
De Röntgenstralen in de Tandheelkunde. 

IIet zal voorzeker voor den geschiedschrijver geen 
gemakkelijke taak zijn te beslissen welke wel de ge-
wichtigste en grootste uitvinding is geweest in oe 19e 
eeuw. Noch de groote uitvindingen van Edison, de 
steeds vernuftiger toepassingen der electriciteit op velerlei 
gebied, noch de phonograaf, de telephoon deden zulk 
een kreet van verbazing opgaan in de wetenschappe-
lijke wereld als de openbaarmaking van het nieuw 
photografisch procédé van den nu beroemden hoog-
leeraar uit Würzburg Wilhelm Konrad Röntgen. 

Zoo al niet de gewichtigste, stellig als een der be_ 
langrijkste ontdekkingen zullen de nu overal bekend 
geworden Röntgen- of X-stralen worden aangemerkt. 

Na het bekend worden van het officieel verslag der 
zittingen van de Würzbürger Physik-Medizin.-Gesell-
schaft, waar Professor Röntgen het eerst zijne voor-
dracht hield, kort daarop gevolgd door een demonstratie 
aan de Kriegsakademie te Berlijn, maakten de X-stralen 
reeds spoedig de algemeene belangstelling gaande, en 
talrijk zijn de toepassingen die deze stralen hebben 
gevonden in de wetenschap en de industrie. 

Vooral op het gebied der geneeskunde zijn deze 
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X-stralen gebleken van onberekenbaar nut te zijn voor 
het bestudeeren van misvormingen van het beender-
stelsel, ontwrichtingen, breuken. Niet minder gewichtig 
voor het vinden van de juiste ligging van vreemde 
lichamen in het vleesch en kalkachtige aanzetsels in de 

inwendige organen. 	- 
Volgens een interessant artikel in de Wetenschappe-

lijke Bladen van April '98, afl. 4 is door Grunach te 
Berlijn aangetoond: Uitzetting van den hoofdslagader, 
(Aneurysma aortae). Tuberculeuse verhardingen en 
holten • in het lichaam, syphilitische beenhaarden, ver-
plaatsing en vergrooting vau het hart enz. 

Benedict Junior te Weeien constateerde door middel 
der X-stralen wervelontsteking ; Bumbaum te Karlsbad 
galsteenen en ook in ons land zijn vele gevallen bekend ge-
worden, waarin de X-stralen bleken van groot nut te zijn. 

Ook de industrie heeft gebruik weten te maken van 
deze stralen voor het onderzoeken van de cocons der 
zijdeworm, voor het onderkennen van vervalschingen 
in koffieboonen. thee, zijde, en voor het onderzoek van 
brieven, postpakketten, koffers op douane-kantoren, voor 
het onderzoek van minerale en edelgesteenten. 

Waar de X-stralen van zooveel gewicht bleken te 
zijn op het gebied der geneeskunde, was de veronder-
stelling niet gewaagd dat ook zij in de tandheel-
kundige praktijk van nut zouden zijn en de proef-
nemingen daaromtrent genomen, hebben de gekoesterde 
verwachtingen niet beschaamd. 

Het groote gewicht van de Röntgenstralen ligt 
hierin, dat wanneer men de ontladingen van een grooten 
Ruhmkorfl'sche klos laat gaan door een voldoend ge-
evacueerde Crookes-buis, en men die buis met een 
tamelijk nauwsluitenden mantel van zwart karton bedekt, 
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men waarneemt dat in een volkomen donkere kamer bij 
elke ontlading een met bariumplatinacyanuur bestreken 
papieren scherm, fluoresceert, onverschillig of de be-
streken zijde van het scherm of de andere naar het 
ontladings-apparaat is toegekeerd. Houdt men de hand 
tusschen het ontladings-apparaat en het scherm, dan 
ziet men de donkerder schaduw der beenderen van de 
hand in het veel minder donker schaduwbeeld van de 
hand zelf, en nu is het van bijzondere beteekenis 
gebleken dat de photografische drooge platen gevoelig 
zijn voor X-stralen. 

Daardoor is het mogelijk geworden natuurgetrouwe 
afbeeldingen te verkrijgen van organen die anders 
voor 't oog onwaarneembaar zijn. Het te onderzoeken 
voorwerp wordt geplaatst tusschen de Crookes-buis en 
de gevoelige plaat, die gesloten is of in 't chassis of in 
een stuk zwart papier. Bij het ontwikkelen verkrijgt 
men een positief beeld en is dus het afdrukken op 
gevoelig papier niet meer noodig. Wil men dus bijv. 
van een hoofd een Röntgen-opname maken, dan brengt 
men de gevoelige plaat aan de eene zijde, terwijl de 
andere • wang naar het apparaat is toegekeerd. Een 
nadeel hiervan is intusschen dat men dan ook beide 
zijden van de kaakbeenderen photografisch ziet weer_ 
gegeven, waarvan de contouren van de eene zijde zich 
veel duidelijker hebben afgeteekend dan de andere. Om 
deze moeielijkheid te ontgaan zou het dus beter zijn 
wanneer men de gevoelige plaat in den mond zou kunnen. 
brengen. In de onderkaak kunnen we de gevoelige 
plaat brengen dicht achter de tanden en de kaak,, 
terwijl dit bezwaarlijker is bij de bovenkaak waar een 
dikke beenlaag zich bevindt achter de tandwortels,. 
die ons belet de plaat parallel met de tanden te plaatsen_ 
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Beter is het om, inplaats van de moeilijk vast te 
houden, photografische glasplaat, gebruik te maken van 
celluloid-films, zooals die gebruikt worden in de Pocket-
Kodak. Die kunnen in kleine, aan het doel beant-
woordende stukken worden geknipt, en in non actinisch 
papier gewikkeld, vervolgens in guttah-percha gepakt, 
in den mond worden gebracht en stevig aan dé te onder-
zoeken plaats aangedrukt en met de voorste vingers 
onbewegelijk vastgehouden. 

't Spreekt van zelf dat gedurende den duur van de 
opname, 2 tot 5 minuten, zoowel patient als degeen die 
de film vasthoudt, onbewegelijk moeten staan ter ver-
mijding van onscherpe beelden. 

De opname kan in ieder soort licht worden gemaakt, 
de film wordt in de donkere kamer op de gebruikelijke 
wijze ontwikkeld en gefixeerd. 

Bij het ontwikkelen van het Röntgen-negatief heeft 
men verschijnselen opgemerkt geheel tegenovergesteld 
aan die van een gewoon negatief. 

't Is ieder bekend dat men bij het ontwikkelen van 
cle photografische opname een beeld verkrijgt, dat wat 
licht en kleurcn betreft, geheel het omgekeerde is van 
wat het beeld werkelijk is. De lichte gedeelten komen 
op het negatief zwart te voorschijn en omgekeerd, 

Eerst bij het positief-proces worden de zwart getinte 
gedeelten op het gevoelig papier afgedrukt, weer wit, 
en geven zoo een getrouw beeld van de gemaakte opname 

Anders is het bij een Röntgen-negatief. Bij het 
ontwikkelen verschijnt een positief beeld op de film. 

De tanden zijn wit, de kaakbeenderen zijn kenbaar 
door lichte en donkere schaduwen, en het gedeelte 
tusschen de kronen is zwart. 

Metalen zijn minder doordringbaar voor de Röntgen- 
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stralen dan andere stoffen caoutchouk en dergl., zoodat 
men ook bij de opname van een mond met brugwerk 
of goud en amalyamvullingen, die scherp gecontoureerd 
op het negatief aantreft. 

Het spreekt van zelf dat er van de Röngenstraal in 
de tandheelkunde slechts dan gebruik gemaakt zal 
worden, wanneer de gewone middelen tot het stellen 
eenex juiste diagnose falen. Nog lang niet is iedere 
stad in het bezit van een inrichting voor Röntgen-
opnamen en is de aanschaffing voor den particulier vrij 
kostbaar, zoodat niet iedereen in de gelegenheid zal 
zijn, zich de noodige apparaten te verschaffen. 

Het zij mij, dus vergund uit de verschillende tijd-
schriften een kort resumé te geven, betreffende de 
resultaten met X-stralen verkregen. 

r) 	Mej. B., i6 jaar, had de beide middelste snijtanden 
gewisseld, terwijl de andere voortanden nog niet 
gewisseld waren. 

Een photografie werd verkregen door de film 
achter de geheele rij voortanden te plaatsen en de 
X-straal op het midden te richten. De opname 
gaf een gunstig resultaat. 

Op de afbeelding zien wij de twee gewisselde 
snijtanden met hunne wortels en aan weerskanten 
de nog ongewisselde kleine snijtand en hoektand. 

Het beenig gedeelte is goed kenbaar en in de 
streek van de wortels zijn vier tandkronen duide-
lijk zichtbaar. Dat zijn de kronen van de 4 ver-
borgen gebleven, permanente tanden. 

2) 	Mej. A., 20 jaar. Twee ongewisselde hoektanden 
nog op hun plaats. Door een photo van den mond 
kreeg men duidelijk de blijvende tanden te zien 
die bij het doorbreken achtergebleven waren. 
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3) 	Mej. G. R., 19 jaar, riep de hulp in van Mr. 
Catching voor een losse linker snijtand. 

De voortanden waren onberispelijk. De boven-

linker snijtand stond los als een melktand die 
gewisseld worden zal. Bij doorvallend licht scheen 
de tand opaak. Trauma was uitgesloten. Zonder 
pijn werd het wortelkanaal geopend, waarop bloed-
uitstorting volgde. Bij het sondeeren stootte men 
op ongeveer een derde van de wortel op een hard 
voorwerp. Men vermoedde een slecht geplaatste 
tand, die de absorptie van de wortel teweeg bracht. 

Bij onderzoek van de tandrij bleek de linker 
bicuspis te ontbreken. 

De Röntgen-photografie bewees de diagnose als 
juist. 

Met deze enkele voorbeelden kan worden volstaan 
om aan te toonen dat de Röntgenstralen ook op het 
gebied der tandheelkunde van nut kunnen zijn. 

De groote en gewichtige resultaten geven recht om 
te hopen dat er binnen een niet te lang tijdsverloop 
verdere vooruitgang zal worden bespeurd in de Röntgen-

photografie. 
Ontsteking van het Antrum ii'ighmori, cysten, oste-

omen, sarcomen, odontomen, dentikel vorming in de 
pulpa, kan nog niet met zekerheid worden vastgesteld. 

Wanneer de nieuwe soort van stralen in hun photo-
grafische reproductie dezelfde vorderingen mag maken 
als de gewone photografie in de laatste 25 jaren, dan 
is de tijd niet ver meer, dat het nieuwe licht dringt 
tot in de diepste schuilhoeken van het lichaam, en men 
met zekerheid zal kunnen vaststellen de geringste afwij-
king van het normale in zijne velerlei uitingen. 

Dordrecht, 	 G. C. BQSCH. 


