
Kwikzilver. *) 

Het kwikzilver behoort zeker wel tot de merkwaardigste 
delfstoffen die ons bekend zijn. Het bezit zulke zeldzame en 
talrijke eigenschappen als geen ander metaal kan aanwijzen. 
Wat dit metaal vooral van alle andere onderscheidt, is 
de eigenschap van bij gewone temperatuur vloeibaar te 
blijven; alleen bismuth vertoont eene even merkwaardige 
eigenaardigheid. Dit metaal onderscheidt zich namelijk van 
alle andere, ja zelfs van alle bekende stoffen —met uitzondering 
alleen van het water — daardoor, dat het bij den overgang 
in den vasten toestand zich uitzet. Het water zet zich even-
eens uit wanneer het in ijs verandert. 

Evenwel is het niet mijne bedoeling eene beschrijving te 
geven van het kwikzilver, zijne verschillende verwonderlijke 
eigenschappen en zijne deugden. Zeer zeker zou dit zeer leerzaam 
zijn, en onze gedachten verheffen tot erkenning en waardeering 
van den grooten Schepper die de natuur en hare wetten 
beheerscbt. Niet alleen het heelal met zijne tallooze werelden 
verkondigt zijne macht en grootheid; ook de meest een-
voudige dingen, die wij hier op aarde zien, zooals bijvoor-
beeld het metaal kwikzilver, zijn zoovele zwijgende getuigen 
van zijne wonderbaarlijke wijsheid, en van zijne machtige 
hand. Ik wil slechts uwe aandacht vragen voor eene korte 
beschouwing van het kwikzilver, in zooverre als het voor 
practische doeleinden in ons speciaal vak wordt aangewend. 

*) Door J. W. Wutrriz. D. D. S., St. Louis. Dental Review, Mei 1895. 
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Het is daarin van veelzijdig nut; zoowel aan het medische, 
als aan het operatieve en het werktuigelijke deel van ons 
vak bewijst dit metaal zijne goede diensten. 

Als ik nu eens in allen ernst verklaarde, dat het kwik- 
zilver naar mijne overtuiging de belangrijkste stof is die 
in de tandheelkunde gebruikt wordt, en dat wij het tot 
geen prijs zouden kunnen ontberen, dan zoudt gij zeker 
uwe verbazing en twijfel duidelijk kenbaar maken. En toch 
ben ik geneigd deze verklaring uit te spreken, en ik 
zal u zeggen waarom. In de eerste plaats hebben wij het 
kwikzilver noodig als ontsmettings- en kiemdoodend middel. 
Door sommigen is de waarde van het sublimaat als zoo-
danig in twijfel getrokken. Maar bedenkende den hoogst 
vergiftigen aard van dit kwikzout, kunnen wij redelijker-
wijze niet aan zijne doelmatigheid als kiemdooder twijfelen. 
Bovendien is het reeds zoo lang in gebruik en zoo alge-
meen door de bekwaamste dentisten als deugdelijk erkend, 
dat men hieromtrent geen twijfel moer behoeft te koeste-
ren. Niet alleen vernietigt het, op de juiste wijze aan-
gewend, alle mogelijke micro-organismen, maar het tast 
bovendien volkomen gezonde weefsels aan. En om deze 
reden zou ik u aanraden het nooit in de mondholte aan te 
wenden. Er zijn genoeg andere, eenvoudige en minder gif-
tige stoffen, die met gelijk succes kunnen worden gebruikt. 

Zindelijkheid is de groote vijand van alle ziekten, of die nu 
typhoïde koortsen, diphtherie of caries heeten; en onzindelijk-
heid is de groote oorzaak van alle mogelijke ziekten. Derhalve 
zal alles wat zindelijkheid bevordert, tevens dienen als 
voorbehoedmiddel en als geneesmiddel. Het komt mij voor 
dat eene behandeling waarbij uitsluitend eene goede reiniging 
wordt toegepast, de voorkeur verdient boven eene behandeling 
met giftige stoffen. Ik ben overtuigd, dat eene levende bacterie 
die door reiniging uit den mond verwijderd wordt, veel 
minder kwaad doet, dan wanneer zij gecoaguleerd, uitgedroogd, 
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verstikt of door een vergift gedood, in het pulpakanaal 
achterblijft. Ik ben geen aanhanger van de leer, dat de 
ziektekiemen de oorzaken der ziekte zijn ; ik geloof het 
niet. Het is niet mijn voornemen, dit thans nader aan te 
toonen; misschien kan ik het niet bewijzen, misschien is 
niemand hier ooit toe in staat. Maar het tegendeel kan 
evenmin bewezen worden, en bijgevolg heeft een ieder het 
recht in deze zaak zijne eigene overtuiging te behouden. 
Het is hiermede als met de overoude twistvraag : wat 
was er het eerst, de kip of het ei f Het is waar dat bij 
bepaalde ziekten een bepaald soort bacterien optreden, maar 
dat zij de oorzaak zijn van de ziekten, kan nog altijd op 
aannemelijke gronden betwijfeld worden. 

De medici hebben gelegenheid genoeg, de onbetrouwbaarheid 
dezer theorie waar te nemen. Niet lang geleden werden 
alle vroegere methoden om de diphtherie te diagnosticeeren, 
verlaten, en werd in twijfelachtige gevallen het microscoop 
als het eenig ware orakel geraadpleegd. Werden de bacillen 
der diphtheria gevonden, dan was het diphtherie ; werden 
zij niet gevonden, dan was het geen diphtherie. De ervaring 
bracht weldra aan het licht, dat dit leerstuk niet opging. 
Nu gaat men de kwestie uitmaken, door de bacillen in 
geprepareerde gelatine te . kweeken. Vermenigvuldigen de 
bacillen zich daarin snel en voorspoedig, dan is het diphtherie, 
doen zij dat niet, dan is het wat anders. Of — met andere 
woorden : als de bacillen het diphtheritische vergift in zioh 
hebben opgenomen, dan zullen zij de gelatine daarmee 
inoculeeren. Eu zoo zijn zij niet de oorzaak der ziekte, 
maar eenvoudig een zeer geschikte drager om de ziekte op 
andere lichamen over te brengen. Maar naar mijne bescheiden 
meening kunnen de vleugels van vliegen of muggen op 
geheel gelijke wijze dienst doen. 

Er is geen beter middel dan kwikchloride voor het 
steriliseeien van onze instrumenten, zooals tangen, excavatoren, 
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boren, rubberdamklemmen, enz., als ook voor het reinigen 
van onze handen. 

Er is beweerd dat in de Vereenigde Staten jaarlijks 
1500 kilo (? vert.) bladgoud worden verbruikt voor vullingen. 
Ik schat de hoeveelheid amalgaam, in denzelfden tijd en 
voor hetzelfde doel aangewend, zeker tien maal grooter. 
Aannemende dat hier te lande 20.000 dentisten bestaan, 
en dat elk jaarlijks anderhalf pond amalgaam gebruikt, dan 
maakt dit een hoeveelheid van vijftienduizend kilo te zamen, 
Tot het bereiden van deze hoeveelheid is noodig niet minder 
dan drie tot vijfduizend kilo kwikzilver. 

Ik denk er niet aan bij deze gelegenheid den ' amalgaam-
oorlog" weer op te halen *). Deze heeft eene halve eeuw 
of langer gewoed, en, voor zoover wij kunnen nagaan, heeft 
het amalgaam den strijd gewonnen. Ik geloof inderdaad, 
dat amalgaam tegenwoordig tien maal meer tanden voor verder 
bederf behoedt dan goud en alle andere preparaten met 
elkaar. Zonder op eenige theorie te steunen, maar eenvoudig 
ons aan de feiten houdende, kunnen wij als mannen van het 
vak trachten naar waarheid de vraag te beantwoorden : heeft 
deze groote hoeveelheid kwikzilver, aldus in de monden onzer 
patienten blijvend aanwezig, inderdaad eenigen ongunstigen 
invloed op het organisme? Naar ik meen, volstrekt niet. 
Kwikzilver heeft geen neiging zich met eenig dierlijk weefsel, 
hetzij beenig of vezelig, te verbinden. Daarentegen bezit het 
de grootst mogelijke affiniteit voor tin en zilver. Het is waar 
dat bij kwikvergiftiging het metaal in het lichaam wordt gevon-
den, maar het is in de weefsels eenvoudig opgenomen, niet 
opgelost. Somtijds kan het met behulp van een theelepel 
worden uitgeperst, zooals bijv. uit de sublinguale klieren. 

*) Omstreeks de jaren 1840-50 bracht de invoering van het amalgaam 
(het eerst door fransche kwakzalvers) de tandheelkundige wereld der Veree-

nigde Staten in rep en roer. In Frankrijk was het zilveramalgaam reeds in 
1826 door RAVEAU aanbevolen. 	 V. 
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Een mijner leermeesters vertelde mij eens — het is al 
meer dan vijf- en-twintig jaren geleden — dat hij zilveren 
verhemelte-platen had gezien die aangetast waren door kwik-
zilver, bij personen, die dit overmatig gebruikt, ik mag 
wel zeggen misbruikt hadden, en speekselvloed vertoonden. 
Het kwikzilver verliet derhalve de zachte weefsels, om zich 
met het zilver te verbinden ; en nu komt het mij geheel 
onaannemelijk voor, dat het kwikzilver ooit uit eene amal-
gaamvulling, waarin het zoowel chemisch als mechanisch 
innig verbonden is met andere metalen, zou uittreden, om 
zich te gaan verbinden met tand- of been weefsel of met de 
weeke deelen van het lichaam. Wel oxideeren de amalgaam-
vullingen aan de oppervlakte, maar het oxyde wordt in zoo 
geringe hoeveelheid gevormd, dat het geheel onschadelijk is. 

Wel is waar heeft er door de voortdurende wrijving der 
tanden bij de kauwbeweging eenige afslijting van het 
amalgaam plaats, en door sommigen wordt hieraan het ont-
staan van speekselvloed toegeschreven. Nu ontstaat kwik-
salivatie veel sneller en zekerder door het toedienen van uiterst 
geringe hoeveelheden kwikzilver, dan door grootere doses 
Als dus de speekselvloed kon worden veroorzaakt door het 
afslijten van vullingen, dan moesten zonder twijfel de gevallen 
van kwikvergiftiging thans, bij het steeds toenemend gebruik 
van amalgaam, zeer algemeen zijn. Het tegendeel is waar ; 
speekselvloed komt tegenwoordig zeer zelden voor. Van den 
redacteur van den Dental Cosmos, die toch wel als autoriteit 
kan gelden, vernam ik in het jaar 1892 te Niagara Falls, dat 
hij nog nooit een geval van echte kwiksalivatie in zijn praktijk 
had gezien. Er zijn gevallen van speekselvloed bekend waar 
tevens amalgaamvullingen op de kauwvlakten aanwezig waren ; 
maar dit kan op een toevallig samengaan berusten. 

In mijn eigen praktijk is een zoodanig geval voorgekomen 
hetwelk ik dikwijls heb aangehaald als een bewijs van de 
schadelijke werking van het kwikzilver op sommige gestellen. 
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Maar nu zie ik in dat mijne redenering en mijne gevolg-
trekkingen onjuist waren. Bij dit geval waren de voor-
waarden voor de hypothese der kwikvergiftiging gunstig, 
maar ik zag verschillende belangrijke omstandigheden over 
het hoofd. De patient kan zeer goed speekselvloed gekregen 
hebben door het gelijktijdig gebruik van calomel, zelfs zonder 
zijn medeweten. Ook heb ik later wel gevallen gezien, waar 
oogenschijnlijk speekselvloed aanwezig was, maar waar het 
kwikzilver geenszins de oorzaak was. En zoo ben ik nu 
op vijftigjarigen leeftijd gedwongen het onrijpe oordeel van 
mijne vijf-en-twintig jaren te herroepen, en nu geloof 
ik niet meer, dat er eenig verband bestaat tusschen de 
genoemde ziekte en amalgaamvullingen. Waarschijnlijk kan 
van geen enkel geval van kwikvergiftiging bewezen worden, 
dat amalgaamvullingen de oorzaak zijn. 

Het kwikzilver speelt ook eene belangrijke rol in een 
geheel ander onderdeel der operatieve tandheelkunde. Onze 
mondspiegels herinneren ons eiken dag en elk uur aan de 
alomtegenwoordigheid van dit merkwaardig metaal. Als dezen 
avond eens alle mondspiegels te St. Louis onbruikbaar 
werden, dan zou de dag van morgen voor ons allen recht 
onaangenaam zijn nen er zou knarsing der tanden zijn," zelfs 
bij de tandartsen. Het nut van het kwikzilver bij onze 
technische werkzaamheden, kan nauwelijks overschat worden. 

Gevulcaniseerde caoutchouc brengt als basis voor kunst-
tanden zeker tien maal meer nut aan het menschelijk ge- 
slacht dan goud en alle andere stoffen met elkaar. Het is 
ook niet vrij van gebreken, maar over 't geheel is het een 
zegen voor allen. Hoewel algemeen zeer veel zwarte caout-
chouc gebruikt wordt kan men toch veilig aannemen, dat 
van de tien piéees er negen zijn die kwikzilver bevatten 
tegen één zwarte plaat. De voornaamste bedenking tegen 
het gebruik van caoutchoucplateu Sedert de dagen der 
Goonrn R DENTAL RUBBER Co. die het monopolie had) 
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is het ontstaan van ontsteking van het mondslijmvlies 
ter plaatse waar de plaat gedragen wordt, en die aan het 
kwikzilver werd toegeschreven. Hetzelfde wat betreffende 
de invloed van amalgaanvullingen op het organisme ge-
zegd werd, kan hier met nog meer kracht worden aangehaald. 
De ontsteking van het slijmvlies bepaalt zich meestal tot 
de oppervlakte door de plaat bedekt, en wel tot een klein 
deel van die oppervlakte ; aan de randen der luchtkamer, 
en in het midden ter plaatse waar het gehemelte de 
meeste hardheid bezit. Kwikzilver irriteert niet • door 
mechanische wrijving. Als dit zoo was, dan zouden de 
kwikbolletjes, die somtijds in de weeke weefsels worden 
gevonden, gelijk hierboven besproken werd, zekerlijk in de 
aangrenzende deden een toestand teweegbrengen, overeen-
komende met de zoogenaamde rubberziekte. En daar kwik-
zilver altijd constutioneele stoornissen teweeg brengt, zou 
deze aandoening zich ook in andere en verwijderde deden 
van het lichaam vertoonen. 

Maar de rubberziekte tengevolge van kwikzilver is een 
fabel. Dikwijls heb ik dezelfde aandoening gevonden daar, 
waar zwarte caoutchouc, celluloïd en twintig karaats goud 
gebruikt werden. Als oorzaak noem ik slecht sluitende 
platen, die in den mond heen en weer gaan en het slijmvlies 
daardoor irriteeren. Dit wordt nog verergerd, wanneer de 
binnenvlakte der plaat ruw is, en in elk geval door zorge-
loosheid en onzindelijkheid van den gebruiker. Ten slotte 
wordt er nog op andere wijze in de techniek gebruik 
gemaakt van het kwikzilver ; en tot onze schande moeten 
wij bekennen, daar niet altijd op de beste wijze gebruik 
van te maken, hoewel wij dit toch verschuldigd zijn aan 
ons zelven, onze patiënten, en aan Hem, die ons dit merk-
waardige metaal schonk om het ten beste onzer medemensehen 
aan te wenden. Ik bedoel het gebruik als thermometer in onze 
vlilcaniseerapparaten. Ik betwijfel of in het laatste jaar wel 
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één goed gevuleaniseerde plaat in St. Louis is afgeleverd ; 
dat wil zeggen : zoo gevulcaniseerd, dat het materiaal al de 
eigenschappen verkrijgt die wij daarvan kunnen verwachten. 
Dr. SoIITHwIOK, te Buffalo, heeft ens eene zeer nuttige 
les gegeven en laten zien, wat men van caoutchoucplaten 
kan eischen, wanneer zij goed gemaakt zijn ; deze lessen 
mochten wij allen wel ter harte nemen. 
' Mijne heeren, ik heb u eenige eigenschappen van dit 
merkwaardige metaal genoemd, en u herinnerd aan de 
belangrijke rol die het in de moderne tandheelkunde speelt. 
Enkele dingen die ik gezien heb en andere die ik geloof 
dat waar zijn, hebben wij heden behandeld. Over dingen 
die ik weet, heb ik niet gesproken en wil dat ook niet doen, 
want ik weet dat ik niets weet. 

ERRATUM. 

Afl. III, pag. 129, regel 8 van boven komt een zinstorende 
fout voor. De lezer gelieve achter het woord "voorkomt" 
te lezen : "en veel, zeer veel dat als opvulsel kan worden 
beschouwd." 


