
Over Formageen. 

Voordracht gehouden in de Vergadering der N. T. V. 

op Zondag 28 Maart 1897 door den heer 

T. C. A. BbLGER. 

_Dames en Heeren 

Toen ik het plan opvatte een nieuw middel uit onzen 
artsenijsehat te bespreken, weifelde ik of ik als voermiddel 
mijner gedachten zou kiezen een voordracht te dezer plaatse, 
dan wel mij zou bepalen tot het eventueel doen opnemen 
van een artikel in het T. v. T. En al pleitte ook als van 
zelf de overweging van mijn zeer bescheiden persoonlijke 
rol bij het behandelen van mijn onderwerp er voor om kort 
en bondig in ons tijdschrift mijne ervaringen mee te doelen 
— toch moge het u niet verwonderen, dat ik me voor een 
bijdrage in deze zitting der Vereeniging heb aangemeld. 
Het zij me vergund u de reden hiervan te ontvouwen. 

Meer dan eend is het gebleken, dat de samenstelling van 
den agenda onzer vergaderingen volstrekt geen criterium 
behoeft te zijn voor het meer of minder belangwekkende 
en leerzame van de vergadering in kwestie ; m.a.w. dikwijls 
gebeurt het, dat een bijeenkomst, met een a, priori oogen-
schijnlijk weinig interessant programma, door de discussies 
geworden is tot een recht profijtelijke gebeurtenis. En dat 
gaf mij moed om met het aangekondigde onderwerp in uw 
midden op te treden, een onderwerp, dat als zoodanig niet 
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van actueel en groot belang ontbloot is, maar dat zich in 
misschien veler oogen licht beter had geleend tot uitgangs-
punt van een excerpeerenderwijs opgesteld artikel. Het is echter 
mijn stellige overtuiging, dat een bespreking in den boezem 
onzer vergaderingen beter licht doet vallen op de verschillende 
zijden van de vraagstukken, dan het geval kan zijn, wan-
neer de onderwerpen uitsluitend tot ons komen in de kolommen 
van het Tijdschrift. Wel weet ik, dat een vruchtdragende 
discussie zich niet steeds laat uitlokken, maar ik wil de 
kans niet voorbij laten gaan om, zooals men zegt, het geluk 
de hand te bieden. 

In elk geval hoop ik van harte, dat deze mijn bescheiden 
bijdrage menigen collega, die zich misschien laat afschrikken 
door het schijnbaar weinig interessante van - of wel door het 
weinig persoonlijke bij het te behandelen onderwerp, tot 
eindelijk optreden moge prikkelen, opdat het getal der 
werkelijk aktieve leden zoo groot mogelijk mag worden. 
En dan kan het dunkt me niet anders of het aantal van hen, 
die. trouwe bezoekers der vergaderingen mogen heeten, zal 
belangrijk toenemen, immers het is een bekend verschijnsel, 
dat men zich te meer voor de zaken gaat intresseeren, naarmate 
men er zelf grooter deel aanneemt. Dit is opwekkend voor 
de invidualiteit en opwekkend voor het vereenigingsleven 
tevens. 

Terwijl ik door het voorafgaande hoop mijn optreden in 
uw kring te hebben gerechtvaardigd, wensch ik thans uwe 
aandacht te vestigen op een nieuw middel ter behandeling 
van zieke tanden, het ijFormageen" van den tandarts 
ABRAHAM uit Konitz (West-Pruisen). Zooals men uit den 
naam reeds zal hebben opgemaakt, is er hier sprake van een 
preparaat, waarbij het Formol een belangrijke, ja de hoofd-
rol speelt en de uitgang «— geen" van het genoemde 
woord maakt het waarschijnlijk, dat we te doen hebben 
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met een formaldehyd-vormer. En daar deze conjectuur juist 
is, zij het me vergund eerst eenige woorden te wijden aan 
de positie, die de heer ABRAHAM met betrekking tot het 
formaldehyd inneemt. 

De eigenschappen van het formol mag ik als bekend 
veronderstelllen, *) en we weten dus, dat het sterk kaustisch 
vermogen een eigenschap is, waardoor het gebruik van het 
Formaldehyd wel niet is gecoutraïndiceerd, maar die toch tot 
behoedzaamheid maant. Daarom is het ook niet onlogisch 
groote voorzichtigheid te betrachten bij het met Formol 
uitwasschen van wortelkanalen na pulpaexstirpatie, opdat 
niet een periostitis het gevolg zij van het ev. dringen van 
het antisepticum door het foramen apicale. Want al geloof 
ik met de Marion (loc. cit.), dat er niet veel gevaar is, dat 
na de behandeling de dampspanning van het Formol in het 
wortelkanaal verderfelijkeu invloed zal hebben, toch is het me 
voorgekomen, dat ik periostaandoeningen wel degelijk aan 
minder voorzichtig manipuleeren met het formol lijdens de 
wortelbehandeling mocht en moest toeschrijven. 

Trouwens ik kan ook niet inzien, waarom we na exstirpatie 
van een pulpa, waarop het ac arsen. over haar geheele 
uitgestrektheid heeft ingewerkt, zulke krachtige desinficientia 
behoeven te gebruiken. We hebben dan toch te doen met 
een steriele pulpa en kunnen dus met een aseptisch reinigings-
middel, b.v. een zwak antisepticum, volstaan. 

Daarom kan ik de nabehandeling bij zieke tanden met 
Formaline (aldus noemt ABRAHAM de 40%; Formol dehyd-
oplossing) dan ook niet z66 sterk aanbevelen als genoemde 
collega doet en om dezelfde reden is m. i. ook bij periodontitis 
de formaline-therapie niet als een panacee te beschouwen, 
hoewel het groote nut van dit middel me bij verschillende 
gelegenheden gebleken is. 

Een eigenaardige methode is echter die, waarbij Formaline 

*) cf. Tijdschrift voor Tandheelkunde III, 3, blz. 123. 
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en waterglas achtereenvolgens in het wortelkanaal gebracht 
worden, waardoor een geleiachtig precipitaat gevormd 
wordt, dat het geheele wortelkanaal opvalt en waaruit 
voortdurend gasvormig Formaldehyd ontwijkt, dat de om-
geving steriliseert zonder sterke reactie te provoceeren. 

Een ander materiaal ter wortelvulling is volgens ABRAHAM 

bijna volkomen vertrouwbaar en wel een cement, welks 
poeder bestaat uit 25 deelen gips, 0,25 sublimaat en 0,5 
karmijn eu de vloeistof uit ae sulfur 1,0, formaline 2,0 en 
aq. destill 3,0. Deze wortelvulling wordt geappliceerd, 
wanneer men meent, dat het gevaar voor periodontitis 
geweken is. 

Het voorafgaande kan een denkbeeld geven van de wijze 
waarop de heer ABRAHAM zich van het Formaldehyd bedient, 
waaromtrent de laatste mededeelingen verschenen in October 
'96. Reeds toen beweerde hij een methode te hebben gevonden, 
die hem in staat stelt iedere pulpitis met behulp van Formal-
dehyd in een enkele zitting zonder pijn te genezen en nog' in 
dezelfde maand verscheen van zijn hand een artikel in het 
ijZahnrztliche Woehenblatt", dat ik als volgt vertaal : 

De buitengewone werking van het Formaline (uit Schering's 
fabriek), een 40 procents oplossing van Formaldehyd in water, 
op de pulpa in ieder stadium van ontsteking, is betoogd 
door alle autoren, die het middel hebben gebruikt en hunne 
resultaten hebben bekend gemaakt, maar jammer genoeg 
verbood de menschelijkheid de behandeling van pulpitis met 
dit preparaat. Het formaldehyd n.l. veroorzaakt bij applicatie 
op slijmvliezen en ook op de pulpa een onverdragelijk 
brandend gevoel, dat gedurende verscheidene uren met 
onverminderde hevigheid aanhoudt. Het kwam er dus op 
aan het Formaldehyd z66 te vermengen of het zoodanigen vorm 
te geven, dat de weldadige werking geheel tot zijn recht 
komt, maar de ongewenschte pijn achterwege blijft en 
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ik kan zonder overdrijving zeggen, dat ik na lang, 
rusteloos zoeken en iexperimenteeren, geheel en al aan deze 
voorwaarden heb kunnen voldoen. 

In het Formageen toch bezitten we nu een middel, dat op 
de eenvoudigste, bijna ideale, wijze werkt bij elk geval van 
pulpitis van af de pulpa irritatie tot de hevigste snppuratie. 
Men heeft op de geaffecteerde pulpa slechts wat Formageen 
te leggen, kan den tand dadelijk definitief vullen en hij 
is voorgoed pijnloos en geschikt voor de kauwfunctie. In 
ca. 150 gevallen leed ik geen enkele maal échec. In het 
vervolg vau dit artikel zal ik een idee geven van 13 met-
hode van bereiding en de daaruit voortvloeiende wijze van 
inwerking. 

Nadat ik systematisch, maar met geheel negatief resultaat, 
alle denkbare anaesthetica en analgetica onder het Formaline 
had gemengd en met even onbevredigeuden uitslag deze mid-
delen met formaldehyddampen had verzadigd, kwam ik op 
de gedachte, een preparaat samen te stellen, dat zoodanige 
geaardheid zou moeten bezitten, dat na applicatie op de 
pulpa langzamerhand zich formaldehyd kon ontwikkelen en 
in den status naseens op de pulpa inwerken.  

Ik ben op deze gedachte gekomen naar aanleiding van het 
door Dr. SCHLEICH uitgevonden en door de firma SCHERING iu 
den handel gebracht preparaat ',Gluton nadat ik, ofschoon 
met weinig resultaat, beproefd had er ontstoken pulpae mee 
te overkappen. Naar aanleiding mijner proeven moet ik 
veronderstellen, dat Glutol op de zieke pulpa niet dezelfde 
werking heeft als op andere ontstoken weefsels, omdat het 
niet in staat is de zich vormende sereuze en etterige vloei-
stoffen en de soms ontwijkende gassen op te nemen. Ik had 
tijdens mijn jarenlange werkzaamheid de ervaring opgedaan, 
dat in alle gevallen waarin men medicamenten in de tanden 
appliceert, de vorm van een licht cement de meest geschikte 
is. Ik schrijf dan ook de voortreffelijke werking van JOHN 
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WESS'LER'S Pulpol op de geirriteerde pulpa, en ook van 
van FLETCHER'S Artificial Dentine, nevens hun overige eigen-
schappen, vooral toe aan hun buitengewone porositeit. Ieder 
collega kan gemakkelijk de juistheid van deze zienswijze 
controleeren door ac. arsen of kobalt met gips te ver-
mengen en dit gipscement op de pulpa te leggen inplaats 
van de tot dusverre gebruikelijke pasteuze vorm. Wel heeft 
dit cement met kaustische werking 8-10 dagen noodig 
om de pulpa te devitaliseeren, maar de pijnlijke complicaties 
blijven geheel uit. 

Ik ging dus uit van het denkbeeld, dat ook het Formai-
dehyd-ontwikkelend preparaat, waarnaar ik zocht, liefst een 
niet te hard cement moest zijn. Ik koos onder de middelen 
van dien aard, waarvoor ik te beschikken had, een cement-. 
soort, die ik reeds lang gebruikte voor temporaire vullingen 
als onderlaag, waarvan het poeder in hoofdzaak uit een 
fijn kalk bestaat, door het branden van marmer verkregen, 
terwijl Eugenol het voornaamste bestanddeel van de vloeistof 
is. Door het vermengen van deze beide bestanddeelen toch 
verkrijgt men een zeer goed te gebruiken, niet te hard 
cement en ik vermoed, dat Pulpol wel ongeveer op dezelfde 
wijze zal worden gemaakt. 

Dit Eugenol-kalk-cement dus vormde het uitgangspunt 
mijner proeven. lk leidde in de vloeistof versch ontwikkeld 
Formaldehydgas tot verzadigens toe en drenkte het poeder 
met zwavelaether, die ook met Formaldehyd was verzadigd. 
De vloeistof zoowel als het poeder bevat nu Formaldehyd 
zoodanig, dat men de lucht er van bijna niet kan bemerken. 
Mengt men echter poeder en vloeistof dooreen, dan kan 
men duidelijk de zwakke lucht waarnemen van het gas-
vormige Formaldehyd, dat zich door de temperatuursver-
hooging bij de scheikundige inwerking langzaam ontwikkelt. 

Formageen is dus een preparaat, dat men mengt op de 
wijze der cementen en dat, als men- het op de pulpa 
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applieeert, Formaldehyd in den status nastens aan het zieke 
pulpa weefsel afstaat. De werking van dit formaldehyd iu 
statu nascendi is totaal pijnloos, maar afdoend. 

Tot zoover de samensteller van dit zoo veelbelovende 
middel. De vraag bleef voor mij nu nog slechts of de 
beloften ook werkelijk vervuld zouden worden als de nieuwe 
artsenij door anderen dan den uitvinder werd geappliceerd, 
iets dat bij 't eerste gezicht een fysieke onmogelijkheid 
schijnt, maar in onzen reclamemakenden tijd toch wel 
het geval zou kunnen zijn, en tot zoo lang wilde ik het 
experimenteeren met mijne patiënten achterwege laten. 
Toen echter in de "Odontologische Batter" door een paar 
onpartijdige proefnemers verslag werd gegeven van goeden 
afloop der Formageen-therapie in oogenschijnlijk hopelooze 
gevallen, achtte ik me gerechtigd ook mijn licht te gaan 
ontsteken aan het vuur dat AuaeFrAM-Prometheus uit den 
tandheelkundigen hemel had geroofd. 

Echter mag ik niet verzwijgen dat niet ieders ervaringen 
met Formageen van de aangenaamste zijn ; het eerste nummer 
toch van den "Zahntechnischen Reform" van dit jaar brengt 
de tijding van een expositio pulpae, die na behandeling met 
Formageen in verloop vau eenige weken zich tot een hevige 
periodontitis met vaeillatio dentis ontwikkelde. 

Was dit bericht eerder te mijner kennis gekomen, wellicht 
had het mij nog van proefnemingen weerhouden en dit 
zou, naar ik nu inzie, jammer geweest zijn. 

Bij eerste vermenging van de constituentia van het mij 
gezonden monster Formageen voorspelde ik me van het 
gebruik niet veel goeds. In plaats toch van de verwachte 
zeer plastische massa, kreeg ik den indruk als of tusschen 
spatel en glasplaat zich een knarsende, eenigszins korrelige, 
zanderige massa bevond en ik vreesde dus, dat de scherpe 
partikeltjes, die ik duidelijk meen te hebben kunnen waar- 
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nemen, de blootliggende pulpa zouden kunnen irriteeren. 
Een tweede omstandigheid, die mijn argwaan gaande maakte, 
is, dat in afwijking met hetgeen beweerd was, het Formageen-
cement niet alleen niet in eenige minuten, maar zelfs na 
vele uren niet hard wordt, zoodat ik reeds voSeir mijn 
proeven in vivo begreep, dat na het appliceeren van het 
Formageen op de pulpa er geen sprake van kon zijn met 
de eigenlijke vulling te wachten tot de beschuttende forma-
geenlaag zoodanige consistentie zou hebben, dat de pressie 
bij 't vullen zou worden vermeden. Ik besloot dus, experi-
menti causa, een geval uit te kiezen, waarbij m i. extractie 
geïndiceerd zou zijn en dan patiënt zelven de keuze te laten, na 
hem eerst omtrent den mogelijken afloop te hebben ingelicht. 

Dit geval nu bood zich aan in de vorm van een Ben molaar 
in de benedenkaak , waar caries distaal chronische pulpitis 
had veroorzaakt. Ik zag geen kans cofferdam aan te leggen, 
wat bij de geweldige salivatie toch eerste vereischte was 
voor het welslagen van een eventueele devitalisatie en ex-
stirpatie der pulpa. Ik excaveerde dus de holte zoogoed en 
zoo kwaad als 't ging en, dit moet ik bekennen, 't ging 
niet heel goed wegens de excitatie van den patient en 
het werken op gevoel-af, waardoor het vermijden van de 
reeds geëxponeerde pulpa niet steeds mogelijk was. Mijn 
plan was nu om Formageen, waarover een metalen kapje, 
aan te brengen, en dan snel de holte met guttapercha af 
te sluiten, wat ik dacht te kunnen doen, terwijl rolletjes 
watten het vocht een oogenblik tegenhielden. Daar ik echter 
bedacht, dat het hier tbeh een hopeloos geval gold, besloot 
ik nog op 't laatste oogenblik liever met koperamalgaam 
te vullen en ik vrees, dat dit besluit in vereeniging met het 
speeksel, dat zich in weerwil van alle moeite toch onder 
het Formageen mengde, den ongunstigen afloop heeft bewerkt, 
daar de holte voor een definitieve vulling, wegens de reeds 
vermelde redenen, eigenlijk niet voldoende was gevormd. 
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Na verloop van 14 dagen toch kwam patiënt terug met 
pijn ; 12 dagen was de kies rustig geweest, toen had de 
vulling naar mij bericht werd geen knoei gekregen" en 
de kiespijn was teruggekomen. Bij onderzoek bleek de 
vulling losgeraakt te zijn. Na extractie en sectie vertoonde 
makroskopisch de molaar een hevig ontstoken pulpa. 

Ik heb dit geval breedvoerig besproken omdat het deel 
uitmaakt van het drietal onder een totaal van twintig met 
Formageen behandelde pulpitides, die met extractie eindigden. 
N°. 2 der mislukte gevallen gaf eveneens reeds direkt een 
ongunstige prognose; hier toch gold het een eerste molaar 
beneden, waar de taak bestond in het vullen van een 
disto-cervikale caviteit bij pulpitis en belangrijken speeksel-
vloed. Na vier dagen werd de toestand voor patient onhoud-
baar en de kies viel der tang ten offer. 

Het derde échee betreft een bicuspis, waar de behandeling, 
lege artis geschied was, maar het weer optreden van de 
pulpitis maakte het verwijderen van den k welgeest nood-
zakelijk. En dit is het eenige geval, waar formageen zijn 
werking miste, zonder dat in.i. bijzonder ongunstige om-
standigheden aansprakelijk kunnen worden gesteld. 

Wat de verdere reeks van gevallen betreft, zal ik de 
aanvechting weerstand bieden om deze één voor een te 
beschrijven, maar slechts enkele releveeren om te doen zien, 
dat niet altijd de geringheid der ontsteking verklaring kan 
geven van het succes. Terloops zij hier aangestipt, dat de 
jongste behandeling van 11 Maart en de eerste van 2 
Januari dateert en dat in 14 van de 17 gevallen de 
patiënten mij mondeling of schriftelijk het ophouden der 
pijn hebben doen weten, en dit laatste feit geeft mij moed 
te veronderstellen, dat niet slechts het wegblijven der patiënten 
mij datgene heeft doen hopen, wat ik gaarne wenschte. 

Den 15den Januari werd ik geraadpleegd over een geval 
van caries, uitgaande van 't foramen coecum van een eersten 
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molaar beneden, gecompliceerd door pulpitis. Bij excavatie 
kwam rijkelijk pus uit de pulpaholte te voorschijn. Therapie : 
warm carbolwater, droogleggen, Formageeu, metaalkap, 
koperamalgaam. Den 25sten  Januari kreeg ik bericht, dat 
alles in orde was. 

Hier had ik gelegenheid voor 't eerst te zien, dat mijn 
vrees voor irritatie van de pulpa, door de schijnbaar korrelige 
geaardheid van het cement ongegrond was. Zoodra toch het 
middel geappliceerd wordt, neemt men waar een soort van 
vervloeing tot een stroopachtige massa, gepaard gaande met 
een eigenaardigen glans, iets als bij hardwordende gips 
en ik stel me voor, dat deze plastische massa zonder veel 
druk of prikkeling zich zachtkens over het zieke pulpa-
weefsel heen strijkt. 

Benige malen bracht ik over de met aalkap, die drukking 
bij 't vullen moet verhinderen, nog een laagje fosfaatcement, 
maar kreeg den indruk alsof hierdoor een paar minuten of 
urenlang gevoeligheid werd veroorzaakt, die achterwege 
bleef als ik direct op de metalenkap amalgaam vulde, daar 
in dit geval de patiënten gewoonlijk reeds zonder pijn waren 
als ze de operatiekamer verlieten. 

Een geval van pulpapolyp werd na excisie van het in de 
caviteit gewoekerde weefsel eveneens met succes behandeld. 

Mijn conscience de métier gebiedt mij echter nog te 
vermelden, dat ik op 20 Januari een molaar behandelde 
met Formageen, die op 22 Januari nog geen hinder had 
veroorzaakt en toen op bespuiting met chlooraethyl reageerde ; 
later echter is er gedurende een halven dag pijn opgetreden 
en bij een onderzoek op 15 Maart i.l. was door ehlooraethyl-
aanspuiting geen pijn in den molaar op te wekken. Of de pulpa 
gangreneus is geworden, zal misschien de toekomst leeren. De 
overige gevallen, die ik na de formageen-behandeling onder-
zocht, bleken zich nog in een gevoelig pulpaweefsel te 
mogen verheugen. 
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Na de proeven, die ik tot dusverre nam, denk ik verdere. 
experimenten, behalve in enkele bijzondere gevallen, te laten 
rusten en een afwachtende houding aan te nemen om 
niet eventueel na jaar en dag overstelpt te worden door 
een drom van periodontitides, een verrassing, die des te 
onaangenamer zou zijn, daar een aanvankelijk welslagen er 
aan voorafging. 


