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intestinale aandoeningen teweeg, die wij hier slechts even zullen 
aanstippen. 

Daar de gingivitiden het opnemen van voedsel moeielijk, ja, 
bijna onmogelijk maken, dragen ze bij bepaalde aandoeningen 
(uremie, tunerculose), er het hare toe bij om den dood te ver-
oorzaken door cachexie. 
Een andere, den lijder evenzeer déprimeerende oorzaak is de 
buitengewone sterke speekselvloed, dien wij altijd en overal te-
rugvinden bij de hier behandelde aandoening. 

Het meest ernstige gevolg der gingivitis ontstaat door auto-
intoxicatie. Deze openbaart zich dikwijls door gastro-intestinale 
stoornissen als : braken en diarrhee, die soms maar enkele uren 
aanhouden, maar die in andere gevallen zeer hardnekkig zijn en 
den typheusen vorm aannemen. 

In weer andere gevallen is voornamenlijk het zenuwstelsel 
door de giften aangedaan. Godelier 1) en Barth 2) vermelden 
twee gevallen, waarbij tengevolge der gingivitis zulke verschijn-
selen van uitputting optraden, dat zij met den dood eindigen. 

Ten slotte kan de infectie zich tot een enkel orgaan bepalen 
en min of meer ernstige lesies doen ontstaan, getuigen het geval 
van Brissaud, 3) waar een infectieuse gingivitis gevolgd werd 
door endocarditis en een broncho•líneumonie, die de zieke ten 
grave sleepten. 

DERDE DEEL. 
Eerste Hoofdstuk. 

DIAGNOSE DER GINGIVITIDEN. 

De diagnose van de verschillende soorten van gingivitis is in 
vele gevallen, zeer moeielijk; niet altijd is het klinisch onder-
zoek alleen voldoende en dikwijls moet de bacteriologie ons 
daarbij te hulp komen. 

1) Godelier. Gaz. des hop. 186i. p. 435. 
1) Barth. France médicale 1878. p. 533. 
3) Bissraud. Progrés médical 1878. p. 309. 
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. Anamnese. 

Bij een lijder aan gingivitis vragen wij het eerst naar den 
t.ij d en de wij z e waarop de aandoening is begonnen. 

De ontsteking kan werkelijk sluipend zijn opgetreden en dus 
geruimere tijd onopgemerkt bestaan hebben ; zooals dat voor-
komt bij loodintoxicatie, tuberculose, diabetes. 

Evenzeer is het mogelijk, dat de ernstige algemeene verschin-
selen reeds in het begin de aandacht op haar vestigen. Op deze 
wijze treden kwikvergiftiging, roodvonk en uremie zeer dikwijls 
op. 

Na deze eerste inlichtingen vragen wij dien zieke of hij ook 
reeds vroeger een dergelijke aandoening heeft 
gehad? en door welke oorzaak? Inderdaad kunnen enkele in-
toxicaties zooals die van kwik of broomkali aanleiding geven 
tot herhaalde exacerbaties van hetzelfde ontstekingsproces. 
Hetzelfde neemt men waa rtijdens de gravidieteit en bij het 
doorbreken van een tand. 

Was de patiënt bij het optreden van de gingivitis lijdende 
aan de een of andere acute ziekte, en is die al of niet 
genezen ? Hier komen alle i n f e c t i e-z i e k t en ter sprake, 

	

vooral die, welke met uitslag gepaard gaan 	 
Ten slotte vragen wij of onze patiënt lijdende was aan 

s y p h i 1 s en trachten de een of andere diathese op te 
sporen als : diabetes, rhumatismus, jicht 	 

2. Algemeen Onderzoek. 

't; Kan voorkomen dat een gingivitis-patiënt ons volkomen 
gezond toeschijnt, maar in de meeste gevallen is hij zwak en 
lijdend. 

Hij is misschien onderhevig aan een of andere infectie-
ziekte en dan vinden wij op zijn lichaam een exan thee m, 
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een min of meer pathognomonische e r u p t i e. Zoo zal men 
roodvonk, mazelen, pokken enz. diagnostiseeren. De p u r -
p u r a wijst ons op scorbuut ; de oedemen doen ons den-
ken aan uremie of soms ook aan scorbuut; „forant du pied", 
een w o n d, die zich niet wil sluiten, duiden diabetes aan. 

Indien wij een sjanker aan de genitaliën of uitvloeiing 
der urethra vinden zoeken wij een syphilitischen of een blen-
norrhaischen oorsprong voor de gingivale aandoening. Wij moe-
ten ook naar de klierzwelling een onderzoek instellen. 

3. Plaatselijk Onderzoek 

Bepalen de lesies zich tat het tandvleesch of tasten zij de 
geheele mondholte aan ? Vanwaar gaan zij uit? 

Hoe is de toestand van de dentitie? Wordt het tandvleesch 
opgelicht door een tand, die zich ontwikkelt, en op doorbreken 
staat? De leeftijd van den patiënt is van grooten invloed en de 
meeste gingivitiden der soldaten zijn een gevolg van het door-
breken der wijsheidskiezen. 1) 

Zijn de tanden carieus en is het uitgangspunt der ontsteking 
aan haar oppervlakte gelegen? 

Zonder dat de tanden ziek schijnen kunnen zij losstaan en 
zelfs uitvallen. Dit merkwaardig verschijnsel neemt men her-
haaldelijk waar bij diabetes en de loco motorische ataxie. 

De tandsteen op zichzelf schijnt tot lichte gingivitiden aan-
leiding te moeten geven ; maar haar aanwezigheid is haast on-
vermijdelijk voor de meeste der juist besproken plaatselijke 
infecties; een zorgvuldig onderzoek daarnaar is noodzakelijk. 

Welke zijn de lesies van het tandvleesch? 
Het kan gebeuren dat roodheid en zwelling  in enkele 

gevallen, bijv. bij graviditeit of tijjdens de mazelen, als op zich- 

1) Magee. Th. Paris 1879. 
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zelf staande feiten voorkomen; maar dan heeft deze toestand 
niets pathognomonisch. 

Wat ten opzichte der diagnose van meer belang is, zijn de 
z o o m e n, die men langs den vrijen rand van het tandvleesch 
ziet en welker verkleuring overeenstemt met die van de binnen-
vlakte der wangen; deze zoom is een eigenaardig verschijnsel bij 
intoxicaties-; hij is zwartachtig bij de gingivitis bismu-
thica, leiachtig blauw bij de gingivitis arsenicalis. 
Bijna alle soorten van gingivitiden brengen suppuratie en 
loslating van het slijmvlies teweeg; deze beide symptomen hel-
pen ons dus volstrekt niet bij onze diagnose. 

Onderwijl is het gezwollen epitheel afgevallen en heeft de 
onderlaag ontbloot ; deze is bloedend, maar nooit zoo sterk als 
bij scorbuut. 

Aan de oppervlakte van het tandvleesch vormt zich een be- 
slag„ soms eenvoudig bestaande uit tandsteen, rottende orga-
nische stoffen en etterlichaampjes, zooals wij dat bij bijna alle 
ulcereerende gingivitiden zien, maar dikwijls bevat zij ook 
fibrine en neemt dan den vorm aan van p s e u d o -mem -
b r a n e n, bijv. bij de gingivitis diphteritica. 

Onder dit beslag vindt men ulceratie  s. Wanneer de 
ulceratie voorafgegaan is doorblaasjes of puistjes, heet 
met een gingivitis aphtosa of met een gingivitis variolica te doen. 

Was het slijmvlies met vlekken bedekt dan kon er hier moge-
lijk sprake zijn van een secundaire erysipelateuse gingivale aan- 
doening. 	 - 

Bij eenzijdige lesies zal men denken aan een ulcero-membra-
neuse gingivitis ; zijn zij oppervlakkig dan wijzen zij op tubercu-
lose, uraemie, gingivitis aphtosa, secundaire syphilis. 

Ziin de randen gekarteld, onregelmatig, fungeus en bloedend 
dan herkennen wij deze symptomen als behoorende bij de 
scorbuut. 

Uit het overzicht, dat wij zooeven over het onderzoek bij gin- 
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givitis gaven is gemakkelijk af te leiden, dat de diagnose dik-
wijls twijfelachtig moet zijn, als men alleen op het plaatselijk 
onderzoek der aandoening afgaat. De ziekteverschijnselen zijn 
wel is waar zeer belangrijke aanwijzingen bij het onderzoek naar 
de soort van gingivitis, maar de bacteriologie of de chemie 
zijn dikwijls de eenige middelen,, die het onzekere tot klaarheid 
kunnen brengen.  

Men moet de urine onderzoeken en op deze wijze komt diabe-
tes, nephritis of morbus Brightii aan 't licht. 

Verder moet men de pus en de verschillende soorten van be-
slag, die zich tijdens de gingivitis vormen, onderzoeken ; langs 
dezen weg kan men tuberculose, diphterie en zelfs scorbuut 1) 
duidelijk onderscheiden van de andere aandoeningen, die doer 
de gewone microben ontstaan. 

Tweede Hoofdstuk. 

PROGNOSE DER GINGIVITIDEN, 

Het stellen van de prognose der gingivitis is bijna geheel at-. 
hankelijk van den aard van het geaffecteerde deel. 

Wat ook de oorzaak van de ontsteking, van het slijmvlies moge 
zijn, als de bodem op geenerlei wijze geïnfecteerd, vergiftigd, 
of verzwakt is, zullen de lesies niet ernstig zijn, en zeer snel 
tot genezing overgaan: 

Wanneer daarentegen de plaatselijke infectie zich op een 
bodem nestelt, die van giften doortrokken of door een ernstige 
diathese verzwakt is, dan zal zij zich spoedig uitbreiden en de 
noodlottigste gevolgen en complicaties teweeg brengen. 

Als wij dus een gingivitispatiënt te behandelen hebben, dan 
zal bij het stellen der prognose de algemeene toestand van den 
lijder van veel meer belang zijn, dan het min of meer vergevor- 
derd stadium der plaatselijke lesies. 

Wanneer de emstige diathese, de algemeene infectieziekte 
Babés, Deutsche med. Wochenschrift ;893. p. 1835. 


