
Eenige opmerkingen over de wortelbehan-

doling met kalium-natrium 
kalium-natrium, natrium-sup sroxyd, kalium-hydrioum, 

vrij naar Dr. EMIL SCHREIER, Weenen. 

Verschillende redenen, die in den loop dezer mededeelingen 
zullen blijken, nopen mij om, in strijd met mijn oorspronkelijk 
plan, in deze aangelegenheid nogmaals het woord te nemen. 
Dit geschiedt volstrekt niet teneinde mijn voldoend bekende 
methode een nog verdere verspreiding te geven. 

Moet ik voor mijne bewering, dat mijne methode tegen-
woordig feitelijk de beste is, het; bewijs leveren, dan kan 
ik dat op verschillende manieren beproeven. Ik zou de 
methode kunnen analyseeren en uitleggen, dat zij in allen 
deele logisch is; ik zou de talrijke berichten van de meest 
uiteenloopende kanten kunnen aanvoeren, waaruit blijkt, 
dat de resultaten in de praktijk aan de hoogstgestelde 
eischen voldoen, dat alles, wat theoretisch wordt afgeleid, 
in de praktijk feitelijk uitkomt. Zelf zeg ik dat deze 
feiten niets bewijzen. Zwaarder weegt reeds de omstandig-
heid, dat mijne methode door minstens twintig tandartsen 
zonder wijziging wordt beoefend; laat men mij een andere 
noemen, die door twee personen geheel gelijk wordt aan-
gewend! Het overtuigend bewijs voor mijne zoo zelfbewuste 
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bewering levert reeds alleen het verschijnsel dat mijne wijze 
van doen al verbeterd en ten tweeden male is uitgevonden. 
En met deze verbetering en her-uitvinding hebben zich 
mijn huidige beschouwingen vooral bezig te houden. 

in de Juli-aflevering van de "Oesterreichisch-Ungarischen 
Vierteljahrsschrift für Zahnheilkunde" (1895) vindt men een 
opstel van den tandarts HAMMIER in Dresden : #Vereinfachte 
Kronen und Briickenarbeiten", waarin hij ter gelegenheid 
der bespreking van 't steriliseeren van wortelkanalen ver-
schillende nadeelen mijner methode bespreekt en zijne methode 
van behandelen (sic 1) met kalium hydricum beschrijft. 

De heer HA n cnz1t schrijft : 
uDaar de inhoud van kanaal zoowel als van dentinebuisjes 

steeds vettig is, lag het denkbeeld voor de hand slechts 
zulke antiseptisch werkende middelen aan te wenden, die 
in de vettige massa kunnen indringen. Daardoor vallen 
al onze gebruikelijke antiseptica, als karbol, kreosoot, subli-
maat, hypermanganas kalicus, oxychinaseptos en hoe ze 
verder mogen heeten, weg. Er kan dus slechts van een 
sterilisatie sprake zijn, die gelijktijdig gepaard gaat met 
een verzeeping van den inhoud van kanaal en dentiuebuisjes. 

De eerste rationeele schrede in deze richting werd gezet 
door Dr. SCHREIER." 

Nu moet ik bekennen, dat ik helaas deze voor-de-hand-
liggende gedachte niet gehad heb. Ik had mij voorgesteld, 
den inhoud van het kanaal door koken te steriliseeren en 
was bij mijn eerste proef zeer verbaasd, toen mij de 
optredende zeeplucht verried welke scheikundige omzetting 
had plaats gehad. 

Zoo nu gaat het met uitvindingen en wanneer de heer 
HAMEOaEt, inplaats van andere uitvindingen- te verbeteren, 
zelf zal gaan uitvinden, zal hij inzien langs welke omwegen 
men bij deze bezigheid bij het naastbijliggende denkbeeld 
aanlandt. 
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De heer HAMMIER beschrijft . verder, hoe een herinnering 
aan zijn gymnasiale loopbaan hem op 't idee bracht 
kalium hydricum te gebruiken, waaraan geenerlei nadeelen 
kleven. Nu beweer ik, dat de gedachte aan deze verbetering 
voor 't grijpen lag en als hij ze uit mijn methode niet direkt 
kon afleiden behoefde hij slechts het artikel van SCHREITER 
te lezen: "Kalium hydricum, ein empfehlenswerthes Mittel 
zur Behandlung pulpaloser Wurzelcanäle der Zähne." (Deut-
ache Monatschrift für Zahnheilkunde 1. 894.) 

Om nu echter op het meritorische te komen, bestaat er 
geen twijfel of men kan met kalium hydricum hetzelfde 
eindresultaat verkrijgen 1) kan als met kalium-natrium. 
Hoe staat het echter met de toepassing in de praktijk? 
Bij al mijn mededeelingen leg ik grooten nadruk dáärop, 
dat mijn preparaat per ee aan de pulpanaald blijft hangen 
en ik zal later dit punt nog verder toelichten, door den 
loop der behandeling te analyseeren van Benige speciale 
gevallen zooals die iederen praktikus dagelijks voorkomen. 

Ik heb dan op het congres te Chicago mij woordelijk 
uitgelaten als volgt : 2) 

pKomt een tand met een gangreneuze of afgestorven 
pulpa ter behandeling, dan staat de arts voor de taak, uit 
een capillair kanaal een brijachtige, weinig samenhangende 
massa zoo goed mogelijk op te ruimen en, als dit geschied 
is, in hetzelfde kanaal ter desinfectie een antisepticum te 
brengen. Gij allen weet hoeveel geduld en tijd, moeite 
en handigheid voor het verrichten dezer operatie noodig 
is. Voor den middelmatigen tandarts is het in vele 
gevallen reeds zoo moeilijk met een fijnen naald het 
kanaal ook maar te sondeeren, dat hij er in 't geheel niet 
aan kan denken, het leeg te maken of zelfs  te vullen en 
van het redden van den tand moet afzien. 

1) Orig. „erzielen" Vert. 
2) Transactions of the worlds Columbian Dental Congress, 1894. II, pag. 589. 
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Het leegmaken nu is niet noodzakelijk als het gelukt 
in het kanaal zelf den septisehen inhoud in een aseptischen 
te veranderen en de operatie wordt belangrijk vergemakke-
lijkt als het mooglijk is deze verandering te verkrijgen 
alleen reede door een pulpanaald in te voeren. 

Mijne methode tracht te voldoen aan de eerste voor-
waarde door een scheikundige omzetting van den septisehen 
inhoud waarbij het wortelkanaal als reageerbuisje moet 
dienen: aan de tweede door hiervoor een .tof te gebruiken, 
die gemakkelijk op een pulpanaald ie op te nemen en hieraan 
genoeg blijft hangen om eraan in het kanaal te worden 
binnengevoerd." 

De laatste gewichtige eigenschap, welker beteekenis ik 
nog later uitvoeriger zal toelichten, mist het kalium hydricum 
en ook het natrium-superoxyd, tot welks bespreking ik 
thans ben genaderd. 

In de Maart-aflevering van den "Dental Cosmos" 1893, 
vindt men een artikel van Dr. EDWARD C. KIRK, Philadel-
phia, getiteld : Sodium peroxyd, a new dental bleaching-
agent and antiseptic." Het behelst den inhoud van een 
voordracht, dien genoemde heer op 13 Februari 1893 voor de 
"Second District Dental Society of the state of New-York" 
gehouden heeft. 

In dit artikel nu zijn nauwkeurig de door mij in April '92 
ontwikkelde grondstellingen der wortelbehandeling met kalium-
natrium op natrium-superoxyd overgedragen, zonder dat 
mijne methode, hoe dan ook, wordt aangehaald. Eigenlijk 
is dat een zeer merkwaardige toedracht. Echter wil ik 
hierover niet verder spreken, maar kortelijk onderzoeken, 
of de behandeling met dit middel werkelijk mijne methode 
zooverre overtreft, dat Dr. KIRK gerechtigd is, ze openlijk 
met toestemming van andere mannen van gezag als de 
beste te verklaren. 

Natrium superoxyd wordt in poedervorm in den handel 
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gebracht. Werpt men de verbinding zonder voorzorgsmaat-
regelen in water, dan treedt onder warmte-ontwikkeling 
een stormachtige ontwikkeling van zuurstof op; doet men 
het echter onder voorzichtig afkoelen, dan ontstaat een 
alkalische oplossing, die over 't algemeen de reacties van 
een met alkali verzadigde oplossing van waterstofsuperoxyd 
vertoont. Op vele organische lichamen werkt natrium-super-
oxyd zeer heftig in. 

Omtrent bizonderheden verwijs ik naar Klux's artikel. 
Wat ik in 't midden bracht is voldoende om dadelijk te 
doen inzien, dat deze behandeling die nadeelen mijner 
methode bezit, welke het gebruik van een explosief lichaam 
meebrengt; alle voordeelen echter ontbreken, n.l. de gemakke-
lijke, snelle en eenvoudige manipulatie. Er moet een oplossing 
bereid worden, en wel onder bizondere voorzorgsheidsmaat-
regelen. Is dat eenvoudig? En als de oplossing gelukt, 
dan heeft men een middel in solutie. Hoe brengt men 
het gemakkelijk in het wortelkanaal? 

Wij hebben nu drie goede methoden ter behandeling 
van geïnfecteerde wortelkanalen. le. de oudste, door mij 
ingevoerd, met kalium-natrium; 2e. de verbetering in 
kalium hydricum; 3e de door Dr. Klux zelfstandig en later 
gevondene met natrium superoxyd. Welke verdient de 
eerepalm? Om over deze vraag objectief te beslissen, zal 
het 't best zijn, als maatstaf een algemeene formule op te 
stellen en deze te bespreken. Zulk een formule in verste 
strekking zal luiden : 

Het nut eener methode ter genezing eener willekeurige 
ziekte is, caeteris paribus d.i. verondersteld dat de resultaten 
dezelfde zijn, recht evenredig aan de gemakkelijke uitvoer-
baarheid; en omgekeerd evenredig aan den eraan te besteden 
tijd en de uit de behandeling ontstane geldkosten. Naarmate 
een methode gemakkelijker is uit te voeren kunnen meer per-
sonen haar beoefenen. Een methode, die ieder arts beheerscht, 
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is beter dan zulk een, waarvoor een professor noodig is. 
Want er zijn zeer vele artsen en maar juist genoeg professoren. 

Wij willen nu in gedachten met de heeren KIRK en 
HAMECHER een strijd in wortelbehandeling uitvechten en 
voor dit doel ieder naar zijn eigen methode een serie van 
geheel gelijke gevallen behandelen. Nemen we een rechter 
centrale snijtand, waarvan de caviteit aan den mesialen 
kant centraal ligt. Allen beschikken we door separeeren 
over dezelfde ruimte. 

Ik neem mijn kalium en stoot op een willekeurige plaats 
met een geschikt instrument een opening in de paraffine. 
Door deze opening voer ik de best passende pulpanaald in 
het kalium blijft er aan hangen en ik bereik de sterilisatie 
door het wortelkanaal te sondeeren. Deze manipulatie gaat 
zoo vlug als ze verteld wordt en ieder kan haar uitvoeren. 
De heer HAMECHER legt een stukje bijtende kali op den 
ingang van het kanaal en schuift het hierin op. Men 
beproeve maar eens in deze eenigzins moeilijk toegankelijke 
holte een stukje bijtende kali te brengen ! Men zal zien, 
dat dit volstrekt niet zoo gemakkelijk gedaan als gezegd 
is en het in 't kanaal op te schuiven, daartoe ben ik 
waarlijk niet in staat. En hoe voert de heer KIRK het 
natrium superoxyd in? Toch in oplossing? Hoe brengt hij 
deze in het kanaal? 

Nemen we het zeer eenvoudig geval dat we een voortand 
linguaal geopend hebben om de wortelbehandeling te 
ondernemen. 

Wederom sondeer ik met de beladen naald en verkrijg 
de omzetting. Hoe schuift de heer H. de bijtende kali 
door de smalle opening en hoe laat de heer K. het natrium-
superoxyd werken ? Ik vrees dat beiden reeds kier begeerig 
naar mijn kalium-natrium uitzien. En als we eerst eens 
bicuspidaten en molaren gaan behandelen ! dan ben ik zonder 
zorgen : zoodra ik in staat ben de kanalen te sondeeren, 
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ben ik ook in staat mijne behandeling te voleindigen. 
Hoe worden deze gevallen met bijtende kali en natrium-
superoxyd behandeld? Vaak genoeg toch komt het voor, 
dat men de kanalen in 't geheel niet kan zien, alleen 
maar voelen. Wie heeft het meest uitzicht op gunstige 
resultaten ? Ik kan niet inzien hoe zij beide hun middel 
doen inwerken. 

Mocht echter iemand willen beweren, dat men ook 
kalium-natrium niet in een eng kanaal kan brengen, dan 
wil ik het volgende bewijs leveren: Ik neem een stukje 
van een capillair glasbuisje, zoo eng, dat zelfs de fijnste 
Donaldson-Cleanser er moeilijk doorheen is te krijgen en 
om den weerstand nog te vermeerderen is het haarbuisje 
gebogen. Ik neem nu op de Donaldson-naald kalium-natrium 
en voer haar door, zoodat de punt uit het buisje uitsteekt. 
Dompel ik nu de punt in water, dan vormen zich gasbelletjes, 
een teeken, dat deeltjes van het materiaal zijn blijven hangen. 

Alle manipulaties, die ik tot nu toe verricht heb, kan 
elk tandarts van gewone bekwaamheden uitvoeren. Eu de 
meerderheid der tandartsen beschikt slechts over een gewone 
bekwaamheid, evenals de meerderheid der patienten slechts 
over gewone tandartsen. Zoo handig zijn slechts weinigen, 
dat ze in staat zouden zijn om, in strijd met alle natuur-
kundige wetten, het van boven gesloten wortelkanaal uit 
te spuiten of de kanalen door wijder boren te reinigen. 
Dat kan slechts een zeer geringe minderheid schrijven. 

De gemakkelijke en algemeene uitvoerbaarheid mijner 
methode heb ik zoo voldoende bewezen. Hoeveel tijd heeft 
men ter uitvoering van mijne behandelingswijze noodig? 
De koriste, die men zich kan denken, en derhalve zijn ook 
de onkosten gering. 

De behandeling met kalium-natrium is dus volgens de 
hierboven opgestelde formule de beste. 

En hoe staat het nu met het gevaar, dat met de aan- 
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wending van het preparaat gepaard gaat ? Is dit waarlijk 
wel zo6 groot, zooals van sommige zijden met zooveel nadruk 
beweerd wordt, dat de overige voordeelen van de behandeling 
er geheel bij in 't niet zinken? 

Ook deze tegenwerping ontstaat slechts uit de behoefte 
van in ieder geval kritiek uit te oefenen. Het preparaat 
is explosief, maar daarin ligt juist tendeele zijn werkzaamheid. 
Mag men den tandartsen niet de bevoegheid toevertrouwen, 
dat zij in staat zijn met een lichaam om te gaan, welks 
eigenschappen op de eerste bladzijde der chemie worden 
omschreven ? Zeker zou men met het preparaat ongelukken 
kunnen veroorzaken, maar dat kan men met de boormachine 
ook en eveneens met ac. arsenicosum : en alle patienten. die 
naar aanleiding van pulpabehandelingen (Vert.) met carbol-
zuur gebrand worden, zouden samen een indrukwekkend 
koor vormen, dat om wraak roept. 

Niemand echter heeft het recht zijn eigen onhandigheid 
bij iemand anders te veronderstellen, wel echter mag hij 
vermoeden zijn eigen knaphandigheid bij ieder ander te 
zullen aantreffen. Ik nu ben in staat het kalium-natrium 
ook in die gevallen te gebruiken waar de cofferdam niet 
is aan te leggen. Weliswaar zie ik slechts in de uiterste 
gevallen van dit hulpmiddel af, want de prognose van 
iedere wortelbehandeling wordt zonder cofferdam belangrijk 
meer infaust. 

Ten slotte echter zal men nooit een middel bezitten, 
dat in elk geval te gebruiken is. Zoo werd mij ook reeds 
gevraagd, hoe bet gelegen is met de toepassing van mijn 
preparaat, als de kanalen gedraaid en ondoordringbaar zijn. 
Deze moeten volgens de oude methode behandeld worden, 
d. i. in 't geheel niet. In elk geval beu ik niet aansprakelijk 
voor het bestaan dezer kanalen. Welke vorderingen de 
internisten mogen maken, steeds zullen er menschen sterven 
en in weerwil van de onvoorziene vlucht der heelkunde 
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zal men voordurend op onopereerbare gevallen stuiten. 
Evenzoo zullen er steeds tanden moeten worden geëxtraheerd 
en tandartsen, die in vergaderingen van vakgenooten beweren, 
dat zij nooit tot de tang behoeven te grijpen, vergissen 
zich in zooverre als ze meenen dat het auditorium uit 
hunne patienten en niet uit deskundigen bestaat. Ook bij 
de kalium-natriumbehandeling zullen tanden verloren gaan, 
maar niet omdat maar ofschoon zij er mee behandeld worden, 
want mijne methode heeft de prognose der wortelbehandeling 
belangrijk verbeterd ; zij is thans het laatste redmiddel. 

En, terwijl ik in mijn eerste mededeeling het vermoeden 
uitsprak, dat, met behulp van mijn methode, ieder in staat 
zou zijn tanden te gaan behandelen, waaraan tot dusverre 
slechts weinigen gewaagd hadden, mag ik thans beweren, 
dat, terwijl het vroeger een gelukkig toeval was als een 
wortelbehandeling zonder stoornis gelukte, het tegenwoordig 
een ongelukkig toeval is als ze mislukt. En dat is, of 
men tegen deze waarheid opziet of niet, bij de behandeling 
van alle molaren en van een groot deel der bicuspidaten 
met gangreneuze pulpae. Als nu in weerwil hiervan slechts 
een geringe minderheid der tandartsen het kalium-natrium 
gebruikt, dan moeten denkt men wellicht der methode talrijke 
nadeelen aan kleven,waarover ik dan natuurlijk niet zou spreken. 

Zulk een argwaan is even rechtmatig als voor de hand 
liggend en toch behoeft hij niet gegrond te zijn. Dat 
leert wel het best het voorbeeld van de cocaïne. 

Dit wél- en wonderdoend middel is dadelijk na zijn 
bekendworden in alle takken der chirurgie beproefd; men 
heeft in korten tijd zijn eigenschappen leeren kennen en 
gebruikt het sedert overal tot heil van de menschheid. 
Overal heeft men de beste resultaten verkregen slechts 
niet in de tandheelkunde. Nu willen de meeste tandmeesters 
het niet gebruiken en toch zijn de resultaten zoo voor-
treffelijk en de aanwending zoo eenvoudig, dat ik er niet 
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tegen op zie een extractie zonder eenige anaesthesie voor 
een onmenschelijkheid te verklaren Waarom werd het 
middel niet algemeen, waarom schaft zich de nieuweling 
dure toestellen voor narkose aan? Omdat enkele tandheel-
kundige autoriteiten en zulken, die zich inbeelden het te 
zijn, na de eerste gebrekkig verrichte proeven zich vermeten 
hebben een definitief afkeurend oordeel te vellen en zich 
tegenover de geheele chirurgie te plaatsen. 

Ik denk er niet aan het kalium met de cocaïne te ver-
gelijken, maar in zijn soort is het een even nuttig hulpmiddel 
en even langzaam wint het veld. Algemeen zal het eerst 
worden als het publiek bemerkt, dat het mogelijk is, zieke 
tanden door een eenvoudige handelwijze spoedig te genezen, 
zooals het nu juist begint te bemerken, dat men zonder 
narkose met cocaïne pijnloos kan extraheeren. Dan zullen 
ook alle toonaangevende tandartsen ermede behandelen, die 
tot nu toe van het middel niets anders weten dan dat men in staat 
is den patiënten hiermee tong en tandvleesch te verbranden. 

Misschien zal men mij tegenwerpen, dat de geleerden 
altijd behoudend zijn en dat de wetenschap verplicht is 
ieder nieuwtje met wantrouwen tegemoet te treden. Nu, 
ik geloof niet dat het arsenaal der tandheelkunde zóó 
uitgebreid is, dal ze gerechtigd is een mededeeling als de 
mijne met minachting te behandelen, en toen het Pental 
opdook was van wantrouwen weinig te bemerken. Maar 
de waarheid — ik waag het hier uit te spreken 	is, 
dat in de tandheelkunde niet altijd wetenschappelijk d i. 
streng logisch te werk wordt gegaan. Roe zou het anders 
mogelijk zijn, een methode ter onmiddellijke wortelvulling 
op te stellen, een methode, welker schitterende resultaten 
alleen daardoor verkregen worden, dat de kanalen zoo 
spoedig mogelijk afgesloten worden? en waar dus, bij ver-
dere deductie, de resultaten des te beter zijn naarmate deze 
afsluiting vlugger tot stand komt. 
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Wat doet liet er toe, dat de ervaring van bijna alle 
tandheelkundigen hiermee in strijd is en dat de medische 
denkwijze tegen zulk een leer in opstand komt. Er is nu 
een wetenschappelijke methode ter onmiddelijke wortelvulling. 
Dit is slechts een voorbeeld voor vele andere waaruit men 
zou moeten besluiten, dat de tandheelkundige pathologie 
zeer sterk afwijkt van de overigens in de medische wereld 
erkende, terwijl toch feitelijk niet de pathologie, maar de 
pathologen verschillen. Veel wat voor litteratuur doorgaat 
is slechts publicistiek en de wijze waarop vele vragen be-
handeld worden, blijft ons zoolang onbegrijpelijk tot wij 
MARK T WAIN's schets hebben gelezen : «How I edited an 
agricultural paper." 

Overigens verkreeg ik door den bijval van vele collega's 
voor mijn geringe moeite rijkelijk loon, voor mij zelven 
mocht ik zooveel niet verlangen. Wel echter mag ik voor 
het kalium-natrium verder de aandacht in beslag nemen 
en aan zijn voortreffelijke eigenschappen herinneren, als 
minderwaardige middelen het willen verdringen. Ik ben 
de laatste, die weigeren zal een betere methode als zoo-
danig te erkennen en te beoefenen; ook het kalium-hydricum 
en misschien het natrium-superoxyd komt een plaats toe 
in onze materia medica. Een Donaldson-Cleanser in een 
geconcentreerde oplossing van bijtende kali gedompeld, 
wordt stellig dadelijk steriel en kan gemakkelijk gereinigd 
worden zonder eenig nadeel te ondervinden. 

Beide preparaten echter zullen niet in staat zijn het 
kalium-natrium te verdringen. Dat heb ik, naar ik meen, 
geheel objectief uitgelegd en bewezen. Had niet ik, de 
uitvinder van het middel, maar een van zijn talrijke en 
overtuigde aanhangers zijne verdediging op zich genomen 
dan had deze nog op menige andere en kostelijke eigen-
schap kunnen wijzen. (De groote hitte, die in de kanalen 
wordt ontwikkeld, de geringe explosie, die het reinigen 
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van het kanaal vergemakkelijkt, factoren, die ons zeer stellig 
meer nabij het doel der behandeling brengen. En dan 
zou bijna niemand meer aarzelen te bekennen, dat de tijd 
nog niet gekomen is om het kalium-natrium en mijne 
methode van wortelbehandeling te laten varen. 

C. B. 

(Oest. Ung. Vierteljahrschrift für Zahnheilkunde.) 
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