
Extractio dentium dzfficilis. ) 

111. M. 

Het is geheel overbodig om in dezen kring op den 
vooruitgang, der tandheelkunde in de laatste jaren te 
wijzen, de hoogere eischen der medische wetenschap en 
de verbeterde hygiëne, hebben ook hun invloed doen 
gelden op ons gebied, hieraan hebben wij het ontstaan 
der conserveerende tandheelkunde te danken. 

Dat het conserveeren van tanden nog vele fouten 
aankleeft, behoeft geen betoog, maar door eene betere 
pulpabehandeling den laatsten tijd ingevoerd, waardoor 
onze patienten minder pijn lijden, zijn wij op den goeden 
weg om zooveel mogelijk het volkomene te bereiken. Het 
.zijn vooral de pijnen hij 't cauteriseeren en 't exstirpeeren 
der pulpa die onze patienten veelal voor het vullen doen 
terugschrikken en liever tot extractie besluiten. Er ko-
men nog dagelijks patienten, die alvorens over te gaan 
om hun kauwwerktuigen in orde te laten maken, ons de 
vraag stellen of de zenuw gedood moet worden, want 
dit laten zij niet weder doen. 

Dat wij niet altijd in de gelegenheid zijn om onze 
patienten conserveerend te behandelen vindt zijn ooraak 
in verschillende omstandigheden. Ik wil hiereven eenige 
van die oorzaken bespreken en er tevens op wijzen hoe 
hier ter stede aan een goed ingerichte tandheelkundige 

kliniek groote behoefte bestaat. Een van de eerste oor- 

*) Voordracht gehouden in de vergadering der N. T. V. op 
t5 December 1900 door den heer W. J. Son. 
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zaken mag ik wel noemen de onverschilligheid die 

nog bij een groot aantal menschen op dit punt bestaat, 

zelfs bij hen die het financieel niet behoeven te laten, 
maar er geen tijd en geld voor over hebben en omdat 
het volgens hun opvatting toch maar tijdelijk is ; een 
verschijnsel meer voorkomende' bij heerera dan bij dames. 
Heeft men een dergelijken patient overtuigd en er toe 
overgehaald om zich te laten behandelen en hij ziet dat 

men toch van den pijn bevrijd kan zijn zonder de kies 

te verliezen, gij kunt er zeker van zijn een zieltje voor 
den vooruitgang gewonnen te hebben. De tweede oor-
zaak kan ik wel een antipoot van de eerste noemen, 
het zijn die patienten die gaarne hunne kiezen en tanden 

willen laten behandelen maar financieel er niet bij machte 
voor zijn. Het komt mij dikwijls bij patienten der Zie- 
kenfondsen voor, dat zij wel hunne kiezen willen behou-
den, maar de kosten niet kunnen maken, alhoewel ik 
het dan in die gevallen zoo laag als mogelijk is stel, of 
ze in veel gevallen eengin jongeren collega zend, die het 
zeer billijk voor hun doen wil. De Ziekenfondsen zelve 

kunnen hierin niet voorzien door de geringe bijdragen, 

die zij ontvangen. 
Ook in de particuliere praktijk wegen al onze patien- 

ten financieel niet even zwaar, zoodat ook hier de kosten 
dikwijls eene belemmering zijn. Het is vooral voor die 
patienten, dat in eene stad met meer dan 500,000 inwoners 
aan een goed ingerichte kliniek behoefte bestaat. Ik 
hoop later nog eens op dit onderwerp terug-te komen. 

Het is niet alleen door deze oorzaken dat wij dagelijks 
nog vele malen van onze tangen moeten gebruik maken, 
maar zeer veel patienten laten de caries zoo voortwoekeren 
voordat ze bij ons komen, dat het ons onmogelijk is voor 
hen de molaar te behouden. Wanneer ik nu hierbij 
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voeg de gevallen van hevige periostitis of abscessus 
alveolaris en die waarbij wij door pathologische oor-
zaken verplicht zijn tot extractie over te gaan, dan ziet 
men dat de tijd nog ver af is dat wij onze extractietang 
naar de gruwelkamer van het panopticum kunnen ver-
wijzen. 

Dat het extraheeren niet altijd tot de dankbaarste 
behandeling onzer praxis behoort, zal wel elke collega met 
mij eens zijn, vooral omdat de meesten van onze patien-
ten er zeer bevreesd voor zijn en veelal een sterke nei-
ging tot tegenwerking hebben, maar ook om de vele 
abnormaliteiten die kunnen voorkomen. De operatie 
zelve verlangt van ons eene zekere handigheid en voor-
zichtigheid, maar ondanks deze beide eigenschappen, 
kan zelfs bij den oudsten en meest geoefenden prakticus 
moeilijkheden voorkomen en dikwijls een fractuur on-
vermijdelijk zijn. Sinds korten tijd ben ik bezig eene 
verzameling bijeen te brengen van alle voorkomende 
vormen van tanden en kiezen om eens na te gaan welke 
de oorzaken zijn der moeilijkheden die bij extractie kun-
nen plaatsvinden. 

Allereerst wil ik nog eene kleine opmerking maken om-
trent de verhouding tot onze patienten. Terwijl een me-
dicus in staat is in alle gevallen zijn operatiën  verder te 
behandelen en te controleeren, is dit bij den tandarts 
niet altijd het geval. Bij eene tandoperatie verlangt de 
patient dat dit zeer snel en zonder moeilijkheden zal 
geschieden, dat het geen pijn doet en dat hij direct van 
den pijn bevrijd is. Ondanks' al onze handigheid en voor-
zichtigheid zijn wij niet in staat onzen patienten dit voor-
uit te beloven. Een angstige patient kan ons de gemak-
kelijkste operatie moeilijk maken en daarentegen een 
rustige patient ons de gelegenheid geven om de zwaarste 



262 	 E%TRACTIO DENTIUM DIFFICILI9. 

behandeling met succes te verrichten, daar wij in de 
meeste gevallen maar eenige seconden voor onze opera-
tiën behoeven. Bij moeielijke extractiën en onrustige pa-
tienten is het goed zich te laten assisteeren. 

Wanneer de extractie een gunstig verloop heeft gehad 
en de toestand van den mond nogal zuiver is behoeft 
men voor complicatiën niet bevreesd te zijn en kan men 
de patient verder aan zijn lot overlaten met eene kleine 
raadgeving voor het nabloeden, echter niet bij abscessus 
alveolaris of bij kwetsing van de omliggende deelen, dan 
moet men den patient nog eens terug laten komen. Het 
is een treurig verschijnsel, dat men niet altijd er op reke- 
nen kan dat de patienten dit doen, veelal geeft de pa-
tient bij zwelling of napijnen den tandarts de schuld 
ervan. 

De moeilijkheden, die bij tandextractle kunnen voor-
komen kan men verdeelen in twee categoriën, die, welke 
men w e 1 en niet vooruit kan vaststellen. Tot degene 
die men ni et vooruit kan bepalen behooren : 

Anomaliën der wortels — Exostosen — Odontomen, 
en zwaar ontwikkelde alveoli. 

Tot de andere categorie kan men stellen : 
Diepe caries — Gedrongen gebit — Abnormalen 

stand = Slechte ontwikkeling en Ankylose of Trismus. 
De anomaliën der wortels zijn veelvoudig, men treft 

er de grilligste onregelmatigheden bij aan ; o. a. de ge- 
kromde radix, zeer lange en zeer kleine wortels, mo-
laren met meer dan het gewone aantal, sterk divergee-
rende en sterk convergeerende wortels. 

Het is niet mogelijk, zelfs bijl eene nauwkeurige in-
spectie de groote en ligging der wortels te bepalen, en 
eerst bij het luxceren kan men bemerken of de operatie 
snel of moeielijk van stapel zal loopen. Na dat men op de 
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gewone wijze de tang aangezet heeft en bij luxatie be-

merkt dat er geen beweging in de molaar of tand komt, 

moet men iets langzamer maar voortdurend luxeeren, 

de extractie zal dan-wel iets langer duren maar het suc-

ces zal zekerder zijn. Komt bij luxatie de molaar niet 

direct in beweging, dan kan men een meer of mindere af-

wijking der wortels veronderstellen. Toch kan ondanks 

het voorzichtig en langzaam luxeeren een fractuur on-

vermijdelijk zijn, vooral wanneer de apex sterk gekromd 

en de alveolen zwaar ontwikkeld zijn. Wanneer nu de 

radix te zien is, is het nodig deze te verwijderen. Ik ga 

dan als volgt te werk, maak aan beide zijden van de gin-

giva een incisie en tracht dan met de Witzel resectiestang 

de radix voorzichtig te omvatten met eene langzame 

beweging van links naar rechts te luxeeren, in de meeste 

gevallen zal dat gelukken. De Witzelsche resectiestangen 

zijn het meest er voor geschikt, zij doorsnijden de dunne 

alveolairrand en omvatten de wortels voor een groot ge-

deelte. Dat men bij, resectie een wortel eerder verwij-

deren kan, komt omdat men dichter bij de apex is en 

daardoor de luxatie krachtiger kan zijn. Dikwijls kan het 

voorkomen dat de apex zeer diep afgebroken is, en het 

Is dan in de meeste gevallen beter deze rustig te laten 

zitten, behalve bij periostitis. Om een diep afgebroken 

apex te verwijderen moet men te veel van die alveolen 

en de gingiva beschadigd en heeft wanneer: er geen 

periostitis aanwezig is, ook geen succes. Bij periostitis ge-

lukt het meestal met den z. g. koevoet. Het is daarom 

beter de apex voorloopig te laten, eerstens omdat bij te 

groote beschadiging ostitis ontstaan kan en de apex toch 

na jaren uit de alveolen gestooten wordt, zonder dat 

de patient er in de meeste gevallen last van ondervindt. 

In enkele gevallen kan infectie voorkomen, veelal door de 
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schuld der patienten, die er voortdurend met de tong of 
vingers aankomen. Bij molaren met divergeerende wor-
tels kan het voorkomen dat een kleingedeelte van het al-
veolarseptum medegaat, door een te sterke kromming der 
wortels, dit is voor de genezing volstrekt niet schadelijk. 

De extractie van molaren met exostosen kan dikwijls 
heel bezwaarlijk gaan, doordat de apex zeer sterk in de 
alveolen vastgehouden wordt, het is mij meermalen 
voorgekomen dat de molaar geluxeerd was, maar het 
bijna onmogelijk was deze uit de alveolen te halen en 
eerst na veel malen heen en weder brengen het eindelijk 
gelukte. Blijft ins een dergelijk geval een apex terug, dan 
is het beter, deze te extraheeren omdat hij toch los zit 
en licht aanleiding tot abscessus alveolaris geven kan, 
ook hierbij, gebruik ik meestal den koevoet voor onder 
en de bajonet worteltang voor boven. 

Een minder voorkomend geval, is de odontome en ik 
zou deze niet genoemd hebben, als niet een geval, dat mij 
voorgekomen is, mij veel moeite veroorzaakt heeft. Het be-
trof de eerste molaar links onder, de patiente kwam bij mij 
met eene harde zwelling, die reeds aan de wang voelbaar 
was ; bij het eerste aanzetten had ik fractuur, bij krach-
tige luxatie versplintering der alveoli en toen langzaam 
kwam het monster van zijn plaats, de genezing duurde 
zeer lang. Tot mijnen spijt heb ik het exemplaar niet kun-
nen bewaren, daar de patiente deze gaarne in het bezit 
hield. Een ander bezwaar hij extractie kan een zwaar 
ontwikkelde processus alveolaris veroorzaken, vooral bij 
krachtige mannen, het meeste bij de 2e molaar onder 
en de 3e molaar boven, het kan dan dikwijls voorkomen 
dat men verpicht is de tang opnieuw aan te zetten. Al-
leen bij hooge noodzakelijkhed mag men hier tot resectie 
overgaan, daar er licht kaakfractuur ontstaan kan. 
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Thans ben ik gekomen tot die gevallen waarbij m e n 
v o o r u it diagnose kan stellen en begin met de meest 
voorkomende de di ep e caries. Bij de meeste mo-
laren die wij ter extractie krijgen. is de caries reeds in 
het laatste stadium getreden en de kroon voor een groot 
gedeelte verdwenen. TBij molaren met meervoudige wor-
tels, en wanneer deze gesepareerd zijn, doet men goed de 
patienten vooruit te vertellen dat wij elke wortel afzon-
derlijk extraheeren moeten, zij zijn dan voorbereid dat 
het iets moeilijker gaat en voorkomt dan het praatje 
dat de tandarts drie maal heeft moeten trekken voordat 
de kies er uit was. 

Ís de caries bij molaren met enkelvoudige wortels, of 
waarvan de wortels niet gesepareerd) zijn even lager dan 
de tandhals ingewerkt, dan kan men door de gingiva langs 
den tandhals met een lancet los te maken, de tang zoo 
hoog mogelijk aanzetten. Echter niet wanneer de caries 
dieper is voortgegaan of de tand door vroegere boringen 
zwakker geworden is, dan is resectie onvermijdelijk. 

Men maakt dan de gingiva langs den tandhals los en een 
kleine incisie aan beide zijden, zoodat men gemakkelijk 
de alveolen omvatten kan, luxeer dan langzaam opdat 
het fractureeren der alveolair randen tot het minimum 
beperkt wordt. De genezing gaat iets langzamer dan bij 
een eenvoudige extractie en het is goed om bij een slecht 
onderhouden gebit een antiseptische mondspoeling voor te 
schijven om infectie te voorkomen. 

Een enkel maal kan het voorkomen dat de caries zoo 
diep voortgewoekerd is, dab het onmogelijk is om direct 
de radix geheel te verwijderen en men voorloopig alleen 
tot het gecarieerde gedeelte bepalen moet, om niet een 
al te groote wond te maken. De hiervoor nestaande war- 
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telschroef heeft mij niet kunnen voldoen, omdat het de 
patienten een helsche pijn veroorzaakt en dikwijls 
mislukt. 

Het gedrongen gebit en de abnormalen stand der 
tanden kan ik wel te zamen bespreken, de moeilijkheden 
zijn zoowat hetzelfde. Een eerste vereischte bij die ge-
vallen is te zorgen dat men de buren niet beschadigt of 
mede luxeert. Dikwijls is het zeer moeilijk de tang tus-
schen de te extraheeren tand en zijn buurman te plaatsen 
om de tandhals te omvatten en is men verplicht de tang 
in plaats van aan de labiaal en linguaal zijde aan de 
mesiaal en de distaal zijde te plaatsen en dan langzaam 
naar de tegenovergestelde richting te luxeeren. Dit doe ik 
ook steeds aan een buiten de alveolen staanden caninus 

of z. g. wolfstand. 
Een zeer moeilijk geval is, wanneer een der molaren 

aan de onderkaak een abnormale plaats aan de tongzijde 
ingenomen heeft, wat een enkel maal bij de ae prae-
molaar en de re molaar kan voorkomen, vooral omdat 
men zeer voorzichtig moet zijn, om niet de omliggende 
weeke deelen of de tong te beschadigen. Meestal tracht 
ik deze voorzichtig naar binnen te luxeeren 

Bij een gedrongen gebit kan het voorkomen dat de 
twee buren van een door caries vervallen molaar naar 
elkander toebuigen, zoodat de radix moeilijk te bereiken 
is. Meestal kan men deze radix met de koevoet verwij-
deren, vooral wanneer er reeds vroeger periostitis aan-
wezig was, gelukt dit niet, dan moet men een smalle wor-
teltang zoo diep als mogelijk aanzetten. Men moet met 
de noodige voorzichtigheid te werk gaan om de kronen 
der buren niet te beschadigen. Bij, de extractie van een 
in het palatum staande laterale incisivus moet men vooral 
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bedenken dat de radix zeer gekromd en zeer dun kan 
zijn en licht fractureert. 

Een ander groot bezwaar dat wij bij extractie kun-. 
nen ondervinden is door slechte groei of ontwikkeling 
der molaren, wat vooral bij de wijsheidskies veel kan 
voorkomen. Bij die van de bovenkaak kunnen wij, wan-
neer de alveolen niet te zwaar ontwikkeld zijn, genoeg-
zaam met de daarvoor bestaande extractietang tusschen 
de kaak en de molaar inschuiven om hem geheel te om-
vatten, soms moet men ook hier de gingiva los maken 
om de tang zoo hoog mogelijk aan te zetten. Het is mij 
dikwijls voorgekomen, dat de molaar door den sterken 
druk die men hierbij uitoefenen moet, van zelf in de 
tang vloog en, de patient heel dankbaar was, niets van 
het trekken gevoeld te hebben. Minder aangenaam kan 
dikwijls het verloop bij de wijsheidskiezen der onder-
kaak hebben, hier komt de slechte ontwikkeling meer 
voor. De hoofdoorzaken zijn wel het gedrongen gebit en 
die te korte hoek der onderkaak. De gevallen zijn zeer 
talrijk, dat het niet mogelijk is met de tang de molaar 
tot aan de tandhals te omvatten of bij de extractie de 
alveolen uit elkander te brengen. Ook komen er veel ge-
kromde wortels voor, vooral naar de keelzijde gebogen. 

Is nu de ie en 2e molaar ncg aanwezig dan kan men 
reeds veel met de hefboom van Lecluse uitrichten, door 
de molaar eerst hiermede te luxeeren en daarna langzaam 
met de tang uit de alveolen te halen. Zooals men begrijpen 
kan, is dit zeer pijnlijk. Geheel anders is het wanneer deze 
geheel geisoleerd is of d,e 2e molaar wel en de eerste 
molaar niet aanwezig is. Bij die gevallen kunnen wij niet 
anders dan door middel van langzaam luxeeren en zoo 
diep mogelijk aan te zetten trachten de molaar te ver-
wijderen. 
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Het is goed om in .die gevallen de patienten van het 
een en ander op de hoogte te stellen, b.v. dat wij het 
langzaam moeten doen en waarom. Men moet vooral 
niet den hefboom van Lecluse gebruiken als de te mo-
laar afwezig is, om geen gevaar te loopen de 2e molaar 
in plaats van de derde te luxeeren. 

Ik kan gerust zeggen dat gedurende mijn I6-jarig 
praktijk de 3e molaar onder, mij de meeste last veroor-
zaakt heeft en heb ook voor deze het grootst aantal 
diverse tangen. Het best bevallen mij de Amerikaansche 
van White 17o. 222 en een zeer spitse rechte tang, En-
gelsch model No. 20. 

Over de laatste door mij, genoemdè moeielijkheid, de 
extractie bij Ankylose, kans ik kort zijn, omdat het meest 
in verband staat met de slechte ontwikkeling der wijs-
heidskies of door abscessus alveolaris van deze. Wan-
neer de zwelling niet te hevig is en er nog geen symp-
tomen voor wangfistel aanwezig zijn, is het goed met de 
extractie te wachten tot de kaken een weinig kunnen 
openen, opdat men de patient dan minder pijn en men 
de operatie beter bewerken kan. Is men echter verplicht, 
omdat de trismus te lang aanhoudt of dat er gevaar be-
staat voor de algemeene toestand der patient, tot ex-
tractie over te gaan, dan moet men door de Heistersche 
mondschroef de kaken zoo wijd als het kan van elkan-
der brengen. Hierbij hebben wij twee moeilijkheden, eers-
tens dat de mondschroef ons bij die extractie in den weg 

zit en dat door stijfheid der M. Masseter de mond nooit 
genoeg open kan. 

Behalve de hiergenoemde kunnen dikwijls nog vele 
kleine afwijkingen voorkomen, welke niet onder een 

subriek te stellen zijn. Men doet steeds goed alvorens tot 
extractie overtegaan, de molaar eerst goed in oogen- 
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schouw te nemen, daar het wel eens voorkomt, dat een 
molaar, wiens kroon schijnbaar geheel intact is, de caries 
aan de tandhals zoo diep voortgewoekerd is, dat deze bij 
extractie fractureert. 

Nu M. H., ben ik zoo langzaam aan het einde van. 
mijn voordracht gekomen waarbij ik voor vele misschien 
niet veel nieuws verteld heb, tocn kan een beschouwing 
over de moeilijkheden die van tijd tot tijd bij onze ope-
ratiën kunnen voorkomen, hier zijn nut hebben en een 
aanleiding zijn voor een geanimeerd debat over dit on-
derwerp. 

Ik heb gezegd. 	 W. J. S. 


