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De behandelings-methoden, sedert de eerste beschrijving 
der alveolaar pyorrhoea door FAUCHARD in 1746 zijn zeer 
talrijk, maar kunnen in twee groote klassen verdeeld wor-
den en wel chirurgische en medicamenteuze. FAUCHARD en 
JOURDAIN (1746) waren van oordeel, dat het beter is één 
tand, bij het begin der ziekte, op te offeren, dan een geheel 
gebit in gevaar te brengen. 

Omstreeks 1757 was het BOURDET en in 't begin onzer 
eeuw TOIRA.C, die zich tegen dit systematisch extraheeren 
verzetten en zij bevalen aan het excideeren van de gingiva in 
den vorm van een V met den top beneden resp. boven-
waarts, correspondeerend met den apex van den zieken tand. 
De driehoekige lap werd verwijderd en de geexponeerde ge-
deelten gekauteriseerd OUDET en MAGITOT keuren deze 
methode af wegens het noodzakelijk weefselverlies. 

Amerikaansche practici hebben deze methode gewijzigd 
door een incisie te maken, te beginnen van af den apex 
en de binnenzijde van de omgeslagen lappen te kauteriseeren. 
In 1888 demonstreerde Dr. Caurr een andere wijziging 
van deze operatie door een blad van een zeer dunne, rechte 
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schaar tusschen tand en tandvleesch te brengen ; een verti-
kale snede wordt dan gevoerd tot het einde van het geaf-
fecteerde deel. Met een kromme schaar worden de laterale 
lappen weggesneden tot zoo dicht mogelijk bij het eind van 
de loodrechte incisie ; langs het opengelegde deel wordt 
dan galvanokaustiek toegepast. Antiseptische mondspoelingen 
volgen. 

Verder dient vermeld de methode van Riem, die langs 
den wortel alle kalkdeeltjes wegschraapt en ook den alveolaar-
rand verwijdert, welke hij zegt dat bij deze ziekte "nekrotisch" 
wordt. 

BLAcm. van Chicago beveelt zelfs aan bij den apex in het 
tandvleesch een kromme incisie te maken met de kromming 
naar den tandhals, om gelegenheid te geven door deze 
opening tandsteen en alveolaarrand te verwijderen ; de wond 
wordt door suturen gesloten. 

YOUNGER van San Francisco kauteriseert, na verwijdering 
van den tandsteen, de iandvleeschtasch met een oplossing 
van chloretum zinei 1 :30 en, als dan de gingiva zich 
niet weer om den tandhals legt, wischt hij de binnenzijde 
van den tasch snel met een watje, gedoopt in zuivere ammonia 
liquida. Als de tandvleesehtasch zoo slap is geworden, dat 
bij het voorwaarts trekken van den lip de voorzijde der 
tand wortels door de neervallende gingiva onbedekt wordt 
gelaten, dan aarzelt hij niet om het tandvleesch weer in 
aanraking te brengen met den tand door linguaal en labiaal, 
als ook tusschen de tanden door, een zijden draad door de 
gingiva te halen en dan het tandvleesch om den tand vast 
te binden, waarbij men zorgt niet te hard te trekken, of 
de draad zou d66r het tandvleesch snijden. 

Onder de medicamenteuze behandelingswijze treedt die 
van MAGITOT (1867) op den voorgrond, waardoor hij beweert 
goede resultaten te hebben verkregen en waarbij tandreini-
ging, ae. chromieum, scarificatie van de gingiva, bloed- 
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zuigers (1) en tenslotte purgeermiddelen een groote rol spelen 
In 1881 gebruikte WITZEL, die de theorie omtrent het 

infectieuze karakter der alveolaarpyorrhoea opstelde, na het 
verwijderen van den tandsteen, spuitjes met fijne gouden 
canules om de pus-houdende tandvleeschtasschen uit te spoelen 
met de volgende vloeistof : 

kid. kal 5 gram 
ac. carbol. 
Chloret. zinei 
Alkohol aa. 25 
ae. hydrochlor 21 
Aq. destill. 10 
01. menth. pip. 5 M. filtr. 

In 1884 rieden MALASSEZ en GALIPPE, die een zeer 
nauwkeurige studie maakten omtrent deze ziekte, de gedeel-
telijke vernietiging aan van de tandvleeschtasschen, gevolgd 
door uitspoeling met sublimaat. 

WILLIAM H. ATKINSON wascht de tassehen uit met 
ac. sulfur. aromat, een oplossing van zuiver zuur 1 : 10. 

HARLAN, Chicago, gebruikte jodet. zinc. en gejodoform. 
aether en KIRK, Philadelphia, een solutie van aristol 1 : 10. 

Verder wordt door de geheele Amerikaansche school 
waterstofsuperoxyd gebruikt. 

CRAVENS heeft onlangs een uitstekende methode aanbevolen, 
nitras argenti, maar op een bijzondere wijze gebruikt, waar-
door men in staat is tot onder in de geinfecteerde taseh te 
reiken: Een zeer dunne platina draad wordt roodgloeiend gesto-
ken in gepulveriseerd nitr. arg. en dan snel door een alkohol-
vlam gehaald om het nitr. arg. te doen smelten aan den draad, 
waardoor men feitelijk een dun staafje nitr. argenti krijgt, 
dat we gemakkelijk in de tandvleeschtasschen kunnen schuiven. 

Met voorbijgang van andere middelen kunnen we zeggen, 
dat het voornaamste punt bij de therapie dezer aandoening 
de plaatselijke behandeling is, maar toch is het verbeteren 
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van den algemeenen gezondheidstoestand een factor, die in 
sommige gevallen van groot nut is. 

Wij zijn van plan een afzonderlijke bespreking te wijden 
aan de pathogenie van deze ziekte en wij voor ons beschou-
wen deze aandoening als een alveolaire infectie, identisch 
met het pathologisch proces der osteomyelitis, een alveolaire 
infectie veroorzaakt door staphylokokken, die op een gedispo-
neerden bodem de arthritische diathese doen ontstaan. 

De ziekte begint met ontsteking van het tandvleesch, 
gevolgd door periostitis van den alveolaarrand ; tenslotte, 
als hier het periost is vernietigd en het beenweefsel voor 
de infectie is blootgelegd, alveolitis, waarmee gepaard gaat 
periostitis, zoowel van het periost van de buitenzijde van 
den alveolus als van de binnenzijde, dus van het dentale 
ligament. 

WITZEL had reeds in 1881 de localisatie van de aandoening 
in den alveolus opgemerkt en sprak van "infectieuze 
alveolitis." 

Wat nu kan men doen met het oog op het zooeven 
gemeld verloop? Ten eerste den tandsteen _en het geinfec-
teerde deel van de alveole totaal verwijderen, tegelijk met 
de omringende weefsels en ten slotte het operatie-veld ener-
gisch desinfecteeren. 

Het eerste vereischte is het verwijderen van het tand-
steen. Deze operatie, die op 't eerste gezicht zeer gemak-
kelijk lijkt, beschouwen wij na een praktijk van zestien 
jaren, als een van de meest subtiele en moeielijkste operaties 
in de mondholte. Wij bedoelen natuurlijk niet het verwijderen 
van den zichtbaren tandsteen, maar de onzichtbare soort kalk-
afzettingen, die tot den apex van den tand kunnen reiken, een 
korrelige soort van tandsteen, die geleidelijk op het perice-
mentum aandringt, terwijl de alveolus geinfecteerd raakt 
en wordt opgelost, totdat de tand valt. 

Deze onzichtbare tandsteen nu, die tamelijk week kan 
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zijn en dikwijls slechts in mikroskopische hoeveelheid voor-
komt, moet worden verwijderd. Voor deze operatie zijn 
bizondere instrumenten nodig. Wij vinden die van CUSHING 
uit Chicago en die van RIGGS de meest geschikte. 

De verwijdering van deze subgingivale afzettingen moet, 
om volledig te kunnen zijn, niet slechts geschieden met 
instrumenten, waarmee men een trekkende, maar vooral, 
waarmee men een stootende beweging kan maken, wat bij 
de zooeven genoemde het geval is. Na korten tijd kan 
men door tussehenkonast van deze instrumenten de minste 
oneffenheid aan den wortel gemakkelijk voelen, en deze 
moet zorgvuldig worden weggenomen. 

Vooral op de approximale of laterale zijden van deU 
wortel is meestal de tandsteen het hardst en het moeielijkst 
te verwijderen en juist hier wordt hij het vaakst vergeten. 
Dikwijls denkt men de kalk linguaal en labiaal geheel te 
hebben weggenomen en toch houdt de suppuratie aan. Als 
men in deze gevallen gedurende eeuige minuten een propje 
watten terzijde van den tand tusschen tandvleesch en wortel 
perst om dit gedeelte bloot te leggen, vindt men tot zijn 
verbazing een kleine hoeveelheid tandsteen, welks verwijde-
ring de suppuratie geheel doet ophouden. Vooral voor deze 
soort kalk zijn de dunne instrumenten van CUSHING nuttig. 

Zoodra kleine stukjes tandsteen zijn losgemaakt, is het 
verstandig den wortel af te wasschen met waterstofsuperoxyd, 
niet zoozeer wegens de antiseptische eigenschappen, maar 
vooral om de borrelende werking van dit middel, waar-
door de kleinste losgemaakte deeltjes naar de oppervlakte 
worden gebracht, die anders hij verblijf in den tandvleesch-
tasch een uitgangspunt voor nieuwe conerementen zouden 
kunnen vormen. 

Nu dient de alveolaarrand te worden afgeschraapt; wat 
men kan doen met dezelfde zooeven genoemde instrumenten, 
waarbij men den geheelen tand rondgaat als de gingiva 
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overal los is, maar anders slechts dáár, waar zich de tand-
vleesehtasschen hebben gevormd, 

Meestal gebruiken wij geen cocaïne, daar de patienten 
bijna niet over pijn klagen; het optreden van pijn beschou-
wen we als een bewijs dat het gezonde of tenminste minst 
geaffecteerde deel is bereikt. 

Tenslotte wordt nog eenige malen waterstofsuperoxyd 
aangewend, waarna we overgaan tot het kauteriseeren met 
geconcentreerd acid. sulfuricum op de volgende wijze : De 
tandvleeschtaseh, waaruit men het zieke deel heeft wegge-
schraapt, wordt goed uitgedroogd; een platinadraad ter 
grootte van een kleine neurektoom wordt in het zwavelzuur 
gedoopt en zoover mogelijk tusschen tand en tandvleeseh 
geschoven, zonder echter te krachtig te drukken. Als de 
infectie belangrijk is, aarzele men niet twee of drie maal 
het zuur op deze wijze aan te wenden. 

Nu spuit men uit met een oplossing van bicarbon. sodae. 
Elke tandvleeschtaseh wordt op dezelfde manier behandeld 
en de patient voor eenige dagen weggestuurd. Men lette 
vooral op het volgende : om het tandvleesch van den onder-
kaak te kauteriseeren moet men den patient rechtop zetten, 
maar bij het behandelen van den bovenkaak plaatst men 
den patient achterover, z66clanig, dat het diepste punt van 
de tasschen lager ligt, dan de tandhals, waardoor het 
middel tot op den bodem van de holte kan zakken. 

Als men zorgvuldig heeft geopereerd, ziet men bij de 
tweede zitting een grooten vooruitgang in den plaatselijken 
toestand : rondom vele tanden heeft de suppuratie geheel 
opgehouden en losse tanden zijn veel vaster gaan staan, 
Als de tandvleeschtasschen diep zijn en een groot getal 
tanden aangetast, kunnen verscheidene zittingen noodig zijn ; 
maar operateur zoowel als patient hebben de voldoening 
telkenmale een groote eerbetering waar te nemen, totdat de 
genezing volkomen is. 
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Natuurlijk kan men niet verwachten, dat, als de geheele 
alveolaarlamelle verdwenen is ze weer terug zal komen ; 
maar zelfs in deze gevallen kan een herhaalde aanwending 
van ac. sulf. met lange tusschenpoozen door cicatrixvorming, 
een contractie van het weefsel te weeg te brengen, waardoor 
de tand vaster gaat staan. 

Verschillende tegenwerpingen kunnen gemaakt worden 
tegen het gebruik van zwavelzuur. Men zou belangrijk 
weefselverlies kunnen vreezen met het oog op de energische 
werking. Dit zou zeker kunnen gebeuren als men er groote 
hoeveelheden van gebruikte. Maar wij aarzelen niet te zeggen, 
dat ieder medicus, specialiteit of niet, op de .beschrevene 
wijze kan kauteriseeren zonder het minste gevaar. In de 
negen jaar, sedert we deze methode in onze praktijk volgen, 
terwijl we ettelijke duizende gevallen behandelden, hebben 
we nooit het geringste ongeluk gehad. 

Een andere bedenking is deze : Daar zuiver ac. sulfur 
zoo sterk is, kan het de tandsubstantie gemakkelijk aan-
tasten. Dit heeft echter niet plaats en het zuivere zuur grijpt 
den tand veel minder snel aan, dan een verdunde oplossing, 
zooals de aromatische, die de sterkte heeft van één op 
tien. Wij hebben verscheidene gevallen van alveolaarpyorrhoea 
behandeld bij arthritische individuen met huidaandoeningen, 
bij wie zeer vaak de pyorrhoea terugkomt tegelijk met de 
huidziekte. Een geval, dat ik gedurende 6 jaren volgde, 
vooral is merkwaardig; hier toch bleven de tanden behouden 
door herhaaldelijk kauteriseeren, maar er bestaat niet het 
minste spoor van caries of van beleediging van den tand 
door het zuur. Men zou ook kunnen vermoeden, dat het 
zuur den tandhals zeer gevoelig maakt voor temperatuurs-
verschillen. Klinische waarneming echter heeft me geleerd, 
dat het gebruik van ac, sulfur. de tanden niet gevoeliger 
maakt, dan het verwijderen van groote massa's tandsteen. 
Hier toch speelt de graad van concentratie van het zuur 
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weer een groote rol. Als men het zuivere zuur in de 
tandvleeschtassehen brengt, vernietigt het spoedig de organi-
sche zelfstandigheden, ook de dentinefibrillen of zenuweinden, 
waarmee het in aanraking mocht komen, maar het anorgani-
sche weefsel blijft ongedeerd. Het verdunde zuur integendeel 
tast de organische weefsels niet aan, maar werkt energisch 
op de kalkzouten, waardoor de dentinefibrillen bloot gelegd 
worden zonder dat ze vernietigd zijn, wat verhoogde gevoe-
ligheid na zich sleept. 

Bovendien kan men bij het volgen van onze methode 
het contact van het zuur met den tandhals heel goed 
vermijden en zelfs hebben wij verschillende gevallen behandeld, 
waar de eerst zeer gevoelige tandhals na aan wending van 
ac. sulfur. veel minder sterk op invloeden van buiten 
reageerde. In elk geval is het voornaamste punt : den rand 
van den aangetasten alveolus zorgvuldig te kauteriseeren, 
waar het zuur dus dient te werken, niet slechts om het nog 
geinfecteerde weefsel te vernietigen, maar ook als een 
krachtig antisepticum en zelfs om kleine partikels tandsteen 
te ontkalken, die in de tandvleeschtasschen mochten zijn 
vergeten. 

Als de tandsteen geheel verwijderd en het tandvleesch 
met zorg gekauteriseerd is, moet men bij den patient 
op strenge mondbygiène aandringen. Tenminste tweemaal 
's daags, 's morgens en 's avonds, moeten de tanden worden 
geschuierd, met een meer of minder sterk poeder al naar 
gelang van de hoedanigheid van het tandsteen of de snelheid 
waarmee het zich afzet. 

Als de tandsteen in kleine hoeveelheid aanwezig is, 
schrijven we het volgende voor : 

Saccharine 0.002 gr, 
Menthol 1.0 
Ac. borie. 2.0 
Salol 4.0 
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Sap. medio. 	10.0 
Carbon. cal°. 
Carbon. magnes. aa. 20.0 
01. menth. pip. 	1.0 M. 

Als veel tandsteen aanwezig is en de patient zijn tanden 
niet zeer zorgvuldig poetst, voegen we aan dit poeder vijf 
h tien gram puimsteenpoeder toe .  

Als de tanden goed gepoetst zijn, moet men tweemaal 
's daags, 's morgens en 's avonds, zijn toevlucht nemen tot 
massage van het tandvleesch gedurende tenminste twee 
minuten telkenmale. Deze massage moet niet worden verricht 
met den schuier, maar met den wijsvinger. De patienten 
vinden deze bewerking met den borstel vaak te pijnlijk en 
masseeren dus totaal onvoldoende, terwijl ze met den wijs-
vinger zeer krachtig op het tandvleesch kunnen wrijven 
onder zoowel als boven, binnen zoowel als buiten de tandrij. 
Rij gezond tandvleesch geschiedt feitelijk deze massage door 
de wrijving der voedingsmiddelen en de circulatie in de 
gingiva wordt er door opgewekt. Maar we weten, dat juist 
het kauwen wegens de vaak hiermee gepaard gaande pijn 
door de lijders aan alveolaar pyorrhoea zooveel mogelijk 
wordt vermeden; zij schuwen vaste spijzen, korsten en hard 
brood. Het is echter bepaald noodig, dat ze zooveel mogelijk 
kauwen, zelfs verdient het aanbeveling, dat ze nu en dan 
gedurende eenigen tijd op een neutrale harde zelfstandigheid 
kauwen, als b. v. sommige harssoorten. 

Een zeer treffend voorbeeld van het gevolg van het 
ongebruikt laten van de tanden ziet men bij de honden. 
De jachthond, de straathond, die het eerste het beste been, dat 
hij kan bemachtigen, stuk bijt of tenminste er met kracht 
op .kauwt, heeft nooit alveolaar pyorrhoea of een kwalijk 
riekenden adem ; schoothondjes echter, die bijna nooit buitens-
huis komen en geen beentje mogen aanraken uit vrees voor 
darmaandoeningen, maar slechts zacht voedsel gebruiken, 
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verliezen allen hunne tanden door pyorrhoea en belangrijke 
foetor maakt zich kenbaar. 

Na de massage moet de patient antiseptische mondbaden 
gebruiken, wat een zeer belangrijk punt is bij de preventieve 
behandeling. Gedurende de behandeling moet de patiënt drie 
maal 's daags een mondbad nemen n.l. eens na iederen 
maaltijd en dat wel gedurende vijf minuten. Later is twee 
maal dagelijks voldoende n.l. 's morgens en 's avonds. 

Op de recepten schrijve men niet 'mondspoeling", want 
dan houden de patienten de antiseptische spoeling hoogstens 
misschien 30 seconden in den mond, wat totaal onvoldoende 
is; want wij mogen niet vergeten, dat ook de sterkste 
antiseptica, zooals sublimaat 1 : 1000, tenminste twee minuten 
in den mond moeten blijven om goede resultaten te geven. 

Wij schrijven altijd voor: ijnzondbaden" van vijf minuten 
op de klok af en wij leggen den patiënt uit, dat dit de 
eenige goede methode is. Wij bevelen vooral aan de oplos-
singen van ac. carbol 1 : 100 en van chloraal hydraat 1 : 100. 
Na 14 dagen zijn half procents oplossingen voldoende. 

Als resumé diene het volgende : De behandeling bestaat uit : 
ie. Het zorgvuldig verwijderen van tandsteen en geinfee-

teerden alveolaarrand. 
2.. Het kauteriseeren van de tandvleeschtasschen met 

zuiver ac. sulfur. 
3e. Slotbehandeling, bestaande uit een goede mond-

hygiene n.l. schuieren, massage en het voortdurend gebruik 
van mondbaden. 

C. B. 
(Vrij naar Dental Cosmos.) 


