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De vindingrijkheid der Amerikanen is spreekwoordelijk. 
En terecht ! Tal van groote en kleine uitvindingen — de 
laatsten zijn niet altijd de geringste gebleken — en de inge-
nieuse toepassingen dier uitvindingen zijn ons van dat land 
van belofte (ook in spoorweg-aandeelen ?) in den waren zin 
van het woord komen overvliegen. 

De Amerikanen hebben blijk gegeven, op schier elk gebied, 
op de Europeanen een grooten voorsprong te hebben. Van 
daar dat wij gewoon zijn geraakt voor schrandere onbruik-
bare wenken onze blikken naar het westen te wenden. 

Onze patiënten zelfs zijn van de groote technische vaar-
digheid der Amerikanen zoo innig overtuigd, dat, wanneer 
zij iets nieuws in ons armamentarium ontdekken, zij met eene 
zekere zelfvoldoening uitroepen, . . . dat is .Amerikaansch ! 

Bezitten onze Westersche broeders die welverdiende bekend-
heid, het monopolie hebben zij nog niet. Ook andere natiën 
beginnen zich met kracht en ijver aan de vervolmaking van 
ons technisch kunnen te wijden. Uit Engeland, uit Frank-
rijk, uit Duitschlaud, uit Oostenrijk-Hongarije enz. komen 
tegenwoordig talrijke verbeteringen in de tandheelkundige 
techniek en vele dier nieuwere hulpmiddelen getuigen van 
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veel geest en vernuft. Duitschland telt onder zijne tandheel-
kundige zonen één, die in vindingrijkheid en handigheid 
boven allen uitsteekt. 

Wij bedoelen WILHE .M HERBST, onzen lezers welbekend. 
Op verschillende bijeenkomsten binnens- en buitenslands 

heeft HERBST zijne vindingen mondeling toegelicht en ver-
klaard en in verscheidene tijdschriften beschreven. Een ieder 
dus die tijdschriften ontvangt en ze ook .... leest, heeft 
overvloedig gelegenheid gehad met die nieuwigheden van 
HERBST bekend te worden. 

Een samenhangend geheel echter ontbrak ons, daar de 
publicatiën van H. in verschillende tijdschriften verspreid 
zijn. Aan een zijner adsistenten Dr. FRITS HOLTBUER danken 
wij, onder den titel van "Herbstsche Neuerungen für die 
Zahnärtzliche Praxis", een boekje, dat in eenen beknopten 
vorm en toch volledig, al het wetenswaardige, dat H. in 
den laatsten tijd in de wereld heeft gebracht, ons te lezen geeft. 

Het is ,noeielijk over alles wat H. ons geschonken heeft, 
een oordeel te vellen. Onder het vele goede vindt men ook 
wat men zou kunnen noemen "aardig bedacht", waarvan de 
wezenlijke waarde niet te hoog mag worden geschat. 

Wanneer over H. wordt gesproken, dan denkt men onwille-
keurig aan zijne wijze van vullen met goud. 

Dat goede resultaten met de HERBST- oftewel rotatie-
methode, zij is zelfs de "Deutsche Methode" genoemd, worden 
verkregen, zullen wij allerminst in twijfel trekken. Haar 
als de alleen zaligmakende te beschouwen is, dunkt ons, het 
enthousiasme te ver drijven. 

Dat de een met wat meer handigheid is toegerust dan 
de ander is nu eenmaal niet te veranderen; allen te willen 

• dwingen een en dezelfde methode te volgen, moet — dat kan 
niet anders — teleurstelling ten gevolge hebben. 

A. b. v. zal betere resultaten hebben met het volgen van 
de ouderw,etsche manier van het goud te condenseeren, nl. 
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handdruk, dan met behulp van den hamer, hetzij deze is 
een hand, automatischen, pneumatischen of electrischen, 
terwijl B. daarmede onophoudelijk disasters heeft, daarentegen 
niet den hamer niets anders dan 'juweeltjes" van goud-
vullingen legt. 

Toch kan het niet ontkend worden, dat HERBST met zijne 
methode uitmuntende rusultaten verkrijgt. 

Maar het boek dat wij willen bespreken, behandelt deze 
methode in 't geheel niet; van het leggen van vullingen, 
behalve van glasvullingen, is zelfs geen sprake. 

Het boek waarmede HOLTBIIER de tandheelkundige lite-
ratuur heeft vermeerderd, is in 9 afdeelingen verdeeld, van 
115 afbeeldingen voorzien en bevat 165 pagina's, alles voor 
den billijken prijs van 8 marken; voor ons fl. 5.20. 

De eerste afdeeling is gewijd aan llnervbehandeling". (de 
Duitschers blijven dood op het woord //nerv") In korte 
trekken wordt in dit hoofdstuk de geschiedenis van de 
behandeling van in ontsteking verkeerende pulpae geschetst. 
De verschillende middelen, die aangewend worden om de 
pulpa te vernietigen en de resultaten daarvan, worden ons 
het een na het ander, in herinnering gebracht, om teu slotte 
de devitalisatie der pulpa met cobaltum crudum seu crysta-
lisatum en hare voordeelen in een helder daglicht te plaatsen. 
HERBST geeft ons de volgende formule : 3 deelen cobaltum 
en 1 deel mur. cocaïni, beiden tot poeder gewreven, waaraan 
men een weinig ac. carbol toevoegt om een pasta te maken. 
De meeningen over de werkelijke waarde en het verkiese-
lijke van deze stof boven het oud bekende ac. arsenicos : 
loopera nog zeer uiteen. BÖDECKER roemt het cobalt zeer. 
Ook anderen, die het in navolging van K. hebben aange-
wend, zijn tevreden : terwijl enkelen geen noemenswaardig • 
voordeel hebben opgemerkt. 

Volgens H. is het, bij het gebruik van cobalt, niet noodig 
de pulpa vooraf bloot te leggen, hetgeen zeker als een groot 
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voordeel is aan te merken. De holte wordt met gutta percha 
afgesloten en reeds den volgenden dag kan men de pulpa 
met een kogelvormige boor, die de grootte moet hebben van 
de pulpa-kamer, verwijderen. De wortelkanalen laat men 
ongemoeid, maar pakt de pulpa-kamer onmiddelijk met 
tinfoelie vast aan. 

De gunstige gevolgen van deze behandeling stelt H. niet 
zoo zeer op rekening van het cobalt, als wel op het herme-
tisch afsluiten der pulpa-kamer met tin. 

De hulpmiddelen tot het vullen der tanden worden in 
de twee volgende kapittelen afgehandeld. Het zijn niets 
anders dan wat men gewoonlijk noemt eiloopjes", die daarom 
niet minder waarde hebben; integendeel, dikwerf van veel , 
nut kunnen zijn. In de eerste plaats leert ons H. hoe wij 
met eenvoudige dingen, goede "matricen" kunnen vervaar-
digen; ten tweede geeft H. ons een aardige vinding ten 
beste, waarmede wij de rubberdam uit de caviteiten, die 
onder het tandvleesch gelegen zijn, kunnen weghouden. 
H. gebruikt daarvoor een speld, wier eene uiteinde haak-
vormig gebogen en door de rubberdam gestoken wordt, 
waarna men de rubberdam strekt en vervolgens de punt 
van de speld op den tand, boven de caviteit, laat rusten. 

In de volgende afdeelingen komen de middelen voor het 
slijpen aan de beurt. H. geeft ons een zeer bruikbare formule 
om caoutchouc-amaril schijven te maken; (2 deelen fijn 
gemalen amaril op 1 deel caoutchouc, beiden goed vermengd 
en goed gevulcaniseerd.) Vervolgens reinigingsinstrumenten 
uit rubber; diamant schijven en ten slotte eene beschrijving 
van het slijpen van kuiltjes in kunsttanden. De beschrijvin-
gen zijn zoo volledig, dat zij een ieder in staat stellen die 
voorwerpen te vervaardigen. 

Glasvullingen maakt het . onderwerp uit, dat op het voor-
gaande volgt. Afdruk nemen, het toebereiden der caviteit 
en het maken van de glasvulling worden uitvoerig beschreven. 
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Dit opstel verdient goed gelezen te worden, want de resul-
taten zijn, vooral aan de voortanden, zeer verrassend. 

Wij zijn nu tot een afdeeling genaderd, waarvan wij niet 
weten wat wij moeten zeggen. Het betreft het onderwerp 
"Ersatz in Zinn". Blijkbaar behandelt H. dit onderwerp met 
grootti voorliefde, want op iedere bijeenkomst van tandheel-
kundigen laat hij niet na het maken van deze soort van 
kunstgebitten te demonstreeren. Onlangs hadden wij, ter 
gelegenheid van de 66 Versammlung Deutscher Naturforscher 
und Aertzte te Weenen gehouden, de gelegenheid, HERBST 

verschillende vormen van brugjes en stifttanden met tin te 
zien vervaardigen. Op hen, die bekend zijn met goudsmeden 
maakt het den indruk, wat de goudsmeden noemen upruts-
werk", waarmede dan niet wordt te kennen gegeven, dat 
het knoeiwerk, maar werk van inferieuren aard is. 

Hetgeen wij van dit werk hebben gezien was niet van 
dien aard om bij ons de lust op te wekken, dat in onze 
praktijk in te voeren. Tin, welke goede eigenschappen het 
ook moge bezitteu, kan bij ons nooit de edele metalen 
verdringen. Wanneer wij een kroon of kleine brug hebben 
te maken, zal 'Ersatz in Zinn" het allerlaatste zijn, waartoe 
wij onze toevlucht zullen nemen. Ook zijn de Richmond 
crowns artistieker dan die van HERBST in tin. En hoe moeten 
wij zulk werk, als op pag. 68, 79 en 70 wordt beschreven, 
qualificeeren ? 

Ons dunkt barbaarsch ! ! ! ! 
Meer voelen wij voor de afdeeling ',Ersatz in Gold." 

Onder het lezen van dit in drie hoofdstukken gesplitste deel, 
merkten wij op dat H . geen onbekende is in het goudsmids-
vak, en dat daaraan misschien die goede wenken en duidelijke 
uitlegging van zijne wijze var werken te danken is. 

Het voorbereiden van den wortel, de keuze en het maken 
van den ring, die om het worteluiteinde moet worden gelegd, 
bet stampen van een plaatje .00r de kauwvlakte, let sgl- 
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deeren en het plaatsen van de kroon, dit alles wordt in het 
eerste kapittel ; het vervangen van den eersten bicuspidatus 
en het aanleggen van ringen om de wortels van tanden of 
kiezen, wier kronen diep verwoest zijn en dan later met 
amalgaam in te vullen, in het tweede en derde kapittel 
behandeld. De beschrijving is in eenvoudige bewoordingen 

vervat. 
Evenals ons «Ersatz in Zinn" niet heeft kunnen bekoren, 

zoo is het ook met ,,Eratz in Gold und Zinn". Ook dit 
werk hebben wij HERBST te Weenen zien maken. Een 
hoogen dunk hebben wij ons van dit soort brugwerk niet 
kunnen vormen. Het werk heeft iets «shabby genteel" over 
zich. De wijze waarop deze bruggen worden gemaakt is 
zeer ingenieus en heeft het onmiskenbaar voordeel, dat in 
een zeer korten tijd een brug kan worden afgeleverd. Een 
andere vraag is het of deze bruggen soliede en degelijk zijn. 
Misschien vinden deze soorten van bruggen alleen hunne 
toepassing bij die patiënten, die de hooge kosten van de 
gewone bruggen niet kannen betalen, en dan, gelooven wij, 
verdienen zij aanbeveling. 

Na over onafneembare bruggen in 't algemeen en over 
het nemen van den afdruk te hebben uitgewijd, wendt H. 
zich in hoofdstuk I tot het beschrijven van het vervangen 
van de bicuspidati en molares van de benedenkaak, en 
in het IIde van den lste bicusp. wiens wortel niet meer aan-
wezig is. Het remplaceeren van den lsten  bicusp. en lsten 

molaris, waartusschen de 2de bicusp nog staat, beschrijft 
hoofdstuk III, terwijl IV zich bezighoudt met dito van 
den 2den  bicusp, 'sten en 2den molaris met nog voorhanden 
zijn van de naburige tanden. Als slotartikel dient V voor 
het plaatsen van een brug tot herstel van het verlies van de 
bicuspides en den lsten  molaris in de bovenkaak. Afneembare 
bruggen worden in de hoofdstukken VT—IX beschreven. 

«Ersatz in Gold und Platina" trekt ons bijzonder aan en 
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bovenal die hoofdstukken waarin gehandeld wordt over 
stifttanden tot herstel van verlorengegane kronen van de 
voorste tanden. 

Ten onrechte wordt bij ons te lande nog veel te weinig 
werk gemaakt van het plaatsen van dergelijke kunsttanden. 
Als men wist welk een grooten dienst wij onze patiënten 
met het plaatsen van stifttanden bewijzen, 'daii geloof ik, 
dat onze collega's zich meer en meer op die kunst zouden 
gaan toeleggen. De verzekering kan worden gegeven, dat het 
een zeer dankbaar werk is. 

Dáár, waar de voorwaarden gunstig zijn — en zoo zij het 
nog niet zijn, kunnen wij die in de overgroote meerderheid 
der gevallen zelf scheppen — is het onze plicht kunst-
kronen te plaatsen. Zulks niet te doen, mag in den tegen-
woordigen tijd gebrandmerkt worden als "malpractice" of 
plichtverzaking. 

H. geeft ons eene bruikbare methode aan de hand voor 
het maken van een of meer stifttanden. Toch blijven wij 
voor ons aan de Richmond crown de voorkeur schenken en 
wel daarom, omdat bij de stifttanden van HERBST het wortel-
uiteinde niet zoo volkomen beveiligd is voor opvolgende 
caries als bij die van Richmond. 

Ook vreezen wij dat de haakvormig gebogen stift de 
gingiva meer zaal iriteeren dan eene iets minder goed 
sluitende ring. 

In kapittel I wordt b. v. "Ersatz saemmtlicher oberer 
Vorderzähne" besproken. Dergelijk geconstrueerde bruggen 
zijn reeds lang geleden door Low te Chicago gemaakt, en 
ook wij hebben in navolging van Low dergelijke bruggen 
geplaatst. De uitkomst, wat duurzaamheid betreft, was 
niet schitterend, zoodat wij teruggekeerd zijn tot de 
tegenwoordig vrij algemeen in Amerika in zwang zijnde 
bruggen, zooals die van PARR, HowE e. a. (niet van 
BÜTTNER). 
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Hiermede zijn de iiNeuerungen" afgehandeld. In een 
alleszins der lezing waard zijnd hoofdstuk, wordt de behan-
deling van hyperaesthetisch dentine beschreven. 

Wie onzer heeft wel niet eens met sensitieve of sensi-
bele (?) dentine te kampen gehad! Somtijds is die over- 
gevoeligheid van dien aard, dat het ons onmogelijk wordt 
met de begonnen behandeling voort te gaan. In die gevallen 
grijpen wij naar elk middel dat aanbevolen is geworden en 
kans geeft die gevoeligheid te doen verminderen of ophouden. 
Chloret. zinc., ac. carbol., warme lucht, heete aether—, chloro-
form —_ of alcoholdampen zijn aangewend geworden, doch 
veelal met een twijfelachtig resultaat. Chloret zinti, hoewel 
een zeer pijnlijk middel zijnde geeft nog de beste uitkomst. 

Ook HERBST zijn die gevallen niet gespaard gebleven. 
In dit slotartikel worden op eene heldere wijze de ver-

schillende middelen die voor het behandelen van hyperaes- 
thetische dentine zijn aanbevolen, besproken en hunne 
twijfelachtige waarde aangetoond. Dezelfde waarde wordt 
aan het middel van HERBST dat uit ac. sulphur en aether 
sulphur bestaat, gehecht. Toch meent schrijver, dat dit 
middel in de meerderheid der gevallen beter dienst zal 
bewijzen dan eenig ander. 

In dit hoofdstuk wordt de histologie van de dentine in 
korte trekken geschetst, en het al of niet aanwezig zijn van 
zenuwuiteinden besproken. 

Wij besluiten met de opmerking dat, hoe men ook over.  
HERBST moge oordeelen, zooveel vast staat, dat men hem 
eene groote mate van handigheid en oorspronkelijkheid niet 
kan ontzeggen, dat hij als voorbeeld ter bevestiging kan 
dienen voor de bewering dat het voor de tandheelkundigen 
van het hoogste nut is technisch ontwikkeld en bedreven 
te zijn. 

-V.- 
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P. S. In de correctie van het artikel over BLACK'S Descriptive 
Dental Anatomy zijn enkele fouten aan onze aandacht ontsnapt. 
De welwillende lezer zal die reeds voor zich zelven hebben ver-
beterd. In 't bijzonder vestigen wij de aandacht op : 

Pag. 205 regel 13 v. b. staat meseo lees mesio. 
n 	„ 	„ 	17  ,, ,, 	„ 	miseo 	„ mesio. 
„ „ 	„ 	2 v. o. „ deminices „ dimensiën. 

Wij voegen hier volledigheidshalve nog aan toe, dat de Fransche 
overzetting door Dr. DARIN verkrijgbaar is bij C. Asa & fils en 
de prijs lager is gesteld (10 francs) dan de Amerikaansche uitgaaf. 

Verder moet wegens plaatsgebrek met de bespreking van het 
werk van BÖDECKER tot een volgend nummer worden gewacht. 

—v.— 


