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Sedert een halve eeuw is het vinden van een geschikt 
materiaal voor wortelvulling een onderwerp van bespreking 
geweest. MAYNARD heeft door zijne goudvullingen het 
eerst de aandacht hierop gevestigd, en sedert dien tijd 
zijn de meest uiteenloopende beschouwingen geleverd over 
verschillende voor dit doel geschikte stoffen, hunne eigen-
schappen met betrekking tot diffusie, coagulatie en antisepsis, 
en over hunne waarde bij de behandeling van het wortel-
kanaal en de daarin uitmondende tubuli. 

Het is een feit, dat de binnenste lagen van het tubulaire 
weefsel (NEUMAxx's scheeden en TOMES' fibrillen) geen 
onbelangrijk deel vormen . van het organische weefsel der 
tand-substantie, en dat het afsterven van het centrale orgaan 
den dood van het geheel tengevolge heeft, met de daarop-
volgende ontleding van dit weefsel, of ten minste van het 
centrale protoplasma, terwijl de scheeden bijna onverwoest-
baar zijn. Vandaar, dat de reiniging van het wortelkanaal, 
al wordt zij ook met de meeste zorg uitgevoerd, zich niet 
kan uitstrekken tot den inhoud der microscopische buisjes, 
die dus in ontleding overgaat, den geheelen tand kan ver-
kleuren en bovendien schadelijk kan werken op de omge- 
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ving, wanneer de septische stoffen verder doordringen. Het 
is de aandacht van denkende dentisten niet ontgaan, dat dit 
eene zaak van veel gewicht is, maar het was een moeielijk 
probleem. Men begreep dat er slechts twee wegen open-.  
stonden : n.l. het aanwenden van coaguleermiddelen of van 
aetheriscbe oliën ; deze hebben sterk doordringend vermogen 
hetwelk door osmose nog verhoogd wordt. Beide mid-
delen werden met overtuiging aanbevolen, en het is zeer 
waarschijnlijk, dat beide eene bepaalde waarde hebben, die 
echter nader moet worden aangetoond; want voorzoover 
mij bekend is, zijn de verschillende methoden niet vol-
doende door experimenten op hunne waard,  getoetst; ten 
minste, in de litteratuur vindt men hiervan geen melding 
gemaakt. Het schijnt dat alle stellingen die door de ver-
schillende schrijvers verdedigd worden, grootendeels steunen 
op onderstellingen, halve waarnemingen of op klinische 
opmerkingen. 

De moeielijkheden aan dit onderwerp verbonden, en de 
vele vergissingen die men zoo licht begaat bij deze soort 
onderzoekingen, hebben aanleiding gegeven tot kritiek, en 
tot twijfel aan de juistheid der resultaten, door sommige 
onderzoekers verkregen. 

Het is niet mijne bedoeling om in concurrentie te treden 
met de twee opvattingen die in deze zaak gehuldigd worden, 
maar wel om te trachten het bewijs te leveren, dat de argu-
menten, die met zooveel hardnekkigheid worden gebezigd voor 
de stelling, dat coagulatie vanzelf de diffusie onmogelijk maakt, 
op een waarnemingsfont berusten. Verder komt het mij 
wenschelijk voor aan te toonen, dat de verschillende coagu-
leermiddelen eene verschillende waarde hebben. Dit is van 
belang, en wel niet uitsluitend ten opzichte van de coagulatie 
van albuminoïtlen in het tandbeen. 

De bekendheid met dit onderwerp 	voor zoover mij 
bekend, over 't algemeen oppervlakkig ; men stelt zich 
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meestal tevreden met de vraag of eene zekere stof al of 
niet een coaguleermiddel is, en vele schrijvers hebben deze 
eigenschap toegekend aan stoffen, die haar niet bezitten 
Eeu goede reden derhalve om te pogen, door experimenten 
verschillende vragen te beantwoorden: 

Ten einde het onderwerp goed te kunnen overzien, zullen 
wij beginnen met in herinnering te brengen, wat door ver-
schillende schrijvers als hunne meening is gezegd. 

Dr. G. V. BLACK, die belangrijke mededeelingen heeft 
gedaan betreffende de waarde van aetherische oliën, verklaart 
in de discussie, naar aanleiding van een voordracht van 

Dr. A. W. HARLAN : «De werking van diffundeerbare genees- 
middelen op levende tanden" (Dental Review, Juni 1891) : 
«Indien de zachte weefsels van het lichaam door microbeul 
worden aangetast, zal de inhoud der dentinekanaaltjes evenzeer 
worden aangetast, eu hebben wij ook hier desinfectie noodig. 
Wat zullen wij voor dit doel nemen ? Zekerlijk geen coaga- 
leermiddelen, die door hunne eigenschap, de eiwitstoten te 
stremmen, zelf een hinderpaal zijn voor het verder door-
dringen; dus geen carbolzuur, sublimaat en dergelijke. Niet 

deze antiseptica moeten wij hier gebruiken, maar de zoo-
danige, die diffundeeren en het albumen niet coaguleeren, 
maar dit onaangetast laten ; en deze middelen vinden wij 
in de mtherische oliën." 

In een bericht over Materia medica en therapie bericht 
Dr. HARLAN (American dental association, 1889) het vol- 
gende : "Het valt niet te ontkennen, dat coaguleermiddelen 
veel waarde hebben in de tandheelkundige praktijk, maar 
wij zijn overtuigd, dat zij bij de behandeling van pulpalooze 
tanden niet alleen als desinfectiemiddelen nutteloos, maar 
zelfs schadelijk zijn ; inderdaad beletten zij de bereiking 
van het beoogde doel. Zij coaguleeren de oppervlakkige lagen 

van het weefsel, waarmede zij in aanraking komen, en maken 

daardoor zelf hun verder doordringen onmogelijk." 
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Verder zegt hij in de reeds genoemde voordracht (Dental 
Review, Juni 1891), dat "de coaguleermiddelen niets anders 
doen dan coaguleeren, en het coagulum als een voedings - 
bodem aan de aërobische en anaërobische bacteriën over-
laten ... Bij geen enkele mijner proeven, op tanden buiten 
den mond genomen, drongen de coaguleermiddelen in het 
dentine door; zoodra de .oppervlakkige lagen der caviteit 
verzadigd waren, hield hunne werking op." Na eene be- 
schrijving van de methode om diffusie aan te toonen, zegt 
hij : "Op deze wijze zag ik, dat alle vluchtige oliën, ook 
terpentijnolie, diffundeeren door het dentine en het cement, 
maar carbolzuur, creos:iot, zinkchloride en aromatisch zwa-
velzuur doen dit niet." 

Dr. HUGENSOHMID1 steunt in zijne voordracht : "De conser-
vatieve behandeling der pulpn" deze zienswijze, en verklaart 
dat, «wanneer wij een coaguleerend antisepticum aanwenden, 
wij natuurlijk een dam vormen voor de verdere werking 
van het middel, zooals kerkaaideLijk door nauwkeurige proeven 
van onzen collega Dr. HAuLAN bewezen is." 

Voor 't oogenblik zal ik deze mededeelingen laten voor 
wat zij zijn, hoewel ik straks gelegenheid zal vinden daarop 
terug te komen. 

Bij eene discussie over wortelvullingen in de American 
dental association, gehouden te Saratoga Springs in 1889 
(Transactions), maakte ik de volgende opmerkingen : Wat mij 
in de laatste twee of drie jaren veel te denken heeft gegeven, 
is het feit dat een wortelkanaalvulling nooit volkomen kan 
zijn. Waarom niet ? omdat de tanden grootendeels gevormd 
zijn uit tubuleus weefsel, waarvan de tubuli organische 
stoffen bevatten die met de afsterving van de pulpa te 
gronde gaan, en rottingsproducten leveren, o. a. zwavelwater-
stof, dat voornamelijk aanleiding geeft tot complicaties. 
Wat is hiertegen te doen? Mijne studie van dit onderwerp 
en de resultaten van vele experimenten gaven mij de over- 
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tuiging, dat het noodzakelijk is deze ontbinding te ver-
hoeden, en dat dit niet beter kan geschieden dan door het 
organisch weefsel te coaguleeren. Het voor dit doel meest ge-
schikte coagulum is chloorzink, wegens zijne groote affiniteit 
voor water. Het dringt tot de uiterste grenzen van het 
tubuleuze weefsel door, en brengt aldus eene zoodanige 
verandering in het weefsel teweeg, dat er geen ontleding 
kan plaats hebben. Ik heb gestremd albumen maanden lang 
bewaard, zonder eenige verandering daarin te bespeuren. 

Dit was in hoofdzaak mijne zienswijze, vijf jaren geleden 
en is dit, over 't algemeen, ook nu nog. 

Dr EDW . C. KIRK. spreekt bepaaldelijk ten voordeele van 
het gebruik van coaguleermiddelen, en zegt in een artikel, 
getiteld: "coaguleermiddelen bij de behandeling der pulpa-
kamer en kanalen" (Dental Cosmos, Maart 1894) : "Het 
gebruik van eoaguleermiddelen, zooals carbolzuur, chloorzink, 
sublimaat enz. wordt niet alleen gesteund door overtalrijke 
klinische waarnemingen . . . maar is ook op theoretische 
gronden volkomen te verdedign en geheel in overeenstemming 
met de wetten der osmose." Zijne experimenten waren zoo 
nauwkeurig, dat het den schijn had alsof daardoor de vraag 
was opgelost; en toch zijn zij voor de tegenstanders niet 
overtuigend geweest, om redenen die niet bepaald genoemd 
werden, mij althans onbekend zijn gebleven. 

De bedoeling van mijne mededeeling kan tevens worden 
opgevat als een tegenspraak van de stelling, dat coaguleer-
middelen hun eigen doordringen in den weg staan ; evenwel 
is het hoofddoel het beantwoorden van de vraag : In hoe- 
verre kunnen coaguleermiddelen van nut zijn bij de behan-
deling van wortelkanalen ? 

Het standpunt in 1889 door mij ingenomen betreffende 
het doordringen der coaguleermiddelen in de tub uli en 
hunne werking op den inhoud daarvan, blijft ook nu het-
zelfde, gelijk door de experimenten met haarbuisjes zal 
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worden aangetoond, en ook reeds was aangetoond door 
Dr. KIEK (Dental Cosmos). Het is derhalve onnoodig om 
tegenovergestelde meepingen te bestrijden, die reeds hun 
kracht hebben verloren, en men zou de zaak kunnen laten 
rusten, indien niet naar mijne overtuiging de mededeelingen 
van Dr. Ktnz nog eenige aanvulling behoefden. Reeds 
werden enkele feiten zeven jaar geleden door mij besproken, 
maar hunne verdere behandeling tot gelegener tijd uitgesteld. 

Mijn streven was, te bewijzen, dat coaguleermiddelen in 
staat zijn in de allerfijnste haarbuisjes door te dringen, en 
dat dit doordringen onafhankelijk is van de circulatie. Mijne 
vroegere onderzoekingen schenen deze stelling te bevestigen. 
Het is bekend dak in den levenden tand de diffusie een 
belangrijke en steeds werkzame voedingsfactor is. En daar 
het tubuleuze tandbcenweefsel steeds kleurstoffen in fijne 
verdeeling opneemt, scheen het zeker, dat ook alle andere 
vloeistoffen van gelijke oplosbaarheid even gemakkelijk zou-
den worden opgenomen. Dit is ongetwijfeld waar; evenwel 
moet nog worden aangetoond, dat coagulatie steeds plaats 
vindt, ook zonder diffusie. 

De vroegere proeven bewezen volkomen de waarheid hier-
van, maar hare uitvoering was met moeielijkheden verbonden. 

Gelijk gezegd, was het mijne bedoeling om de gewenschte 
resultaten te verkrijgen met buisjes die geen grooteren diameter 
hadden dan 1 mM., en in geval van coagulatie moest deze 
verkregen worden door eenvoudig contact van het middel met 
het te gebruiken albumen of glycerine. Daartoe moesten de 
haarbuisjes met albumen gevuld worden en vervolgens afge-
sloten. Dit werd gemakkelijk verricht door de buisjes bijna 
geheel te vullen en het uiteinde vervolgens snel dicht te 
smelten in een Bunseuvlam. Dit ging zeer goed; evenwel 
bleek het dat het albumen in de buisjes uitdroogde, ver-
schrompelde en open ruimten deed ontstaan. Om dit te 
beletten werd het albumen vermengd met 20% glycerine. 
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Dit bleek een uitstekend middel te zijn, en geen beletsel 
voor de coagulatie, in groote of kleine buisjes, met stoffen 
die, op één na, sterk coaguleerend werkten. Het bleek dat 
sublimaat klaarblijkelijk weinig of geen uitwerking had op 
albumen met glycerine. Deze proef werd vele malen herhaald; 
eerst toen de glycerine werd weggelaten, volgde terstond 
coagulatie ; het bleek evenwel dat de glycerine de coagulatie 
slechts verlangzaamde, want na eenige dagen was de werking 
van het sublimaat duidelijk merkbaar door bet ontstaan 
van vlokkige massa's. 

Dit feit maakte eene herhaling van alle proeven nood-
zakelijk, om zekerheid omtrent hunne waarde te verkrijgen. 

Het bleek dat kwikchloride het meest van alle door 
glycerine werd tegengehouden. 

Deze proeven duurden vele maanden, daar geene gevolg-
trekkingen werden gemaakt, voordat het gebleken was, 
dat dezelfde verschijnselen, onder verschillende omstandig-
heden, telkens terugkeerden. 

De buisjes waren van verschillende lengte, met een dia-
meter van in den regel niet meer dan 0.5 m. M. Als tijds-
eenheid werd een tijdsverloop van tien dagen aangenomen. 

De eerste reeks vertoonde eenige ongelijkheid in de diepte 
der coagulatie ; maar daar de vloeistoffen niet nauwkeurig 
waren gemeten, werd besloten om de belangrijkste coagu-
leermiddelen opnieuw en met grootere nauwkeurigheid te 
onderzoeken. Nu waren de uitkomsten meer bevredigend, 
zoodat plaat 2 zeer weinig verschil bij de herhaalde proeven 
aanwijst, terwijl er bij plaat- 1 in sommige buisjes een 
verschil van een centimeter wordt gevonden. De proeven 
werden ook genomen met aetherisehe oliën en met vele 
stoffen die niet als coaguleerend bekend zijn, maar waarvan 
eenige schrijvers hebben verzekerd dat zij stremmende eigen-
schappen bezitten. 

Verder werd de werking op gelatine onderzocht, maar 

,, ~ 
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slechts met enkele buisjes, en zonder een bepaald resultaat 
te verkrijgen. 

Het resultaat mijner onderzoekingen wordt in onderstaande 
tabel gedeeltelijk weergegeven, met eenige van de belang-
rijkste coaguleermiddelen die in gebruik zijn : 
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De resultaten van deze proeven samenvattende, komen 
wij, vooral bij beschouwing van plaat 2, die de zuiverste 
uitkomsten geeft, tot het besluit, dat chroomzuur onwerk-
zaam is. Hiermede werden herhaaldelijk proeven genomen 
op de kleinste buisjes (Plaat 1, No. 5 ; plaat 2, No. 11), 
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en ook op grootere (plaat 3, No. 4). Zilvernitraat gaf eene 
goede coagulatie (plaat 1 en 2, No. 7, 12, 16; plaat 3, 
No. 1). Met zinkchloride werd volkomen coagulatie ver-
kregen (plaat 1 en 2 , No. 2, 3, 13, 17 ; plaat 3, 
No. 2, 28, 46; plaat 4, No. 2; zie ook het groote rea-
geerbuisje). Carbolzuur geeft eene gedeeltelijke coagulatie 
in alle kleine buisjes, maar eene volkomene bij plaat 4, 
No. 3. Dit laatste buisje evenwel liet, wat de toebereiding 
betreft, te wenschen over, daar wegens verschil in soortelijk 
gewicht de vloeistoffen zich met elkaar vermengden. Het 
verschil na ] 0 dagen tussehen de Nos. 14 en 18 (plaat 2) 
is zeer gering, zijnde in het eene buisje 3,8 cM., en in het 
andere 2.6 cM. 

Op plaat 3 en 4 wijst de witte lijn bij de groote en 
kleine buisjes overal de uitbreiding der coagulatie aan; 
met uitzondering van het zilvernitraat, dat steeds een 
donkere kleur vertoont. Bij de grootere buisjes vertoont 
N°. 10 coagulatie, door zinkoxychloride; dit agens vult 
het bovenste deel van het buisje, terwijl onderaan de coagu-
latie is te zien.. De buisjes die op de platen niet duidelijk 
uitkomen, zijn die welke slechts een gedeeltelijke, of in 't 
geheel geeue coagulatie vertoonen. 

Zooveel mogelijk had de voortgang der coagulatie plaats 
in tegengestelde richting van de zwaartekracht. In de 
proefbuis is het resultaat zeer mooi te zien. 

Wat leeren wij nu uit al deze proeven? 1°. Dat coagu-
leermiddelen niet door hun eigen werking de diffusie door 
het buisje tegengaan. 

2°. Dat het doordringend vermogen van de stoffen die 
bet meest gebruikt worden, zooals kreosoot, carbolzuur en 
chloorzink, zeer verschillend is; kreosoot is in vergelijking 
met carbolzuur een zwak coaguleermiddel, terwijl carbolzuur 
verre achterstaat bij chloorzink of zilvernitraat. 

3°. Dat het doordringend vermogen der gebruikte stoffen 
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evenredig is aan hun coagulatievermogen, en onafhankelijk 
van de zwaartekracht 

Betreffende het doordringend vermogen der etherische 
oliën werden geen nauwkeurige proeven genomen; naar 
de verkleuring te oordeelen, zijn in deze gesloten buisjes 
de resultaten vrij slecht ; maar, zooals bekend is, kan men 
hieruit geen gevolgtrekking maken voor buisjes waarin 
een strooming bestaat die het doordringen bevordert. 

De buisjes, genummerd 20 tot 50, dienden voor de 
proeven me` verschillende agentiën, zooals etherische oliën, 
en tevens voor nieuwe proeven met de vroeger reeds ge-
noemde stoffen, carbolzuur, chloorzink, kreosoot enz., op 
eiwit met glycerine, eiwit zonder glycerine, en op gelatine. 

Zooals de plaat aanwijst, geeft creoline slechts geringe 
coagulatie, nagelolie eveneens ; ol : carvi veroorzaakt eene 
lichte troebeling, sanitas-olie eene geringe coagulatie, en 
sublimaat in dit buisje (glycerine en eiwit) geen coagulatie. 
Looizuur geeft een sterke coagulatie : kaneelolie een dui-
delijke maar niet zoo diep gaande, cajapoetolie in 't geheel 
geen coagulatie; bijtende kali in dit en andere buisjes, 
geen; zinkchloride in gelatine, geen ; phenol sodique 
partieele coagulatie. N°. 36 geeft het beeld van een proef 
met behulp van een kleurstof. Chloorzink werd met kar-
mijn gekleurd, coaguleerde den geheelen inhoud, maar liet 
de kleurstof achter. Eugenol, 41 a, coaguleert slecht; thy-
mol geeft een zwakke en niet gelijkmatige coagulatie. 

N°. 10, Pl. 4, geeft een beeld van de waarschijnlijke 
werking van zinkoxychloride op den inhoud der dentine- 
tubuli Het oaychloride werd tot de gewone dikte als voor 
het vullen van wortelkanalen geschied, aangeroerd, en in 
den trechter van het buisje gebracht. Het cement was 
spoedig hard, maar de coaguleerende werking op het eiwit 
was duidelijk, begon onmiddelijk en is thans nog niet ten 
einde. De grens tussehen het cement en het gestremde eiwit 
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is duidelijk zichtbaar. Deze proef is waarschijnlijk een van 
de meest leerzame, daar hierdoor wordt bewezen, dat een-
voudige aanraking van chloorzink en albumen voldoende is 
om het laatste te stremmen ; hoeveel beter nog zal deze 
stremming slagen in den levenden tand, waar de voorwaar-
den zooveel gunstiger zijn. 

Met bijtende kali werden proeven genomen, niet om de 
stremming te bepalen, maar om de werking op albumen en 
gelatine na te gaan. Hoewel verscheidene proeven werden 
genomen, bleven alle zonder merkbaar resultaat ; evenwel 
wordt hierdoor geen afbreuk gedaan aan de bekende eigen-
schap dezer stof als een van de meest doordringende en 
onbetrouwbare caustica. 

De werking, van zilvernitraat, waarmede vele proeven 
genomen werden, was merkwaardig. Algemeen wordt aan-
genomen, dat dit een oppervlakkig werkend middel is; 
maar bij deze proeven deed bet zich steeds kennen als een 
diep doordringend coaguleermiddel, bijna even snel en 
constant werkend als cbloorzink. In verband met zijn 
veelvuldig gebruik in de praktijk is dit feit niet zonder 
beteekenis, en zijn wij gerechtigd de vraag te stellen, of 
dit middel, bij molaren aangewend zooals vaak wordt aan-
bevolen, geen gevaar voor de pulpa dier tanden zou kunnen 
opleveren. Op het oogenblik kan ik deze vraag niet be-
handelen ; maar ik geloof wel dat men bij het gebruik van 
zilvernitraat evenzeer de pulpa in gevaar brengt, als dit 
het geval is bij de aanwending van chloorzink als middel 
tot het tegengaan van cariës bij melktanden. 

Met verschillende coaguleermiddelen werden vervolgens 
proeven genomen om de werking op het tand weefsel te 
bepalen. Een groot aantal tanden werd hiervoor geprepa-
reerd ; de pulpakanalen werden een weinig uitgeboord, en 
dagelijks gevuld. Het resultaat was niet volkomen bevredi-
gend; weliswaar was een bepaalde werking op den inhoud der 
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tandbeenkanaaltjes te bespeuren; bij microscopisch onderzoek 
bleken vele tubuli geoblitereerd te zijn en deden zich nog 
slechts als fijne lijntjes voor; maar hoewel dit als bewijs 
kan gelden dat de organische inhoud der tubuli een ver-
andering beeft ondergaan, is het niet .geheel zeker dat deze 
op rekening moet worden gesteld van het coaguleermiddel. 
Het is mij nog niet gelukt om door een kleurmiddel de 
grens der coagulatie te bepalen. Zilvernitraat had dikwijls 
na zeven dagen den inhoud der tubuli gecoaguleerd over 
twee derden hunner lengte, maar wegens de sterke ver-
kleuring was het onmogelijk elk kanaaltje afzonderlijk te 
volgen, alleen aan het eind waren zij zichtbaar. Met ver-
schillende kleurmiddelen werden proeven genomen, maar 
steeds werd de kleurstof van de gecoaguleerde massa 
gescheiden. Mocht het gelukken een kleurmiddel te vin-
den, dat de coagulatie volgde, dan zou duidelijk worden 
bewezen, wat reeds als zeker kan worden aangenomen, Jat 
de coaguleermiddelen in de dentinkanaaltjes evenzoo door-
dringen, als in de glazen proefbuisjes. 

Voor een geoefend oog kan bij het onderzoek der micros-
copische preparaten geen twijfel bestaan, dat elk dentin-
kanaaltje een gestremden inhoud vertoont; deze proeven zijn 
zoo dikwijls en steeds met hetzelfde resultaat herhaald, dat 
ik niet aarzel dit als vaststaand aan te nemen. In het cement 
daarentegen kon ik geen verandering bespeuren, en ben 
van meening dat dit weefsel door geen der stremming ver-
oorzakende stoffen kan worden aangetast. 

De proef van Dr. KIRK, bestaande in het bevestigen van 
een glazen buisje, gevuld met een sterk werkend middel, 
b.v. chloorzink, in de tandholte, door middel van cement, 
met afsluiting van het foramen apicale, werd door mij her-
haald. Zes pas geëxtraheerde tanden werden op de genoemde 
wijze aan een buisje verbonden, en de foramina afgesloten. 
De buisjes waren van verschillende lengte, de kolom chloor- 
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zink had eene lengte van 7 tot 18 oM. Tand met buisje 
werden in een grootere buis gebracht, die gevuld was met 
eiwit van eieren. In vier gevallen ontstond coagulatie op 
plaatsen waar een lek aanwezig was. Van deze werd een 
buisje, na verstopping van het lek, opnieuw ingezet, en 
bleef nu ruim een maand lang in aanraking met het eiwit, 
zonder eenig resultaat. In twee gevallen was het lek niet 
een gevolg van onvoldoende afsluiting, maar van een on-
zichtbare scheur in het glazuur en ter plaatse, waar de 
wortels (bij een molaris) samenkomen. Door deze beide proeven 
is naar mijne meening voldoende bewezen, dat — geheel in 
overeenstemming met het microscopisch onderzoek — chloor-
zink niet door de cementlaag kan dringen. Als de druk van 
een kolom coaguleerende vloeistof hiertoe niet in staat is, 
zal het door diffussie zeker niet mogelijk zijn. 

Naar het mij voorkomt, werd bij de proef door Dr. KIEK 

verricht, geen rekening gehouden met de mogelijkheid dlt 
er een lek aanwezig was. Het is een bekend histologisch, 
feit, dat zeer dikwijls scheuren in de tanden voorkomen. 
Vloeistoffen kunnen, vooral wanneer zij, zooals hier het 
geval is, een druk uitoefenen, gemakkelijk door deze spleten 
dringen; versehe tanden zijn het minst hieraan blootgesteld, 
zoo als uit de vertoonde gevallen blijkt. 

Reeds vroeger — zie de boveuvermelde opmerkingen, van 
1889 — was ik van oordeel dat de coagulatie de verkleu-
ring der tanden tegengaat, en het indringen van micro-
organismen in de tubuli onmogelijk maakt. Ik ben nog 
steeds van dezelfde meening, alleen met deze wijziging, dat 
mij thans de mogelijkheid van een te ver doordringen van 
het chloorzink wel aannemelijk toeschijnt, althans wanneer 
meer foramina aanwezig zijn. Naar mijne ervaring is er 
geen bez waar tegen het gebruik van chloorzink, als men 
slechts zorg draagt voor volkomen afsluiting van het fora-
men apicale, alvorens het coaguleermiddel aan te wenden. 
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Slechts in één geval vond ik eerre aandoening van het 
pericement, die ik meende te moeten toeschrijven aan het 
doordringen van het chloorzink door het foramen. Eene 
langdurige klinische ervaring in het vullen van wortelkanalen 
met zink-oxychloride gedurende een reeks van jaren en door 
verschillende waarnemers uitgevoerd, schenkt mij de over-
tuiging, dat het zonder gevaar kan worden gebruikt, mits 
men de noodige voorzorge neme. Over zinkchloride als 
verdoovingsmiddel voor gevoelige dentine, kan geen verschil 
van meemug bestaan ; door verschillende proeven is zonder 
twijfel aangetoond dat zinkchloride voor dit doel aangewend, 
het bestaan der pulpa in groot gevaar brengt, zoodat het 
daarvoor niet gebruikt mag worden. 

Terwijl ik gaarne toegeef dat mijne proeven geenszins 
volledig zijn, wensch ik slechts te constateeren, dat zij de 
onjuistheid van de door mij bestreien meerlingen aantoonen; 
verder brengen zij de kwestie op een zuiverder terrein, 
terwijl zij wellicht tevens iets bijdragen tot onze kennis 
van het doordringend vermogen der coaguleermiddelen. 

Aan den Heer F Mc. S. THOMAS breng ik mijn hartelijken 
pank voor zijn niet genoeg te waardeeren hulp in het 
technisch deel van dit werk, hetwelk zeker veel tijd en 
moeite vorderde. 	 (Dental-Cosmos). 
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