
Wenken bij het gebruik van Wortel-
kanaalsonden. 

DOOR DR. H. L. SCHAFFNER. 

Veel is reeds gezegd en geschreven over de voorbe-
reiding en desinfectie van wortelkanalen. Ieder nauw-
gezet operateur is overtuigd van het belang van de 
juiste behandeling van zulke kanalen ; ieder vreest de 
gevolgen van het achterlaten van afgestorven pulpa-
resten en zoekt naar de beste middelen om ze te ver-
wijderen. Ik denk, dat er nog steeds heel wat in 
't wilde wordt geprobeerd in deze tak der tandheel-
kunde. Maar, om tot het bijzonc'ere punt te komen, 
waarop ik de aandacht wensch te vestigen, zal ik niet 
spreken over alle kanalen, waarin de pulparesten nog 
vitaliteit genoeg bezitten, om aseptisch te worden ge-
houden of liever, waaruit ze zoo kort geleden zijn ver-
wijderd, dat nog geen desorganisatie heeft plaats ge-
vonden. In deze gevallen zullen onze pogingen, als 
ze goed worden aangewend, positive resultaten geven. 
Dit is echter niet het geval, als de pulpa is gedevil a-
liseerd langer dan zes weken van te voren en men ze 
langzamerhand heeft in ontbinding laten overgaan. De 
inhoud der kanalen is in deze gevallen zeer bakteriën-
rijk en als hij niet zorgvuldig wordt verwijderd of vol- 
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komen gedesinficteerd, zal hij een gevaarlijken faktor 
vormen en een oorzaak van mislukken worden zoo niet 
erger, als later een operatie wordt beproefd. Daarom 
zijn we allen het er over eens, dat groote nauwkeurig-
heid en handigheid bij de opening van dergelijke ka-
nalen wordt vereischt en het resultaat is beter, naarmate 
men meer conscientieus is te werk gegaan. De desin-
ficientia zijn zoo talrijk en betrouwbaar, dat het slot 
van den arbeid, mits er tijd aan kan gewijd worden, 
niet in 't wilde behoeft te geschieden. Jaren lang, als ik 
tobde met de behandeling van een wortel, schreef ik 
steeds de oorzaak toe, aan de vroegtijdige afsluiting, 
denkend, dat de druk van de opgehoopte gassen de 
pijn veroorzaakte, door dat hierdoor iets van de ge-
noemde septische stoffen door het foramen apicale werd 
gedreven. En dat is stellig vaak het geval, maar er 
is een andere reden, waarvan ik meen, dat de professie 
in het algemeen ze te zeer heeft onderschat en waaraan 
voor het meerendeel ons echec moet worden toe-
geschreven. 

Deze gevallen zijn bet resultaat van onze eigen po-
gingen, om de pulparesten op te ruimen en de eerste 
zitting is steeds die, waarin de kansen het slechtst zijn. 
Gebeurt het niet vaak in onze praktijk, dat bij 't son-
deeren, vooral met fijne instrumenten, we den patient 
niet bepaald deden opspringen, waar hem toch even ge-
luid deden geven, als om te waarschuwen, dat een 
gevoelige plek is bereikt ? 

We denken dan dat het een restje van de pulpa is, 
en letten er weinig op, maar hoe groot is niet onze 
verbazing, als de patient een paar dagen later met een 
dik gezicht zich vertoont. De tand was jarenlang in-
dolent geweest ; de holte was niet al te dicht afge- 



348 
	

WENKEV BIJ HET GFBRUIK VN 

sloten; alle mogelijke antiseptische voorzorgsmaatregelen 
waren genomen en toch had klaarblijkelijk infectie plaats 
gehad. Wiens schuld was dat ? Onze eigen. Onze 
sonde had het gedaan; ofschoon ze niet precies door 
den apex gegaan was, had ze toch genoeg kracht, om, 
werkend als een pomp, het lidteeken-weefsel, dat den 
inhoud van het wortelkanaal begrensde door te breken 
en dit in het omliggend weefsel te persen. 

En wat is het, dat meegeeft ? Het is het perice-
mentum of het lidteeken-weefsel bij den apex van de 
wortel. Wat dat lidteeken-weefsel is en wat weerstand 
het kan bieden, hieromtrent heb ik me geen zekerheid 
kunnen verschaffen (en onze litteratuur zwijgt er even-
eens over) maar, afgaande op het gemak, waarmee we 
pijn kunnen veroorzaken en de groote kracht, die we 
ter beschikking hebben, is het zeker, dat we zonder 
het te willen, veel kwaad doen. Naarmate van de 
lengte van onzen stoot, wordt meer of minder septisch 
materiaal door den apex in het omliggend weefsel ge-
dreven. Op de slechte gevolgen hiervan, behoef ik 
niet te wijzen, maar slechts hierop, dat de intensiteit 
der infectie schommelt met de tijdsruimte, waarin de 
wortelinhoud met het desinficiens in aanraking is ge-
weest en met de kracht van dit laatste. Een hevige 
stoot in 't begin zal noodlottig zijn; maar als eerst een 
paar maal een krachtig desinficiens in het kanaal is 
geweest, zal zulks veel minder het geval zijn en dan 
zal een zachte stoot haast onmerkbaar zijn en hoog-
stens wat gevoeligheid veroorzaken. 

Ik meen er genoeg over gezegd te hebben om aan 
te toonen dat wij verantwoordelijk zijn voor de manier, 
waarop we met wortelkanalen omgaan en dat onze 
aandacht en onze pogingen, zoowel als de manier, 
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waarop onze instrumenten gemaakt zijn, er op moeten 
gericht zijn een zoo gering aantal echecs te verkrijgen, 
als mogelijk is. Wij moeten er aan denken, dat we 
ten allen tijde in staat zijn om de gevolgen te doen 
optreden, waarover ik zooeven sprak en dat dit zelfs 
kan geschieden als we de caviteit vullen of een stifstand 
plaatsen. De drukking is steeds belangrijk; voor we 
kracht aanwenden moeten we oordeelkundig te werk, 
gaan wat betreft het doordringen van het antisepticum 
en ons herinneren, dat naarmate het kanaal krommer 
is, het er des te langer in moet blijven om den inhoud 
aseptisch te maken. En als dat geschied is, dan zal, 
wanneer er een ongelukje gebeurt en ons instrument 
dieper gaat, dan wij wenschen, er weinig blijken van 
eenige infectie. 

Cosmos. 	 C. B. 


