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Bij diegenen onder de Collega's voor wie „moderne tandheel-
kunde" meer is dan slechts een woord, zal wáaráchijnlijk het 
opschrift boven deze bijdrage belangstelling wakker roepen. 

De man, wiens dagelijksch werk is : behouden en niet vervangen. 
die „kroont" en „overbrugt", onverschrokken. zoolang hij in dele 
behandelingswijze en in zichzelf vertrouwen heeft, zal er in zien 
een poging om een werkelijke moeilijkheid te bestrijden, terwijl 
hij, wiens behandelingswijzen niet strikt modern zijn, dit niet 
zoo duidelijk inziet. 

De doorboring moge dan geschied zijn tengevolge van trau-
matische oorzaken of van caries ; gelegen zijn in de zijvlakte 
van een enkelvoudigen wortel, op het scheidingspunt van -twee 
of meer wortels, of langs den zijkant van een wortel van uit een 
holte boven het tandvleesch zijn neergedaald — zij wordt tegen-
woordig beschouwd als een zoo bedenkelijke complicatie, dat 
het resultaat van iedere behandelingsmethode als zeer twijfel-
achtig wordt beschouwd. Als we de litteratuur Over dit Onder-
werp nagaan, dan schijnt uit haar soberheid een zekere schuW-
heid te spreken, om een behandeling met zoo onzekeren afloop 
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te ondernemen, en wat er dan nog over geschreven is doet feite-
lijk uitkomen, dat de aanbevolen methoden zelden of nooit 
succes hebben. 

In ruwe trekken kan men de verschillende perforaties ver-
deelen als veroorzaakt door : r. Trauma, toevallig bij 't wortel-
boren; 2. Caries. 

De traumatische perforatie ligt meestal diep in de wortel, is 
klein van omtrek, en is te meer geschikt voor behandeling naar- 
mate ze spoediger in behandeling genomen wordt, zoodat men 
voorkomt dat het pericementum het kanaal of de holte binnen-
treedt. De tweede soort ontstaat meestal meer bij den tandhals en 
breidt zich vaak zeer ver uit. Als perforatie van een der beide 
soorten plaats grijpt, wordt ze gevolgd, zooals boven vermeld, 
door het binnendringen van het nabijgelegen weeke weefsel — 
hernia pericementi — en door meer of minder langdurige pijn, 
door dat de scherpe randen van de opening de ingedrongen 
weeke masosa irriteeren, todat ze ontsteken en gangreneus wordt 
of aanleiding tot absces geeft. 

De meest gevolgde behandelingswijze is die, welke Dr. Evans 
beschrijft in zijn „Kroon- en. Brugwerk" en die ik kortelijk zal 
aanhalen. Spuit waterstofsuperoxyd in de kanalen, wisch ze 
uit met alkohol, droog ze met warme lucht en vul ze volkomen, 
maar niet stijf, met in nagelolie gedrenkte watten en sluit ze af 
met gutta-percha. Vernieuw de inlage met tusschenpooten onder 
afsluiting van speeksel tot de afscheiding van sereus vocht bij 
de perforatie ophoudt en een laagje lidteekenweefsel gevormd 
is. Droog het kanaal goed uit en breng over de doorboorde 
plek een plat stukje verwarmde g-utta-persha met zachten druk, 
zoodat slechts afsluiting, maar geen dó6rpersing verkregen 
wordt. De putta-percha zal maklijk blijven kleven als vooraf de 
wand met chloropercha bestreken is enz. 

Ofschoon ik geloof, .dat deze methode wel eens succes kan 
hebben, waar slechts wortelvulling vereischt wordt, is het totaal 
ongeschikt bij voortanden die men wil „kronen.' Bovendien 
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is het verbazend moeilijk op de beschreven wijze gutta-percha 
aan te brengen, behalve waar de perforatie dicht bij het tand-
vleesch ligt en zelfs als dit met goed gevolg is verricht, zal Je 
welbekende eigenschap van gutta-percha om onder den invloed 
van vocht op te zwellen vroeger of later ontstekingsverschijn-
selen te voorschijn roepen, eindigend in een absces, dat feitelijk 
ongeneeslijk is, wegens de moeilijkheid om de oorzaak weg te 
nemen — tenzij door verwijdering van den tand. Andere me-
thoden zijn aanbevolen, zooals het aanbrengen van een stuk 
penneschacht of een stuk van een gouden buisje om de opening 
of te sluiten, maar dezelfde bedenkingen kunnen hiertegen wor-
den ingebracht. En bovendien worden ze te maklijk verscho-
ven als een stift voor de kroon moet warden ingebracht. 

Het is dus duidelijk, dat we voor de grondige behandeling 
bij doorboring een middel noodig hebben geheel verschillend 
van wat we tot dusver hebben opgesomd. Het moet plastisch 
genoeg zijn om zich gemaklijk en nauwkeurig te adanteeren aan 
het onderliggend weefsel zonder dit te verplaatsen.; het moet 
niet irriteerend en onoplosbaar zijn, in niet al te langen tijd in 
staat zijn hard te worden en bestand tegen drukking zonder ge-
vaar dat het beweegt of breekt. Znlk een materiaal bezitten we 
in het koperamalgaam. Behalve dat het de reeds genoemde 
eigenschappen bezit, is koperamalgaam beslist (? Vert.) anti-
septisch, een niet gering voordeel bij zijn gebruik, terwijl de 
adstringeerende werking van zijn zouten bij het tegengaan van 
beginnende ontsteking te welbekend zijn om hier vermelding te 
behoeven. De applicatie, die niets meer of minder omvat, dan 
volkomen bekleeding van den wand in het doorboorde deel van 
den wortel, volgt hier in bijzonderheden.: 

Mijn eerste geval van traumatische perforatie dateert van zes 
jaar geleden, in een lateralen incisivus boven rechts, dien ik ge-
roepen was te kronen. De wortel was eenige jaren geleden met 
gutta-percha gevuld. Dit boorde ik uit tot wat ik dacht dat 
circa driekwart van de wortellengte was, op welk punt een bocht 
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naar links scheen te bestaan. Na het kanaal schoongemaakt te 
hebben, ging ik, uit vrees dat het voor den stift niet lang 
genoeg zou zijn, er onverstandigetWijze toe over het kanaal 
nog iets dieper te boren. Bijna was ik naar genoegen ge-
slaagd, toen de patiënt ineens teekenen van pijn gaf en na 
verwijdering van de boor vond ik bij 't uitwisschen man het 
kanaal sporen van bloed. Dadelijk droogde ik het kanaal 
en stopte het vol met nagelolie op watten. Den volgenden 
dag vertoonde zich een duidelijke zwelling boven de plaats 
der, doorboring, maar binnen drie dagen was deze zwel-
ling geheel verdwenen en alle irritatie tot rust gekomen. In een 
volgende zitting verwijderde ik de inlage, droogde het kanaal 
goed uit en sloot de perforatie af als volgt : Een kleine hoe-
veelheid zeer zacht koperamalgaam bracht ik met een stomp-
puntig instrument met rond uiteinde naar den apex, n. 1. met een 
oude excavator zonder punt Het amalgaam werd zachtjes uit-
gespreid over het bovenste deel van het kanaal, daar een 
draaiende beweging het gelijkelijk over het inwendige verdeelde. 
Door deze handelwijze werd geen pijn opgewekt, maar de patiënt 
voelde het héél even terwijl het gedaan werd en deze gevoelig-
heid hield op toen het instrument werd teruggetrokken. Toen 
de binnenvlakte van het kanaal aldus bekleed was;  was de diepte 
niet noemenswaard verminderd. De' patiënt werd nu ontslagen 
en toen den volgenden dag het amalgaam goed hard was gewor-
den, werd een Richmondkroon geplaatst, die tot op den huidi-
gen dag goed diensten heeft bewezen. 

Het volgende geval van traumatische perforatie is er een 
van geheel anderen aard bij den apex van een tweede bovensten 
bicuspiswortel, in den mond van •een dame, voor wie ik vier 
jaren vroeger een uitgebreide perforatie behandelde aan de ver-
takking van een tweede molaar beneden rechts, die nu gekroond 
is en goeden dienst doet. 

Miss C. bezocht mij ongeveer veertien maanden geleden en 
wtnschte een tweede bicuspis boven links gekroond te hebben. 
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De tand was door een anderen tandarts voor eenige jaren met 
koperamalgaam gevuld, maar daar de verkleuring hand over 
hand was toegenomen, gaf ze de voorkeur aan een kroon. Ik 
verwijderde de vulling en stiet op een levende pulpa, die ik de-
vitaliseerde en met moeite verwijderde, daar het kanaal lang, plat 
en samengedrukt was. Toen opende ik, het kanaal met Gate's 
glijdende boren en sloot den apex af. Nu ging ik er toe over 
het kanaal met Peeso's kleine wortelboor te verwijden, een instru-
ment, dat ik voor dit doel als verWeg het beste en veiligste be-
schouw. Bijna was het kanaal wijd genoeg voor de Lagar, 
kroon, dien ik dacht te plaatsen, toen bij het gebruik van den 
boor van middelmatige dikte, de patiënt teekens van Dijn gat; 
dadelijk trok ik de boor terug en blies het boorsel weg. Op ver-
moeden dat er geheel af bijna perforatie had plaats gevonden, 
wischte ik het kanaal uit, maar vond geen spoor van bloed. Nu 
onderzocht ik voorzichtig het geheele kanaal met een stugge 
Donaidson naald met weerhaak en vond aan het uiteinde van 
de wortel een zachte plek, waarop ik voorzichtig drukte. Dade-
lijk gaf patiënt pijn aan. Nu wischte ik het kanaal weer uit en 
ziag toen wat sereus vocht op de watten. Na het kanaal 
te hebben uitgeveegd met carbol, sloot ik de perforatie af mat 
koperamalgaam als te voren. In dit geval schijnt er geen: eigen-
lijke perforatie te zijn geweest, maar de wand was zoo dun, dat 
hij stellig zou zijn bezweken onder den druk van het cement bij 
het plaatsen van de kroon, zoodat naar alle waarschijnlijkheid 
het onderzoek met de fijne naald het middel was om een ernsti-
ge ramp te voorkomen, want als ik er toe was overgegaan den 
kroon te plaatsen, kan er bijna geen twijfel bestaan of de ver-
dunde wand zou zijn uitgepuild en zoo ernstige irritatie hebben 
bewerkt dat een nabehandeling met goed gevolg onmogelijk 
zou zijn geweest. 

In gevallen van perforatie door caries — de tweede soort 
heb ik eenzelfde gedragslijn gevolgd in de volgende gevallen : 

Mr. H. wilde voor circa drie jaar, eenige tanden laten vullen. 
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Bij onderzoek bleek de kroon van de laterulen incisivus boven 
links te ontbreken en de wortel was haast geheel met tand-
vleesch bedekt. Ik stelde voor hein te kronen, maar er werd 
me gezegd, dat dit twee jaar geleden tweemaal was geschied en 
dat elke kroon maar 'n paar dagen had stand gehouden. Dit 
had den patiënt zoo ontmoedigd, dat hij besloot de zaak zoo 
te laten. Voor ongeveer een jaar kwam hij terug en verzocht 
me te pogen een kroon te plaatsen. 

Een dertig procents solutie van cocaïne werd geappliceerd op 
de hernia-achtige tandvleeschknobbel, die de wortel bedekte en 
toen deze zoover mogelijk verwijderd was, werd een lange 
trechtervormige opening zichtbaar. Deze werd uitgewasschen 
en na 't ophouden der bloeding volgestopt met watten, gedoopt 
in ol. cinnamoni en hydronaphthol en losjes gesloten met gutta-
percha. Na vierentwintig uren werden deze inlage weggenomen 
en de wand onderzocht; deze bleek zeer week geworden en ge-
perforeerd links beneden het tandvleesch, dat door de opening 
kwam kijken. Aan den apex — die bij de vorige kroningen was 
afgesloten — was circa één achtste van het normale kanaal toe-
gankelijk, maar de rest was, zooals ik zei, uitgehold. Dooi 
lepelvormige excavatoren werd nu het verweekte dentine weg-
genomen, waarbij de perforatie noodzakelijk wat moest verwijd 
worden, tot ze aan de linkerzijde zich van de tandvleeschrand 
in de richting van den apex uitstrekte over zeker een• derde van 
de wortellengte en een nieuwe perforatie was op de rechterzijde 
gemaakt Deze opoffering echter bracht mij op betrekkelijk 
gezond dentine. De holte werd volgestopt als voren en patiënt 
ontslagen. Bij het derde_bezoek werden alle sporen van caries 
verwijderd en het binnenste van den wortel ruw gemaakt om 
hechtpunten te krijgen. Na zorgvuldig de zachte weefsels 
rondom de perforatie te hebben afgedroogd, toucheerde ik ze 
even met ac. carbol om afscheiding van sereus vocht tegen te 
gaan en droogde weer met warme lucht ; koperamalgaam werd 
zeer week en plastisch aangemaakt en een beetje er van zachtjes 
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gebracht over de perforatie en hieroverheen en ook over het 
aangrenzende dentine gespreid door het maken van een draaiende 
en rollende beweging. In den apex plaatste ik nu een gladde 
ijzeren stift, dun overtrokken met was — hij was verwarmd, in 
was gestoken en dan afgekoeld — en rondom heen werd koper-
amalgaam gestopt tot de caviteit vol was. Den volgenden dag 
werd de stift verwarmd, de was smolt en de stift viel er bijna 
vanzelf uit. Toen plaatste ik een Richmond kroon, dien ik in 
de drie volgende jaren herhaaldelijk gezien heb en waarvan 
patiënt verzekert, dat hij nooit een oogenblik lag of hinder 
heeft veroorzaakt. 

In de lente van 1894 vervoegde zich Mrs. M. te mijnent. 
Onderzoek leerde, dat de eerste molaar beneden rechts een absces 
onderhield, terwijl een kleine polypeuse tandvleeschwoekering 
uit de vertakking der wortels opschoot in de groote carieuse 
kroonholte. Ondervraging leerde me, dat de tand voor eenigen 
tijd gekroond was, maar slechts voor korten tijd, veel pijn had 
veroorzaakt, tot patiënte de kroon gelukkig was kwijt geraakt, 
wat veel verlichting had gegeven. 

Na de caviteit zoo goed mogelijk te hebben gereinigd, appli-
ceerde ik een anestheticum op het polypeuse tandvleeschge-
deelte en sneed het af. De carieuse massa rondom den caviteit-
rand werd grondig verwijderd met groote uepelvormige excava-
toren. De sterke bloeding werd gestelpt met heet water als in 
vorige gevallen. Een losse wattentampon met nagelolie en 
hydronaphthol werd toen aangewend en patiënt op de vol-
genden dag terug besteld. Na behandeling en vulling van de 
wortels werd de perforatie getoucheerd met ac. phenyl, goed 
gedroogd en zacht koperamalgaam uitgespreid over de geheele 
binnenvlakte van de caviteit en vastgelegd in kleine onder-
snijdingen aan de kanten. Een gouden kroon werd op de wortel 
aangebracht en heeft sedert goede diensten gepresteerd. 

In een anderen mond en• bijna terzelfder tijd, ontdekte ik een 
type van perforatie, die men veelvuldig aantreft. De ze bi- 
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cuspis boven links vertoonde een bijna troostelooze aanblik bij 
voorloopige beschouwing. De kroon was verdwenen en lijm 
de heele wortelvlakte overgroeid met tandvleesch, dat ik • op-
ruimde als boven vermeld. 

Bij onderzoek vertoonde zich toen een wijde doorboring van 
de distale zijde van den wortel, die zich uitstrekte van den gin-
givalen rand naar een punt, gelegen circa op een derde wortel-
lengte er boven. Hooger op was levend pulpaweefsel, dat ge-
devitaliseerd werd ; de apex werd gesloten en carieus dentine 
weggenomen voor zoover dit raadzaam scheen. Watten werden 
nu stevig er in gestopt, wat de zaak veel vereenvoudigde en 
toen de weeke degen terug gedrongen waren, sneed ik een 
schroefdraad in het apicale einde van den wortel en schroefde 
er een nieuwzilverbuisje in. Tusschen de ruw gemaakte buiten-
kant van deze buis en de wanden van de wortel stopte ik zooveel 
koperamalgaam als ik veilig kon doen en herstelde op deze 
wijze de contour van den wortel tot aan het tandvleesch. Toen 
dit hard was geworden werd het uitstekende deel van de buis 
weggenomen en een kroon met porceleinfront geplaatst, De 
kroon is nog aanwezig en schijnt dit te zullen blijven. 

De bovenbeschreven gevallen schijnen me allen een vinger-
wijzing in dezelfde richting. Zij zijn allen types met eenig 
onderling verschil, maar toch alledaagsch genoeg voor ieder van 
ons en geen van allen maklijk te behandelen.. In andere geval-
len zal men misschien terecht iets.kunnen, afdingen op de voor-
treffelijkheid van het koperamalgaam, maar hier werkt het zeer 
stellig goed. Zelfs al mocht op den zeer langen duur mijn me-
thode eenig gebrek aankleven, dat zich tot dusver nog niet 
heeft geopenbaard, dan voel ik toch dat ze beter is dan iedere 
andere, die ik tot dusverre gevolgd heb. Uit een lange reeks 
gevallen kan ik me geen enkel échec herinneren. Het resultaat 
bij gevallen, die vroeger onzeker of zelfs hopeloos werden ge-
acht, is zoodanig, dat mijns inziens de tijd en zorgvuldig. 
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proefnemingen het eene noodige zijn om te doen uitkomen, dit 
het vraagstuk omtrent perforatie feitelijk is opgelost. 

Waarschijnlijk zal men mij tegenwerpen, dat bij goede voor-
zorgen perforaties niet mogen voorkomen, daar daar men noch 
weet hoe de wortel in den alveolus ligt, noch zjin diepte kan 
meten, noch de dikte der wanden nagaan, staat men niet in elk 
eenigszins abnormaal geval zóó goed gewapend als optimisten 
ons willen doen gelooven. Bij het behandelen van een moeilijk 
geval is het niet alleen voldoende, dat men geestelijk waakzaam 
is, men heeft ook noodig een physisch fiin gevoel en daar ao 

omstandigheden in abnormale gevallene vaak de gewone voor-
zorgsmaatregelen van nul en geener waarde maken, moet er af 
en toe wel eens een ongeluk gebeuren, tenzij men van de be-
handeling van die gevallen afziet. Zelfs wanneer een abnormali-
teit juist is gediagnostiseerd, sluit de diagnose niet in, dat 
het resultaat der behandeling volkomen zal zijn. En als dit 
juist is, dan is succes in de minder gemakkelijk en zelfs totaal 
niet herkenbare gevallen nog ver verwijderd. 

Als we nagaan de verschillen in vorm, grootte en kromming 
van sommige wortels, zooals de laterale incisivus en de bicus-
pidaten (vooral de eerste, vaak gespleten met platgedrukte wor-
tels of samengesmolten kanalen) dan kunnen we ons niet ver-
wonderen, dat er soms een ongeluk van bedoelden aard plaats 
grijpt, zelfs als de dentist er op is voorbereid, dat het wellicht 
zou kunnen gebeuren. Zoo'n ongeluk heeft, ik moet het tot 
mijn spijt bekennen, vaak door mijn handen plaatsgegrepen in 
de laatste zes jaar en in elk geval heeft de methode, die ik be-
schreef, uitkomst gegeven. Daarom durf ik gerust mijn methode 
aanbevelen, overtuigd, dat ook de collega's over de resultaten. 
tevreden zullen zijn. 

C. B. 
(Transactions of the Academy of Stomatology.) 


