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22. Dito, ander monster. 
Krimping 4 punten, randen open. 

23. Johnson en Lund. Extra amalgam. Datum wanneer gevijld 
onbekend. 

Krimping 5 punten, randen open. 
24. Legeering. (zilver 681, tin 251, goud 5, zink 1.) gevijld en 

gegloeid op 120° fahrenheit, 3 dagen, 7 Nov. 1896. 
Krimping 0 punten. randen volmaakt. 

Aan deze tabel behoeft niets te worden toegevoegd, 
zij spreekt voor zich zelf en een ieder doe zijn voordeel 
daarmede. 	 — v, — 

Uit de praktijk. 
Verslag uitgebracht in de Dental Society of the State 

of New-York. 

Het onderwerp, dat misschien het meest belangwekkende 
voor ons allen geweest is gedurende het afgeloopen jaar, is 
de kataphorese. Dit onderwerp vereiscbt boven alle anderen 
veel tijd ter bestudeering en ter proefneming teneinde het te 
beoordeelen met de zorgvuldigheid, die het waard is. Daar 
de commissie er niet den noodigen tijd aan heeft kunnen 
wijden en haar eigen bekwaamheid om het onderwerp 
nauwkeurig te bestudeeren wantrouwde, heeft zij met een 
aantal uitstekende vakgenooten briefwisseling gehouden, 
teneinde hun meening in te winnen omtrent de meest 
geschikte methodes om deze belangwekkende behandelings-
wijze toe te passen. Nadat we deze nasporingen reeds 
hadden aangevangen, hoorden we, dat voor de Society 
een lezing zou worden gehouden over dit onderwerp 
door iemand, die er een bijzondere studie van gemaakt 
heeft. Met het oog hierop en ook omdat de commissie 



196 
	

tlit de praktijk. 

niet doorkneed is in de electriciteitsleer, zullen we zeer 
kort zijn in onze opmerkingen omtrent dit onderwerp en 
slechts spreken over eenige punten in verband met de 
praktische toepassing der methode. 

Apparaat. — Als gevolg onzer briefwisseling vonden we, 
dat de meesten een of andere vorm van droge celbatterij 
gebruiken. Dr. LITCH uit Philadelphia, Dr. M. L. RHEIN 

uit New-York, Dr. S. loBsEmari uit New-York en Dr. 
L. E. LUSTER uit Dayton, Ohio, waren de eenigen, die 
verklaarden dat ze de voorkeur gaven aan den straatstroom. 
De meeste operateurs, van wie we hoorden, schenen af-
keerig van het gebruik van den straatstroom voor katapho-
rese en meenden, dat er groot gevaar schuilt in het gebruik 
van deze krachtbron. Dr. PETER BROWN uit Montreal zond 
der commissie een foto, die de uitwerking doet zien van 
een bliksemstraal op een rheostaat, die gebruikt werd in 
verbinding met den straatstroom. Zelf hebben we hieromtrent 
geen ervaring gehad, behalve met de droge cel-batterijen en 
de volt-selector van WHEELER. 

Elektroden. — De meeningen schijnen vrijwel gelijkelijk 
verdeeld tusschen de wenschelijkheid van de applicatie der 
elektroden op de wang, of op de hand of pols. Professor 
MORTON en anderen beweren, dat het heel weinig verschil 
maakt waar de negatieve elektroden worden aangebracht; 
maar met het oog op het feit, dat verschillende praktiei 
een voorliefde voor onderscheidene plaatsen schijnen te hebben, 
zou het wellicht belangwekkend zijn door proefneming te 
bepalen of er tijdsbesparing voortvloeit uit het gebruik van 
deze of gene plaats. Wat betreft de positieve elektrode 
plachten we een buigzame koperdraad te gebruiken met een 
platina punt, welke draad aan de cofferdamklemmen kan 
worden bevestigd en in zulk een richting gebogen, dat de 
punt rust in de holte of tandvleeschtaseh, die men pijnloos 
wil behandelen. 
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Behandelingsduur. — Bij het behandelen van gevoelig 
dentine prefereeren wij gewoonlijk den stroom 10 á 12 
minuten te laten inwerken, terwijl we de voltage zoo mogelijk 
laten opklimmen tot 10 of 15 volts, waarna we de holte 
reinigen, terwijl we zoo noodig den stroom weer aanwenden. 

Wij meenen tijd te besparen door op deze wijze te hande-
len, daar we groote verschillen bemerken in de ontvanke-
lijkheid van de onderscheidene patienten voor deze methode. 
In menig geval zal een applicatie op deze wijze aan het 
doel beantwoorden, vooral wanneer we, v66r het gebruik 
van den stroom, de voorzorg hebben gebruikt al het carieuze 
dentine te verwijderen. Teneinde de applicatie van zoo'n 
kracht en duur te doen zijn, dat de eaviteit grondig en 
pijnloos kan worden geëxcaveerd zonder hernieuwing van 
den stroom, hebben we het in de meeste gevallen noodig 
gevonden den stroom minstens 20 h 30 minuten te laten 
inwerken en de voltage te laten oploopen tot dertig of 
veertig. Dat zegt veel voor een drukke praktijk en we 
houden het er voor, dat in enkele gevallen, zelfs na dat 
tijdsverloop en bij die stroomsterkte, de gevoeligheid kan 
terugkeeren voor de caviteit geheel is geëxcaveerd. 

Door onze briefwisseling hebben wij bevonden, dat de 
meeste operateurs de voorkeur geven aan het gebruik van 
constante stroomen ; dat de gemiddelde tijd, die ze noodig 
hadden ter anestheseering van het dentine, circa 16 minuten 
bedroeg en dat de gemiddelde voltage iets meer dan 17,63 
was. Dr. M. L. RHEIN verklaarde, dat hij gewoonlijk van 
80 tot 115 volt aanwendde. 

Oplossingen. — Wij hebben proeven genomen met 
guajacocaïne, electro-cocaïne en gewone waterige oplossingen 
van hydrochloras cocaïne en meenen, dat wij even goede resul 
taten krijgen met een 20 tot 30 of misschien 50 0/0 oplossing 
van zoutzure cocaïne als met elk ander preparaat. De meeste 
practici zijn voorstanders van een sterke oplossing van 
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cocaïne, enkelen gebruiken verzadigde soluties. Dr. BROWN 

uit Montreal gebruikt twee deden cocaïne op één water. 
Dr. W. F. L1TOH uit Philadelphia bedient zich van een 
5 tot 25 0/0 oplossing ; naarmate de pulpa meer in de nabij-
heid is, gebruikt hij te zwakker soluties. 

Toxische werking. — Tot dusverre hebben wij geen 
vergiftigingsverschijnselen bemerkt bij het kataphoretisch ge-
bruik van cocaïne. Of dit is toe te schrijven aan de gering-
heid der gebruikte quanta of omdat de cocaine de dichte 
tandweefsels zoo langzaam doortrekt weten we niet; maar 
we nemen aan dat beide faktoren tot dit resultaat samen-
werken. In het Januari nummer van Items of Interest van 
1897 gaf Dr. HENRY J. MOORE uit Frankfort in Duitsch-
land verslag van een geval waar vergiftigingsverschijnselen 
volgden op het kataphoretisch gebruik van cocaïne ter pulpex-
stirpatie. Dr. MOORE schreef de complicatie toe aan het 
feit, dat het middel ver in het kanaal werd geschoven en 
dat het for. apicale buitengewoon wijd was. Geen enkele 
van de heeren, met wie we van gedachten wisselden, had 
een toxisch effect bemerkt bij 't gebruik van cocaïne op 
deze wijze en evenmin had een van hen eene verderfelijke 
inwerking op de pulpa gezien, behalve wellicht een geringe 
tijdelijke hyperaemie of abnormale gevoeligheid van dat orgaan. 

Bleeken. — Voor het bleeken van tanden kennen we 
geen betere methode dan het kataphoretisch gebruik van 
pyrozone. In sommige gevallen is de uitwerking waarlijk 
verrassend en als we geen ander gebruik konden maken 
van het apparaat ter kataphorese, zouden we het de kosten 
wel waard vinden voor dat doel alleen. We kunnen de 250/0 
waterige oplossing van pyrozone gebruiken, die Prof. MORTON 

aanbeveelt, of de gewone 25 0/0 oplossing in ether. Prof. 
MOuTON beweert, dat, terwijl beide soluties slechte geleiders 
zijn voor den elektrischen stroom, men in de waterige 
een of andere stof kan oplossen om het geleidingsver- 
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mogen te verbeteren, wat men bij een ether-oplossing 
niet kan doen. Als de oplossing in ether gebruikt wordt, 
raadt hij aan een solutie van chloornatrium of natriumfosfaat 
toe te voegen om het een beter geleider te maken. Wij 
hebben slechts de 20 0/0 etherige oplossing gebruikt en in 
den korten tijd, gedurende welken we er ons van bedienen, 
zijn we zeer tevreden geweest over de verkregen resultaten. 
Met deze oplossing, bij een spanning van 20 tot 40 volts. 
gedurende ongeveer 20 á 30 minuten hebben we de donkerste 
tanden zien verbleeken tot een kleur even licht, en misschien 
wel lichter dan die hunner buren. Als na één applicatie van 
dezen aard de kleur niet voldoet, kunnen we het pyrozone 
uitwasschen met een oplossing van bicarbonas natrieus en na de 
caviteiten goed uitgedroogd te hebben, een watje inleggen 
bevochtigd met waterstof-superoxyd ; we bedekken dat met 
gutta-persha en laten het tot de volgende zitting liggen. Als in 
dien tijd de kleur niet voldoende verbeterd is, kunnen we een 
vernieuwd gebruik maken van de kataphoretische werking met 
pyrozone. We beschouwen die gevallen als de lastigste, waar 
de tanden zeer groote vullingen bevatten. 

De meesten van hen, die onze vragen beantwoordden, ge-
bruikten, voor zoover ze de methode toepasten, de 25 0/0 
ether-oplossing van pyrozone en dat met een hooge voltage. 
Dr. BREIN verklaarde, dat hij in deze gevallen zooveel 
volts aanwendt als het apparaat toelaat. Dr. S. FREEMAN 

beweert beter resultaten te hebben gekregen met gecom-
primeerde lucht in verbinding met het pyrozone dan bij 
gebruik van den elektrischer stroom. 

Geen van hen met wie we correspondeerden had kata-
phorese gebruikt ter anesthesie in gevallen van nekrose 
of bij amputatie van apiees van wortels. We zijn niet 
in staat geweest om in die richting veel te experimen-
teeren, maar het schijnt ons toe, dat het proces zeer 



ZOO 	 Uit de praktijk. 

wel dienstbaar kan worden gemaakt aan zulke doeleinden. 
Wij weten allen, dat het vrijwel onmogelijk is in sommige 
gevallen om grondig en zonder gevaar de omgeving te 
anestheseeren door cocaïne injecties en dat we onze toe-
vlucht moeten nemen tot narkose. Als we een middel 
kunnen vinden om met succes te opereeren in zulke 
gevallen door deze methode, zal dit een groote weldaad 
zijn voor patiënt en operateur beide. 

Wortelkanaalvulling. — Omtrent de beste manier 
van wortelkanaalvulling bestaat een groot meeningsverschil, 
maar het schijnt, dat de meerderheid der practici neigt tot 
het gebruik van zinkoxychloried of een of ander soort gutta-
percha. Het ideaal wortelvullings-materiaal zou moeten zijn een 
plastisch middel, makkelijk in te brengen, te coudenseeren en 
te verwijderen, niet-absorbeerend, krimpvrij, onoplosbaar en 
liefst met antiseptische eigenschappen ; maar waar het mate-
riaal te vinden, dat aan al deze eisehen voldoet? 

In een wijd, recht en toegankelijk kanaal raadt de commissie 
aan den apex af te sluiten met wat goudfolie of kristal-
goud en de rest van het kanaal met gutta-percha, zacht 
gemaakt door warmte. Het doelmatige van deze handelwijze 
is duidelijk. Het goud sluit" den apex voldoende met een 
feitelijk niet absorbeerende stof en de geringe hoeveelheid 
vloeistof die de gutta-percha, in het kanaal zou kunnen 
opzuigen, kan geen kwaad doen als de apex volkomen is 
afgesloten. En toch kan de gutta-percha ook weer gemak-
kelijk worden verwijderd als we een kunstkroon wenschen 
aan te brengen of in 't algemeen de wortelvulling willen 
wegnemen om een of andere reden. Als het wortelkanaal 
niet voldoende wijd is of niet zoo gelegen, dat het goud 
aan den apex voldoende kan worden gecondenseerd, raden 
we aan een meer plastisch materiaal te gebruiken. De 
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commissie houdt het er voor, dat het met dunne naalden 
invoeren van kleine draadjes goudfolie in nauwe kanalen, 
geen afsluiting kan geven dicht genoeg om aan vocht den 
weg te versperren. Wij weten allen dat goud, gecondenseerd 
op de gewone manier in kanalen van middelmatige wijdte, 
slecht gaat rieken en we beweren, dat, als men het in enger 
kanalen inbrengt met zeer fijne instrumenten, de kans op 
infectie grooter wordt. 

Voor kanalen van middelmatige wijdte raden we aan 
warmgemaakte gutta-percha en voor kleiner kanalen wat-
ten gedrenkt in dun zinkoxychloried. Gedurende het 
afgeloopen jaar is onder de aandacht der vakgenooten 
gebracht de z.g. ffehemico-metallische" methode ter wortel-
vulling. Dr. G. W. W ELD van New-York, die deze methode 
heeft ingevoerd, beveelt aan in een moeilijk- of z. g. 
Hon"toegankelijk wortelkanaal een punt of kegel te plaatsen 
samengesteld uit zilver, tin en zink, die daarna aangestipt 
wordt met een bijzonder toebereid en eenigszins gemodificeerd 
zoutzuur. Dr. WELD beweert, dat de werking van het zuur 
op de metalen en op de organische substantie in den wortel 
een oxydatie der metalen bewerkt en de doode organische 
stof doet coaguleeren, terwijl aldus gevormd worden albu-
minaten van wat hij noemt "sensitized alloy ;" dat deze 
oxyden en albuminaten de ruimte, die tusschen de metalen 
punt .en den kanaalwand overblijft, geheel opvullen; dat 
de mikroorganismen verdelgd worden, de wortel grondig 
gedesinfecteerd en gevuld en dat een toestand van voort-
durende asepsis het gevolg is. Bij de discussie, die volgde 
op Dr. WELV'S voordracht in de „New-York Odon tological 
Society" over dit onderwerp betoogde Mr. E. H. GANE, 

een scheikundige, dat het beslag, dat op de metalen spitsen 
werd gevormd door de zuren niet een oxyd was, maar 
waarschijnlijk een nitriet of chloride van calcium of mag-
nesium. De proeven, die later door Mr. GANE werden ge- 
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nomen, bevestigde deze zienswijze en toonden aan, dat het 
metaal geen verandering ondergaat. Mr. GANE betoogde 
eveneens, dat de werking van het ac. nitro-hydrochloricum 
op de albuminenze substantie zou leiden tot een splitsing 
van de eiwitten in andere lichamen van eenvoudiger samen-
stelling, die achter zouden blijven, en in staat zouden zijn 
om te eeniger tijd in de toekomst in ontbinding over te 
gaan en last te veroorzaken. Het schijnt bijna onmogelijk 
dat deze vorming van oxyden en albuminaten of wel van 
chloriden en albuminaten, wat het dan zijn mogen, voldoende 
zou zijn om voor goed het kanaal af te sluiten en het bin-
nendringen van septisch materiaal te verhinderen. Bij een 
kanaal dat ruimte biedt voor het inschuiven van de fijnste 
Donaldsonsche wortelkanaal-reiniger, zouden we het verkieslijk 
achten het met zoo'n instrument te reinigen en een plastische 
vulling te gebruiken. Wij hebben de bedoelde Donaldson'sche 
instrumenten leeren waardearen als een onschatbaar middel 
om enge wortelkanalen te reinigen en te verwijden. Een 
van de voortreflijke eigenschappen van dit instrument is, 
dat men er mee kan snijden en reinigen zonder het te 
draaien en dat het derhalve kan worden gebruikt om een 
gebogen kanaal schoon te maken. Als men het instrument 
nog niet voor dit doel gebruikt heeft, zal men er over 
verwonderd zijn hoe snel het dentine snijdt. In kanalen, te 
eng om voor een plastische vulling geprepareerd te worden, 
zouden we niet aarzelen een van Dr. WELD'S metaalspitsen 
te gebruiken op de wijze als door hem beschreven of, nog 
liever, in verbinding met chloropercha of zinkoxychloriede. 
Als men de metaalspits even in de pulpakamer laat uitsteken, 
kan ze gemakkelijk worden verwijderd ingeval van latere 
bezwaren. Bij het bepalen van de lengte van een wortel-
kanaal moeten we ons niet van 't spoor laten brengen door 
de constante aanwezigheid van vocht in het apieale gedeelte, 
wat aan capillaire werking is toe te schrijven. Als men 
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zulk een kanaal meet met een naald omwoeld met watten, 
zou men zich vergissen, daar het vocht in het samengesnoerde 
gedeelte wordt gezogen zoodra de naald wordt verwijderd. 
Als de apicale opening voldoende wijdte heeft kunnen we 
de lengte van den wortel meten met een Donaldson'sche 
naald met haakje, en als de lengte grooter is dan de met 
watten omwoelde naald aangeeft, moeten we trachten het 
apicale gedeelte van het kanaal te verwijden zonder door 
den apex te dringen. Op deze wijze voorkomen we capillaire 
aantrekking en vergemakkelijken de grondige reiniging en 
vulling van dat gedeelte van het kanaal. 

Antiseptische voorzorgsmaatregen. — Hoe weinigen 
van ons wijden genoeg tijd en oplettendheid aan de anti-
sepsis bij het trachten naar sterilisatie van een wortelkanaal 
om zelfs maar kans te hebben op het verlangde resultaat. 
De details, waarop gelet dient te worden zijn vele, en ver-
eischen niet slechts een grondige reiniging en asepsis van 
des operateurs handen en instrumenten, maar ook van 
cofferdam, vloeipapier, zwam, watten, vulmateriaal en ieder 
ander voorwerp, dat bij de operatie gebruikt wordt. Tenzij 
we zorgvuldig zijn zelfs in de geringste onderdeelen is 
volledige asepsis onmogelijk. In sommige gevallen, die we 
geroepen zijn te behandelen, zou zelfs de meest geroutineerde 
prakticus geen cofferdam kunnen aanleggen ; en in vele 
gevallen, als een gevolg van plaatselijke moeilijkheden en 
gebrek aan tijd, streeft de meerderheid der operateurs slechts 
van uit de verte naar een ideale asepsis. Terwijl we toch 
volkomen de noodzakelijkheid van antiseptische voorzorgs-
maatregelen beseffen, zullen de meesten van ons naar we 
meenen, toegeven, dat er feitelijk een leemte bestaat in de 
behandeling van deze gevallen. Soms komt een patiënt tot 
ons, die hevige pijn lijdt en niet in staat is tot een volgende 
zitting te wachten, als wanneer we voldoende tijd zouden 
hebben op alle onderdeelen zorgvuldig te letten. In zoo'n 
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geval moet men in een drukke praktijk noodzakelijk menig 
detail waar 't op aankomt achterwege laten, of anders den 
patiënt verwijzen naar een assistent of naar een minder met 
praktijk gezegend collega. We tasten tot dusverre nog zeer 
in het duister omtrent de beste antiseptica ten gebruike bij 
de behandeling van pulpalooze tanden b.v. of het goed is 
coaguleermiddelen te gebruiken of wel ze te vermijden en 
wat de juiste inwerking zou zijn van elk dezer middelen 
op de doode organische stof in den tand. Wij hebben be-
hoefte aan een wetenschappelijk lichaam om, zoo mogelijk, 
te trachten licht te ontsteken in deze onzekerheid door 
geduldige klinische en scheikundige proefnemingen. 

Behandeling van acuut absces. — In een geval van 
acuut alveolaar absces worden we gesteld voor het probleem 
één uit verscheidene wijzen van behandeling te kiezen. 
Vooreerst kunnen we trachten het absces te openen door 
den alveolaar-wand heen zoowel als door den tand; verder 
kunnen we slechts het wortelkanaal openen, misschien met 
verwijding van het foramen apicale, waarbij we het kanaal 
geheel open laten om langs dezen weg afvoer te verschaffen ; 
ten derde kunnen we het wortelkanaal openen en er z66 
losjes antiseptische watten inbrengen, dat afscheidingspro-
dukten toch kunnen geloosd worden, wat het voordeel heeft 
dat terzelfder tijd voedsel en vreemde lichamen tot een 
zekere hoogte worden verhinderd binnen te dringen ; ten 
vierde kunnen we het verwijde wortelkanaal eenigszins stevig 
opvullen met een antiseptische stof en hierover een tijdelijke 
vulling aanbrengen in de hoop, dat de suppuratie zal op-
houden en de pus worden geabsorbeerd. De eerste methode 
zal zonder twijfel het spoedigst verlichting geven en ons in 
staat stellen grondiger door te spoelen en het absces te 
behandelen dan een der andere middelen, die we kunnen 
kiezen. Daarna kan men het kanaal tijdelijk of voor goed vullen 
en als latere behandeling nog noodig mocht zijn, dan kunnen 
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we de uitwendige opening voor dit doel gebruiken. Sommige 
van onze patienten verzetten zich beslist tegen deze behan-
delingswijze en willen ons niet toestaan de operatie te 
verrichten, die vaak pijnlijk is niettegenstaande we een ruim 
gebruik maken van plaatselijk verdoovende middelen. In 
zulke gevallen kunnen we moeilijk billijken, dat er te zeer 
op de operatie wordt aangedrongen zoolang er nog andere 
middelen zijn om anders te handelen en zich te bedienen 
van bedwelmende middelen met de bijkomende gevaren. 
Wij gelooven, dat in den regel het doorboren van den 
alveolus niet strikt noodig is, behalve in geval van nekrose, 
of wanneer we het onmogelijk of niet raadzaam vinden de 
wortelvulling te verwijderen. Als een tand zeer gevoelig is 
en rijkelijk pus uit het wortelkanaal te voorschijn komt, 
beschouwen we het niet als een slechte methode zoo'n kanaal 
voor een dag of wat open te laten tot de gevoeligheid 
geweken is. Als de pus is opgesloten in het apicale gedeelte 
en niet afvloeit als het kanaal is schoongemaakt, kunnen 
we beproeven een fijne sonde door den apex te drijven of 
den afvoer te bevorderen door den pus uit te pompen door 
middel van een naald met watten omwoeld. De voornaamste 
tegenwerpingen tegen deze methode zijn, dat het absces 
niet grondig kan worden uitgespoeld door het enge foramen 
en dat het kanaal zou kunnen worden versperd door spijs-
resten of andere vreemde lichamen of doordat in den apex 
gedroogde pus, geronnen bloed of stukjes van afgebrokkeld 
weefsel kunnen blijven steken. Sommige zullen zich tegen 
deze methode verklaren, omdat er geen antiseptische maat-
regelen worden getroffen nadat de pus begint te ontsnappen ; 
maar naar ons idee is het tijd genoeg om deze voorzorgen 
te treffen als de stroom pus is tot staan gekomen en de ge-
voeligheid vermindert. In een geval minder ernstig dan het 
zooeven beschrevene, kunnen we onze toevlucht nemen tot 
een van de twee andere methoden. Nadat we onder anti- 
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septische voorbehoedmiddelen het kanaal hebben geopend en 
het zoo goed mogelijk gereinigd, kunnen we als er nog wat 
exsudaat wordt gevormd, het kanaal gedeeltelijk afsluiten door 
er een paar losse vezeltjes watten in te brengen, gedrenkt 
in een niet-coaguleerend antisepticum, en deze inlage zoo 
vaak vernieuwen als we voor de zuiverheid noodig vinden. 
Als we op slechts weinig pus stuiten, kunnen we, na 
grondige reiniging, het kanaal meer of minder dichtstoppen 
met watten, gedrenkt in etherische olie, of een ander niet-
coaguleerend antisepticum en dit afsluiten met een tijdelijke 
vulling. 

Dr. M. L. RHEIN raadt aan een 1/500 oplossing van 
sublimaat in waterstofsuperoxyd door den apex van den 
tand te persen in geval van beginnend absces of zelfs nadat 
zich tamelijk veel pus heeft gevormd en dan het kanaal 
op te vullen met watten gedrenkt in ol. cinnamomi. Deze 
methode doet gedurende korten tijd veel pijn en in elk geval 
meent de commissie, dat in gevallen waar deze manier kan 
worden toegepast, we dikwijls even goede resultaten kunnen 
verkrijgen en dat wel zonder pijn te veroorzaken, door dezelfde 
antiseptische oplossing in het absces te brengen door middel 
van kataphorese. We hebben niet genoeg geëxperimenteerd 
met deze kataphoretische methode om met zekerheid te zeggen 
in welke verhouding der gevallen we succes zullen hebben, 
maar in de weinige gevallen waarin we het beproefden, 
scheen ze van groote waarde te zijn. 

Behandeling van chronisch absces met fistel. In 
. gevallen van chronisch alveolaar absces met fistuleuze opening 

schijnt er over de behandeling groote eenstemmigheid te 
bestaan. Allen zijn 't er over eens, dat als het absces niet 
verdwijnt door grondig reinigen en steriliseeren van het kanaal, 
we moeten letten op nekrotisch been of kalkachtige deposita 
en wellicht het worteluiteinde amputeeren. Het voornaamste 
punt bij deze behandeling is hoe we de pijn zullen weg- 
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nemen. Zullen we ons geheel verlaten op lokale anesthesie 
of moge we onze toevlucht nemen tot bedwelmende middelen, 
wanneer, zooals vaak het geval is, door lokale anesthesie geen 
voldoende resultaten worden verkregen? Mogelijk zullen betere 
kennis omtrent de kataphorische geneesmethode en verbeterde 
apparaten voor haar toepassing, deze vraag voor ons oplossen. 

Terwijl we volkomen den neteligen aard van enkele der onder-
werpen, die we bespraken in ons verslag, beamen, betoogen we 
niettemin de noodzakelijkheid dat deze twistvragen zoo mogelijk 
worden beantwoord. Ofschoon ze misschien alledaagsch zijn 
en schijnbaar afgezaagd, zijn ze toch vragen van groot 
belang wegens de frequentie waarmee we geroepen worden 
ons oordeel te scherpen, waar we er over moeten beslissen. 

Dental COSMOS. 	 C. B. 

BOEKAANKONDIGING. 

Some Metkods and Appliances in Operative and 
Mechanical _Dentittry. 

(Eenige methoden en toepassingen in operatieve tand-
heelkunde en techniek) R. P. LENNOX. Uitgave van 
C. Asu en Zonen. London. 

De opmerking is wel eens gemaakt dat tegenwoordig 
meer aandacht wordt geschonken aan theorie en operatieve 
tandheelkunst dan aan de techniek, ja volgens velen zoude 
de techniek geheel op den achtergrond zijn geschoven en 
zij achten dit een bedenkelijk verschijnsel. 

En werkelijk deze aanmerking is niet ongegrond. 
Vergelijkt men het aantal boeken welke der operatieve 

tandheelkunde gewijd en in de laatste jaren verschenen zijn 
met die, welke de techniek behandelen, dan moet men 


