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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. 
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Voor dit laatste gebruikt men de tandenborstel en de tand-
zee- • daarna spoelt men den mond zorgvuldig met de een of 
andere antiseptische oplossing, bijv. met 1: 200 karbol of 1: Ico 
thymol of een sublimaatoplossing van I :4000. 

Bij de fungeuse vorm zullen deze wasschingen niet snel ge-
noeg tot genezing voeren en moet men bovendien het zieke 
slijmvlies aanstippen met gekristalliseerd chroomzuur of nitras 
argenti. Men kan ook tinctura jodii, zuivere karbolzuur of wel 
de thermo- of galvanakauter gebruiken. 

Onder al de middelen, waarmede men den fungeusen vorm 
bestrijdt is chroomzuur 1) wellicht het beste. Zoover als men 
aanstrijkt wordt een korst gevormd', die na 3 of 4 dagen afvalt 
Het duurt gemiddeld een week eer het epitheel opnieuw 
gevormd is. 

In geval van ernstig gangreen moet men door kauteriseeren 
de infectie-haard vernietigen tot op het gezonde weefsel. 
Chloras kalicus werd langen tijd als een „afdoend middel" 2) 
beschouwd voor elke gingivitis en stomatitis. Men is er in den 
laatsten tijd wel van teruggekomen, daar het dikwijls onvol-
doende of in 't geheel niet werkte. (Panas, Fournier). Toch 
kan men evenweel zijn goeden invloed op verscheidene soorten 
van gingivitiden niet ontkennen; hoewel in vergelijking met 
jodoform een zwakke bestrijder der microben, heeft het toch 
een erkende antiseptische inwerking. 

Ziehier dus in korte trekken de behandeling der gingivitiden 
besproken ; laten wij echter niet uit het oog verliezen, dat deze 
infecties zich nooit openbaren als de tanden en het gingivale 
slijmvlies in goeden staat zijn. Aan ieder zij dus de hygiëne van 
den mond ten sterkste aanbevolen, maar bovenal aan hen, die 
door de een of andere algemeene verzwakking gepredisposeerd 
zijn voor de secundaire plaatselijke infectie.. 

1) Magitot. Dict. Encycl. 
2) Laboulbene. France médic. 2878 p. 8o6. 


