der 
kanalen. De guttapercha dringt door deze bewerking in 
de dunne kanalen tegelijkertijd de jodoformcement voor zich 
uitdrijvend. Extractie van een aldus behandelden tand kwam 
mij nog nimmer voor, wel is waar treedt er een of twee 
dagen na de behandeling eene niet noemenswaardige gevoelig- 
heid teen iiercussie  op, doch zonder eenige behandeling 
verloopt dit proces; hoogstens penseelt men het tandvleesch 
met Tinct Jodi en Tinct. Aconiti aá en ook deze gevoeligheid 
zal wijken. 

Deze lichte prikkel van het pericementum komt even 
dikwerf voor waar men niet te doen heeft met de onmiddellijke 
wortelvullings-methode, waar men dus de wortelkanalen 
tracht te behandelen in meer dan ééne zitting. 
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Men dient streng vast te houden aan het principe, elk 
mogelijk achtergebleven pulparestje te verwijderen, en wijs 
ik hierbij op het verwerpelijke van de methode HERBST. 

Elk achtergebleven pulparestje kan zelfs na jaren eene 
periodontitis veroorzaken. Korten tijd Vieleden had ik ge- 
legenheid kennis te maken met de gevo1'en van de pulp 
behandeling volgens HERBST. Periodontitis, Osthis, Nekrose 
en borstvliesontsteking maakten bij deze patiënte eene 
groote operatie noodzakelijk waardoor zij geruimen tijd niet 
buiten gevaar verkeerde en thans door de verwijderde been- 
stukken en diepe litteekens zeer mismaakt geworden is. 
Eerie gerechtelijke vervolging wegens mishandeling was het 
slot dezer geschiedenis 

Een andere klasse van tanden zonder pulpa, die ons ter 
behandeling komt vormt zij welker pupae grangraeneus 
of gemumificeerd zijn zonder dat eenig spoor van perio- 
dontitis aanwezig is. Ook in deze gevallen verschaffe men 
zich een zoo ruim mogelijken toegang tot de wortelkanalen, 
appliceert ook hier den rubberdam en neme wederom 
alle voorzorgen opdat geen septische invloed zich op den 
tand kin doen gelden. Met een stomphoekigen bijlvormigen 
excavator snijdt men het overhangende tandbeen weg, 
waardoor de toegang tot het wortelkanaal vergemak- 
kel.ijkt wordt. lien verkrijgt alsdan een trechtervormigen 
toegang tot het kanaal welke het inbrengen van den 
pulpanaald gemakkelijk maakt. 

Ik voor mij houd het uitboren van de wortelkanalen om 
de septische massa's te verwijderen niet alleen doelloos 
doch zelfs schadelijk. Het komt mij absoluut onmogelijk 
voor een wortelkanaal nauwkeurig tot aan het foramen 
apicale op te boren. ik vermeen dat elke boor nog zoo 
kunstig gevormd bij de aanwending er van, een deel van 
het tandboorsel voor zich uitdrijft waardoor niet alleen 
het wortelkanaal aan de spits afgesloten wordt door een 
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dichten prop septische stoffen, doch ook de werking der 

in te voeren aseptica naar den alveolus toe geneutraliseerd 

wordt.*) Mij heeft nog niemand tot dusverre kunnen over- 

tuigen dat de boren juist precies tot aan het uiteinde van 

het wortelkanaal kunnen gebracht worden. Ik begin de 

wortelreiniging met den Donaldson'schen naald, eerst een 

dunnen daarna een dikkeren waardoor de wanden van 

het kanaal tegelijkertijd gezuiverd en verwijd worden, 

opdat het te gebruiken antisepticum gemakkelijk tot in de 

wortelspits kan worden gebracht en het kanaal zonder veel 

moeite gevuld. 
Men drage echter vooral zorg bij het reinigen der wortels 

van zulke tanden dat ook niet de minste hoeveelheid 

septische stof door het foramen apicale gedrongen wordt, 
een min of meer heftige periodontitis ware het gevolg. 

De Donaldson'sche naalden moeten dienst doen om de 
inhoud der ,kanalen te verwijderen ; om het te gebruiken 
asepticum in te brengen omwoelt men de naald met watten 
doch niet te dik, want wordt de naald met te veel watten 
omwoeld dan werkt deze als een zuiaerstang en licht worden 
er septische stoffen in Glen alveolus gedrongen. 

AVelk asepticum men gebruikt is totaal onverschillig (in 
geen geval sublimaat, daar dit de tand verkleurt) aangezien 
het meer aankomt op eene nauwkeurige mechanische reiniging; 
van het asepticum gebruike men echter niet te veel, ge- 
makkelijk kon er wat in den alveolus geraken en tot een 
periostalen prikkel aanleiding kunnen geven. Een met watten 
omwoelde naald niet te vochtig en voorzichtig rond bewogen 
langs de kanaalwanden is reeds meer dais voldoende. 

*) Het indringen van septische stoften wordt met zekerheid vermeden wan- 
neer een klein propje watten zoo hoog mogelijk in het wortelkanaal wordt 
ingevoerd alvorens met het boren een aanvang wordt gemaakt, tijdens het 
boren kan zeer gemakkelijk het watje door een nieuw worden vervangen 

waardoor het boorsel tegelijkertijd wordt verwijderd. (Vert). 
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Komt een tand zonder Pulpa ter behandeling terwijl reeds 

een tandvleeschfistel aanwezig is, dan is het resultaat toch 
gewaarborgd al wordt de reiniging en het vullen minder 
correct uitgevoerd ; septische stoffen door het foramen ge- 
drongen kunnen ten allen tijden door den fistelgang ontwijken. 

Iu tegenstelling met de hierboven besproken tanden ver- 
dient het aanbeveling eene groote hoeveelheid van het 
medicament door het foramen apicale te persen waardoor het in 
den alveolus geraakt en wellicht door de fistelopening weg 
vloeit. Ook hier wordt de boven beschreven prop warme 
guttapercha gebruikt om de fijne kanalen die buiten ons 
bereik vallen, vol te persen met het jodoform-cement. 

Ik maak zelfs geen bezwaar een aldus behandelden tand 
dadelijk met goud te vullen. 

Het reinigen Pn vullen der wortels neemt hoogstens 

15 á 20 minuten en steeds vul ik den tand geheel af in 
ééne zitting. 

Het onmiddellijk vullen der wortels is echter niet aan te 
bevelen waar een acute periodontitis en uitscheidings- 
producten aanwezig zijn ; men tracht can zorgvuldige reiniging 
der wortelkanalen uit te voeren en den tand aan een her- 
haalde aseptische behandeling (3 tot 6 keer) te onderwerpen, 
hierbij ondervond ik steeds het biste resultaat van de 

i odoform-eth ercarbol. 
Terwijl ik gedurende de eerste 10 jaren van mijne praktijk 

aan de wortel-behandeling 3 tot 8 zittingen wijdde, verricht 
ik, uitgezonderd in de door mij aangegeven gevallen, deze 
behandeling thans in ééne zitting. 

Natuurlijk zullen een groot aantal collega's met een 
zeker wantrouwen deze snelle methode ontvangen. Tegen- 
over hen die met theoretisch wetenschappelijke bewijzen 
mij trachten te overtuigen van het tegendeel, stel ik onmid- 
dellijk mijne ervaringen nm de juistheid mijner methode 
vol te kunnen houden. 
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Op grond mijner 20 jarige ervaring meen ik met het 
volste recht te mogen aannemen, dat de methode voor de 
onmiddellijke wortelvulling, wanneer in acht genomen wordt 
de door mij aanbevolen voorzorgert, deze methode boven elke 
andere de voorkeur verdient en de volgende voordoelen aanbiedt: 

1. Periodontitis, zwellingen en alveolarabscessen zullen 
minder voorkomen als gevolg mijner behandehng. 

2. Pijuen begeleid door onaangename complicatien zullen 
zeldzaam optreden. 

3. Slechte resultaten die tot extractie zouden kunnen 
aanleiding geven, bljvei aehterwege. 

4. Besparing van tijd zoowel voor patient als operateur, 
terwijl vrees voor slechte resultaten ons niet zal weerhou- 
den een groot aantal tanden te behandelen en in een gezonden 
toestaiid te brengen, welke men vroeger verloren waande. 


