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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 
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of de intoxicatie voor genezing vatbaar zijn, dan zal men ook 
stellig voor den goeden afloop van de gingivitis kunnen instaan; 
gelukkig zijn dat de meest voorkomende gevallen. 

Maar als het grondlijden ongeneeslijk blijkt, dan zal de gin-
givitis zelf geen neiging tot genezing vertooneny maar integendeel, 
zij zal er bovendien nog het hare toe bijbrengen om de cacherde 
en den dood te verhaasten. Dit ziet men bij tuberculose en 
uraemie. 

Derde Hoofdstuk. 
BEHANDELING DER GINGIVITIDEN. 

Daar elke gingivitis baren oorsprong evenzeer in een alge 
meene als in een plaatselijke aandeoning vindt, moet ook naar 
deze beide factoren 1) gehandeld worden. Het zou niet mogelijk 
zijn om in dit hoofdstuk al de therapeutische maatregelen aan 
te geven voor iedere infectieuse or toxische ziekte, ure de toe-
vallige oorzaak der gingivitis is. 

Het zij voldoende te zeggen dat men vóór alles moet trachten 
den invloed der giften op te heffen of te neutraliseeren; diure-
thica en intestinale antiseptische middelen zijn daar in de eerste 
plaats aangewezen, waaraan men ook tonica, toevoegt. 

Hoe zal men de plaatselijke lesies der gingivitiden behandelen ? 
Daar iedere gingivitis, van welken aard zij ook zij, op bac-

terieele inwerking berust, is het niet twijfelachtig of men moet 
om haar te genezen, de microben bestrijden; het eenige bekende 
middel is de strengste antiseptische behandeling van de mond-
holte. 

Voor allls moet men nu beginnen met een zorgvuldige ver-
wijdering van de tandsteen, deze uitstekende voedingsbodem 
der microben, die men bij het optreden van de meeste gingivale 
lesies aantreft. Men doet dit terstond door middel van speciaal 
daartoe bestemde instrumenten of op den langen weg door de 
gewone zorgen voor den mond toe te passen. 

1) Thomas. Th. Paris 1891. 


