
liet Koperamalgaam: 

zijn voordeelen en nadeelen. 

Door J. H. BADLOCK, L. R. C. P. etc. 

Het belangrijke meenángsverschil, dat steeds heeft bestaan en 
tegenwoordig nog bestaat omtrent het koperamalgaam en het 
verlangen om helder licht te laten schijnen op de vragen, die 
dit materiaal doet ontstaan, mogen mij tot verontschuldiging 
dienen bij de keuze van een zoo overbekend onderwerp. 

In gmciemide rubriek breng ik ieder amalgaam i gemaakt van 

zuiver koper en zuiver kwikzilver, hoe dan ook de bereiding is. 
Ik heb me voornamelijk bezig gehouden met de varieteit, die 
men noemt „Rogers koperamalgaamr, hoewel ik verschillende 
andere soorten heb beproefd. De eigenschappen, waarover ik 
wensch te spreken, zijn, meen ik, eigen aan alle soorten. De 
handel levert ons het preparaat in den vorm van kleine harde 
stukjes, die bij verwarming kwikbolletjes laten uittreden en dan 
bij wrijving in een mortier plastisch worden. Er bestaan groote 
schommelingen in• de verhouding van kwik en koper bij, de 
verschillende monsters en zelfs bij ieder stukje van hetzelfde 
monster. Bij verwarming van een dezer stukjes komen kleine 
kwikbolletjes langzaam aan de oppervlakte als een soort van 
dauw, vervolgens komt plotseling een grootere hoeveelheid 
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vrij, soms Onder een sissend geluid, en als men doorgaat met 
verhitten. krijgt men als eenig resultaat het vervluchtigen van 
het kwik en heft verbranden van het koper. 

Deze reeks van verschijnselen geeft den indruk alsof een be-
paald gedeelte van het kwik op een vrij innige wijze met het 
koper verbonden is, analoog misschien met kristalwater, en een 
tweede hoeveelheid, die een minder standvastige verbinding heeft 
aangegaan n.l. het kwikzilver, dat het eerst ontwijkt bij vrij lage 
temperatuur. 

Er bestaat verschil van gevoelen omtrent het °ogenblik, waarop 
de verhitting dient op te houden, hetzij wanneer de kwikzilver-
bolletjes aan de oppervlakte verschijnen, hetzij wanneer alle 
kwik is vrij gekomen. In 't eene geval is het lastig een massa te 
krijgen, die plastisch genoeg is zonder een nieuwe hoeveelheid 
kwik bij te voegen (iets wat volgens Dr. Black de vulling zeer 
verzwakt) en in 't andere geval wordt de massa zoo. week, dat 
men kwik moet uitdrukken. Ik pas de eerste methode toe, 
omdat ik dan in staat ben om oven het juiste kwikgehalte van 
de vulling te oordeelen ; en bovendien schijnt klinische waarne-
ming te leeren, dat naarmate de vulling meer kwik bevat, en ze 
dus weeker is, ze des te spoediger slijt. 

Dr. H. George Elliot, die veel tijd heeft gewijd aan de experi-
menteele studie der amalgamen, deelt in December 1888 mede : 
„Als men de gewone voorschriten volgt en den lepel uit de vlam 
neemt bij het verschijnen der kwikbolletjes, zal men een zekere 
zwakheid van het product opmerken. Beter is het, het teveel aan 
kwik uit te drijven en daarna weer toe te voegen wat nodig 
mocht zijn om de verlangde plasticiteit te verkrijgen, dan in de 
massa een zekere hoeveelheid kwik in gebonden toestand te laten 
blijven. De monsters, die ik u laat zien en die zoo zwak zijn, heb 
ik verkregen door onvoldoende verwarming." 

Bij zijn laatste onderzoekingen heeft Dr. Black verklaard, dat 
de vullingen „gemaakt met de weeke, in de hand gewreven 
massa, minder weerstand bieden, dan die, welke gemaakt zijn 
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met hetzelfde materiaal tot droogworden uitgedrukt. De eersten 
werden verpletterd onder een druk van 170 tot /95 pond, de 
anderen bij een druk van 200 tot 225 pond." 

Het amalgaam wordt hard in een tijdsbestek afwisselend van 
eenige minuten tot verscheidene uren al naar gelang van de 
verschillende monsters. Waardoor wordt nu de verhardingstijd 
bepaald en waarom wordt die bespoedigd door het wasschen van 
het arnalram? Als dit hard geworden is kan men het weer 
week maken door herhaling van de vroegere behandelingswijze. 
'Maar is deze handelwijze ook goed? Dr. S. George. Elliot zegt 
hieromtrent : „Zes malen achtereen heb ik een der monsters 
behandeld en het laatste resultaat verschilde weinig of niet van 
de vorige." Dr. Black echter maakte 4 reeksen vullingen van 
dezelfde amalgaammassa, die telkens weer verhit werd. „Elke 
volgende reeks bleek heel wat zwakker dan de voorgaande. Ik 
nam een deel van de massa om er zooveel mogelijk alle kwik 
uit te persen en voegde v661- de volledige verharding opnieuw 
kwik bij. Deze wijze van doen scheen zoo nadeelig mogelijk te 
zijn voor het materiaal. De serie vullingen na de 3e verwarming 
van het amalgaam; bezweek onder een druk van 3o á 4o pond, 
terwijl de 4e serie in 't geheel geen weerstand kon bieden, zelfs 
niet aan den minsten druk 	 Deze proef was voldoende om 
mij te weerhouden overgebleven kapel-amalgaam te gebruiken 
(Dental Cosmos, 1895, p. 738 en 739). 

Gesteld een vulling is gemaakt op een der gebruikelijke wijzen 
en hard geworden — laten we de eigenschappen en het ver-
kregen resultaat dan eens nagaan : 

r. Het materiaal is gemakkelijk in te brengen en voegt zich 
gemakkelijk naar elk deel van de holte. 

2. Contractie. — Dr. Elliot deelt als gevolg zijner 
ervaring, mede dat „het beste koperamalgaam vier maal meer 
samentrekt, dan de meest gebruikte zilveramalgamen." Dr. 
Black echter heeft geen spoor van contractie gezien in eenige 
koperamalgaamvulling, zelfs niet in die welke gemaakt was 
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met een zeer weekex massa. Over 't algemeen bestond er een zeer 
geringe uitzetting, maar onbeteekenend uit een praktisch oog-
punt ; zijl overschreed meestal 0,0002 mM. niet. Deze expansie 
vond plaats tijdens het verhardingsproces en de mikroskoop 
gaf geen enkele afwijking aan den rand te zien." 

3. V or miver and erin g. — Eens hard geworden, ver-
andert de koperarnalgaarnvulling haar vorm niet in 't minst meer 
en de randen vertoonen geen enkele neiging zich terug te trek-
ken. Deze gewichtige eigenaardigheid is het die aan het amal-
gaam zijn waarde geeft en die tot op den huldigen dag zijn 
plaats heeft doen behouden in onze operatiekamers in weerwil 
van menige tekortkoming. 

Dr. Black zegt hierover het volgende : „Dit produkt voegt 
zich gemakkelijk naar de wanden der holte en dit aanpassings-
vermogen wordt niet verstoord door contractie tijdens het ver-
harden, zooals bij andere amalgamen het geval is. Is het eenmaal 
hard, terwijl het goed aanligt aan de wanden, dan blijf t het 
aanliggen. De vorm verandert niet bij druk. En deze fysische 
eigenschappen geven het koperamalgaam zijn blijvend karakter 
en maken volkomen duidelijk wat ons de klinische waarneming 
reeds had doen zien." 

Maar een vulling van dit amalgaam, hard of zacht, vochtig of 
droog, zorgvuldig gemaakt of niet, zal gedurende een zekeren tijd 
onveranderd blijven, de oppervlakte is even goed. als bij 't begin 
en als hij de beste goudvulling, zóó goed zelfs, dat men ze in 
absolute aanraking met de wanden der caviteit zou wanen. Geen 
ander amalgaam kan zich in dit opzicht met het koperamalgaam 
meten. En dus spreken de mannen der praktijk, vooral de jon-
geren van beperkte ervaring, er met geestdrift over. 

4. T her au) eutisc he werking.—Men schrijft aan dit 
amalgaam helt vermogen toe caries te doen ophouden krachtens 
zijn antiseptische werking. Dezen roep heeft het voornamelijk 
te danken aan Dr. Miller uit. Berlijn. Deze geleerde strooide in 
een laag geïnfecteerde gelatine oude stukjes koperamalgaam en 
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dentine van met dit materiaal gevulde tanden ; de cultuurvorming 

hield op in de onmiddellijke nabijheid hiervan. Hetzelfde was 
het geval bij cement en sommige ongegloeide goudsoorten. 

Hij nam ook pas geëxtraheerde tanden met groote caviteiten 
en na de spijsresten en bovenste dentinelagen verwijderd te 
hebben, vulde hij  ze met koper- en andere amalgamen. Daarop 
legde hij deze tanden in een mengsel van brood en speeksel en 
hield alles drie dagen op temperatuur. Toen nam hij de vullin-
gen onder antiseptische voorzorgsmaatregelen weg en sneed 
deelen van de onderliggende verweekte dentine uit, die: hij in 
sterke agar-agar bracht. Rijkelijke bacteriën-ontwikkeling open-
baarde zich bij alle amalgaamsoorten, behalve bij het koperamal-
gaam waar niets van dit verschijnsel te zien was. De heer Goadby 
heeft deze proeven herhaald en nog nieuwe bovendien genomen 
met een uitslag, geheel verschillend met die van Dr. Miller. 
Ten opzichte van dit verschil, zal ik mij er toe bepalen op te 
merken, dat zelfs voor 't geval het koperamalgaam volstrekt 
geen antiseptische eigenschappen mocht hebben, dit weinig zou 
afdoen voor zijn praktische waarde en klinische beteekenis. Hier 
volgen eenige andere rneeningen : 

„Toen het koperamalgaam in dit land werd ingevoerd," zegt 
Dr. Ottolengui, „hebben zijn aanhangers beweerd, dat het zoo 
danige therapeutische Waarde heeft, dat caries in zijn nabijheid 
niet weer kan optreden. De praktijk heeft deze bewering niet 
bevestigd." 

„Ik ben niet overtuigd," zegt Dr. W. H. Truman, „dat . het 
koperamalgaam gunstiger invloed heeft op het tegengaan of ver-
tragen der caries dan eenig, ander vulmateriaal, dat even ondoor-
dringbaar is. Volgens mijn meening, is zijn antiseptische waarde 
gelijk nul." 

Dr. Ames:: „Deze vulling behoudt de tanden meer door 
de volmaakte afsluiting, dan door een antiseptische werking." 

De heer Aumby : „Het is een dwaling, dat koperzouten bij het 
doordringen in de tanden alle secundaire caries tegengaan." 
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Dr. Black : „Het vermogen van koperamalgaam om caries 
tegen te gaan is te danken aan zijn fysische hoedanigheden, en 
volstrekt niet aan eenige chemische of desinfecteerende eigen-
schap van het koper of zouten." 

Als men een vulmateriaal ontmoet, dat een bijzonder gunstige 
conserveerende werking heeft op de tanden, dan prijzen de aan-
hangers zijn specifieke werking; dit is• geschied met tin, goud, 
gutta-percha enz. De reden waarom deze stoffen, zelfs wanneer 
zij in vochtige caviteiten worden aangebracht en nog wel zonder 
groote handigheid, de caries tegenhouden, ligt naar mijn opvat-
ting meer in de omstandigheid, dat men ze gemakkelijk zóó her-
metisch aan den wand der caviteit kan• doen aansluiten, dat speek-
sel en spijzeresten worden buitengesloten, dan wel aan een eigen-
aardige werking. Ik ben in elk geval er van overtuigd, dat de 
operateur goed doet geen rekening te houden met de veronder-
stelde specifieke werking. 

Men heeft beweerd, dat na verwijdering van een oude koper-
amalgaamvulling het onderliggende) dentine zwart en buitenge-
woon hard werd gevonden. Ik heb het hard gevonden in die 
gevallen waar de caviteit oorsprokelijk was gevormd met krach-
tig; gezonde wanden, ofschoon het niet harder was dan normale 
dentine; maar, voor zoover ik me kan herinneren heb ik nooit 
een geval ontmoet, waar het dentine door de vulling bleek hard 
geworden te zijn, maar wel was het integendeel vaak week en 
veranderd in struktuur terwijl de geheele massa over een zekere 
uitgestrektheid donkerzwart was. 

De kleursverandering door het koperamalgaarn bewerkt is ver-
schillend in graad, maar ze is onmiskenbaar. De vulling zelf 
wordt zwart of chocoladekeurig door de vorming van koper-
sulfied ; soms verdwijnt dit zout bij, de kauwbewegingen waardoor 
de grijze oppervlakte van het amalgaam. weer zichtbaar wordt. 
Daar deze scheikundige 'werking ook optreedt aan de opper-
vlakte van de vulling, die in aanraking is met de wanden van de 
caviteit, worden deze eveneens :wart en elk onzer weet hoe met- 
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tertijd de tand in zijn geheel een donkere, onaangename ver-
kleuring aaneemt. En dat is nog niet alles : het koperzout, dat 
zich vormt aan de oppervlakte van de vulling wordt voortdurend 
weggespoeld door het speeksel en een deel er van veroorzaakt 
kleurverandering van de naburige tanden in beide kaken; en 
men vindt niet zelden verscheidene tanden min of meer donker-
gekleurd door de nabijheid van een groote koperamalgaam-

vulling. 
5. Af slijt ing van de vulling. — Dezelfde scheikun-

dige werking brengt zulke verderfelijke gevolgen met zich, dat, 
volgens vele praktici, zij alleen reeds voldoende is om het koper-
amalgaam als vulmateriaal geheel te doen verwerpen. Ik wil 
hier spreken over het afslijten van de massa, dat vroeger of 
later begint en in verschillenden graad, maar dat te eenigertijd 
verderfelijk wordt. Men heeft dikwijls de werking van de elec-
trische en fysieke verschijnselen te hulp geroepen om dit ver-
schijnsel te verklaren, maar voor zoover ik weet heeft men in 't 

geheel niets verklaard. 
Niets stuit mij meer tegen de borst dan waarschijnlijkheden 

en veronderstellingen en daar ik geen scheikundige ben, heb ik 
den heer Goadby verzocht eenige onderzoekingen omtrent dit 
onderwerp te willen doen. 

Altijd is in de mondholte zwavelwaterstof aanwezig in grootere 
of kleinere hoeveelheid, afkomstig van de omzetting van organi-
sche stoffen (spijsresten, epitheel-cellen, enz.) Deze werkt bij aan-
wezigheid van een zwak zuur in op het koper, terwijl het een 
laag sulfied op de Oppervlakte afzet en het kwik vrij maakt. 

Het aldus vrijgeworden kwik verbindt zich gewoonlijk met 
nieuw koper en helpt aldus mee om de vulling week te maken. 
Gewoonlijk wordt de bovenbedoelde laag bij het kauwen en 
door het speeksel weggevaagd, waardoor een nieuwe metallische 
oppervlakte aan de chemische inwerking wordt blootgesteld. 
De snelheid waarmee de vulling afslijt hangt van drie factoren 
af : a. van de dichtheid der vulling d. i. van de hoeveelheid 
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koper die ze bevat ; b. van de kracht der oplossende middelen 

en c. van de wrijving waaraan de vulling is blootgesteld. 
}Ïoe grooter de wrijving is, d:es te spoediger zal de bovenste 

laag zijn afgesleten om een nieuwe oppervlakte aan de scheikun-
dige inwerking bloot te stellen. 

Twee factoren, te weten : de dichtheid en de wrijving, heeft 
men al spoedig op hun juiste waarde weten te schatten, en geen 
wonder, want hun uitwerking ziet men weinige maanden na het 
inbrengen van de vulling. De derde en meest belangrijke factor 
schijnt men. over 't hoofd te hebben gezien 

Men heeft ons geleerd, dat het koperamalgaam een Ieelijke 
kleur krijgt en dus slechts geschikt is voor niet in 't oog loopende 
plaatsen ; dat het scheurt of afslijt op kauwvlakten ; dit zouden 
dan de eenige schaduwzijden zijn. En daar wij het dus toch 

slechts achter in den mond aanwendden bekreunden we ons 
weinig om zijn kleursverandering en ofschoon de afslijting op de 
kauwvlakte hinderlijk was, was hierin toch gemakkelijk te voor-
zien. We waren dus blij een bijna volmaakt vulmateriaal te hebben 
gevonden. Eén zaak die we uit het oog verloren, was de invloed 
der oplossende stoffen en de plaatsen, waar deze invloed de 
meeste kans had zich te doen gelden. Die plaatsen, de onder-
vinding bewijst het, zijn die waar zich stoffen ophoopen, die 
in ontbinding kunnen overgaan. En het resultaat is als volgt : 
in een zeer zuiveren mond sluiten de koperamalgaamvullingen 
aan den rand volkomen aan en over 't algemeen houden ze de 
caries tegen zoolang er ook nog maar een klein deel van de vul-
lingen aanwezig is, wanneer ze aangebracht zijn in kroon-cavi-
teiten en ook in holten boven den tanchrleeschrand waar ze niet 
in aanraking zijn met naburige tanden of een kunstgebit, mits men 
de caviteiten vooraf behoorlijk heeft voorbereid. 
- Maar dit zijn juist de holten, die men zeer geschikt met bijna 
alle materialen kan vullen, die ons ten dienste staan en die aan 
geen kleursverandering onderhevig zijn en ook niet oplossen. 
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Warmeer echter de vulling zich uitstrekt tot beneden den tand-
vleeschrand, dan is de toestand geheel anders. 

Het tandvleesch, dat de oppervlakte van het amalgaam be-
dekt, beschut het tegen den invloed van het speeksel, maar doet 
een voortdurende aanraking ontstaan met allerlei ornzettings-
produkten. Laten wij bijvoorbeeld een zorgvuldig afgewerkte 
approximale vulling nemen, maar die op één plaats den naburi-
gen tand aanraakt. Naarmate de oplossende invloeden inwerken 
slijt de heele oppervlakte langzaam af. Eerst de zijde die aan de 
kauwfunctie is blootgesteld, maar mettertijd wordt ook de appro-
ximale vlakte voldoende aangedaan omi spijsresten en andere 
schadelijke stoffen gelegenheid te geven zich tusschen'de tanden 
te nestelen. Terwijl de randen van het email de vreemde stoffen, 
dia er onmiddellijk tegen aan liggen, vasthouden, wordt de omtrek 
in plaats van bol langzaam hol en als er twee approximale vul-
lingen zijn wordt de toestand nog maar verergerd. Het is onmo-
gelijk de spijsresten te verwijdren, die zich op het tandvleesch 
afzetten, het doen ontsteken en de tandhals ten slotte blootleggen. 

Als men een sonde tusschen de tanden brengt zal men be-
merken, dat het amalgaam aan den cervikalen rand verweekt is 
(als een gevolg van de aanraking met de stoffen, die daar in 
ontbinding overgaan) en dat het een eigenaardigen• klank geeft 
als men er tegen tikt; als men er aan krabt krijgt men kleine 
stukjes bestaande uit sulfied, zwart door koper en kwik. Naarmate 
de vulling wordt opgelost ontstaat er een verdieping, geschikt om 
nieuwe deeltjes te verzamelen en de noodlottige kringloop is geslo-
ten. Deze voortdurende ophooping van spijsresten tusschen de 
tanden doet juist den abnormalen staat van zaken ontdekken. 

Niet alleen dat de vulling bederft, maar de chemische 
omzetting aan den tandhals roept caries te voorschijn op de las-
tigste en gevaarlijkste plaats n.l. op en onder den tandvleesch-
rand. En dikwijls worden zulke caviteiten eerst ontdekt, wanneer 
de pulpa bloot ligt. 

Dit nu zijn geen hersenschimmen, maar de beschreven toestan- 
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den moeten vroeg of laat aan alle approximale koperamalgaam-
vullingen optreden. 

Ik spreek uit eigen droeve ervaring, want ik wijd een deel 
yan mijn tijd aan het verwijderen van dergelijke voor eenige 
jaren met de uiterste zorg gemaakte vullingen en aan het her-
stellen van schade, die er uit is voortgesproten. Meer dan een 
vulling, die er goed uitziet heeft cervikaal een groote caviteit, die 
men slechts bij nauwkeurig onderzoek bemerkt. 

In een rnededeeling van den heer Humby in de British Dental 
Society van 1894 zegt hij: „Ik kan na een praktijk van vele jaren 
de verklaring afleggen, dat ik nog geen enkele koperamalgaam-
vulling gezien heb, die niet na twee of drie jaren onrustba-
rende verschijnselen vertoonde." 

Tijdens mijn eerste praktijkjaren heb ik geweldige hoeveel-
heden koperamalgaam verwerkt en toen ik rla een of twee jaar 
de resultaten naging schenen deze zoo uitstekend, dat ik er 
zelfs niet over dacht om tot andere amalgamen mijn toevlucht 
te nemen. Toen kwamen mij een paar gevallen met minder 
goeden afloop onder oogen, ik schreef ze eerst toe aan ongunstige 
toevallige omstandigheden of aan een gebrek aan nauwkeurig-
heid mijnerzijds; ik trachtte dus mijn methode te verbeteren, 
maar zonder beter resultaat. Eindelijk verloor ik mijn vertrou-
wen in het vulmateriaal, maar het was eerst de mededeeling van 
den heer Humby, die mij het onheil in zijn geheelen omvang 
deed overzien. Weinig geneigd om mijn geliefkoosd amalgaam in 
den steek te laten, beproefde ik op verschillende manieren dei nood-
lottige afslijting tegen te gaan. De eene methode bestond daarin 
het amalgaam' in den verlangden toestand te brengen door er 
een ander soort amalgaam aan toe te voegen, in plaats van er 
kwik uit te drukken. Evenals andere collega's bemerkte ik, dat 
de toevoeging van een beetje ander amalgaam slechts uitstel 
van executie bewerkte. De toevoeging van een weinig ander amal-
gaam vertraagt het kwaad eenigszins zonder het tegen te houden 
en als men er wat veel bijvoegt volgt er een vormverandering. 
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Het beste middel schijnt daarin te bestaan, dat men het koper-
amalgaam bedekt met een andere amalgaamscort. Deze methode 
is gemakkelijk en geeft uitstekende resultaten in centrale cavi-

teiten. Maar bij,  approximale holten niet aldus — dan wordt het 
zeer bezwaarlijk en geeft niet zoo'n goeden uitslag. 

Als ge mocht vreezen dat ik overdrijf, laat mijl dan enkele 
aanhalingen uit vakbladen, doen, die een afspiegeling geven 
van de meening, der Engelschen .en Amerikanen gedurende de 
laatste tien jaren. Ofschoon sommige Amerikaansche tandartsen 
het koperamalgaarn sedert langen tijd hebben gekend, schijnt 
het pas sedert 1887 op groote schaal tel zijn verwerkt onder 
invloed van den heer Claude Rogers. 

In 1889 schreef Dr. Miller uit Berlijn : „Ik heb altijd veel 
vertrouwen gesteld in de conserveerende hoedanigheden van het 
koperamalgaarns  door dat ik 'herhaalde malen de schitterende 
resultaten heb kunnen bewonderen in weerwil van de geringe zorg 
aan de bewerking besteed." 

In hetzelfde jaar zei Dr. Russel uit Brooklyn : „Als het koper-
amalgaam met oordeel gebruikt wordt, is het ontegenzeggelijk 
een der beste vulmaterialen, die de tanlarts kan gebruiken voor 
het vullen der tanden." 

En Dr. G. S. Perry uit New-York zegt op zijn beurt: „Vol-
gens mijne meening is het koperamalgaam een der beste materia-
len, die we voor het vullen gebruiken en ik heb van alle andere 
amalgamen afgezien." 

Dr. Wood uit Mankato : „Er bestaat een soort van tanden 
en een reeks van caviteiten, (met name die onder den tandvleesch-
rand gaan) die men met koperamalgaam beter kan conserveeren 
dan met eenige andere stof, die de tandartsen tegenwoordig 
kennen." 

Dr. Custer : „De vullingen, die men met dit materiaal 
maakt, mits zonder te veel kwik en behoorlijk verwerkt, kan 
men overal aanbrengen en ze bieden weerstand aan alle verwoe-
stende invloeden." 
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Maar nu de tegenstanders : 
Dr. Darby : „We zijn het er tegenwoordig over eens, dat geen 

vulmateriaal in de tandheelkundige praktijk meer schade heeft 
aangericht, dan het koperamalgaam." 

Dr. Coon: „De meerderheid van hen, die het vroeger ge-
bruikten, zijn er nu van afgestapt." En hij voegt er bijj, naar aan-

leiding van sommige vroegere oordeelvellingen: „Ik beschouw 
alle voorafgaande beweringen als valsch en onjuist in zooverre 
als ze vertrouwen uitspreken in dei voortdurende stabiliteit van 
het kopea-amalgaam." 

Dr. Bonwill spreekt van het „beroemde Engelsche koperamal-
gaam dat én 'de tanden én uw reputatie zwart maakt zonder 
duurzaam te zijn," en hij zegt : ,Het koperamalgaam is de ver 
derfelijkste stof, die we ooit hebben gezien." 

Dr. Black : „Het koperamalgaam schijnt gefaald te hebben 
bij de klinische proeven, die genomen zijn bij het vullen der 
tanden." 

Met het oog op de chronologische volgorde zijn deze citaten 
leerzaam. 

Door deze keuze te doen uit een eerbiedwekkende reeks ge-
schriften over dit onderwerp is mijn doel alleen geweest om de 
uiterste zienswijzen te doen aan 't licht treden en ik twijfel vol-
strekt niet of zij, maken duidelijk waarom in den beginne zoo 
met het materiaal werd gedweept en waarom het thans zoozeer 
wordt veroordeeld. 

Bij, het doorlezen van de sedert 1885 verschenen artikelen wordt 
men getroffen door de omstandigheid; dat er niet de minste eenheid 
van gevoelen bestaat betreffende het gereedmaken, het hanteeren 
of de eigenschappen van het amalgaam,. Ieder schrijver meent te 
moeten klagen over enkele tekortkomingen en in verrukking te 
moeten raken over verschillende voortreffelijkheden,  én ieder slaat 
zijn eigen verbeteringswijze met gelijken aandrang voor. Tegen-
woordig zijn we wat nader bij een vergelijk gekomen. Daar de 
Engelsche geschriften zeldzaam zijn, ben ik op de gedachte 
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gekomen om te schrijven aan de twee grootste voorstanders van 
het koperamalgaam in Engeland, twee mannen wier roep erkend 
gunstig en wier meening des te meer overweging verdient, daar 
zij meer aandacht aan het onderwerp hebben geschonken, dan 
misschien eenig ander vakman — n. 1. de heeren Claude Rogers 
en Boyd Wallis. Ik heb hun verzocht mij, wel te willen mededee 
len of zij hun vertrouwen in het koperamalgaam hebben behou-
den, en hun antwoord luidt als volgt : 

„9 December 1896." 

„Ik koester nog steeds een zeer gunstige meening over het ko-
peramalgaam; hert is een der beste amalgamen-en als het droog 

wordt ingebracht met zoo weinig kwik als mogelijk is, beschouw 
ik het als het beste vulmateriaal, dat we bezitten voor de meeste 
tanden achter in den mond, waar goud ons; een andere reden 

minder geschikt mocht zijn. 
Wat gij zegt over de minder gunstige gevolgen aan den oervi-

kalen rand is van toepassing op vele monden, maar, volgens mijn 
gevoelen, zijn vele van deze échecs toe te schrijven aan de gebrek-
kige voorbereiding der caviteit of aan het toetreden van vocht 
bij het inbrengen van het materiaal ; en als er voor dit laatste 
gevaar mocht bestaan, zooals in approximiaie holten en derge,  

lijke, moet men zooveel mogelijk zijn toevlucht nemen tot den 

cofferdam. 
„Als men er in slaagt om de kleursverandering te verhinderen 

en tegen te gaan, dat het in sommige monden wordt opgelost 
aan de oppervlakte, zouden we het beste van alle vulmaterialen 
hebben verkregen. Ik vind, dat het amalgaam zich uitstekend 
verbindt met cement, waarmee men het in verschillende ver-
houdingen dient te vermengen naar de behoeften van ieder af-
zonderlijk geval. Neem er de proef mede als ge het nog niet hebt 

gedaan. 
Als steeds 

CLAUDE ROGERS. 
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„11 December 1896." 
„Men kan, meen ik, bijna niet twijfelen aan de waarde van het 

koper als middel om caries in de tanden tegen te houden, maar 
zooals alle vulmaterialen zal het koper soms falen. Om échec te 
vermijden moet men veel zorg besteden aan de bereiding van 
het geprecipiteerde koper ; bij neerslaan door ijzer is het 't 
duurzaamst en nuttigst, ofschoon het op den tand langzamer 
inwerkt dan wanneer met het met zink neerslaat. V66r het smal-
gameeren dient het precipicaat goed gewasschen te worden. Ik 
heb het met heet water meer dan twintig malen uitgewasschen 
vóór ik er in slaagde om alle oxyden en andere vreemde stoffen 
te verwijderen en daarna in een mengsel van ether en alkohol, 
dat het koper in zuiveren toestand achterlaat. Hoe spoediger 
men na het wasschee amalgameert, des te beter is het. De 
meest gebruikelijke handelsamalgamen, die ik gelegenheid had 
te bestudeeren, zijn zeker niet aan zoo"n wassching onderworpen 
en bevatten bijgevolg stoffen, die niet amalgameeren;  wat de 
waarde als vulmateriaal zeer belangrijk vermindert, daar het amal-
gaam gevoeliger wordt voor den invloed der mondvloeistoffen. 

Als men precipitaten verkrijgt door ijzer en door zink en men 
onderzoekt ze direct onder het mikroskoop, zal men onmiddel-
lijk een verschil waarnemen bij vergelijking met die welke eeni-
gen tijd reeds zijn bewaard. In verschen toestand hebben de 
precipitaten metaalglans, maar mettertijd oxydeeren ze en war-
den geheel zwart; mijn eigen precipitaten, ofschoon, direct voor 
mikroskopisch onderzoek gereed gemaakt, werden totaal zwart 
en verloren hun metalischen glans na eenigen tijd. 

„In den laatsten tijd, daar ik geen tijd had o•m mijn amalgaam 
zelf te maken, begon ik de caviteit te bekleeden met bladen 
koper, waarover ik heen vulde met een goed handels-amalgaam 
Ik had deze methode reeds gepubliceerd en in de Odontological 
Society blaadjes koper vertoond, die speciaal voor het doel 
langs galvanoplastischen weg waren gereed gemaakt. 

„Bij een grijsaard! van vijf en tachtig jaar, dien ik gelegenheid 
II 
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had te zien, waren de eenige overgebleven tanden die, welke met 
koperamalgaam waren gevuld en dat nog wel vijf en zestig jaar 
vroeger door een rondreizend kwakzalver, die er zich op be-
roemde alle ziekten te genezen van af de tanden tot de teenen. 

w. g. „C. J. BOYD WALLIS." 

Deze meeringen verdienen ernstige overweging. Wei zien,dat 
de heer Cl. Rogers alle schaduwzijden van het amalgaam erkent, 
zonder er zoo grootent nadruk op te leggen als ik doe. En wat 
den heer Boyd Wallis betreft, hij bekent openhartig zijn wan-

trouwen in,  iedere soort koperamalgaami van den handel en als 
hij het zelf niet kan maken slaat hij een middenweg in. Enkele 
alleenstaande voorbeelden, die de standvastigheid van een 
vulmateriaal moeten bewijzen, leggen bij mij. geen gewicht in 
de schaal. De vraag is hoe het zich houdt in de meerderheid der 

gevallen. 
De heer Robbins zegt : „Sedert eenigen tijd is mijn vertrouwen 

in dit vulmateriaal sterk geschokt en ik gebruik het nog maar 
zeer weinig. Het is, meen ik, eens en vooral uitgemaakt, dat 
Sullivan's koperamalgaam nooit op of onder den tandvleesch-
rand moet warden gebruikt." 

De gevolgtrekkingen, die ik uit het voorgaande maak, luiden 
als volgt : ie. Nooit mag het koperamalgaam worden gebruikt 
in tanden5 waar de verkleuring zichbaar zou zijn. ze. Om het 
verval en de verkleuring der naburige tanden tegen te gaan is 
het altijd goed de vulling te bekleeden met een laag ander amal-
gaam, iets wat beslist noodzakelijk is voor approximale holten. 
De antiseptische hoedanigheden zijn zoo gering, dat zij voor 
de praktijk van nul en geener waarde zijn. Men zou een beter 
resultaat krijgen bijt aanwending van een krachtig antisepticum 
in de caviteit. Volgens mijne rneening trekt dit alles een engen 
grens voor het gebruik n. 1. in die carieuze tanden, waarvoor 
het bijzonder geschikt is en in die enkele gevallen waarbij 
het onmogelijk is vocht geheel buiten te sluiten. Men kan ge- 
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makkelijk en zeer geschikt kleine centrale caviteiten vullen met 
een goudamalgaam alleen, terwijl groote caviteiten met zwakke 
wanden en alle approximale caviteiten beter kunnen worden ge-
vuld met amalgaam en cement volgens de methode van Baldwill. 

Wat ons ontbreekt is, meen ik, de meening van een in deze 
aangelegenheid gezaghebbend vakman. In de hospitalen wordt, 
voor zoover ik weet, een ruim gebruik gemaakt van koperamal-
gaam. Onze studenten gaan de praktijk in met de aloude meening 
over de voortreffelijke hoedanigheden er van. Hier en daar ver-
heft zich een enkele stem tegen dit vulmateriaal, maar wordt 
beschouwd als die van een ongeloovige, een monomaan of van 
iemand die niet handig en verstandig genoeg is, om het behoor-
lijk te gebruiken. Is het niet erg, dat na meer dan een halve 
eeuw ervaring met koperamalgaam, de zaak nog steeds niet is 
gevorderd ? Zou de „Society" niet, evenals dit bij de cocaïne is 
geschied, een commissie kunnen benoemen om, als autoriteit 
rapport uit te brengen over de eigenschappen van het koper- 
amalgaam ? 	 C. B. 

Revue Odontologique. (Prog.rès Dentaire.) 


