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Gaarne voldoe ik aan het verzoek der Redactie om eene 
recensie te geven van bovengenoemd werk, dat door den uit-
gever aan het Tijdschrift voor Tandh. ter beoordeeling werd 
toegezonden. Het boek verscheen als dissertatie van den Heer 
Schutte en werd daarna, in den handel gebracht. Het werk 
beslaat 151 bladzijden met 8 uitslaande platen. De druk is 
flink en de figuren zijn duidelijk, zoodat het geheel een goeden 
indruk maakt. 

De inhoud getuigt van veel studie en ongetwijfeld mag de 
Heer Schutte zich er op beroemen, dat hij de meest bestu-
deerde dissertatie geschreven heeft, die in ons land op tand-
heelkundig gebied verschenen is. Ofschoon de Pathologie en 
Therapie der fracturen van Onder- en Bovenkaak zoowel op 
chirurgisch als op tandheelkundig gebied valt, zoo behoort 
toch in den tegenwoordigen tijd de behandeling van kaak-
fracturen in hoofdzaak aan de tandheelkundigen te worden 
toevertrouwd. Schrijver heeft deze meening wel niet uitgespro-
ken, maar zijne geheele behandeling van het onderwerp wijst 
er toch op en telkens breekt hij het onderwerp af, wanneer 
het te veel het chirurgisch gebied gaat raken. In deze twee-
slachtigheid lag natuurlijk eene moeielijkheid voor den schrij-
ver. Zijne bedoeling is geweest om de behandeling •der kaak-
fracturen zoowel voor den chirurg als voor den tandheel-
kundige duidelijk en toegankelijk te maken. Of hij hierin 
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altijd geslaagd is zullen we bij de nadere bespreking van het 
werk nagaan; maar in elk geval heeft Schrijver eene logische 
indeeling der verbanden voor kaakfracturen gevonden met het 
oog op zijne verschillend gevormde lezers, n.l. in verba  n -
den, waarvoor geen afdruk van de kaken 
behoeft genomen te worden (toegankelijk voor 
toepassing door de chirurgen) en verband en,  waarvoor 
een afdruk van de kaken noodzakelijk moet 
genomen  worden (toegankelijk voor toepassing door 
de tandheelkundigen). 

In de inleiding zegt Schrijver: „men zoeke de waarde van 
deze monographie minder in het opleveren van nieuwe ge-
zichtspunten en het vermelden van nieuwe feiten, dan in het 
historisch-litterarisch overzicht, dat ik getracht heb zoo volle-
dig mogelijk te maken." Inderdaad komt Schrijver dan ook 
alle lof toe voor het zeer uitvoerig litteratuur overzicht, waarin 
alle werken van eenige beteekenis zijn opgenomen, terwijl 
in den tekst een aantal medische en tandheelkundige tijd-
schriften vermeld worden met aanhaling der plaatsen, waar-
naar verwezen wordt. 

Zeer zeker is Schrijver volkomen geslaagd „in dit werkje 
een goed overzicht te geven van hetgeen over dit onderwerp 
geschreven is"; voor een groot deel is hij geslaagd om „zijne 
verhandeling practische waarde, zoowel voor medici als voor 
tandartsen te doen bezitten". Mijns inziens zou hij daarin nog 
beter geslaagd zijn, indien hij meer kritiek gegeven had op 
de verschillende wijzen van behandeling en de beste methoden 
uit den chaos scherper had doen uitkomen. Gaan we thans 
over tot eene nadere bespreking van het werk. 

Na een uitgebreid historisch-litterarisch overzicht begint 
Schrijver met de bespreking van onderkaakfracturen en wijdt 
uitvoerig uit over den anatomischen bouw der onderkaak. 
Zelf deed hij metingen aan drie schedels van verschillenden 
leeftijd en kreeg daarbij uitkomsten, die overeenkomen met 
de maten van Bleichsteiner, behalve wat de afmetingen van 
den randwal en de,  Corricalis betreft. Veel waarde kunnen we 



BOEIiBESPREBIVG. 	 237 

hieraan niet hechten omdat het meten van één onderkaak van 
een bepaalden leeftijd geen gemiddelde maat vaststelt. 

In goed uitgevoerde figuren geeft Schrijver verticale, hori-
zontale en enkele dwarsche doorsneden van de onderkaak van 
een volwassen persoon, van een ouden mart en van een kind. 

Ik mis in het anatomisch overzicht eene vermelding van de 
verschillen in lengte en stand van den ranms ascendens op 
verschillende leeftijden; mijns inziens eene anatomische bij-
zonderheid, die bij het ontstaan van fractuur van gewicht kan 
zijn. Zeer uitvoerig staat Schrijver stil bij de bespreking van 
de plaatsen van praedilectie voor fracturen. Op grond van 
anatomische gegevens spreekt hij als zijn oordeel uit, dat er 
verschillende plaatsen van praedilectie zijn, afhangende van 
het al of niet compleet zijn van het gebit; bij, jonge kinderen 
ligt die plaats in de symphysis, in den wisseltijd in de streek 
der canini. 

In het volgend hoofdstuk wordt de V e r d ei e 1 i nig en 
het miechainifisme der oinderk4a3akdr act .uren 
besproken. Schrijver geeft de indeeling volgens Albert. 
I. . Naar de mate van doordringing. II. Naar het aantal der 
breuklijnen. III. Naar de p'aats van optreding. 

Hij voegt aan Albert's opsomming toe een geval van 
„g ree n-s t i c k"-fractuur. Bij deze laatste behoorde vermeld 
te zijn wat onder „groenhout breuk" verstaan moet warden. 

De aetiologie der onderkaakfracturen wordt in dit hoofd-
stuk voldoende besproken. 

Het derde hoofdstuk handelt over de S y rm p t omen  der 

o n.d e r ka ak f r a c t u r e n. Schrijver somt niets minder 
dan 9 symptomen op en handelt zeer uitvoerig over het ver-
schijnsel der dislocatie, hetgeen daarenboven door teekeningen 
opgehelderd wordt. 

Bij het verschijnsel der bloeding na onderkaakfracturen 
wordt de verscheuring der art. alveol. inf. besproken. Zeer te-

recht zegt Schrijver, dat die bloeding uit die arterie gewoonlijk 
van zelf staat door sluiting der arterie; onderbinding der Ca-
rotis zou hiervoor nooit vereischt warden. Onjuist schijnt mij 
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echter zijne bewering, dat c1e art. alveol. inf. gemakkelijk ge-
sloten kan worden, indien de bloeding niet van zelf ophoudt. 
Aangezien het vat opgesloten ligt in een beenig kanaal is corn-
pressie onmogelijk en taniponade slechts indirect uit te voeren. 
In elk geval behoorde vermeld te worden wat gedaan moet 
worden, voor men tot onderbinding der Carotis zou overgaan. 

Het Ode Hoofdstuk handelt over de diagnose der  
o n d e r k a a k f r a c t u ren. Bij de differentiaaldiagnose tus- 
schen fractura colli en luxatie geeft Schrijver o. a. als kenmerk 
op, dat de onderkaaktanden bij luxatie altijd vóór die van de 
bovenkaak staan. In het algemeen is dit waar, doch behoorde 
vermeld te worden, dat het bij luxatie van de onderkaak tiaar 
achteren niet het geval is, evenmin als bij abnormaal voor-
staande bovenkaak of achterstaande onderkaak (opharmosis). 

In het 5 de Hoofdstuk wordt de prognose der onder- 
kaakfracturen  aak 	besproken. 

Schrijver begint te zeggen: „De prognose is voor onderkaak-
fracturen gewoonlijk gunstig te stellen, omdat de neiging tot 
callusvorming der kaakbeenderen voldoende groat is". Dit is 
juist wat betreft de prognose quoad vitam maar Schrijver 
komt geheel in tegenspraak met zich zelf wat betreft de prog-
nose quoad restitutionem ad integrum. Immers op pag. 53 
zegt hij : „Het is een erkend feit, dat de behandeling van on-
derkaakfracturen in den regel vrij lastig is en behalve in een-
voudige gevallen, zelfs met door deskundigen geconstrueerde 
verbanden, zelden  een absoluut bevredigend resultaat op-
levert". Met deze laatste uitspraak ben ik het nu wel niet 
eens, maar ongetwijfeld is het waar, dat het resultaat dikwijls 
onbevredigend is en dus de prognose quoad restitutionem ad 
integrum niet zonder meer als gewoonlijk gunstig te stellen is. 

Bij het opnoemen der meest gevaarlijke complicatien be-
hoorde voorop gesteld te worden die comlmotio cerebri, fractura 
baseos cranii en belangrijk bloedverlies, hetgeen slechts ter 
loops wordt meegedeeld aan het eind van dit hoofdstuk; ter-
wijl in de eerste plaats genoemd wordt het optreden van vetemr 
boliën, waaraan Schrijver zelf niet eens gelooft. 
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Onduidelijk is mij hier de volgende uitspraak: „Ook kan 
na eerie overigens goed genezen onderkaakfractuur een fistel 
overblijven (Margetson), omdat er licht van uit de mondholte 
wondinfectie optreedt, in de hand gewerkt door slechte of on-
voldoende behandeling." 

Van waaruit kan een fistel overblijven na een goed genezen 
onderkaakfractuur? Niet van een beensplinter, want dan is 
de onderkaakfractuur nog niet goed genezen. Speekselfistel 
wordt niet bedoeld, want daarover spreekt Schrijver eenige 
regels later, Er blijft dan. over de meest voorkomende reden 
voor blijvende fistelvorming bij kaakfractuur n.l. fistelvorming,, 
veroorzaakt door een bij de verwonding of tijdens het gene-
zingsproces afgestorven en later gangraeneus geworden pulpa; 
maar in dat geval kan men moeielijk zeggen „dat er een fistel 
overblijft, omdat er licht van uit de mondholte infectie op-
treedt." 

Medegedeeld wordt dat de canalis inframaxillaris geheel of 
gedeeltelijk kan oblitereeren, en dat dit tot bijna volkomen 
atrophie van den proc. articularis en coronoideus gevoerd 
heeft. Het verband tusschen deze twee feiten behoorde duide-
lijk gemaakt te warden of het vermoeden uitgesproken te wor-
den, dat een andere oorzaak in 't spel is. Op zulk een andere 
oorzaak wijst ook wel het zonder commentaar medegedeelde 
geval van Hamilton, waarbij na een fractuur in de symphysis 
na ro jaren de linker kaakhelft duidelijk dunner beek te zijn. 

Zeer uitvoerig bespreekt Schrijver in dit hoofdstuk de oor- 
zaken voor pseudarthrosevorming. Hij zegt hierover: „Door 
de bewegelijkheid der onderkaak en de voortdurende wond-
prikkel, die daardoor uitgeoefend wordt, is het optreden eereer 
pseudarthrose, vergeleken bij andere beenderen, vrij zeldzaam." 
Mijns inziens zal juist die bewegelijkheid een reden zijn voor 
pseudarthrosevorming, omdat de breukstukken niet lang ge-
noeg achtereen rustig tegenover elkaar blijven zitten. 

Eindelijk zijn we genaderd tot het belangrijkste hoofdstuk, 
de Therapie der onderkaakfracturen (pag. 
52-115). 
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Heeft men zich een duidelijk beeld van den toestand der 

fractuur gevormd, dan verwijdert men alles, zegt Schrijver, wat 
niet meer voor genezing vatbaar is. Hieronder noemt hij, zon-
der eenige bijvoeging, geluxeerde tanden. Mijns inziens wan, 

het wenschelijk geweest hieromtrent iets uitvoeriger te zijn, 
want dikwijls kunnen geluxeerde tandem nog heel goed be-
houden worden. Eenige aanwijzing voor de daartoe ten dienste 
staande middelen zou ik hier gaarne gezien hebben. 

Is men er in geslaagd de repositie tot stand te brengen, dart 
neme men, zegt Schrijver, een afdruk van de gefractureerde kaak. 
Zoo gemakkelijk als dit hier wordt voorgesteld is het in de 

praktijk niet altijd. Het gebeurt toch dikwijls, dat men wel de 

breukstukken voor een oogenblik op hun • plaats kan brengen, 

maar dat zij hun vicieusen stand weer onmiddellijk innemen, 

wanneer men de vingers wegneemt. Wat moet men in zulke 
gevallen doen? Hier had behooren te worden medegedeeld, 
dat men dan Of de breukstukken zoo mogelijk met eenig tijde-
lijk hulpmiddel fixeert tijdens het nemen van den afdruk, Of 

dat men een afdruk neemt van de breukstukken in hun gefrac-

tureerden stand. 
Gaarne had ik gezien, dat Schrijver onomwonden als zijne 

meening had uitgesproken, dat de medicus in alle gevallen van 
kaakfractuur de hulp van dien tandarts moet inroepen. Er 
wordt in dit opzicht ten koste van de patiënten nog zoo veel 
verwaarloosd, dat een duidelijke uitspraak in deze wellicht nut 
kan doen. Èr bestaan in ons land ziekenhuizen met uitge-
breide chirurgische afdeelingen, waar de hulp van den tand-
arts voor resecties van onderkaak en kaakfracturen nooit wordt 
ingeroepen. Bij resecties wordt het zieke deel weggenomen en. 
de genezing verder aan de natuur overgelaten, zoodat de pa-
tiënt de inrichting verminkt verlaat. Voor het bereiken van 
een goed resultaat is het absoluut noodzakelijk afdrukken te 
nemen, tandheelkundige operaties te doen en apparaten. te ver-
vaardigen ; dit alles valt buiten het bereik van den chirurg; 

niet omdat het zoo moeielijk is, naaar omdat hij het niet geleerd 

heeft. 
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Ik beschouw de bladzijden, die Schrijver gewijd heeft aan 
„het verwijderen van tandsteen", het „voorloopig praepareeren 
eener caviteit" en „het nemen van een afdruk en het gieten van 
een model" als nutteloos en gevaarlijk. 

Nutteloos omdat de medicus uit deze korte beschrijving de 
kunstbewerking toch niet leert; dergelijke dingen leert men 
alleen door ze te zien doen en ze zelf te doen; gevaarlijk, om-
dat hij wellicht in den waan gebracht wordt, dat hij het wèl 
kan en dus den tandarts niet noodig heeft. 

Met de uitspraak dat „het eenvoudigste apparaat altijd het 
beste is" kan ik mij niet vereenigen. Er zijn vele zeer eenvou-
dige, maar tevens zeer slechte apparaten. 

In dit hoofdstuk heeft Schrijver alle verbanden opgesomd, 
die in de litteratuur te vinden zijn en zeer vele heeft hij door 
afbeeldingen duidelijk gemaakt. 

Ongetwijfeld heeft hij hiermede een verdienstelijk werk ge-
daan; het is als overzicht zeer gemakkelijk voor hem, die een 
bepaald verband wenscht toe te passen, te meer oind'at telkens 
de bron wordt opgegeven, waar men het oorspronkelijk artikel 
kan vinden. Maar, zooals ik reeds boven zeide, schijnt het mij 
toe, dat het van groot practisch nut zou geweest zijn, indien 
Schrijver enkele meest gebruikelijke verbanden uit het geheel 
gelicht had en meer uitvoerig en kritisch besproken had. 

Bij Garretson's verband (verkeerdelijk wordt naar fig. 23 ver-
wezen; moet zijn fig. 22) citeert Schrijver uit de uitgave van 
x881, terwijl er een herziene uitgave van 1895 is. In die laat-
ste uitgave laat Garretson den operateur- ach ter den 
patiënt staan; niet v r5 o r, zooals Schrijver meedeelt. 

Bij de kritiek op de „verbanden buiten de mondholte ge-
legen" is vergeten te vermelden, dat de verbanden in het ge-
heel niet te gebruiken zijn, wanneer er geen goede articulatie 
met de bovenkaak bestaat. 

Bij de kritiek op de „verbanden' binnen de mondholte ge-
legen" zegt Schrijver, dat het duidelijk blijkt, dat op misschien 
eene enkele uitzondering na, de applicatie voor geen enkelen 
medicils ernstige bezwaren oplevert. Mij is door de beschrij 
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ving integendeel duidelijk gebleken, dat de gewone medicus 
slechts in staat is de beenligatuur en de naad der weeke deelen 
in toepassing te brengen; de chirurg daarenboven de been-
naad; maar dat alle andere methoden alleen door den tand-
arts behoorlijk kunnen worden uitgevoerd. 

Dit is zonder meer duidelijk voor de verbanden • van Angle, 
Löhers, Brophy en Smith, waarbij bandjes vervaardigd moeten 
warden en cement als fixatie moet dienen, eveneens voor het 
verband van Hammond, waarvoor een afdruk noodig is ; 
maar zelfs het corrigeeren door middel van draden om de 
tanden zal door den gewonen medicus niet of slechts gebrekkig 
kunnen warden ten uitvoer gebracht. 

Bij de bespreking van stoornissen in de articulatie na gene-
zing van fracturen, zegt Schrijver, dat behandeling meestal 
overbodig is bij geringe articulatiestoornis, omdat „door de 
kauwbewegingen eene soort van massage wordt uitgeoefend, 
waardoor de foutgewoonlijk hersteld wordt". Dit is minder 
juist gezegd; er wordt druk uitgeoefend in bepaalde richting, 
waardoor in enkele gevallen de articulatie weer hersteld wordt ; 
terwijl in andere gevallen juist door dien druk het tot stand 
komen van een goede articulatie belet wordt. 

Minder duidelijk is ook het volgende: „De behandelings-
methoden bij oude fracturen, waar de vicieuse stand bestaat, 
maar de verbeening nog niet is tot stand gekomen, berusten 
op de eigenschap van veerkrachtige weefsels om. bij voortdu-
rende matige drukking ten slotte toe te geven, te zakken en,, 
wanneer zij dan in den nieuwen stand lang genoeg gefixeerd 
worden., later niet weder tot den ouden stand terug te keeren". 
Schrijver heeft blijkbaar niet willen ingaan op theoretische 
beschouwingen omtrent het indrukken en uitrekken van cal-
lusmassa; maar hij maakt de zaak toch wel wat mysterieus 
door te zeggen, dat de veerkrachtige weefsels zakken. 

Onder de toestellen, die gebruikt worden in gevallen, waarbij 
de callus nog niet verbeend) is, of waarbij hardnekkige dis- 
locatie bestaat, noemt Schrijver als zeer aanbevelenswaardig 
de methode van Hansmann, die de correctie tot stand brengt 
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door middel van gewichtsextensie, aangebracht door een koord, 
dat aan het éene uiteinde aan de kaak verbonden is, over een 
katrol loopt en aan het andere uiteinde een gewicht draagt van 
?/—?2 KG. 

Deze methode kan alleen bevrediging, vinden bij niet-tand-
artsen, dat is bij hen, die reeds tevreden zijn als die kaak-
stukken redelijk wel aan elkaar zitten, maar zich om de arti-
culatie niet bekommeren. 

De natuurlijke convexiteit van de onderkaak wordt ongeveer 
hersteld, maar niet nauwkeurig genoeg om zeker te zijn van 
een goedje articulatie; en op de verschuiving der breukstukken 
naar boven of naar beneden wordt eenvoudig voorloopig niet 
gelet. Dit wordt volgens Hansmann eerst behandeld, wanneer 
de callusmassa vrij stevig begint te worden, door een  
sterken druk uit te oefenen met de handen, 
waardoor de breukstukken in den goeden. 
stand kome  n. Nu vraag ik elken tandarts of hij vrede 
kan hebben met zulk eene methode? Wat wordt er öp die 
wijze van dle articulatie? 

Aan hetzelfde euvel gaat het apparaat mank, dat door den 
Schrijver zelf is uitgedacht.  

Hij wenscht het toegepast te zien in gevallen van in vicieusen 
stand genezende, of genezen fracturen en bij ondorkaakfrac-
turen met sterke dislocatie. 

Het toestel bestaat uit eene kinspalk, door een hoofdstel 
bevestigd, waaraan drie verticale stalen stangetjes, die dienen 
om een hoefijzervormig gebogen beugel te dragen. De beugel 
is langs de stangen verschuifbaar, kan dus vóór de mondope-
ning op del gewenschte hoogte gesteld warden en is voorzien 
van een gleuf, waardoorheen van schroefdraad voorziene stan-
getjes kunnen gestoken worden, die door middel van moertjes 
gefixeerd kunnen worden aan de éénei zijde aan den hoefijzer-
vormigen beugel en: aan de andere zijde beweegbaar verbonden 
zijn aan een metalen kap over de -tanden: en kiezen, welke 
zich labiaal tot aan het tandvleesch en linguaal ongeveer 
s cM. over het tandvleesch uitstrekt. Deze kap wenscht 
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Schrijver in verschillende maten verkrijgbaar gesteld te zien. 
Bij het gebruik wordt de kap over de tanden ter hoogte van 

de fractuur doorgezaagd; men bevestigt haar door middel van 
weeke guttapercha. Nu legt men die kinspalk aan, steekt de 
stangetjes door de gleuf van den hoefijzervormigen beugel en 
begint de moertjes aan te draaien. 

Tot zoóver gaat alles goed; maar nu komt het practisch 
bezwaar. Tot hoever moet men de moertjes aandraaien? Be-
'denk, dat alle tanden behoorlijk aan het gezicht onttrokken 
zijn door de met weeke guttapercha bevestigde tandenspalk. 
Wie zal nu zeggen of de fractuuruiteinden behoorlijk tegen 
elkaar liggen en vooral of de articulatie goed is? 

Ook hier, evenals bij Hansmann's toestel, wordt de verschui-
ving der breukstukken in verticale richting voorloopig gene-
geerd. Schrijver zegt alleen „dat de dislocatie naar boven of 
naar beneiden voldoende door de kinspalk en den druk tegen 
de bovenkaaktanden wordt gecorrigeerd". Voldoende wellicht 
voor iemand,- die met een pover resultaat tevreden is; maar 
voor den tandarts ten eenenmale onvoldoende. 

Ook hier heeft bij den Schrijver het noodlottig principe weer 
voorgezeten om zijn toestel zóó te maken, dat de medicus den 
tandarts kan missen; ik meen echter aangetoond te hebben, 
dat de patient daarvan de dupe wordt. 

Een zeer goed toestel, geheel volgens moderne eischen in-
gericht, geeft Schrijver aan voor gevallen, waarbij groot 'sub-
stantie verlies heeft plaats gehad of resectie van een deel der 
onderkaak noodig is geweest. Hij overkapt nog aanwezige 
molaren van beide breukstukken afzonderlijk met een, metalen 
plaat en brengt daartusschen een schroef aan om de breuk-
stukken op hun plaats te brengen. Alleen is ook hier nog te . 
weinig acht geslagen op de verschuiving der breukstukken in 
verticale richting. Ook zou ik de metalen plaat linguaal zich 
niet ver over de kaak laten uitstrekken, zooals Schrijver aan-
geeft, omdat ik zou vreezen, dat het slijmvlies onder de gutta-
percha, waarmede de plaat bevestigd wordt, gaat ontsteken. 

Hiermede zijn de onderkaakfracturen afgehandeld. In de 
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volgende 35 bladzijden behandelt Schrijver ten slotte de boven-
kaakfracturen. 

De indeeling is dezelfde als voor de onderkaakfracturen en 
schijnt mij zeer goed toe. 

Bij de therapie der bóvenkaakfracturen zegt Schrijver, dat 
de behandeling, over 't geheel genomen, veel eenvoudiger is 
dan die van onderkaakfracturen, omdat men bij de eerste het 
voordeel van eene vaste onderlaag heeft. De bedoeling is wel-
licht goed, maar het is niet juist. uitgedrukt. De moeielijkheic 
ligt in de bewegelijkheid der onderkaak, een gevolg van het 
gemis aan vaste verbindingen met andere sceletdeelen. 

Over het geheel genomen schijnt mij de beschrijving der 
verschillende verbanden met minder zorg behandeld te zijn 
dan voor de onderkaak. Ook de voor- en nradeelen zijn minder 
uitvoerig besproken. Het geheel maakt den indruk of Schrijver 
er genoeg van kreeg. Het zou mij te ver voeren om dit in 
details aan te toonen; laat het genoeg zijn om te wijzen op d'e 
volgende zinsnede, handelende over obturatoren : 

„Behalve deze methoden van aanvulling van het defect, 
waarbij een gehemelteplaat niet kan gemist warden, wegens 
het defect in het palatum durum en omdat anders de obturator 
bij het spreken of slikken uit het defect gestooten zou worden, 
zijn er ook nog andere, waarbij dit niet het geval is, na. die, 
welke gebruikt worden, wanneer het defect zich niet tot in 
het palatum malle uitstrekt." 

Deze geheele obturatorenquaestie had Schrijver gevoegelijk 
achterwege kunnen laten als niet behoorende tot zijn onder-
werp; maar hetzelfde kan niet gezegd warden van het em-
pyema antri Highmori; en daarmede maakt hij zich met de 
volgende regels af : 

„Wat nu de behandeling van het empyema antri betreft, deze 
kan samenvallen met een der vele methoden, die aangegeven 
zijn voor de behandeling van het gewone empyema antri of 
wordt beheerscht door den toestand, waarin de fractupr de 
bovenkaak gebracht heeft. Dat is echter geheel het werk van 
den chirurg." 
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De laatste toevoeging betwijfel ik; maar het werk is toch 
ook voor tandartsen geschreven en mogen die daarvan dan niets 
vernemen? 

Ten slotte nog een paar opmerkingen van minder beteekenis, 
die de Schrijver wellicht ter harte wil netmen bij een eventueelen 
herdruk, dien ik het werk gaarne toewensch. 

De volgende zinsnede (pag. 49) eischt herziening : „Hoewel 
hem gevallen bekend zijn, waarbij dit laatste niet plaats had, 
meent hij dit op rekening van de scheefheid der breukvlakken 
of aan den afstand der breukstukken te moeten schrijven." 

Op pag. 5r behoort de zin beginnende met „Een der ongun- 
stigste complicaties" (8ste regel van boven) met nieuwen regel 
te beginnen. 

Ook de onmiddellijk daarop volgende zinsnede eischt aan-
vulling en omzetting. 

Pag. 65 (regel Ig van boven) hulpeloos behoort te zijn 
hulpbehoevend. 

Telkens wordt gebruik gemaakt van, het woord liga t ee-
r  e n. Wil Schrijver een nieuw woord maken dan zou het moe-
ten zijn ligatureeren van ligatura, evenals fractu• 
r e e r e n van fractura. 

Ook h a e m op h i l i s t is onjuist. Ik ken haem.ophil of 
haematophil; maar beter schijnt mij het Hollandsche woord 
bloeder. 

En hiermede heb ik in hoofdzaak gezegd al datgene, waar-
mede ik van Schrijver in meening verschil, of waarin het werk 
mijns inziens te kort schiet. Ik hoop echter niet, dat ik daar-
door bij den dezer de gedachte heb opgewekt, dat er niet veel 
goeds van het boek te zeggen valt. Integendeel beschouw ik 
het werk als zeer interessant en beveel het warm ter lezing aan. 
De uitgebreidheid der recensie moge den Schrijver tot bewijs 
strekken, dat ik zijn arbeid zeer waardeer. 

DR. C. VAN DER HOEVEN. 
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De Redactie vergunne mij nog eerre enkele opmerking te 
maken, niet als recensent, maar als medewerker van het tijd-
schrift, naar aanleiding van één der stellingen, die bij den 
Heer Schutte's dissertatie zijn afgedrukt. 

Stelling r r luidt : „Het is beter, na cauter-isatie der pulpa 
met Ac. arsenicosum de kroonpulpa van praemolaren en mola-
ren weg te boren en deze ruimtes met eenige antiseptisch wer-
kende massa op te vullen, dan te trachten, ook de wortelkana-
len ledig te maken." Het is mijne bedoeling niet deze stelling 
te weerleggen; omdat het den schijn zou hebben, alsof er in-
derdaad volgelingen der moderne tandheelkunde bestaan, die 
de hierin uitgedrukte mieening deelen; maar ik wensch te pro-
testeeren tegen deze ketterij en openlijk uit te spreken, dat ook 
in Nederland de achterlijke wijze van behandelen, die in deze 
stelling wordt aanbevolen, meer en meer tot het verleden gaat 
behooren 	 DR. C. VAN DER HOEVEN. 

JOHN SAYRE MARSHALL : Chirurgischen Krankheiten des Ge-
sichts, der Mundhöhle, und der Kiefer. (Berlin S.S. 
White, 1899.) 

De duitsche vertaling van Marshalls Manual of the Injuries 
and surgical Disaeses of the Face, Mouth and Jaws, ligt als 
een lijvig, keurig gedrukt boekwerk voor ons, en daarmede 
hebben de uitgevers inderdaad een dienst bewezen aan de 
tandheelkundigen van 't continent en om nu eens een gemeen-
plaats te gebruiken, voorzien in een langgevoeldie behoefte. 
Inderdaad, zóó een boek bestond er nog niet, en wat meer 
zegt, er was gebrek. aan. Het is nu eens een geheel ander soort 
werk als waaruit wij gewoonlijk onze studiën aanvullen. Wa-
ren de tandheelkundige studieboeken tot nog toe, evenals het 
geheele tandheelkundig onderwijs, op didaktischen leest ge-
schoeid, met dit systeem heeft Marshall gebroken en cle reci-
tatieve methode van onderwijs toegepast. Het boek is aldus 
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in de eerste plaats geschreven voor dei studenten in de 
tandheelkunde en de medicijnen en kan beschouwd 
worden als een leerboek der chirurgie voor tandartsen. 
Het werk bevat in 't eerste gedeelte eene algemeene inleiding, 
bevattende een kort begrip van de studie der bacteriën, ontste-
king, ulceratie, koorts, pyaemie, enz. enz., altemaa.l onderwer-
pen uit de algemeene pathologie. Het laatste, 16e hoofdstuk 
van het algemeene gedeelte, handelt over ligaturen en naden : 
definitie, materialen waaruit ligaturen gemaakt worden," onder-
binden van bloedvaten, vormen van naalden en naaldvoerders, 
wijzen van naaien enz. 

Met groote belangstelling hebben wij dit algemeene gedeelte 
gelezen. Het tweede deel beschrijft en behandelt speciaal de 
verwondingen en ziekten van het gezicht, van den mond en de 
kaken, zoo b.v. verwondingen, kaakfracturen, luxatie, anky-
lose, ernpyeem, palatum, fissurn enz. enz., te veel ome op te 
noemen. Het mooiste is nog dat op elk hoofdstuk een lange 
reeks vragen volgt, geschikt ter beantwoording bije ernstige zelf-
standige studie. 

Beschouwen wij eenige hoofdstukken uit het speciaal chi-
rurgisch gedeelte wat nader. Daarbij kunnen wij de,  eerste 
hoofdstukken, die over wonden handelen en wat er bij hoort, 
wederom als eerie inleiding beschouwen tot de volgende hoofd-
stukken. Er wordt namenlijk over de verschillende soorten 
van ,wonden, genezing per primam, secundam en tertiam, chi-
rurgische reinheid, aseptische wondbehandeling, haemostasie, 
drainage, verbanden en last not least over schotwonden ge-
sproken. 

In dit laatste hoofdstuk worden o.a. de ervaringen meege-
deeld op dit gebied. opgedaan in den grooten amerikaanschen 
burgeroorlog en de uitwerkingen van punt- en rondkogels, sta-
len of nikkelen en loden kogels, kritisch beschouwd. In 't 
belang der humaniteit warden ronde kogels boven puntkogels, 
stalen of nikkelen boven landen verkozen. Bij de therapie van 
schotwonden warden eenige interessante voorbeelden gegeven 
van gecompliceerde kaakfracturen en hoe daarbij te handelen 
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wanneer er al of niet aan beide overgebleven uiteinden zich 
kiezen bevinden ter bevestiging van beugels. • _ 

Is er een stuk been der onderkaak geheel verloren en zijn 
er geen tanden of kiezen meer, dan wordt  een gouden steun-
ijzer met steunplaatjes nabij de uiteinden, aanbevolen, dat tus-
schen de beenstukken, en zelfs een paar millimeter diep daarin, 
geplaatst, deze uit elkaar houdt. 

Onmiddellijk daarop worden de onderkaakfracturen beschre-
ven en de behandeling door verschillende bekende apparaten 
naar Hammond, Kingsley, Angle enz. Sauer en Siiersen zijn 
hierbij eenvoudig genegeerd. Zeer uitvoerige besprekingen 
wijdt Marshall aan del antrum behandelingen. Eerst een ana-
tomisch overzicht, dan de oorzaken die aanleiding kunnen ge-
ven tot empyeem, waaronder ook influenza als indirecte oor-
zaak genoemd wordt, dan de therapie. In volgende hoofdstuk.. 
ken de syphilitische ulceratie van 't antrum met perforatie van 
't palatum, daarna de kaakkysten en in verband daarmede 
staphylorraphie en obturatoren. 

Dat Marshall zoowel bij het uitvoerige gedeelte over tumo-
ren, dat een groot deel van het boek in beslag neemt, ails bij 
obturatoren en zooals reeds boven gezegd, bij  de kaakfracturen, 
weinig of geen aandacht wijdt aan hetgeen in de laatstel jaren 
op dit gebied door duitsche odontologen is gepresteerd, wordt 
hem natuurlijk door duitsche critici en zeer terecht, verweten. 
Edoch, im Grossen und Ganzen, is het werk slechts te loven 
en te prijzen en ten sterkste ter bestudeering aan te bevelen 
niet alleen aan de aanstaande, doch ook en ik zou haast zeggen 
voornamelijk aan de practische tandheelkundigen. 

Uitvoering en uitgave, druk en platen, zijn even uitstekend. 
Het werk is overvloedig en goed -geïllustreerd, zooals de teeke-
ningen der bacteriologische en pathologische praeparaten naar 
tnicrophotographieën en die der instrumenten naar de nieuw-
ste en beste modellen. 

Het zal spoedig blijken, onmisbaar te zijn in de rij van nood-
zakelijke tandheelkundige studieboeken. 

N. GREETER. 
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Het bepalen van den „beet" door DR. W. STORER 
How. Philadelphia. 

Wij ontvingen van de ijverige firma S. S. White boven-
staande brochure met verzoek hierop 'eens de aandacht te 
willen vestigen, aan welk billijk verzoek wij bij dezen zeer 
gaarne voldoen, te meer daar de firma, op zeer onbaatzuchtige 
wijze, deze nuttige brochure ter dispositie van eiken belang-
stellenden collega op aanvrage g r a t is. en franco ver-
zendt. Het artikel is eene duitsche vertaling van, het reeds 
vroeger verschenen stukje (in den Cosmos) en beschrijft de 
wijze waarop men met behulp van metalen beetplaten snel en 
zeker de juiste d. i. natuurlijke, normale „beet" bepalen 
kan en wel in dezelfde zitting waarin men den af-
druk genomen heeft. De „true bite plates" die on-
geveer den vorm hebben van een boven- of onderkaak 
worden door 't opleggen van zachte was en 't aandrukken te-
gen den kaak, in enkele minuten veranderd in passende beet-
plaatjes. Op plaatsen waar ;n den mond nog een enkele tand 
staat, snijdt men eenvoudig een stukje uit. Voor geheel tan-
deloozen is er zelfs een dubbele beetplaat voorhanden. Het 
spreekt vanzelf, dat men ook met deze platen een valsche beet 
kan bekomen, doch omdat te voorkomen warden de noodige 
aanwijzingen gedaan. 

't Verwondert mij  dat er bij de illustratiën zulke ouderwet-
sche articulatoren zijn afgebeeld;  die geene zijdelingsche bewe-
ging der onderkaak toelaten. Een kleine serie partieele beet-
plaatjes zijn, speciaal voor brugwerk bestemd!, bijgevoegd. Nog 
eens, zonder de noodige ervaring, kan men ook met deze beet-
platen eerre onjuiste articulatie. verkrijgen, doch gemakkelijk 
en tijdsparend zijn ze zeker. Wij raden een ieder aan er ken-
nis mee te maken. 

N. G. 


