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III. 

De Buccale Caviteiten van de Molaren der Bovankaak. 

De strijd, dien de conserveerende tandarts zijn leven 
lang moet voeren, een strijd die zijn nerveuze krachten 
inspant en te gelijker tijd uitput is een dubbele strijd. 
In de eerste plaats moeten wij kampen tegen de moeie-
lijkheden, die ons werk en die de gevoeligheid van onze 
patiënten ons in den weg leggen en wier gevoeligheid 
ons te meer tart wanneer zij met wantrouwen en met 
lastige afweerbewegingen gepaard gaat. Om'deze moeie-
lijkheden, die ieder oogenblik afwisselen en die dikwijls 
geheel nieuw zijn te overwinnen, moeten wij tusschen 
verschillende = ik zou haast zeggen onuitvoerbare — 
manieren kiezen, om de minst onmogelijke oplossing te 
,vinden. 

In de tweede plaats moeten wij strijden tegen ons 
zelven, tegen de groote gemakzucht waarmee die natuur 
ons bedeeld heeft ; bijna al ons werk eischt twee of drie 
maal zooveel arbeid en moeite om het perfect te doen, 
dan wanneer het oppervlakkig gedaan wordt, zonder dat 
de patiënt in staat is het verschil in de hoedanigheid van 
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het werk op te merken, daar dit meestal pas na jaren 

blijkt. De lust om het werk „gauw en zonder veel pijn
'  

af te doen dwingt zich daarom telkens bij ons op en om 

deze te overwinnen en zooddendie niets dan perfect werk 

uit onze handen te laten komen, verslijten wij heel wat 

zedelijke krachten. ,,Seien Sie g e w i s s en h af t, meine 

Herren!"  dit was de steeds herhaalde aanmaning van 

den goeden Prof. Paetsch, . gulden woorden voorwaar, 

voor den tandarts. 

Weinige tandheelkundige behandelingen vereischen 

zoo veel „Gewissenhaftigkeit", inspanning en kosten dan 

het praepareeren en vullen van de buccale caviteiten der 

molaren. Dit heeft zijn grand in de situatie van deze ca-

viteiten, in hun eigenaardige uitbreiding, en in hun ge-
voeligheid. 

Het zal u wellicht menigmaal verwonderen caries te 

vinden op de gladde, eenigzins convexe oppervlakte van 

een molaar, daar dergelijke vlakten, die oogenschijnlijk 

weinig gelegenheid bieden voor het vastkleven van spijs-

resten, meestal van deze ziekte vrij blijven. De oorzaak 

van het verschijnsel dat aan de buccale oppervlake van 

de molaren, voornamelijk van de ede en 3de molaren, 

zoo vaak caries ontstaat, is daarin gelegen, dat deze op= 

pervlakte te weinig schoongewreven wordt door t a n-

denborstel en masticatie en beweging van de 

wang. Hoe moeilijk het is deze oppervlakte met den tan-

denborstel goed schoon te maken, zult gij uit eigen on-

dervinding weten, de attentie en handigheid, hiertoe ver-

eischt, wordt door de meeste menschen niet aan het tan-

denborstelen besteed; trouwens zij weten het niet, en 

ook de borstels zijn, wat vorm en structuur betreft, over 

het algemeen weinig geschikt voor dit werk. De steel van 

den borstel behoort een weinig gebogen, de borstels moe- 
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ten aan het einde wat langer zijn, en met een draaiende 
beweging moet men van het tandvleesch naar de kroon 
toe de kiezen afschuieren. 

De frictie van de masticatie en de wangbeweging, 
raakt de buccale oppervlakte der molaren maar voor een 
klein gedeelte, daar namelijk, waar deze van het meest 
convexe punt naar de kauwvlakte toe af helt. Het groot-
ste gedeelte van de buccale oppervlakte, dat zich uit-
strekt van het meest convexe gedeelte tot aan den tand-
hals, wordt door masticatie en wangbeweging bijna niet 
geraakt, het vormt met het tandvleesch een noodlottigen 
hoek, dien ik den re ten t i e h o e k zal noemen. Als 
gij een grooten cementspatel neemt, en dezen tegen het 
tandvleesch en de buccale zijde van de kroon aandrukt, 
dan vindt giji daaronder een driehoek ; de spatel (d. i.de 
wang) vormt de basis, de tandvleeschrand en de buccale 
zijde der kroon vormen de twee andere zijden van den 
driehoek, die aan de twee zijden waar de spatel tand-
vleesch en kies raakt, een scherpen, en aan  d e v e r-
eeniging van tandvleesch en tandhals 
eenstompenhoekheeft. Deze1aatstehoek 
nu speelt dezelfde verderfelijke rol als de 
fissuren van de molaren en de approxi-
maalvlakten: Hij houdt de spijsresten 
terug . De retentie hoek is des te gevaarlijker naar-
mate hij kleiner is, hoe meer hij een rechten hoek nabij-
komt. Dit is het geval als de as van den molaar een wei-
nig naar buiten, naar de wang toe gericht is, en als de 
vorm van de kroon zeer convex, de hals zeer smal is. Gij 
zult zelden buccale caries vinden bij molaren die naar 
binnen, naar het gehemelte en de tong toe overhellen. 
Ook als de kroon eenigzins den vorm van een; kegel zon-
der spits nabijkomt, of als zij niet verder uit het tand- 
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vleesch te voorschijn komt dan tot haar meest convex 
gedeelte, zal zij van buccale caries verschoond blijven. 
In zulke gevallen is er bijna geen retentie hoek, de buc-
cale vlakte staat aan de frictie van de wang en van de 
spijzen bloot. 

Gij zult een Sisyphos werk ondernemen als gij tracht 
de buccale caviteiten van de molaren der bovenkaak te 
vullen, zonder den plaatselijken toestand zoo te veran-
deren dat de oorzaak van deze caries, de rententie hoek, 
onschadelijk gemaakt is. Vullingen, die niet de g e-
h e e 1 e buccale vlakte bedlekken, zullen, zonder deze 
verandering, steeds na korteren of langeren tijd secun-
daire caries vertoonen, vooral aan den cervicalen en dis-
talen rand. Om ook bij kleinere vullingen duurzaam werk 
te leveren en den toestand te saneeren, is het n o o d-
zakelijk de buccale oppervlakte door 
slijpen zoo te veranderen dat zij een wei-
nig naar het centrum van de mondholte 
toe af hel  t, en aldus in haar geheel aan de wrijving 
van de wang en van de spijzen wordt blootgesteld. Het 
slijpen geschiedt met kleine napvorznige carborundum 
steentjes, en de geslepen vlakte moet zorgvuldig gepo-
lijst warden met papierschijfjes, die in een schijfdrager 
in het stomphoekig handstuk bevestigd zijn. Als 
de molaar niet naar buiten gericht is, dan is het vol-
doende het convexe gedeelte van die buccaalvlakte weg-
te slijpen ; als echter de as van den taan buccaal of buc-
caa1distaalwaarts gericht is, dan zult gij dikwijls genood-
zaakt zijn, een vierde of een derde van de kroon wegte-
slijpen, om door dit offer den rest van de kroon duur-
zaam te behouden. In vele gevallen moet gij de niet  
carieuze distale fissuur mede in de geslepen vlakte 
opnemen. Gij behoeft niet bevreesd te zijn het tandbeen 
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bloot te leggen, daar gij het door toucheeren met nitras 
argenti tegen gevoeligheid en eenigzins tegen caries 
kunt behoeden. Eerst als gij met het slijpen en polijsten 
geheel klaar zijt begint gij met het eigenlijke p r ae-
pareeren van de caviteit. 

Dit werk wordt ten zeerste bemoeilijkt door de wang, 
die met min of meer krachtige spanning zich tegen de 
molaren aandrukt, en die daardoor zoowel een' direct 
als een indirect overzicht 	met den spiegel — dikwijls 
zeer lastig maakt. Behalve den gewonen mondspiegel 
dient gij er in deze gevallen een te gebruiken die op 
andere wijze gebogen is, en wel zoodanig dat het glas en 
zijn metalen bedekking van plaats verwisseld hebben. 
Met alle mogelijke voorzichtigheid zult gij moeilijk kun-
nen voorkomen dat de hoek van den mond min of meer 
uitgerekt wordt door den spiegel. Het is raadzaam den 
patiënt vooruit op het onvermijdelijke van dit inconve-
nient te wijzen. Onderneem nimmer dergelijke vullingen 
als de patiënt wondjes aan zijn lippen heeft, dezen moe-
ten eerst genezen worden ; ook is het niet wenschelijk 
in een zitting meer dan die een e buccale vulling aan 
den zelfden kant van den mond te maken. Kleine mond-
servetjes kunnen het ongemak verminderen, zij staan 
echter bij het werk in den weg. De spanning van wang 
en lip is het sterkst als de mond ver geopend is, doe 
daarom dit werk bij half  geopenden mond, en denk er 
steeds aan om de spanning, die uwe spiegel op lip en 
wang uitoefent, zoo kort mogelijk te laten duren, d.w.z. 
ze te verminderen in de oogenblikken dat uwe oogen en 
uw rechterhand buiten den mond bezig zijn. 

De conscientieuze jonge tandarts, die begint de buc-
cale caviteiten volgens de regelen der kunst te praepa- 
reeren, d.w.z. ze uit te breiden naar alle richtingen waai 
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secundaire caries te vreezen is, en waar de rand van de 
caviteit nog ziek email vertoont, wordt bijna wanhopig 
als hij trots het hier zoo moeilijk boren, nog altijd niet 
zoo ver kan vorderen d'at de zone van het verraderlijke 
krijtachtig email geheel is weggenomen. De oorzaak is 
gelegen in den aard van het .cariesproces, dat hier een 
eenigzins ander verloop heeft dan bijv. in centrale cavi- 
teiten. Bij de laatsten worden de spijsresten steeds naar 
een punt, naar het diepste gedeelte van de fissuur, ge- 
drongen en daar, evenals in de zich vormende caviteit, 
vastgehouden, terwijl de rest van .de kauwvlakte schoon 
blijft en aan de caviteit zuivere harde wanden biedt. Bij 
de buccale caviteiten vindt men het glazuur over een 
groote oppervlakte carieus veranderd, daar de spijsresten 
dit hier in een breede laag bedekken. Alleen in het mid-
den, in de eigenlijke caviteit, is het glazuur geheel vernie-
tigd, doch rondom de caviteit is een breede zone van krijt-
achtig glazuur, dat op gezond hard tandbeen rust, en dat 
in zijn onderste lagen zelf nog hard is. De lex artis 
schrijft ons ten strengste voor, dat het zwakste gedeelte 
van een vulling, den rand, steedse door absoluut gezond 
email begrensd moet zijn, maar aut is hier „gemakkelijk 
gezegd!" Gelukkig is door het voorafgegane slijpen de 
zone van krijtachtig email langs den masticalen  
rand van de caviteit veel smaller geworden. Maar er 
blijft nog meer dan genoeg om weg te boren! Als de ca- 
viteit links boven is, dan neemt men voor de uitbreiding 
tot aan het gebied van gezond email ronde .boren, „mit 
Querhieb", Rauhe No. 3-5, al naar de afmetingen der 
holte, en wel een rechts snijlenden langs den c e r-
v i c a l e n en mesialen  rand, een links snijdenden 
langs den masticalen en den distalen rand van 
de caviteit ; voor den mesialen en distalen rand zullen 
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de boren in vele gevallen in het stomphoekig handstuk 
moeten zitten. Betreft het een molaar r e c h t s boven, dan 
dient natuurlijk langs den cervialen  rand de links  
snijdende boor, enz. gebruikt te worden. mij zult wellicht 
glimlachen als gij mij -al weer „links" boren ziet aanbe-
velen, daar ik die zelf heb bedacht. Maar hiermede gaat 
het mij, en een paar collega's die ze gebruiken, wel 
eenigszins als den vrijheidsdichter Stolze met zijn Frank-

furter lokaalpatriotisme : 
Nor aans wil mer net in de Kop enein 

Wie kan' nor e Mensch NET aus Frankfurt sein! 
Hoe kan een tandarts geen link sb or en gebrui-

ken! Het uitglijden van den boor kan met zekerheid 
voorkomen en de boor met een lichte hand gevoerd wor-
den, door aan de juiste plaatsen rechts en links boren 
te gebruiken. Nergens zal u het beschadigen van tand-
vleesch en wang wat niet te vermijden is als de boor om 
een scherpen hoek springt, meer vervelen dan bij de buc-
cale èaviteiten, die toch al zoo moeilijk zichtbaar zijn, en 
waar de bloeding uit het tandvleesch, dat gewoonlijk den 
cervialen rand van de caviteit raakt, bij de minste aanra-
king opnieuw begint, wat het praepareeren en vullen be-
lemmert. Daarbij komt dat de patient de geringste belee- 
diging van de zachte deelen zeer kwalijk neemt, en ze ge-
woonlijk aan uwe onhandiigheid wijt, ook als hij ze zelf 
door onverwachte bewegingen van zijn hoofd of hand 
veroorzaakt heeft. 

De uitbreiding van de caviteit is voltooid wanneer de 
rand geheel door gezond email begrensd wordt ; een uit-
breiding in het gezonde weefsel, ter voorkoming van 
secundaire caries, is alleen _angs den cervicalen rand in 
sommige gevallen raadzaam. De rand moet vervolgens 
met glazuurbijtels en excavatoren glad gemaakt, het ca- 
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rieus tandbeen met lepelexcavatoren verwijderd, en aan 
de holte een vorm gegeven worden die het uitvallen van 
de vulling voorkomt. Bij guttapercha, en bij niet adhae-
sieve amalgaamvullingen, moet dus de vulling door on-
dersnijding een weinig verankerd worden, terwijl adhae-
sieve amalgaamvullingen geen verankering vereischen. 
Het geheele praepareeren, zooals hier beschreven is, zou 
nu, niettegenstaande de plaatselijke moeilijkheden, niet 
zoo bijzonder inspannend zijn, als de tanden ongevoelig 
waren. Maar juist deze caviteiten, voornamelijk het cer-
vicaal gedeelte, zijn de gevoeligste die wij te behandelen 
hebben, en daarom mag ik dezen factor, die de behande-
ling van deze caviteiten werkelijk zeer moeilijk en in-
spannend maakt, hier niet onbesproken laten. 

De sensibiliteitvan het dentin is de vloek 
van de moderne tandheelkunde! De pijn en de angst 
voor pijn, aan het praepareeren en het vullen verbonden, 
ontneemt ons de voorwaarde voor de kalmte en delica-
tesse, waarmede dit uiterst nauwkeurig werk gedaan moet 
worden, zij maakt den tandarts nerveus, zij weerhoudt 
vele patiënten die hun gebitten gaarne zouden onderhou-
den, bijtijds onze hulp in te roepen, zij maakt ons inder-
daad algemeen gevreesd, om niet meer te zeggen. En hoe 
intens moeten wij onze onmacht gevoelen, als wij, na 
de caviteit een twintig minuten met onze „verdoovende 
middelen" getracteerd te hebben, den patient bij de eer- 
ste aanraking van het tandbeen met verontwaardiging 
hooren uitroepen: Maar ddctor, waarom heeft u het niet 
verdoofd ? U raakt de zenuw ! 

De prijs van duizend Mark, door Herbst voor een 
anaestheticum voor gevoelig tandbeen uitgeloofd, rust 
sinds vele jaren op de bank. Er is, geen dergelijk middel 
dat aan alle eischen voldoet, en de anatomie en physio- 
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logie van het tandbeen maken het onwaarschijnlijk dat 
het ooit gevonden zal worden. Evenwel kunnen wip- veel 
doen om de operatie minder pijnlijk en ons werk wat 
kalmer te maken, als w,..)  er moeite voor willen doen, na 
ons vooraf goed op de hoogte te hebben gesteld. 

Het praepareeren van sommige caviteiten is zoo pijn-
lijk, dat een algemeene narkose, alleen van dit standpunt 
beschouwd, daarvoor minstens even gerechtvaardigd 
schijnt als voor een extractie. Voorbeelden zult gij 
niet behoeven te zoeken, tanden met pulpitis, wier 
pulpa bloot moet gelegd worden, fragile, doch noch le-
vende kronen, die door kunstkronen vervangen en voor- 
af gedevitaliseerd moeten warden, buccale caviteiten bij 
zeer gevoelige patiënten, zulke gevallen zullen bij u dik-
wijls den wensch doen ontstaan, om van de voordeelen, 
die een algemeene narkose aan patient en operateur 
biedt, gebruik te maken. De langdurigheid van het werk, 
de omstandigheid, dat wegens het werken in den mond de 
inhalatie telkens moet afgebroken worden, en ook de ver-
eischte medewerking van den patient (bij uitspuiten en. 
spoelen) beperken de gevallen die, wat de pijn betreft, 
voor een algemeene narkose in aanmerking zouden ko-
men. Daarbij komt dat de bevoegdheid van den tand-
meester zich niet uitstrekt tot het toedienen van alge-
meene anaesthetica, zelfs niet van de oppervlakkige als 
stikstofoxydul, bromaethyl of chlora.ethyl ; zoodoende 
moet in Nederland patient en tandarts den zegen van 
deze narcotica derven. In gevallen van uiterst gevoelig 
tandbeen moet gij, c o n s e r v e e r end  tandheelkun-
dige u de bezwaren van een narkose met medische assis-
tentie getroosten, om een anders niet te behandelen 
tand te behouden. 

Aan een lokale anaesthesie legt d, bouw van het tand- 
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been eigenaardige hinderpalen in den weg. De moderne 
histologische onderzoekingen hebben het vraagstuk van 
de innervatie van het tandbeen nog volstrekt niet opge-
lost. Dit kunnen wij echter als zeker aannemen, dat niet 
de minerale basis van het tandbeen, maar de inhoud van 
de tandbeenikanaaltjes, die in onafgebroken protoplas-
matische verbinding met de o..ontoblasten staat, de be-
middelaar en leider van de sensibiliteit is. Om het tand-
been ongevoelig te maken, zoude het dus noodzakelijk 
zijn den inhoud van de tandbeenkanaaltjes met een 
anaestheticum te impregneeren, of zijn vitaliteit tijde-
lijk of duurzaam op te heffen. Hoewel het protaplasma in 
deze kanaaltjes uiterst resistent is, kan het natuurlijk door 
sterke caustica, bijv. geconcentreerde zuren of alkaliën, 
vernietigd worden. De aanwending van deze middelen 
veroorzaakt echter veel pijn, en de werking is bij een-
malige applicatie slechts oppervlakkig, zij kunnen ons 
dus niet helpen. Acidum arsenicosum kan alleen in aan-
merking komen als gij de puilpa moet opofferen, bijv. 
voor het plaatsen van kronen, in dit geval is het een uit_ 
stekend middel om de pijn bij het openen en extirpee-
ren te voorkomen. Argentum nitricum werkt zeer opper-
vlakkig, chloorzink iets dieper, doch niet zonder pijn; Om 
tijdelijk de vitaliteit op te heffen, is het uitdrogen een zeer 
goed middel. Maar ook dit werkt niet zonder pijn, hoe 
zor;7vuldvig gij ook den warmen luchtstroom moogb 

regelen, zelfs het uitdrogen door middel van alkohol op 
lichaamstemperatuur kan in sensibele caviteiten — en 
om d ez e n is het ons te doen — erg pijnlijk zijn. 

Om den inhoud van de tandbeenkanaaltjes met een 
anaestheticum te impregneeren, heeft men getracht het 
er door mechanischen druk, door osmose en door elec-
trische osmose in te drijven. Volgens onderzoekingen van 
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Walkhoff is het onmogelijk, door druk, zelfs bij een pers 
sing van 4 Atm., een (voor eiwit indifferente) vloeistof 
in het levende tandbeen te persen. Aan een endosmotisch 
imbibeeren van het tandbeen staat juist zijn vitaliteit in 
den weg, het levend protoplasma laat zich niet impreg-
neeren met stoffen die voor het celleven indifferent zijn, 
trouwens als eiwitstof is het wegens zijn groote molecu-
len moeilijk aan osmotische processen te onderwerpen. 
Walkhoff tracht in zijn uitstekende monografie : .,Das 
,sensible Dentin," deze bezwaren te voorkomen, door eerst 
het water uit het tandbeen zooveel mogelijk te verwij-
deren met een warrneluchtspuit, vervolgens de vitaliteit 
van het protoplasma te verlammen, door het onttrokken 
water te vervangen door een oplossing van alkalische 
zouten, en eindelijk het protoplasma, dat dan niet meer 
zooveel weerstand biedt aan de osmose, te verzadigen 
met een cocaïne oplossing. De ondervinding moet leeren 
of de door Walkhoff aanbevolen methode, die van den 
tandarts veel attentie vereischt, aan onze behoeften zal 
voldoen, in ieder geval mogen wij geen middel onbe-
proefd laten. 

Door de elektrische osmose, of cataphorese, is het in-
derdaad mogelijk de vitale elementen van het tandbeen 
te anaestheseeren. De elektrische stroom schijnt in staat 
te zijn de cocaïne door de tandbeenkanaaltjes en haar 
inhoud tot in de pulpa te drijven, ook deze namelijk 
deelt in de anaesthesie, zonder er waarschijnlijk onder te 
lijden. De bezwaren die een algemeen aanwending van 
deze ideale anaesthesie in den weg staan, zijn de Moei-
lijkheid van toepassing, endcie vereischte tijd. De caviteit 
moet tegen elke stroomgeleidende verbinding geisoleerd 
worden, cofferdam is steeds vereischt, verbinding van den
elektrischen pool met tandvleesch of cdferdamldem 
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moet zorgvuldig vermeden worden, en deze voorbereidin-
gen veroorzaken bij lastig gelegen of onder het tand-
vleesch zich uitstrekkende caviteiten, aan patient en 
tandarts dikwijls meer moeilijkheden dan de sensibili-
teit van het tandbeen. 

De vereischte tijd wisselt sterk af al naar de grootte 
en diepte van de caviteit en naar het verschil in weer-
stand van het tandbeen en van, het lichaam ; daar de 
laatste factoren ons niet bekend zijn, moeten wij, om 
geen pijn te veroorzaken in plaats van te voorkomen, de 
stroomspanning zeer langzaam verhoogen. In zeer gun-
stige gevallen hebben wij, na alle voorbereidingen 15-20 
minuten noodig, in moeilijke gevallen 6o-7o minuten 
om een volkomen anesthesie te verkrijgen ; intusschen 
moeten wij geduldig wachten, en wij zijn ver-
plicht dezen tijd mede in rekening te brengen. Z o o-
lang als de cataphorese ons niet in veel 
korteren tijd tot het beoogde doel leidt 
is zij m. i: de offers van tijd en geld niet 
waard en dus voor de algemeene praktijk 
niet geschikt. 

Maar zult gij nu vragen — wat kan ik dan doen om, 
gelijk gij schrijft, de operatie minder pijnlijk en het 
werk wat kalmer te maken? Inderdaad komen wij met 
de beschreven middelen en methodes niet ver,  het verst 
wellicht nog met het uitdrogen. 

Mijn antwoord is : Gebruik alleen  scherpe i n-
strumenten, en gebruik ze op oordeelkun-
dige w ij z e. Glazuurbijtels moeten voor of na i e de r 
gebruik over den arlkansas of carborundumsteen ge-
scherpt warden. Bij excavatoren is dit niet steeds noo-
dig, daar het tandbeen zachter is dan staal Evenwel 
moeten ook zij d i k w ij I s gescherpt warden, onderzoek 
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ze dus allen minstens een maal per week met een ver-
grootglas. Zij zullen zoodoende gauwer versleten zijn 
dan wanneer gij ze stomp gebruikt, maar ik behoef u 

niet te zeggen dat het laatste onverantwoordelijk zoude 
zijn. Door cone-socket instrumenten te gebruiken, kunt. 

gij de kosten aanmerkelijk verminderen. Het beste  
anaestheticum voor sensibel dentin is de 
scherpte van de boren. Een overal en steeds her-
haalde ies, waartegen het meest gezondigd wordt. Geen 
wonder, daar ze strijdt tegen ons (vermeend) voordeel 
en tegen onze gemakzucht. Dat het inderdaad niet in 
ons voordeel is om met baren zuinig te zijn, dat wij, ook 
finantieel het verst komen als wij in dit opzicht zee/ 
mild zijn, dit is een feit dat u de beste tandartsen overal 
bevestigen. Het is ook duidelijk genoeg, dat de patien-
ten op den duur de meerdere pijn, de tandarts den meer-
deren tijd, door het gebruik van stompe instrumenten 
veroorzaakt, zal waarnemen, en dat geen van beiden er 
in de uitgezuinigde kosten een voldoend aequivalent 
voor zullen vinden. Gij zult ook zonder hoftandartsprijzen 
te berekenen, uw honorarium zoo kunnen vaststellen, dat 
gij het offer van gemiddeldtweenieuwe boren 
per v u l l i n g niet zwaar zult voelen. Er zijn genoeg 
eenvoudige caviteiten, die geen nieuwe boor vereischen, 
maar er zijn er ook, en wel voornamelijk dezulken die 
het onderwerp van dezen brief vormen, die 4 tot 6 nieuwe 
boren verslijten, en het is daarom dat zij, gelijk ik in 
het begin schreef, zoo veel kosten vereischen, meer in-
derdaad' dan groote goudvullingen. Het boren in g e-
z o n d gevoelig tandbeen, gelijk het voor het vor-
men van de caviteit, voor het uitbreiden in het gezonde 
weefsel en voor het verankeren van de vulliag noodig is, 
behoort gij steeds met maagdelijke boren te doen. In 
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bet email kunt gij met reeds gebruikte boren werken, 
zonder pijn te veroorzaken ; is echter het email dun en 
moet gij bij het boren tevens het tandbeen raken, dan 
kan de boor weer niet scherp genoeg zijn. In doode tan- 
den, in verweekt tandbeen, in dik email kunt gij boren 
nemen die reeds eenige malen gebruikt zijn. Gij zult 
u de moeite moeten getroosten om de boren na ieder 
gebruik te onderzoeken, om geen stompen weer te . ge-
bruiken en om geen scherpen weg te werpen: Het on-
derzoek met de vingertoppen is bedriegelijk en onvol-
doende, voorzie u van een boormicroscoop, zooals door 
White en Rauhe in den handel gebracht worden, gij zult 
de uitgaaf aan uw boormateriaal spoedi&' verdiend heb-
ben. Iederen avond moeten de gebruikte boren daarin 
onderzocht worden, bij 'het draaien van de boor ziet 
gij gauw genoeg of de snijkant stomp is geworden ; vaak 
zult gij vinden dat een tand van de boor geheel of ge-
deeltelijk uitgebroken is ; als clan de andere tanden nog 
scherp zijn, is de boor nog bruikbaar. De kleinste boren 
zijn het snelst versleten, zij moeten veelal na een kort 
gebruik in het email reeds veroordeeld worden. Van de 
grootere boren kunnen de ovalen en de wielvormigen 
door slijpen opnieuw bruikbaar gemaakt worden (een 
maal). Om een boor zoolang te gebruiken tot bij het 
verder boren in het tandbeen haar stompheid voor den 
dag komt, is eenvoudig wreed. 

In het email zult gij het best vorderen met „Querhieb'' 
boren. Om een harde frissuur uit te snijden is het beste om 
eerst een kleine nieuwe boor te gebruiken, het ruimer 
maken geschiedt dan snel met reeds gebruikte boren. 
Zoowel in het email als in het tandbeen werkt de boor 
het best, als tanden de richting hebben van binnen 
naar buiten, en de ondervinding zal u legren dat gij voor 
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dit doel dikwijls links-boren zult moeten gebruiken. De 
pijn bij het boren wordt veroorzaakt door de drukking 
van de boor tegen het tandbeen en door die hitte. Dat 
gij minder kracht noodig hebt, en minder warmte ont-
wikkelt met een scherpel dan met een stompe boor, 
behoeft geen bewijs. De boor doet het echter niet al-
leen, ook uwe hand moet door oordeelkundige leiding de 
pijn helpen verzachten. Laat de boor íniet te lang 
op eene plaats in het tandbeen ron ldraaien, maar trek 
haar tamelijk vlug, met lichte aanraking, zonder sterken 
druk, langs het weg te nemen weefsel. Laat haar met tus-
schenpoozen werken, zoodat zij niet heet kan worden, 
bijv. /-/ seconde aanraking, r- seconde pauze, en in 
dit tempo verder tot gij naar wensch gevorderd zijt. Het 
is niet noodig de boormachine in deze seconde pauze te 
stoppen, het is voldoende de boor even uit de caviteit 
te verwijderen. (Door Walkhoff is een uurwerk bedacht 
om de boor automatisch met dergelijke pauzen te laten 
werken.) Bij den aanvang van het praepareereny bij,  het 
openen en ruimer maken van de caviteit, zoolang het al- 
leen het email betreft, moet elk  e aaraking van gevoelig 
tandbeen vermeden warden. Voor de bewerking van het 
tandbeen moeten de noodige scherpe instrumenten ge-
reed gelegd, en, na een geschikte waarschuwing van den 
patiënt, moet, met inachtneming van alle voorzichtigheid, , 
de bewerking van het tandbeen zoo vlug mogelijk afge-
daan worden. Als gijl zelf eens een gevoelige caviteit 
hebt laten behandelen dan zult gij het niet overbodig 
vinden om na de operatie den patiënt voor liet geduld 
te danken, waarmede hij de tot uwen spijt onvermijde-
lijke pijn heeft gedragen. 

De keuze van het materiaal beperkt zich bij 
de buccale caviteiten tot de amalgamen en guttapercha. 
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Cement lost hier zeer gauw op, cohaesief goud kan wegens 
de moeilijke bewerking hier niet in aanmerking komen, 
voár non-cohaesief goud en tin-goud zijn de caviteiten 
te breed en ondiep, porselein zou hier geen zin hebben. 
Roodde gutta-percha kan hier uitstekende duurzame vul-
lingen geven, het gebruik er van is echter alleen mogelijk 
als gij de caviteit absoluut droog kunt leggen, hetgeen bij 
vullingen onder het tandvleesch zeer nioeielijk is. De 
mondvloeistoffen van enkele patienten doen het gutta-
percha .enorm opzwellen, in zulke gevallen moet het door 
amalgaam vervangen worden. Hillstopping kan ook in 
eenigzins vochtige caviteiten bevestigd worden, als er een 
weinig verankering is, het is evenwel maar een tempo-
raire vulling daar het tamelijk vlug uitslijt. Bij uiterst 
gevoelige caviteiten kan het gebruik daarvan tijdelijk 
noodig zijn. Koper-amalgaam is voor deze caviteiten het 
beste materiaal, als de vulling minstens 12 millimeter van 
het tandvlersch verwijderd, en ook bij het lachen on-
zichtbaar is. Ook goudamalgaam geeft in de buccale 
caviteiten goede resultaten, de vormverandering is hier 
geringer dan waar de vulling aan de masticatie bloot 
staat. Dit materiaal lost ook onder het tandvleesch niet 
op. De amalgamen vereischen wegens de groote gevoe-
ligheid van de buccale caviteiten een isoleerende onder-
laag van Hillstopping of cement. Hierbij moet men op-
passen om niet door de onderlaag de verankering weg 
te nemen. Bij  zeer ondiepe caviteiten is er geen plaats 
voor een .isoleerlaag, gij, zult in deze gevallen goed doen 
het tandbeen door chloorzink af te stompen en den pa-
tiënt te waarschuwen, om den tand niet aan groote tem-
peratuurverschillen bloot te stellen. De methode van 
Robiscek is wegens haar moeilijkheden in de buccale ca-
viteiten niet toe te passen, terwijl de door mij aanbevolen 
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modificatie van deze methode, om namelijk het amal-
gaam met een laag cement-amalgaam in de caviteit 
vast te kleven, mij, ook hier uitstekende resultaten ople-
vert. Zij ontheft mij van de noodzakelijkheid de caviteit 
voor verankering uit te boren en het cement-amalgaam 
is een voldoende isoleerénde laag tegen thermische in-
sulten. De caviteit behoeft niet zoo absoluut droog te zijn 
als voor een guttapercha-vulling. Het inbrengen van het 
vulmateriaal eischt wat meer attentie dan bij een gewone 
amalgaamvulling, gij moet de instrumenten waarmede 
het cement-amalgaam in de holte gebracht is, niet tege. 
lijk gebruiken om het amalgaam er in te drukken, daar 
het eerstgenoemde materiaal aan de instrumenten blijft 
kleven. Als het amalgaam ingebracht en met de opper-
vlakte gelijk is gemaakt, moet gij het met een vasten 
wattentampon nog eens goed aandrukken, en vooral zor-
gen dat gij langs den tancivleeschrand een goede aanslui-
ting verkrijgt, en dat er geen amalgaam over den rand 
uitsteekt, daar het na het hard worden moeilijk verwij- 
derd kan worden. 

Het pol  ij st en geschiedt met papierschijfjes. Om 
dezen goed op de gewenschte plaats te laten werken, en 
om tevens de wang voor beschadiging te behoeden, drukt 
gij het schijfje met den rand van den mondspiegel, die 
de wang ophoudt, op zijne plaats. Neem hiervoor, en 
over het algemeen bij het polijsten, geen nieuwen mond-
spiegel, daar het glas allicht beschadigd wordt. De pa- 
pierschijfjesdrager moet bij het polijsten van deze vul-
lingen meestal in • een stomphoekig handstuk bevestigd 
worden. 


