
Behandeling van periostitis acuta door 
besproeiing met antiseptica. 
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De moderne tandheelkunde ziet, zooals haar naam 
aanduidt, haar voornaamste taak in het genezen en het 
behouden van zieke tanden. Meende men vroeger iederen 
tand, waarvan het periost ziek was, te moeten extra-
heeren, nu is men, dank zij de onderzoekingen der 
pathologische anatomie en der pharmakologie tot de 
overtuiging gekomen, dat men ook deze ziekte genezen 
en den tand op den langen duur voor 't gebruik geschikt 
kan maken. Niet de prothese, neen slechts de resul-
taten bij de behandeling en het conserveeren der tanden 
hebben de tandheelkunde op haar tegenwoordige hoogte 
gebracht. Hier is ons de weg voorgeschreven, waarop 
we moeten voortgaan als we dat aanzien en die waar-
deering willen verwerven, die zich de chirurgie heeft 
weten te verschaffen, ofschoon ze een dergelijk onaan-
aanzienlijk begin heeft gehad als onze specialiteit. 

Een groot deel der tandziekten, die we in behandeling 
zien komen, wordt gevormd door de ontstekingen van 
het periost, en wel voornamelijk die periostiden, welke 
op parasitaire basis berusten en veroorzaakt worden 
door een infectie nadat een deel van den putriden 
inhoud van het wortelkanaal door het foramen apicale 
is gedrongen. 
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Het periodontium is een bindweefsel-membraan, die 
gelegen is tusschen wortel en alveolewand en daardoor 
een verbinding tusschen tand en kaak vormt, waarin 
vele vaten en zenuwen loopen. Er bestaat dus com-
municatie met de pulpa. Aan de omstandigheid, dat het 
periost is gelegen tusschen twee stugge beenige wanden,. 
is de enorme pijnlijkheid bij ontsteking toe te schrijven. 

Iedere ontsteking is op te vatten als een de physio-
gische grenzen overschrijdende, ziekelijk veranderde 
reaktietoestand, die door een prikkel van buiten wordt 
te voorschijn geroepen. 

In ons geval is de prikkel van buiten —ik wijs er op, 
dat ik slechts de septische periostitis na gangraena pulpae 
op 't oog heb — het indringen van virulente pathogene 
bacterien of van hun omzettingsproducten — ptomainen. 
Ter nadere verklaring, hoe ik tot de later te beschrij-
ven behandelingsmethode der periostitis gebracht werd, 
moet ik eerst de verschijnselen der ontsteking bespre-
ken. Het eerste, dat men bij de meeste ontstekingen 
waarneemt, is de aktieve hyperaemie : een versnelling 
van den bloedstroom, een vermeerdering van het bloeds-
quantum en dientengevolge vaatverwijding. De hier-
door veroorzaakte pulsatie in de arteries is oorzaak, dat 
de pijn bij periostis kloppend is, in overeenstemming 
met de rhytmische arteriepols, en nauwkeurig gelokali-
seerd. Als tweede symptoom stip ik aan : transsudatie, 
het uittreden van een aan eiwit rijke, op bloedplasma 
gelijkende vloeistof, en als derde het uittreden van 
leukocyten uit de bloedbaan. Hoe dit alles in zijn 
werk gaat is algemeen bekend en hoeft hier dus niet. 
vermeld. Wat het verloop der ontsteking betreft, 
onderscheiden we een akute en een chronische met 
tusschenstadien. De chronische vorm ontstaat uit de 
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akute door voortduring van het inwerken der schade-

lijke invloeden. 
Het genezen der ontsteking is mogelijk. Na het 

ophouden van het schadelijke agens kan de reactie-
toestand zijn overprikkeling tot pathologisch karakter 
verliezen en binnen de physiologische grenzen terug-
keeren, 

Deze algemeen pathologisch-anatomische regels vin-
den we ook bij de periostitis. Ik onderscheid een 
periostitis acuta en een periostitis chronica. Voor de 
behandeling is het volkomen onverschillig of we met 
een partieele of tctale periostitis te doen hebben; en 
Miller zegt terecht dat het verschil meer kwantitatief 
dan kwalitatief is. De chronische vorm ontstaat ge-
woonlijk uit de acute, en ik neem de eerste bijna nooit 
in behandeling, daar dan meestal reeds een verdikking 
of resorptie aan de wortelpunt is opgetreden, vaak ook 
de kaak sterk is gezwollen en een harde infiltratie der 
weeke deelen voorhanden is. 

De acute periostitis echter is in alle gevallen ge-
neeselijk. Ik verdeel ze in: met en zonder etter-
vorming. Bij de behandeling moeten we in 't oog 
houden, dat de ontsteking wordt te voorschijn ge-
roepen door een prikkel van buiten i. c. de gangreneuze 
pulpa, waarvan deelen door het for. apicale in het 
periost geraken. Waren deze partikels steriel, dan zou 
de ontsteking vanzelf weer genezen. De omstandig-
heid echter, dat ze deels virulente pathogene bacterien, 
deels hun omzettingsprodukten met zich sleepen, maakt 
a priori een genezing zonder behandeling onmogelijk. 
Het hoofdmoment zal dus de verwijdering van den 
inhoud van 't wortelkanaal moeten zijn. Dit geschiedt 
op de algemeen gebruikelijke manier met de vierkante, 
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met watten omwoelde naalden op zeer voorzichtige 
wijze, opdat niet door 't doorpersen van infectieuze 
massa's de ontsteking nog wordt verergerd. Is de in-
houd uit het kanaal verwijderd, dan dient dit ook nog 
gedesinfecteerd te worden om de bacteriën in het 
tandbeenweefsel te dooden. Men heeft er echter nooit 
aan gedacht de ontsteking zelf in behandeling te nemen, 
maar er zich steeds toe bepaald den prikkel van bui- 
ten weg te nemen en dan op het resistentievermogen 
van het organisme gerekend. 

Ik heb nu een methode gevonden, waarmee ik de 
ontsteking zelf aantast. Ze bestaat daarin, dat ik 
zooals bij de algemeene behandling van wonden, de be-
sproeiing met antiseptische, secretiewerende vloeistoffen, 
toepas. Ik handel daarbij als volgt: Aan den slang 
van een irrigator bevestig ik een Pravaz-spuit, waarvan 
ik de bovenste afsluiting en den stempel heb verwij-
derd, Op de spuit zet ik een zeer fijne canule. Nu 
laat ik den irrigator zóó hoog houden, dat de vloeistof 
er uit juist nog uit de canule komt vloeien. Deze 
breng ik nu in het wortelcanaal wat bij de incisivi 
altijd en bij molaren, zoo men deze tenminste wil be-
handelen, met gebogen canules ook bijna altijd gelukt. 
Zoo spoel ik eerst de voorste deelen van het wortel-
canaal uit om dan door hooger beuren van den irrigator 
de antiseptische vloeistof ook hooger te brengen, tot 
ze eindelijk onder tamelijk krachtigen druk ook door 
het for. apicale tredt en in direkte aanraking komt niet 
het periost. Zoo laat ik 12—i  Liter doorloopen. 

Als sproeivloeistof gebruik ik nu nog slechts chinosol 
i: i000, die ik niet genoeg kan. prijzen. De voordeelen 
van liet chinosol zijn in de eerste plaats de groote 
desinfecteerende kracht (4o maal zoo sterk als phenol); 



320 
	

BEHANDELING VAN PERIOSTITIS ACUTA DOOR 

verder zijn groote permeabiliteitskracht daar het eiwit 
niet coaguleert; de omstandigheid, dat het geen kau-
stische werking maar eerder anesthetische eigenschappen 
bezit en zijn betrekkelijk aangename reuk en smaak. 

De voordeelen mijner behandelingswijze zijn makke-
lijk in te zien. Naast de desinfectie van het wortel-
kanaal zelf is de uitspuiting van het for. apicale van 
groot belang, welks inhoud door het eerst zeer voor_ 
zichtige besproeien wordt losgemaakt en naar buiten 
afvoer vindt, maar niet naar binnen doorgeperst wordt. 
Ik ben overtuigd, dat deze inhoud, die zelfs bij voor-
zichtig uitdrogen in het for. apicale achterblijft, het 
meeste bijdraagt tot het echec bij de behandeling der 
periostitis, doordat later als de werking van het inge-
legde antisepticum ophoudt, niet gedoode bacterien of 
van buiten opnieuw indringende een nieuwe periostitis 
veroorzaken. De voornaamste waarde van mijn me-
thode ligt echter in de besproeiing van het periost 
zelf, dat aldus gedesinfecteerd en welks secretie tot 
staan gebracht wordt. Ik geloof, dat ieder reeds heeft 
opgemerkt, dat wattetampons, die eenige dagen in 
de wortelkanalen gelegen hebben, geheel vochtig ge-
worden zijn d. w. z. de secretieproducten van het pe-
riost hebben opgezogen. Is de tand oorzaak van een 
fistel, dan zal de vloeistof door de fistelopening uit-
treden en den heelen fistelgang uitspoelen. Den pa-
tienten verschaft het uitspoelen terstond veel verlich-
ting. Na het uitspoelen droog ik het wortelkanal 
weer uit, breng in het kanaal een antiseptische vulling 
en sluit om zeker te zijn, de caviteit eerst af met 
Fletchers Arteficial Dentine. Tanden met fistel vul ik 
dadelijk definitief. In allen gevalle heb ik ook daardoor, 
dat ik het kanaal niet eerst door wattetampons behoef 
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open te houden, mijzelf tijd en den patienten herhaalde 
seances bespaard 

Welk antisepticum zullen we nu als wortelvulling 
gebruiken? De etherische olien, hoe nuttig ook voor 
de permanente wortelvulling, zijn bij de eerst proef-
vulling gecontraindiceerd, omdat zij niet in staat zijn, de 
secreten op te nemen, daar ze niet in water oplosbaar 
zijn. Met ac. carbol liq. echter is dit wel het geval, 
terwijl dit middel tevens zijn antiseptische waarde be-
houdt. Het is echter zeer nuttig tevens een antisep-
ticum te gebruiken, dat langen tijd kan inwerken. En 
het beste is jodoform. Ik verschil hierin geheel met 
Miller, die in zijn „Mikroorganismen der Mundhöhle" 
zijn proeven met jodoform beschrijft, die volkomen ne-
gatief waren, even als alle tot dien tijd in bacteriolo-
gische laboratorien daarmee genomen proeven. En 
toch heeft de ervaring ons geleerd, dat we de jodo-
form niet kunnen missen. De antiseptische werking 
is waarschijnlijker niet aan de jodoform toe te schrijven, 
want dit heeft, ook wanneer het in solutie kan inwer-
ken, op de meeste bacterien geen of geringe werking. 
Er schijnt hier meer sprake te zijn van een geringe, 
maar voortdurende jodiumafscheiding (Binz.) daar de 
jodoform een lichaam is, dat in het licht en in tegen-
woordigheid van water en zuurstof onder afgave van 
jodium ontleed wordt. De in de wonden voortdurend 
vrijkomende sporen van jodium stuiten ter eener 
zijde als krachtig desinficiens iedere sepsis in haren 
aanvang en anderzijds gaan ze aan de oppervlakte der 
wonden met de bindweefselvormende stoffen ver-
bindingen aan, waardoor een soort adstringeerende 
werking en daardoor de zoo noodzakelijke onder-
drukking der wondsecretie wordt verkregen. Eigenlijk 
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dus is jodoforminwerking niets anders dan jodium 
inwerking (Tappeiner). Door direkte aanwending van 
jodium kan men deze inwerking niet verkrijgen : kleine 
hoeveelheden zouden niet standvastig genoeg zijn, daar 
de jodium spoedig geresorbeerd wordt ; grootere hoe-
veelheden echter zouden juist het tegendeel — sterke 
irritatie — verwekken. Het laatste bewijst, hoe ge-
vaarlijk de door Kirchner aanbevolen ontwikkeling van 
jodiumdampen uit de jodoform in het wortelkanaal is. 
Juist het langzame vrij worden van jodium uit de jodo-
form en zijn moeilijke oplosbaarheid geeft er de on-
schatbare waarde aan. 

In de tweede zitting vernieuw ik dan de wortel-
vulling en sluit de caviteit definitief af. 

Deze wijze van opereeren, die ik reeds langen tijd 
volg, heeft nog steeds de beste diensten verleend en 
mij voor échecs behoed. 

(Correspondenzblatt 1. Zahnaerzte) 	C. B. 


