
Over het Extirpeeren der Pulpa. ) 

Aan de vereerende uitnodiging van het Bestuur, om 
een onderwerp naar eigen keuze te bespreken, viel het 
mij niet moeielijk te voldoen, daar het onderwerp : „Pul-
pa-extirpatie" den laatsten tijd meer dan vroeger mijne 
aandacht bezig hiela ; en als 't hart vol is, niet waar, dan 
kan de mond niet zwijgen. 

Op 't gebied der pulpabehandeling is 't mij gegaan als 
een verwend kind, dat in de eerste jaren van zijn leven 
geen bezwaren, geen tegenspoed ontmoet, en later op 
harde wijze moet ondervinden, dat een leven zonder te-
genspoed nu eenmaal niet bestaat. De gevallen van pulpa-
behandeling en verdooving hadden in de eerste jaren 
mijner vestiging zulk een, gunstig en gemakkelijk ver-
loop, dat ik overmoedig werd, en van eiken pijnlijken 
tand vooraf de verzekering gaf, dat volkomen genezing 
buiten allen twijfel was. Maar op een goeden dag — 't is 
nog geen twee jaren geleden — kwam de ontdekking 
(voor den zooveelsten keer), dat aan alle menschelijke 
wijsheid zekere grenzen gesteld zijn, die ons dwingen het 
pad der bescheidenheid, dat we soms zoo lichtvaardig ver-
laten, weer te gaan betreden ; en bijv. geen beloften te 
doen, die wij niet vast en zeker houden kunnen. Daarom 

*) Voordracht gehouden in de Vergadering der N. T. V. van 
6 Mei 1900. 
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wil ik nu ook maar dadelijk de geachte hoorders waar-
schuwen, dat zij van avond geen completeering of be-
langrijke . aanvulling van de methoden van behandeling 
moeten verwachten ; daar het mij alleen maar mogelijk 
is het resultaat van zulke gevallen te bespreken als mij 
toevallig zijn voorgekomen, en daaruit mijne conclusies 
te trekken, zonder in staat te zijn het resultaat van eenig 
opzettelijk onderzoek te geven. 

Het eerste appliceeren van arsenicum is bij mij maat 
éénmaal zonder succes geweest, wegens de buitengewone 
pijnlijkheid van een niet openliggende pulpa. In alle an-
dere gevallen werd de pulpa verdoofd, en na 4, of 8, of 14 
dagen van haar kroon beroofd. Als de patiënt het ver-
dragen kan, wordt de pulpa met den lepel-excavator zoo-
ver blootgelegd, dat zij duidelijk zichtbaar is, de holte 
wordt geheel gereinigd, en met een antiseptische oplos-
sing uitgewasschen. Daarna , wordt Arsenicum geappli-
ceerd en de holte met een of ander week cement gesloten. 
Het Lynton Hydrodentin, dat met water kan worden aan. 
gemengd, is hiervoor zeer geschikt. De As.-pasta bestaat 
uit een mengsel van geslibt Arenicum metallicum en 
kreosoot. Kan de pulpa niet geheel blootgelegd worden, 
dan is in alle gevallen een applicatie op het dentine vol-
doende om dit bij de volgende behandeling ongevoelig 
te maken, dikwijls ook wordt hierdoor reeds' de geheele 
pulpa verdoofd. Na verloop van eenige dagen wordt de 
pulpakroon met een scherpe boor verwijderd, de pulpa-
wortels door kleine watjes met een sterke oplossing van 
tannine in alcohol bedekt, en de holte opnieuw met ce-
ment afgesloten. Na 4 tot, 8 dagen worden de wortelpul 
pae verwijderd. Kan dit niet pijnloos geschieden, dan 
wordt opnieuw gedurende één dag As. geappliceerd, ten-
zij periostirritatie aanwezig is, welker genezing men eerst 
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moet afwachten. Bij een kortstondige of acute pulpitis en 
bij gezonde pulpae heb ik , bijna nooit moeielijkhdden 
ondervonden, en kon de pulpa, na het As. een, twee of 
zeldzaam driemaal te hebben geappliceerd, na vier tot 
acht dagen verwijderd worden. 

Bij chronische pulpitis wordt de zaak eenigszins anders. 
Hoewel mijn ervaring zeer beperkt is, en geen bepaalde 
proeven zijn genomen, meen ik toch te hebben ondervon-
den, dat een reeds lang bestaande pulpitis de verdooving 
met Arsenicum meestal slechts fen deele mogelijk maakt. 
Is de pulpa door chronische aandoeningen reeds ten halve 
verteerd, dan zal de pulparest slechts in een beperkt aan- 
tal gevallen op de As.-applicatie reageeren : in den regel 
worden alleen de oppervlakkige lagen verdoofd ; er 
blijft een restante dat bij aanraking even pijnlijk is als te 
voren. Niet zonder verwondering heb ik van collega's ver-
nomen en in tijdschriften gelezen, dat zulk een pulparest 
verdoofd kan worden met middelen als carbol, chloorzink, 
zwavelzuur enz. Met al deze middelen heb ik niets anders 
kunnen bereiken dan een zeer tijdelijke verdooving en een 
minder tijdelijke periostirritatie. Voor tijdelijke verdoo- 
ving is een sterke cocaine-oplossing mij nog het best be-
vallen. Het aanwenden van As.-pasta op een klein pulpa-
restant is gevaarlijk, en kan aanleiding geven tot een zeer 
langdurige irritatie van het periodont. Het was vroeger 
mijne gewoonte, dit restant pulpa te laten waar het was, 
en na herhaalde en zorgvuldige reiniging het wortelka- 
naal met dun fletchercement te vullen. Deze methode ge-
lukt wel eens, maar heb ik toch, als niet geheel betrouw- 
baar, verlaten. Het komt mij voor,. dat goede resultaten 
van deze behandeling te wachten zijn, ingeval de pulpa-
rest geheel van 'het periodont is afgesnoerd, als gevolg 
van de As.-behandeling. Met afsnoering wordt bedoeld 
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de vorming van een demarkatielijn ; bij normaal verloop 
der behandeling valt deze lijn juist in de engte van den 
apx. Maar daar na chronische pulpitis de pulpa of niet 
of onvolkomen door As. gecauteriseerd wordt, zal ook 
de afsnoering uitblijven of onvolkomen zijn, en blijft de 
circulatie tusschen het dentale en het peridentale weefsel 
ongestoord. Bij volkomen afsnoering sterft na korter of 
langer tijd het pulpaweefsel af en kan dan pijnloos ver-
wijderd worden ; of wel het wordt geabsorbeerd, en dan 
vindt men naturlijk een ledige ruimte. In beide gevallen 
kan het kanaal worden gevuld, en met tamelijke zeker-
heid het definitief behoud van den tand worden voorspeld. 

Te oordeelen naar de mij voorgekomen gevallen, heeft 
normale afsnoering zelden plaats bij een wijde apiale 
opening, ook dan niet, wanneer de prognose der behan-
deling gunstig kan worden genoemd, n.l. bij acute pulpitis 
of .gezonde pulpa ; men heeft dan steeds een achterblij-
vend restant te wachten. En daar wij te voren niet kun-
nen weten of de apicale opening eng of wijd is, kunnen 
wij ook nooit den duur der behandeling voorspellen. 

Er zijn nog andere redenen, waarom wij deze voorspel-
ling niet kunnen doen ; bv. bij aanwezigheidvan dentikels 
en bij gebogen wortels. Of het in ons tijdschrift genoemde 
middel, n.l. behandeling met zwavelzuur, dikwijls gunstige 
resultaten zal geven, zal de tijd moeten leeren; mij zijn 
geen gevallen voorgekomen, waarbij dentikels inderdaad 
een beletsel waren voor de extirpatie. Wat de gebogen 
kanalen betreft, hiermede heb ik meer ervaring en ook 
slechte ervaring opgedaan, want in twee gevallen moest 
een molaar verwijderd worden, wegens het terugblijven 
van een restantje pulpa in een gebogen wortelkanaal. 
Heeft men te doen met een chronische aandoening in zulk 
een gebogen kanaal, dan is de prognose bepaald twijfel- 
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achtig, omdat wij met onze instrumenten de bocht niet 
kunnen passeeren ; alleen bij een flauwe bocht is het met 
een weinig geluk en met behulp van Donaldson's veer-
krachtige naalden mogelijk Oen apex te bereiken. 

Door de uitvinding van Beutelrock is de prognose der 
gebogen kanalen eenigszins gunstiger geworden. Dit is 
werkelijk een, prachtige uitvinding, en 't is alleen maar 
jammer, dat de fabrikant — of de uitvinder zelf — het 
noodig heeft gevonden, aan deze goede zaak een leugen 
te verbinden, wat altijd een kwade zaak is. Wij lezen n.l. 
in de annonces, dat deze naalden over hun geheele lengte 
buigzaam zijn, de richting van elke wortelkanaal volgen, 
en nagenoeg onbreekbaar. zijn. Ieder die wil, kan zich in 
enkele minuten van de onwaarheid dezer beweringen 
overtuigen. De instrumenten zijn niet nagenoeg onbreek-
baar, zij zijn even breekbaar, of waarschijnlijk nog iets 
breekbaarder dan de naalden van Donaldson, en het zou 
zeer onwaarschijnlijk zijn als het anders ware. Evenzoo 
is de buigzaamheid zeer beperkt, alleen No. I is over 2/3 
zijner lengte buigzaam, no. 2 over de helft, terwijl de dik-
kere nummers zeer weinig buigen. De hoofdverdienste 
dezer instrumenten licht dan ook niet hierin, maar in het 
groote reinigend vermogen, en in de opvolging van ver-
schillende nummers, die na elkaar gebruikt kunnen wor-
den. Het zou wenschelijk zijn, nog eenige tusschensoor-
ten te laten maken. Heeft men nu een gebogen kanaal te 
reinigen, dan wordt de toegang, zoover als men zonder 
forceeren komen kan, met de nummers i, 2 en 3 verwijd, 
daarna is het mogelijk met no. i iets verder door te drin-
gen, en na vele voorzichtige pogingen heeft men op deze 
wijze kans den apex te bereiken. Elk forceeren moet hier-
bij zorgvuldig vermeden worden, daar men anders in den 
zijwand een hoek maakt, waartegen alle volgende instru. 
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menten zullen stooten en dus de geheele behandeling 
kan mislukken. Om dit gevaar zooveel mogelijk te ont-
gaan, is het goed de scherpe punten af te slijpen, zij 
glijden dan gemakkelijker langs de wanden. Ook is het 
wenschelijk zich eerst te overtuigen, welke richting de 
bocht neemt ; men kan dit constateeren met een gladde 
Donalson's naald, die, na rechtuit ingestoken en weer 
verwijderd te zijn, eenigszins den vorm van de bocht be-
houdt. Men boort dan met een fissuurboor of kleine ronde 
boor de caviteit en den ingang van het kanaal zoodanig 
uit, dat de instrumenten zoo weinig mogelijk behoeven tc 
buigen. De groote waarde van Beutelrock's instrumenten 
blijkt ook in die gevallen, waar het apicale gedeelte van 
het kanaal wijder is dan het mid'den ; dit kan in alle ka-
nalen voorkomen, doch naar 't mij toeschijnt voorname-
lijk bij de tweede biscupis, en in 't algemeen daar, waar 
twee kanalen tot éen samenvloeien, alsook bij kanalen 
met wijde apicale opening. Men verwijdert dan met een 
Donaldson-naald wei het centrale pulpaweefsel, maar laat 
vezels aan de zijwanden achter, en deze kunnen slechts 
door Beutelrock's instrumenten volkomen verwijderd 

worden. In den beginne heb ik een paar maal door den 
apex heen geboord, heb daarvan evenwel geen slechte 
gevolgen ondervonden. 

Wanneer wij na extirpatie eener pulpa een sonde in het 
kanaal brengen, en ter hoogte van den apex op een ge-
voelige plaats stuiten, dan zij wij al te licht geneigd aan 
te nemen, dat het peridentale weefsel bereikt is. En toch 
is dit maar zelden het geval, en hebben wij in den regel 
te doen met een restantje pulpaweefsel. Is dit restantje 
klein en niet al te pijnlijk, dan overtuigt men zich hiervan 
door de sonde dieper in te brengen ; de pijn vermindert 
dan en men stoot tegen den wand van den apex. Ingeval 
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deze een wijde opening heeft, kan men de sonde meestal 
zeer diep doorvoeren, zonder tegenstand te vinden, 
en geheel pijnloos. Dit sondeeren tot aan of voorbij 
den apex moet natuurlijk uitgeste. warden, tot het ka-
naal zoo goed mogelijk gereinigd' is, daas bij chronische 
aandoeningen. hooit in 't begin der behandeling. Na her-
haalde reiniging met de bekende chemische middelen, 
waarvan carbol mij nog altijd het beste bevalt, kan men 
zonder vrees voor periodontitis, een pulparest sondeeren 
en extirpeeren. Wil iemand voor dit doel de volkomen 
sterilisatie der pulpa afwachten, dan kan hij lang wach-
ten, want een chronisch aangetaste pulparest gaat steeds 
voort een sereus vocht uit te scheiden, hetwelk evenwel na 
voldoende behandeling niet meer offensief is. Niettemin 
zal het aanleiding tot periostale aandoeningen geven, 
zoodra men zou willen beproeven, de holte af te sluiten. 
Om een zeker succes van onze behandeling te hebben, 
moeten wij; deze resten volkomen verwijderen. Daartoe 
worden de instrumenten van Beutelrock in opvolgende 
sterkte gebruikt, tot het geheele kanaal een min of meer 
wijde buis geworden is, waaruit men dan de laatste resten 
en stofjes met een door watten omwikkelde naald kan 
verwijderen. Wanneer het ons al dikwijls gelukt; met een 
enkel inbrengen en omdraaien van Donaldson's extracto-
ren de pulpa in haar geheel te verwijderen, zoo mogen wij 
achter dit „in haar geheel" wel in de meeste gevallen een 
vraagteeken plaatsen. In een versch geëxtraheerden tand 
kan men duidelijk waarnemen, dat de pulpa aan de wan-
den kleeft, hetwelk histologisch ook zeer verklaarbaar is. 
Geen chemische en uitdrogende middelen zullen dit ver. 
band geheel kunnen verbreken, en wij kunnen het de ge-
ëxtraheerde pulpa niet aanzien, of zij werkelijk in toto 
aanwezig is. Men behoeft niet bevreesd te zijn met de 
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instrumenten verder te komen dan de apicale opening ; 
vooral als deze zeer wijd is, is dit zelfs onvermijdelijk ; 
men zorge slechts het instrument na elk inbrengen me-
chanisch te reinigen. Gelukt het om de eene of andere 
reden niet, de laatste resten der pulpa te verwijderen, dan 

_ kan men beproeven het kanaal te vullen met een antisep- 
tisch cement. Het best bevalt mij hiervoor een mengsel 
van de vloeistof van Abrahams formageen met poeder van 
fletcher-cement tot een dun papje aangeroerd, hetwelk 
eerst met naalden, daarna met een propje watten tot aan 
de gevoelige plaats gedreven wordt, en dan bedekt met 
gewoon fletcher-cement. Ingeval van chronische suppu-
ratie zullen wij evenwel genoodzaakt zijn, d'e holte af te 
sluiten, na een afvoerkanaal te hebben gemaakt in de 
buccale wand onder den tandvleeschrand. Dit is een zeer 
oud hulpmiddel, en was in vroeger tijd de gewone metho-
de om pulpazieke tanden te kunnen vullen, terwijl het 
thans als laatste redmiddel nog goeden dienst kan doen. 
Als de aldus tijdelijk gevulde tand, geen verderen last ver-
oorzaakt, kan na een of twee jaren de behandeling hervat 
worden ; dikwijls hebben zich de conditiën dan in gunsti-
gen zin gewijzigd, en is het laatste restje pulpa verdwe-
nen of tot verval overgegaan ; maar ook is 't mij hethaal-
delijk voorgekomen, dat na twee jaren of langer het tsaí-
parestje nog geheel intact aanwezig was. 

Onlangs heb ik zulk een tand, het was een eerste mola-
ris van de bovenkaak, die ruim een jaar lang voor kloppen 
en het kauwen op harde stoffen gevoelig was gebleven, 
volkomen kunnen genezen, door het vinden van een 
vierde wortelkanaal, waarjin een pulparestje aanwezig 
was ; na dit met Beutelrock's naalden te hebben verwij-
derd, hield het onaangename symptoom terstond op. 

Dit geval geeft mij tevens aanleiding er nog eens aan 
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te herinneren, dat wij met het stellen onzer diagnose niet 
voorzichtig genoeg kunnen zijn. Menigeen zou meenen, 
hier aan niets anders dan aan een apicale irritatie te kun-
nen denken, en als. 't mij niet gelukt was, het verborgen 
restantje pulpaweefsel te vinden, zou ik misschien 
evenzoo gedacht hebben, daar immers de drie normale 
kanalen volkomen gereinigd waren ; het resultaat der 
laatste extirpatie bewees evenwel, dat hier geen sprake 
was van eenige peridentale aandoening. Hoewel het dus 
kan voorkomen, dat een tand een tot twee jaren in be-
handeling blijft, is het toch altijd wenschelijk, dit te ver-
mijden, en de behandeling zoo spoedig mogelijk te doen 
afloopen. Wordt b.v. een patiënt gedurende een behan-
deling ongesteld, dan kan deze vertraging aanleiding 
geven tot veranderingen in den toestang der pulpa. 

Behalve voor de gewone behandeling tot het behoud 
der tanden, kan extirpatie der pulpa ook nuttig zijn, in-
geval men het ongeluk heeft, een tand bij de extractie 
te breken. Gelukt het ons dan de wortels van resteerend 
pulpaweefsel te ontdoen, dan is de kans op een latere 
periostitis zeer gering. Velen meenen aan zich zelf en 
hunne patiënten, maar voornamelijk aan zich zelf, ver-
plicht te zijn, de achtergebleven wortels coûte qui coûte 
te verwijderen, niet bedenkende hoeveel kwaad hiermee 

• kan gesticht worden. Door de ernstige beschadiging der 
alveoli zien wij vaak de stabiliteit der aangrenzende tan-
den in gevaar gebracht, en worden dus in plaats van één, 
drie tanden opgeofferd. En waaraan? dikwijls slechts aan 
de ijdelheid van den tandarts. Zelfs met de kans op latere 
periostitis is de mishandeling met ruwe instrumenten niet 
te verontschuldigen. Deze periostitis treedt zelden in he-
vigen graad op ; immers de wortels hebben meer ruimte 
om zich te bewegen, worden geleidelijk uit de alveoli ge- 
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drongen, en kunnen na korter of langer tijd op de ge-
wone wijze verwijderd worden. 

Nu blijft mij nog over te vermelden, op welke wijze de 
instrumenten van Donaldson en Beutelrock door mij ge-
bruikt worden. De 8 voorste wortels kunnen gemakkelijk 
bereikt worden met Beutelrock's handinstrumenten, die 
van een lang handvat voorzien zijn. Evenwel gebruik ik 
deze zelden ; daarentegen gebruik ik de instru-
menten voor handstuk en hoekstuk als handinstrumen-
ten, en wel de twee fijnste nummers uitsluitend als zoo- 
danig ; de dikkere worden alleen dan in de boormachine 
gebruikt, wanneer de kanalen voor stiften geprepareerd 
moeten worden. De naalden van de handinstrumenten 
zijn onnoodig lang, die voor het hoekstuk in vele gevallen 
te kort ; men kan zich dus de eerstgenoemde ten nutte 
maken door de naaiJen af te snijden, en in een kort hand-
vat van hout of zwarte caoutchouc te bevestigen ; men 
heeft dan bruikbare handinstrumenten voor de molaren. 
Voor deze handvatjes gebruik ik de bekende hickory-
staafjes, waarin men met een weinig schellak de naalden 
zeer stevig kan bevestigen ; dit hout is tegen chemicaliën 
en koken goed bestand. Aan de achterzijde van het hand_ 
vatje wordt een iets wijdere holte geboord, om daarin met 
behulp van schellak een draadje te kunnen bevestigen, 
dat als veiligheidskoord dienst doet bij het behandelen 
van tweede en derde molaren. Misschien zal men mij de 
opmerking maken, dat het gebruik van een hoekvormig 
handstuk te verkiezen is, omdat men dan niet met de 
vingers in den mond behoeft te werken ; aan dit instru-
ment is echter m.i. het groote bezwaar verbonden, dat men 
er niet fijn mee voelen kan, en daardoor is ook het ge-
vaar van een naald te breken veel grooter. Dit laatste is 
vooral van gewicht : een gevoelig pulpastompje en een 
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afgebroken stuk naald zijn een zeer slecht gezelschap in 
een wortelkanaal. Met mijn houten handvatjes kan ik in 
tweede molaren even gerust manoeuvreeren als in een 
voortand, en ik gevoel zoo goed elke beweging en elke 
richting die de naald neemt, alsof ik de tand vóór mij had. 
Alleen technische bezwaren, zooals een te nauwe mond-
opening, kunnen de behandeling wel eens mbeielijk ma-
ken ; maar dat ziet men tevoren, en kan dus den patiënt 
op een eventueel échec voorbereiden. De korte naalden 
van het hoekstuk kan men ook wel iets langer maken, 
door de plaats van inplanting dun bij te slijpen, en tevens 
den ingang van het wortelkanaal iets te verwijden. Aldus 
gebruik ik ze ook als handinstrumenten ; het draadje 
wordt clan met een lossen knoop aan de schacht verbon-
den en kan met een enkele beweging weer verwijderd 
worden. Met dezelfde wijziging worden de dikkere num-
mers der hoekstuk-instrumenten als wortelruimers bij het 
maken van stiftanden gebruikt, en het moet gezegd wor-
den, dat het de beste ruimers zijn, die tot heden werden 
aangeboden. De Donaldson's extractors worden evenzoo 
in verschillende bruikbare lengten afgeknipt, en in hou-
ten handvatjes bevestigd. 

Wilt mij ten slotte veroorlooven een kleinen, zijsprong te 
maken van het klinische naar het algemeen menschelijke 
standpunt, dat toch ook ons allen aangaat. 

De verschillende methoden die wij aanwenden om zieke 
tanden weer bruikbaar te maken, en waarvan de behan-
deling der wortelkanalen een eerste plaats inneemt, kun- 
nen wij helaas slechts volkomen aanwenden in de praxis 
aurea. Het is voor ons gevoel wel stuitend, dat de groote 
meerderheid der lijdende menschheid moet warden ge-
rangschikt in de praxis pauperum.; en daar wij ons 'tot 
taak hebben gesteld al onze patiënten, rijk en arm, naar 
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ons beste weten te behandelen, kan de vraag wat wij met 
onze onbemiddelde of half bemiddelde patiënten moeten 
beginnen, wel eens een moeielijk oplosbaar puzzle wor-
den. Het is mij bekend dat velen onder ons, overwegende 
dat de patiënt toch niet in staat of genegen is, zich aan 
de geheele behandeling te onderwerpen, er maar dade-
lijk toe overgaan, elke pijnlijke tand te verwijderen, zon-
der een oogenblik de vraag te overwegen, of niet op an-
dere eenvoudige wijze de patiënt geholpen kan worden. 
Dan zijn er helaas enkele collega's, bij wie het gevoel voor 
hunne medemenschen zoover is afgestompt, dat zij bij 
de minste aanleiding eiken tand verwijderen, en zelfs bij. 

hunne patiënten er op aandringen, meer tanden te laten 
verwijderen dan volgens hun eigen overtuiging noodig 
is, hen daardoor ten slotte dwingende een kunstgebit te 
laten maken. Terwijl ik overtuigd ben, dat u allen met 
mij dergelijke praktijken zult afkeuren, hetzij die dan 
een gevolg zijn van gedachteloosheid, of traagheid, of 
zelfzucht, wil ik er tevens met aandrang op wijzen, hoeveel 
tanden wij voor langen tijd kunnen behouden door een-
voudig de pulpa te extirpeeren. Een enkele mislukking 
mag ons hiervan niet terug houu.en ; het is een hulpmid-
del, dat met Bordeel toegepast, in verreweg de meeste ge-
vallen zeer goede resultaten geeft. Vooral de voortanden 
moeten gespaard worden ; ook verwijdere men zooveel 
mogelijk alleen die molaren, welke een naburigen gezon-
den tand in gevaar brengen, of die door den vorm der 
holte den patiënt tot last zijn. Het is mijn gewoonte, 
steeds met den patiënt de zaak te bespreken. Velen zijn 
er voor hun tanden, althans de molaren te laten verwij-
deren, en dan in alle gevallen ben ik niet zoo dwaas mijn 
tijd voor ongewenschte diensten zoek te brengen ; vele 
anderen willen gaarne zoo lang mogelijk hun eigen tan- 
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den behouden, worden ingelicht omtrent de risico, die 
zeer klein is, van na eenigen tijd opnieuw pijn te krijgen, 
maar zijn toch dankbaar, nog voor, onbepaalden tijd 
zonder kunstgebit te kunnen blijven. Van ons, tand-
artsen, kan het niet verlangd worden, gratis of bijna 
gratis de langdurige kunstbewerkingen toe te passen, 
die vereischt warden om zieke tanden te genezen ; maar 
de geringe tijd die noodig is, om ten eerste de As. ap-
plicatie te doen en de holte met mastix af te sluiten, en 
ten tweede de pulpa door boor of naald grootendeels te 
verwijderen, moeten wij voor onze arme natuurgenooten 
beschikbaar hebben. En welk redelijk denkend collega zal 
dit nief gaarne doen ? Wie zal zijn beter gevoel, zijn hon-
ger plichtbesef willen verstikken voor een handvol zil-
ver ; wie zal zijn eerstgeboorterecht — zijn rang als 
mensch — verkoopen voor een schotel linzen? Neen, wij 
willen onzen eed of belofte aan de Staatscommissie ern-
stig opvatten, en geen evenmensch van zijn levensorganen 
berooven, tenzij door overmacht daartoe gedwongen. Wat 
voor koningen en keizers geldt, geldt ook voor tandart-
sen : het publiek is er niet voor ons, maar wij zijn er voor 
het publiek. 

t. K. L. 


