
Iets over extracties onder 
lokale anesthesie. *) 

Onlangs werd mijne aandacht getrokken door een gezegde 
in een werkje van RAGAGEOT : «Le dentiste est la bête 
noire du public en général ; pourquoi ? Un bon dentiste a 
pourtant soa utilité et nous ne croyons pas qu'il fasse 
souffrir plus qu'un bon chirurgien; on va chez le chirurgien, 
on fuit le dentiste." 

Wel mag het om verschillende redenen betreurenswaardig 
heeten, dat nog tegenwoordig de tandheelkundige stand den 
terugslag ondervindt van den minder aangenamen indruk, 
dien de voorvaderen van onze patienten bij hurt eventueel 
bezoek aan onze voorgangers hebben opgedaan. Want men 
zal niet kunnen loochenen, dat menig jeugdig patientje, dat 
voor 't eerst van z'n leven onze hulp komt inroepen, den 
drempel betreedt met een angstig voorgevoel omtrent de 
verschrikkingen, die de nog gesloten operatiekamerdeur voor 
hem verbergt, een gewaarwording, die niet haren oorsprong 
kan vinden in de herinnering aan reeds vroeger uitgestane 
pijnen, maar enkel zich baseert op verhalen nit den mond 
van oudere familieleden opgevangen. De inhoud van deze 
verhalen toch kan waarlijk niet strekken om de intrede op 
het onbekende terrein tot een "joyeuse entrée" te stempelen, 
ook al brengt men in mindering de algemeen menschelijke 

*) Voordracht gehouden door den Heer T. C. A. BöLGzR in de verga-

dering der N. T. V. op 22 Nov. 1896. 
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zucht tot overdrijving, die bij de bedoelde verslaggevers in 
het spel kan zijn geweest. 

Hoofdzakelijk doen schrikkelijke verhalen de ronde omtrent 
de pijnen, die steeds gepaard heeten te gaan met het ver-
wijderen van een zieken tand of kies, wat weer verklaarbaar 
is, als men in 't oog houdt, dat de tandheelkundige hulp, 
waartoe menigeen zich bepaalt, niet verder gaat, dan het 
in toepassing brengen (met eenige wijziging trouwens 1) 
van een bekend bijbelsch woord : "Zoo uw tand u ergert, 
ruk hem uit !" 

Waarlijk, menigmaal zou men wenschen, dat de patient dit 
voorschrift letterlijk opvolgde door zichzelven den bedoelden 
liefdedienst te bewijzen, en niet onze wacht- en operatiekamers 
te maken tot oorden van geween en knersing der tanden. 

Men versta mij wel. Ik kant mij niet tegen het uiting 
geven aan pijnlijke gewaarwordingen, maar tegen het 
"schreeuwen vóór men geslagen wordt." 

Maar — ik vrees zeer, dat de omstandigheden, waaronder 
nog tegenwoordig vaak extracties worden verricht, den 
patienten recht geven zich reeds bij de gedachte daaraan 
te verontrusten, ook al kennen ze die operatie slechts 
van hooren zeggen. 

Zoo is het mij nog onlangs gebleken, dat een jong collega, 
die zieh toch in een betrekkelijk vrij omvangrijke praktijk 
mag verheugen, tot dusverre nog geen extractie onder 
anesthesie had beproefd en dat nog wel, terwijl we toch 
herhaaldelijk nieuwe lokale en andere anesthetica uit de 
laboratoria zien opduiken. 

En terwijl een jong prakticus misschien geen anestheticum 
gebruikt, b.v. uit onbekendheid met toepassing en uitwerking, 
waarom hij tegen de eerste proefnemingen opziet, loopt een 
ouder collega licht kans, dat hem de extracties tot #Gewohn-
heitssache" worden en dat hij aldus de intensiteit der 
pijn onderschat. 
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Doch — wie het verschil kent tusschen een lastige extractie 
met haar pijnlijke complicaties en een dergelijke operatie 
welgeslaagd onder lokale anesthesie, kan dunkt me niet 
aarzelen in zijn keus. 

En niet alleen is de uitwerking van de laatste rubriek 
van extracties op den patient van ganstigen invloed, maar 
ook de operateur put groot voordeel uit de metamorfose 
van een gillend individu vol blijvenden angst voor zijn 
pijniger in een wezen, dat hem dankbaar is voor den bewezen 
weldaad. Laten wij, tandheelkundigen, wier vak toch reeds het 
ontstaan van de ziekte onzer eeuw, „la grande névrose", in 
de hand werkt, vóór alles, ieder middel aangrijpen om te 
voorkomen, dat onze eigen zenuwen op onnoodig harden 
proef gesteld worden door den angst onzer patienten. 

Er bestaat nog een reden, 'die het wenschelijk maakt den 
afschrik van het extraheeren onder het publiek te doen 
afnemen. Dagelijks komen we in en buiten de praktijk in 
aanraking met personen, die door den slechten toestand van 
hun kauwapparaat zichzelven tot last en hunne omgeving tot . 
afkeer zijn en wier maatschappelijke positie toch waarlijk 
het voortduren van dergelijke, feitelijk onhoudbare toestan-
den niet verklaarbaar maakt. Bijna steeds is het de angst 
voor het operatief ingrijpen, die den persoon in kwestie 
weerhoudt den tandmeester te laten doen, wat des tand-
meester's is. Menige dame zou geen oogenblik aarzelen in 
bestaande lacunes in haar gebit te laten voorzien, als zij 
even gemakkelijk kunsttanden kon aanschaffen als een 
nieuwen wintermantel. 

En zoo zien we dus, dat menschelijkheid te eener en het 
fysiek en materieel belang van den dentist ter andrer zijde 
zich vereenigen tot een memento, dat we het gebruik 
van anesthetica niet mogen verzuimen om redenen, die 
zich niet gronden op het eventueel gering effect hunner 
aanwending. 
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Terwijl ik hoop door het voorgaande de herinnering te 
hebben verlevendigd aan zaken, die ons allen bekend zijn, 
maar licht vergeten worden, ben ik thans genaderd tot het 
motief, dat mij dreef het onderhavige thema te kiezen. 
De proeven, die ik tot dusverre nam met een paar lokaal-
anesthetica, gaven me wel redenen tot tevredenheid, maar 
toch moest het verlangen opkomen naar een middel, waaraan 
niet de nadeelen kleven eigen aan die, waarmede ik experi-
menteerde. Daar het echter vrij bezwaarlijk is in een kort 
tijdsverloop een proef te nemen met velerlei anesthetica in 
een nog niet zeer uitgebreide praktijk, wensch ik door het 
mededeelen mijner (trouwens bescheiden !) ervaringen omtrent 
een sedert kort ontdekt anestheticum, het Eucaïne, de 
collega's aan te sporen hunne eventueele bevindingen op 
dit gebied ter kennis te brengen. 

Tevens mogen eenige opmerkingen omtrent de techniek 
der aanwending hier plaats vinden, waarbij ik op den voor-
grond kan stellen, dat de lokaalanesthesie door Eucaïne 
op dezelfde wijze wordt verkregen als door Cocaïne n.l. door 
subgingivale injectie. (Zie Scheff, Handbuch der Zahnheil-
kunde II, 2, pag. 291.) De spuit dient goed te function-
neeren, dus de piston moet nauwkeurig tegen den wand 
van het reservoir te sluiten. 

De volgende proef bewijst of de spuit al dan niet goed is. 
Wanneer men bij het nieuwe spuitje het uitvoerkanaal 
afsluit met den duim en dan den zuiger uittrekt, moet 
door den atmosferischen druk de piston weer geheel in het 
thans luchtledig reservoir worden gedreven. Gebeurt dit 
niet, dan is een van beide mogelijk, bf de spuit lekt, waar-
door lucht intreedt resp. vloeistof kan ontwijken èf de zuiger 
sluit àl te vast, wat de manipulatie in de praktijk bemoeilijkt. 
Is na eenig gebruik de zuiger uitgezet door vocht, dan zal 
de proef niet meer zoo licht gelukken, maar toch krijgt 
zelfs dan bij een goede spuit de aansluiting van den zuiger 
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tegen den wand van het reservoir niet het karakter van 
een hinderlijke wrijving. 

Een uitstekende spuit is die naar Dr. BLEICHSTEINER, 

waarbij het me echter herhaaldelijk is voorgekomen, dat 
spuiten van Duitsch maaksel slecht geconstrueerd bleken, 
zoodat ze de zooeven beschreven proef niet konden doorstaan. 
Ik wendde me dus rechtstreeks tot Dr. BLEICHSTEINER, die 
op hetzelfde bezwaar gestuit' was, maar me het adres van 
JOZEF LEITER, IX Mariannengasse Il, te Weenen aan 
de hand deed, wiens spuiten wel duurder zijn, maar 
nooit in den steek laten, wat me na veelvuldig gebruik 
juist bleek. 

Verder dient men wel te letten op de capaciteit van het 
reservoir, daar sommige 1 gram en andere 2 gram vocht 
opnemen; onbekendheid met deze omstandigheid zou licht 
tot onaangename gevolgen kunnen leiden. 

Men zorge er natuurlijk voor spuit en injectiemateriaal 
evenals ook het operatieveld zooveel mogelijk aseptisch te 
houden. Platina-iridium canules zijn voor dit doel uitstekend, 
daar ze uitgegloeid kunnen worden. Wanneer men geen 
platina canules gebruikt, dient men wél te zorgen, dat de 
canule na gebruik terstond geruimen tijd in een desinficiens 
gelegd wordt, waarbij ook de binnenzijde van het holle 
naaldje met de vloestof in aanraking moet zijn. Koken is 
misschien minder aan te raden wegens de vormverandering, 
die de caoutchouk bij de verwarming kan ondergaan. 

De injectie-vloeistof zelf moet eveneens steriel zijn, 
wat men het best bereikt door voor het gebruik te koken; 
tevens heeft dit het voordeel, dat het warme vocht gemaklijker 
door de weefsels wordt geabsorbeerd en het onaangename, 
scherpe gevoel bij het doordringen van het anestbeticum 
vermindert. Ook kan men een geringe dosis carbol aan de 
vloeistof toevoegen, zonder dat dit afbredk doet aan de 
werkzaamheid van het middel. 



242 	Iets over extracties onder lokale anesthesie. 

Het steriliseeren van het operatieveld zal wel altijd het 
zwakke punt blijven in het streven naar volledige asepsis, 
wegens de daarmee in de mondholte verbonden .moeielijk-
heden. Het afwisschen van de gingiva enz. met 5 % ac. 
phenyl. *) of, beter nog, waterstofsuperoxyd, kan van nut zijn, 
ook om te verhoeden, dat tijdens de extractie septisch materiaal 
in de weefsels wordt geperst, waar licht zwelling op volgt. 

De wel geringe, maar toch onaangename pijn bij het 
binnendringen van bet naaldje in het tandvleesah kan men 
wegnemen door vooraf de injectieplaats te penseelen met 
een 10 % Cocaïne (misschien ook Eucaïne) solutie of bespui-
ting met Chlooraethyl 

Men kan de inspuiting als goedgelukt beschouwen, als 
de gingiva een witte tint aanneemt. Lukt dit niet gemakkelijk, 
doordat het weefsel te strak is om de injectievloeistof maklijk 
te laten doordringen, dan steekt men den naald eerst iets 
dieper en trekt hem dan een weinig terug, waarna men 
ziet, dat de opname sneller en beter geschiedt. 

Nog wil ik er op wijzen, dat men bij injectie aan de 
linguale zijde van de onderkaak juist onder de Landhalzen 
vaak een verdikten zoom aantreft. Steekt men nu het naaldje 
hierin, dan treedt licht de punt aan de onderzijde van den 
zoom weer naar buiten, zoodat, als men het operatieveld 
niet goed in 't oog houdt, men in de mondholte inplaats 
van in het tandvleesch spuit. 

Wat betreft de antiseptis der extractie-instrumenten — 
een ouder collega deed mij onlangs het idee aan de hand 
om onmiddelijk voor de operatie den tang vrij sterk te 
verwarmen boven een kleine Bunsenbrander; men kan de 
vlam aan de binnenzijde tusschen de bekken door laten 
spelen. Bedoelde collega beweert na toepassing van dit 

*) Oorspronkelijk schreef ik 10 % ac. phen.; dit was natuurlijk een lapses 
Galami. 
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eenvoudig middel veel minder last te hebben van oedema-
teuze zwellingen dan vóór dien tijd. 

En thans ben ik genaderd tot een bespreking van mijn 
resultaten bij het gebruik van Eueaïne. Ik wensch echter 
mijne proeven niet met den wijdschen naam van "statistiek'' 
te . betitelen ; trouwens, het aantal gevallen is daartoe veel 
te gering, reden waarom de conclusies, die ik ga trekken, 
ook niet als wetten van Meden en Perzen zijn te beschouwen. 

De reden, die mij noopte dit anestheticum te beproeven 
is, dat de nevenwerkingen na injectie van Cocaïne zich bij 
sommige patienten op zeer onaangename wijze doen bemerken. 
Duizeligheid, hartkloppingen, een beklemmend gevoel, in 't 
algemeen urenlange hoofdpijn en onwelzijn zag ik eenige 
malen volgen op de injectie van zelfs zeer geringe hoeveel-
heden Cocaïne. Met blijdschap dus begroette ik het Eucaïne, 
waaraan geen nevenwerkingen als zooeven bedoeld werden 
toegeschreven. Eenige bekendheid omtrent het nieuwe middel 
mag ik bij mijn lezers veronderstellen. De voordeelen van 
Eucaïne boven Cocaïne heeten te zijn: dat het geen nadee-
ligen invloed op het hart uitoefent, dat de anesthesie langer 
duurt en zich verder uitstrekt, dat de hoeveelheid Eucaïne 
die verdragen wordt, veel grooter is, dan bij Cocaïne en 
dat de oplossingen helder blijven ook zonder toevoeging 
van carbol of salicylzuur. 

In 't algemeen kan ik zeggen, dat het Eucaïne deze 
eigenschappen wel degelijk bezit. De algemeen toxische 
werking van het Eucaïne is veel geringer dan bij Cocaïne ; 
hoogst ; zelden klaagden de patienten over onmiddellijke of 
latere nevenwerkingen. 

Dat de anesthesie vrij lang duurt heb ik ook opgemerkt; 
echter schijnt ze iets later in te treden dan bij Cocaïne, 
z66 zelfs, dat ik bij 't begin mijner experimenten soms de 
extractie reeds had verricht vóór de analgesie aanving. 

Of de werking van het Eucaïne zich over een grooter 
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oppervlakte uitstrekt dan bij Cocaïne kan ik echter niet 
met zekerheid zeggen. Wel moet ik hier aanraden niet naar 
uitgebreide analgesie te streven door injectie in de bucco-
gingivale plooi, zooals soms wordt aanbevolen. Wel vond 
ik niet, dat, zooals bij Cocaïne in dit geval, bijna steeds alge-
meene verschijnselen optraden, maar zeer belangrijke oedemen 
bleven dan niet uit. En daar een onwelkome nevenwerking 
van het Eucaïne toch reeds bestaat in oedemateuze zwellingen 
na de inspuiting, in het waarlijk niet noodig het verschijnen 
hiervan te provoceeren. Bijna steeds wordt men verrast 
— ofschoon niet verheugd — door zwelling van het gezicht 
na injectie van Eucaïne. En ik kon er niet in slagen om 
door scarificatie van de gingiva of door uitdrukken van het 
overtollig Eucaïne na punctie met de injectienaald deze 
opzetting steeds te voorkomen. En waar de asepsis vóór en 
tijdens de extractie zoo volkomen mogelijk was en ook 
beleediging van het periost door de injectienaald volstrekt 
buiten gesloten was, lijkt toch de aanwezigheid van een 
surplus aan Eucaïne in het tandvleesch de eenige aanneme-
lijke verklaring voor het optreden der oedemateuze aandoening. 

Echter kan de keus tusschen een pijnlijke operatie en 
een pijnlooze aanzwelling daarna m i. toch niet moeilijk zijn. 

De hoeveelheid Eucaïne, die men kan inpuiten, is belangrijk 
grooter dan bij Cocaïne en dus kan men grootere operaties 
verrichten, zonder dat men voor algemeene verschijnselen 
behoeft te vreezen. KIESEL geeft aan, dat men 2 gram 
Eucaïne kan injiceeren tegen 0,01 gram Cocaïne. Als maximaal 
dosis bij het gebruik van Cocaïne vond ik vermeld bij 
HIOLLäNDER en SCHNEIDEMiiHL en bij BLEICHSTEINER resp. 
0,02 gr. en 0,05 gr. van een 5 % oplossing. BÄUME gebruikt 
hoogstens 0,5 gram van een 10 % solutie, terwijl de 
"Scientific American" aanraadt 0,02 gr. niet te overschrijden 
als men 2 % oplossingen injicieert. In elk geval zijn de 
genoemde bronnen het er dus over eens, dat de hoeveelheid 
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in te spuiten Cocaïne 50 m. g. pro dosi niet te boven mag gaan. 
Om nu van andere proefnemers niet te spreken, ver-

wijs ik naar bijgaand lijstje, waaruit men kan zien, dat 
de grootste hoeveelheid die ik in ééns inspoot 3 gr. eener 
10 % oplossing bedraagt, wat dus vertegenwoordigt 300 
m. g. Eucaïne of 6 maal zooveel als het zooeven genoemd 
bedrag aan Cocaïne. En in geen enkel geval kon ik nagaan, 
dat het middel den patient slecht bekwam. 

Het is me verder gebleken, dat de Eucainesoluties, ook 
zonder toevoeging van carbol enz., niet troebel worden; 
slechts had ik eenige moeite het Eucaïne in koud gedistil-
leerd water in verhouding van 1 : 10 op te lossen; als men 
echter de solutie kookt is de oplossing volkomen en het 
Eucaïne kristalliseert dan niet weer uit. 

Omtrent de pijnstillende werking verwijs ik ten slotte 
nogmaals naar het bijgaand lijstje, waarin men het oordeel van 
den patiënt vindt vermeld, uitgesproken onmiddellijk na de 
extractie, zonder dat ik op die uitspraak heb geinfluenceerd. 
Me duukt, dat over 't algemeen dit oordeel wel zóó gunstig 
luidt, dat het degenen onder de collega's, die vaak grooten 
angst voor extractie bij hunne patiënten opmerkten, wel 
kan animeeren Eucaïne bij hunne operaties te gebruiken — 
voor zooverre ze zich niet bedienen vaneen beter middel 
en in dit geval houd ik, en zeker velen met mij, me voor 
mededeeling sterk aanbevolen. 

IN l 	 


