
Over het aanwenden van kracht, 
en over den weerstand bij het 

reguleeren van tanden.') 

DOOR 

A. A. H. HAMER. 

Mijne Meeren, 

AARNE voldoe ik aan het verzoek om op een 
uwer bijeenkomsten een voordracht te houden. 
Ik doe dit met het grootste genoegen, omdat 
ik voor uwe jeugdige vereeniging veel sym-

pathie gevoel. En ieder die het wel meent met de belan-
gen van onzen stand zal het een verblijdend teeken  ach-
ten, hij zal het een gelukkige gedachte vinden, die u deed 
besluiten eene vereeniging van Candidaat Tandartsen op 
te richten, en hij zal het zich ook tot plicht rekenen, u zoo 
mogelijk met woord en daad te steunen. 

Niets toch is meer bevorderlijk voor onze algemeene 
ontwikkeling en vakkennis, voor het prikkelen onzer am-
bitie, en vooral voor de juiste waardeering van anderen, 

1) Voordracht, gehouden te Utrecht op de vergadering der ver-
eeniging ,,John Tomes", 3o Juni 1898. 
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dan de vriendschappelijke omgang met vooruitstrevende 
vakgenooten. 

En vooruitstrevend zijt ge, anders was er geen „John 
Tomes", en dan had uwe vereeniging niet zulk een uit-
stekend reglement. 

Ik doel hier meer bepaald op art. 22, zeggende : dat elk 
uwer leden verplicht is nu en dan een voordracht te 
houden. 

Dit is volgens mijn bescheiden meening zeer juist ge-
zien, want ware deze bepaling niet in uwe statuten opge-
nomen, dan zou waarschijnlijk even als bij andere ver-
eenigingen veelal het geval is, een beperkt aantal der le-
den steeds voordrachten moeten houden, terwijl het 
grootste gedeelte hetzij door overdreven bescheidenheid, 
uit gemakzucht, of wel door eene 'Uit gemis aan zelfver-
trouwen ontstane, denkbeeldige impotentie, een meer pas-
sieve rol in de vereeniging speelt. 

En dit is onjuist, laat ieder eens wat beweren, al is het 
ook de grootste onzin, (wat hier op J. T. natuurlijk nooit 
gebeurt) wanneer de nonsens op verstandige wijze in de 
discussies weerlegd wordt, zal men daaruit zeer veel nut 
trekken. Juist die wrijving, van gedachten, en het onbe-
vangen uitspreken van een eigen opinie, doet ons dikwijls 
een moeilijke kwestie beter begrijpen, en dit geeft soms 
aanleiding tot nieuwe oorspronkelijke ideeën. 

Ik wil heden avond met u spreken over : 
„Het aanwenden van kracht, en over den weerstand bij 

het reguleeren van tanden". 

De te reguleeren tand kunnen we beschouwen als een 
hefboom, werkende met een bepaalde kracht, op een last, 
d. i. de weerstand die de tand in de kaak ondervindt. 

De reactie, die altijd gelijk is en tegenovergesteld aan 
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de werking of actie, moeten we neutraliseeren, ja zóó mo-
gelijk utiliseeren of anders onschadelijk maken. 

We kunnen van die terugwerkende kracht een nuttig 
gebruik maken, wanneer er andere onregelmatig staande 
tanden in tegenovergestelde richting bewogen moeten 
worden. We kunnen ze onschadelijk maken door de 
kracht te verdeelen en wel door het aangrijpingspunt der 
kracht zóó te kiezen, dat het geen of weinig invloed zal 
uitoefenen op tanden, die niet van plaats mogen verande-
ren. 

Laten we ons nu eerst een oogenblik bezighouden met 
den weerstand in den alveolus van den tand, die verplaatst 
Moet worden. Het is duidelijk dat het beenweefsel aan den 
kant, waarheen de tand bewogen wordt, moet uitwijken 
of verdwijnen. 

Dat een constante druk levend beenweefsel tot resorp-
tie brengt is zeker. Toch is het volstrekt niet bewezen, 
dat we hier alleen te doen hebben met een resorptie 
aan den eenen kant en een appositie aan den anderen. 
Kingsley heeft er, meen ik, het eerst op gewezen, dat 
er hier nog andere invloeden in het spel zijn, vooral bij 
een snelle verplaatsing van tanden. 

W alk hof f verwerpt de resorptie en appositie theorie 
geheel, en meent dat de elasticiteit van de kaak, die deze 
te danken heeft vooral aan de zeefvormige bouw der 
spongiosa, de reden is waarom de tanden verplaatst kun-
nen worden. 

Dit verplaatsen zou dan bestaan in het verwekken van 
een spannings-verschil tusschen de, om den tand gele- 
gen weefseldeelen ; (nl. : het samendrukken van het been-
netwerk vóór, en het uitrekken daarvan achter den tand) 
terwijl de verplaatste tand eerst dan zijn nieuwe positie 
blijvend zal behouden, wanneer dat spanningsverschil is 
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opgeheven, wanneer dus de weefsels zich aan die samen-
drukking en uitrekking geaccomodeerd hebben. 

Dit laatste nu kan ik me niet goed voorstellen zonder 
een resorptie en appositie aan te nemen. 

Bij het verplaatsen van een enkelen tand zal men wel 
eerst een samendrukken van het zachte en daarna van het 
harde weefsel krijgen Waan den eenen kant, en een uitrek-
king aan den andere, waarop echter hoogstwaarschijnlijk 
een resorptie door osteoklasten van het beenweefsel aan 
eerstgenoemde zijde zal volgen, terwijl de tand eerst vast 
zal staan, Wanneer aan den anderen kant osteoklasten 
nieuw beenweefsel gevormd zullen hebben. 

Alleen wanneer verschillende tanden, tegelijkertijd in 
een zelfde richting gedrukt worden, krijgt men waar-
schijnlijk een uit- of ombuigen van den proc. alveolaris 
met de tanden, die dan na vo ldoende fixeering en bij een 
gunstige articulatie, op hun plaats blijven. 

U ziet dat .we hier nog hypothesen hebben, die vol-
strekt niet bewezen zijn ; een prachtig onderwerp voor 
iemand met wetenschappelijke aspiratiën, die wanneer 
het hem niet aan tijd ontbreekt, langs experimenteelen 
weg misschien licht in deze zaak zou kunnen verspreiden. 

Zal iemand, die de techische moeilijkheden van derge-
lijke experimenten weet te overkomen, ons waarschnijlijk 
spoedig een juiste voorstelling geven van het physiologisch 
proces bij het reguleeren van tanden ; minder gelukkig 
zal hij zijn die, toegerust met de noodige kennis der phy-
sica en mechanica, een juiste berekening zou willen geven 
van de beweging der tanden. 

Het zal steeds onmogelijk blijken, zelfs voor normale 
gevallen, een zuiver wetenschappelijke verklaring te ge-
ven van de uitwerking, die de aangewende kracht zal heb-
ben op de beweging van den tand, omdat men zich geen 
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rekenschap kan geven van den weerstand in den alveolus. 
En de vorm van den tand in toto, nl. : of deze recht is of 

krom ; èn vooral die van den wortel, of hij sterk kegel-
vormig is, plat of rond ; de dikte van het periodontium ; 
de meerdere of mindere compactheid van het beenweefsel 
van de kaak, en het verschil in elasticiteit van den proc. 
alveolaris in 't bijzonder ; — het zijn alle gegevens, die in-
vloed uitoefenen op de beweging van den tand en die we 
zelfs niet bij benadering kunnen berekenen. 

We zullen ons hier dus steeds met theoretische be-
schouwingen moeten tevreden stellen. 

Een ding echter is zeker, nl. : dat, wanneer er kracht 
wordt uitgeoefend op een of ander punt van de kroon van 
een tand rechthoekig op zijn lengteas, dat dan de apex 
van dien tand niet onbewegelijk op zijn plaats blijft. 

Het verschil in weerstand tusschen de cervicale en api-
cale gedeelten zal beslissen, in welke mate de apex in de 
tegenovergestelde richting van de aangewende kracht 
zal uitwijken, m. a. w. : of we, wat het apicale gedeelte be-
treft, een hefboom van de eerste soort krijgen met langere 
of kortere hefboomsarm. 

Om te bewijzen dat we geen zuivere hefboom van de 
tweede soort kunnen krijgen met het steunpunt bij den 
apex (zooals vroeger werd aangenomen) behoeven we 
slechts de anatomische verhoudingen na te gaan. 

Elke alveolus is door een dunne schaalvormig gebo-
gen beenplaat omgeven, wier binnenvlakte naar den tand-
wortel, en wier buitenvlakte naar de spongiosa van den 
proc. alveolaris gericht is. 

De eerste is glad, maar poreus, de laatste van wege de 
samenhang met de beenbalkjes der spongiosa, ongelijk 
en ruw. 

De alveoli raken elkaar niet geheel met hunne zijwan- 
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den, maar laten een ruimte over, waarin het soongieuse 
weefsel der kaak zich voortzet. 

Ieder tusschenschotje bestaat dus uit 3 deelen : uit de 
(2) compacte lamellen, van de twee naast elkaar gelegen 
alveoli en uit de tusschen hen liggende spongiosa. 

De tusschenschotjes nemen tegen het blinde einde der 
alveoli in dikte tot. In den rand ontbreekt zelfs meestal 
de spongieuse tusschenstof. 

Ook de verbinding van den alveolus met den tand, welke 
daarin door den bijzonderen bouw van de wortelhuid als 
het ware hangt, is er geheel op ingericht dat juist de punt 
van den wortel het meest bewegehik is. 

Aan den apex is deze bindweefsel membraan n.l. het 
dikst, aan den alveolus rand het dunst en vormt daar 
zelfs een meer resistent weefsel dat men het ligamentum 
dentale genoemd heeft. 

De richting der bindweefselbundels in de wortelhuid 
is alleen in de nabijheid van den tandhals bijna horizon-
taal, overigens V-erloopen die bundels in schuine richting, 
en wel zóó, dat de plaats van insertie aan den tand, dich-
ter bij de punt van den wortel gelegen is, dan die aan 
den alveolus-wand. 

Bij den apex verdwijnen deze fijne bindweefsel bun-
dels en maken plaats voor een los bindweefsel, dat de 
grootere vaten en zenuwen omhult. Zouden het mis-
schien deze bloedvaten en zenuwen zijn, die in het fora-
men apicale dringende, de tand bij zijn wortelpunt als 

. met een kogelgewricht vasthouden? 
Niemand zal dit in ernst kunnen veronderstellen, wan-

neer men de buitengewoon groote rekbaarheid van ze-
nuwen en bloedvaten in aanmerking neemt. 

Door nu de tand als een hefboom van de derde soort 
te gebruiken met een kunstmatig steunpsunt aan de 
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kroon, kunnen we de wortel ook juist zoo bewegen als we 

vcrenschen. 

Dit geeft wel groote technische moeielijkheden, maar 

wie die kan overwinnen, verkrijgt dan ook de schoonste 

resultaten. 

Met een paar teekeningen wil ik trachten u een en an-

der nog duidelijker te maken en u daarna eenige geval-

len uit de praktijk laten zien, *) want „Grau ist alle The-

orie, und grn des Lebens goldner Baum". 

En inderdaad ik loop gevaar u met mijn theoretische 

beschouwingen te vervelen, terwijl we ons, wat de prak-

tijk betreft, geen mooier en dankbaarder onderwerp kun-

nen voorstellen. 

De groote verscheidenheid van gevallen, die opper-

vlakkig beschouwd gelijk zijn en die toch dikwijls ge-

heel verschillend behandeld moeten worden, waardoor we 

genoodzaakt zijn soms kleine wijzigingen aan te bren-

gen in bekende methodes, maken het reguleeren van 

tanden tot het interessantste en dankbaarste gedeelte van 

ons vak. 

Voordat ik afscheid van u ga nemen, moet ik nog een 

zaak aanroeren, die me zwaar op het hart ligt. Ik heb 

hooren mompelen, ja, misschien wordt het wel luide rond-

gebazuind, dat de plaatsvervangende leden der examen-

commissie, en wel voornamelijk één van hen, zeer hooge 

eischen zou stellen aan de aspiranten. 

Ter wille van de waarheid en om een einde te maken 

*) Van een 50—tal modellen (regulatie gevallen vóór en ná de be-
handeling) wil ik hier geen afbeeldingen geven, daarentegen de mecha-
nische berekeningen eenigszins uitvoeriger behandelen dan dit op de 
vergadering van ,,J. Tomes" geschiedde. 

Door bijzondere omstandigheden zullen deze in het volgende nummer 
van dit Tijdschrift verschijnen. 
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aan verkeerde voorstellingen wil ik hier, in 't kort formu-
leeren aan welke hoofdeischen een candidaat volgens 
mijne meening moet voldoen. 

Die eischen zijn zoo laag gesteld, dat ik er mij eigen-
lijk evenzeer voor moet schamen ze te durven uitspreken, 
als de candidaat die er niet aan kan voldoen. 

Het is een praktisch examen en m. i. moet en mag 
men niet anders dan praktische eischen stellen, zonder 
ook maar terloops op theoretische zijwegen af te dwalen. 
• Het mag zeer verleidelijk zijn, zich een opinie te wil-

len vormen over de algemeene wetenschappelijke ont-
wikkeling van den candidaat, op het v ó ó r of tegen 
mag dit toch geen invloed uitoefenen en men loopt ge-
vaar, om nerveuse personen geheel in de war te bren-
gen, wanneer men hen iets zou vragen, over algem. pa-
thologie, pharmacodynamie, chemie enz., waartoe men al-
tijd een gereede aanleiding heeft. 

Ik vraag u nu in gemoede : 
Is het te veel verlangd, dat de examinandus eene juiste 

diagnose stelt? 
En hierbij neem ik niet in aanmerking dat gij, vooral 

wat betreft de diagnostiek der pulpa ziekten, een school 
hebt, beter misschien dan ergens anders, zoodat men van 
u alle finesses zou kunnen eischen, maar ik bepaal me al-
leen tot de hoofdzaken en verlang slechts dat men metho-
disch te werk gaat en zijn diagnose voldoende motiveert. 

Is men nu werkelijk zoo; onmenschelijk streng, wan-
neer men .meent dat een tandheelkundige, melktanden 
van blijvende tanden moet kunnen ónderscheiden? 

En is men te veel eischend zoo men verwacht dat een 
methodisch gemaakte goudvulling minstens zóólang in 
de goed geprepareerde caviteit blijft zitten, totdat de 
patient de operatiestoel verlaten heeft? 
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Voegt men hierbij nu nog de grondige kennis van wor-
telkanaalbehandeling, van de tand-extractie en eenige 
notie van het plaatsen van kunstkroonen en van het re-
guleeren van tanden— dan zal de candidaat, die aan deze 
hoofdeischen voldaan heeft, zelfs door voorts de grootste 
bokken te schieten, het bij mij, moeielijk meer kunnen 
bederven. 

U ziet het, die eischen zijn waarlijk niet hoog en ie-
mand die hieraan voldaan heeft behoeft zich ook niet te 
verbeelden dat hij-  zijn vak beheerscht, doch we mogen 
met het oog èn op de wet èn op het tandheelkundig on-
derwijs in Nedelrand, rn. i. geen hoogere eischen stellen. 

Een der meest bekende Amsterdamsche hoogleeraren 
zeide eens, dat in Nederland alle hazardspel verboden is; 
behalve de Staatsloterij en het Arts-examen. 

En inderdaad ook bij het tandmeesters-examen komt 
veel geluk. Ik hoop u eenige wenken te kunnen geven om 
zooals eertijds „the man that broke the bank at Monte 
Carlo" de kansen bij dit hazardspel zoo goed mogelijk te 
maken. 

Weest kalm, denkt en overweegt eerst goed voordat 
gij uwe diagnose maakt. Hebt zelfvertrouwen, zonder 
u daarom te verbeelden, dat ge alles veel beter weet dan 
uwen examinator, want (hoewel dit natuurlijk zeer goed 
mogelijk is) door dit op eenige wijze te doen blijken, be-
geeft ge u allicht op een gevaarlijk en glibberig pad en 
lokt dikwijls vragen uit, die anders misschien niet zou-
den gedaan zijn. 

Zeg ook nooit meer dan u gevraagd wordt, of wat be-
paald noodig is, om uwe meening duidelijk kenbaar te ma-
ken. 

Iets wat een zeer ongunstiger indruk op een exami-
nator maakt, is een zekere zucht tot nieuwe onbeproefde 
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methodes, vooral wat de pulpabehandeling betreft en die 
hetzij uit „die Reiz des unbekannten" of wel uit gemak-
zucht bij vele jongeren schijnt te bestaan. Het heeft 
soms den schijn alsof de conserveerende tandheelkunst 
nog een zoeken en tasten in den donker is, terwijl toch 
het devitaliseeren en extirpeeren van pulpae reeds onge-
veer een halve eeuw met het grootste succes wordt toege-
past, terwijl er misschien nooit zulke kunstige wortel-
kanaalvullingen werden gemaakt, dan juist in die eerste 
jaren van Maynard, Harris, Allport en andere bekende 
operateurs. 

Geloof me, M. H. ! de internist zou zich gelukkig ach-
ten, wanneer hij zijn veelal op empirie berustende therapie 
kon laten varen en met evenveel zekerheid als wij be-
nevens de ziekteoorzaak, het zieke orgaan kon laten ver-
dwijnen, zonder nadeelige gevolgen voor het organisme. 

En nu zou men den bekenden weg, die, om hem met 
zekerheid te bewandelen, slechts 2 vereischten vordert 
n.l. : asepsis en handigheid, willen verlaten, om zich af-
hankelijk te maken van de illusoirische werking van een of 
ander medicament of erger nog van een geheimmiddel 
en dan afwachten de dingen die komen zullen ? 

Straks, als ge in uw eigen praktijk staat, kunt ge uwe 
patiënten behandelen zooals u dat geschikt voorkomt, 
maar op een examen moet men beproefde methodes toe-
passen en geen experimenten nemen. 

Leest en herleest de voordracht, die Dr. C. v. d. Hoeven 
op uwe vereeniging heeft gehouden, laat die u tot gids 
dienen niet alleen wat wortelkanaalbehandeling betreft, 
maar ook vooral waar hij spreekt over de hooge opvatting, 
die gij van uw vak moet hebben. 

Geen andere specialiteit geeft wellicht zooveel aanlei- 
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ding om te gaan knoeien en om niet alleen uwe patiën-
ten maar ook u zelve te misleiden. 

Ongelukkig, of laat ik liever zeg' gen gelukkig, open-
baren zich die tekortkomingen vroeg of laat. Terwijl de 
slachtoffers van een verkeerde medische behandeling, 
post of propter die tekortkomingen of dwalingen, onder 
de aarde bedolven worden, wandelen de onze lustig, ja, 
dikwijls de eerste tijd minder vroolijk, rond en wanneer 
deze nu niet toevallig zeer goedaardige personen zijn, 
die begrijpen dat bij iedereen dwalen menschelijk is, zoo 
zal men ons, wanneer dit in verschillende kringen, veel-
vuldig voorkomt, spoedig de praktijk onmogelijk maken. 

Gewissenhaftigkeit, Gewissenhaftigkeit und nochmal 
Gewissenhaftigkeit, zoo zeide de goede prof. Paetsch, dat 
zij uw motto. 

Werkt liever 3 uur over een vulling, dan dat ge b e-
w u s t gaat knoeien en denkt het zal wel meevallen en 
blijven zitten. Laat niets aan het toeval over, en wan-
trouw het geluk. 

Juist wanneer ge u schijnbaar onverschillig toont je-
gens fortuna, dan zal zij u als een echte vrouw het meest 
genegen zijn, en ze zal u met hare, gunsten gelukkig ma-
ken, niet alleen bij het examen, maar ook later in uwe 
praktijk. 


