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IV. 

Het Vullen van de Molaren der Onderkaak. 

Het zal u, waarde collega, niet moeilijk zijn u een can-
didaat in de tandheelkunde voor te stellen, die, zonder 
nog een patient behandeld te hebben, zich reeds uitste-
kend op de hoogte gesteld heeft van ons vak, wat het 
vullen betreft. Hij zij nauwkeurig bekend met de eischen 
van de pulpabehandeling, met het praepareeren van de 
verschillende caviteiten, met de keuze en de hanteering 
van de verschillende materialen, met het polijsten, met 
het werken in den spiegel, enz., en hij moge door werken 
aan het .phantoom zich een groote bekwaamheid in alle 
deze dingen hebben verworven. Als deze hypothetische 
candidaat zich van zijn bekwaamheid bewust is, dan zal 
hij allicht kunnen denken, dat hij nu de grootste moei-
lijkheden van zijn voorbereiding als tandheelkundige over-
wonnen heeft, en zeker kan zijn uitstekend werk te leve-
ren en zijn patienten tevreden te stellen, als hij er op 
„losgelaten" wordt. De praktijk zou hem bitter teleur-
stellen en deze illusiën te niet doen. De groote moeilijk- 
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heden, die zijn persoonlijke hoedanigheden als tand arts 
toetsen, beginnen eerst, als hij er toe overgaat m e n 
s c h e n, zieke, gevoelige, weerspannige menschen te be-
handelen, niet alleen tanden. Behalve een goede na- 
tuurlijke aanleg, takt en zelfbeheersching, wordt hiertoe 
vereischt ondervinding en menschenkennis. Gelukkig de 
tandheelkundige die een leermeester gehad heeft, die heng 
ir, dit opzicht geleid en gesteund heeft, hij loopt minder 
gevaar zijn goeden naam te verliezen dan hij die eerst 
door mislukkingen en tegenvallers tot een goed inzicht 
van de behandeling van menschen  wordt gedwongen. 

De behandeling van de onderste molaren stelt aan on, 
de hoogste eischen, wat de consideratie van den factor 
„mensch" betreft, en daarom acht ik het noodig u hier 
in dit opzicht eenige wenken te geven. 

De afweer- en reflexbewegingen van 
den patient. De pijn en de angst voor pijn, aan de 
tandheelkundige behandeling verbonden, noopen den 
patient er zich door willekeurige afweerbewegingen te- 
gen te verzetten, en er door onwillekeurige reflexver-
schijnselen op te reageerem De oogenschijnlijk wille-
keurige bewegingen geschieden eigenlijk ook spontaan, 
zonder opzet, en hoewel gij er daarom den patient geen 
verwijt van moogt maken, kunt gij ze onder geen voor-
waarde dulden. Het is een onaangenaam, zelfs, een hate-
lijk iets, om te weigeren een patient te behandelen, en gij 
zult er bij nerveuze menschen, vooral kinderen, en bij 
patienten die gij ongaarne mist, niet gemakkelijk toe 
overgaan. Als echter een patient, zoodra gij sensibel tand-
been raakt of anderszins zijn gevoelszenuwen prikkelt, 
uwe hand of uw instrument grijpt, of 
plotseling het hoofd beweegt, en als gij 
hem door herhaalde ernstige verzoeken hiervan niet kunt 
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afbrengen, dan moet gij de behandeling wei-
geren of hem, in uiterste gevallen., narcotiseeren. Het 
is geen kinderspel, met snel roteerende scherpe boren, 
slijpsteentjes, met scherpe lancetten en glazuurbijtels, en 
den galvanocauter, met sterk drukkende stoppers, te wer-
d=en in een omgeving van zacht en gevoelig weefsel ; als 
gij een patient door zijn schuld een ingrijpende verwon-
ding van de zachte deelen hebt berokkend, dan zullen 
anderen, die er van hooren, de schuld gewoonlijk op u 
werpen. Dit kunt gij, in het belang van uwen naam, nier 
riskeeren, en een integer renomrnée is wel het verlies van 
een weerspannigen patient waard. 

Geheel anders ligt het geval met de a f w e e r b e w e-

gingen van de lippen en van de tang. 
Deze zijn meer hinderlijk dan gevaarlijk, en meestal ge-
heel onwillekeurig. De afweerbewegingen van de lippen 
zijn als zoodanig zeer doelmatig : Door contractie van 
den m-buccinator worden de lippen over de tanden naar 
binnen geperst en wordt tevens de mond half of geheel ge-
sloten. Ook die wangen worden daarbij, soms met groote 
kracht, naar binnen geperst, zoodat zij de kiezen min of 
meer bedekken. Tanden erv kiezen zijn ztoodoende onzicht-
baar, het werken er aan is onmogelijk, de afweerbeweging 
als zoodanig gelukt. Om hierin verandering te brengen, 
moet gij in aanmerking nemen, dat deze lip- en wang-con-
tractieeen onwillekeurig angstreflex is. In de 
eerste plaats is het noodig den patient te overtuigen dat 
gij hem geen pijn zult doen; slaagt gij hierin dan zal in 
vele gevallen met de angst ook de reflex verdwijnen. 
Zoo niet, dan kunt gij probeeren den patient te verzoe-
ken de lippen niet te spannen, maar wat los te laten ; 
eenige menschen zijn in staat den onwillekeurigen reflex 
door hun wil buiten werking te stellen, of hem door wille- 
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1? eurige tegenbewegingen te paralyseeren. Dikwijls zal 
de patient niet gelooven dat hij tegenbewegingen maakt. 
Laat hem zich door den handspiegel overtuigen. Bij werk-
zaamheden aan de ondertanden kan het soms van dienst 
zijn, dat de patient zijn onderlip zelf met een paar vin-
gers van zijn linkerhand naar beneden houdt. Als de pa-
tient niet gauw te bewegen is de lip- en wang-contractie 
op te geven, dan zullen langdurige verzoeken ook tot geen 
doel leiden, gij zult hem dus hiermede niet zenuwachtig 
maken, maar u liever zelf helpen. Maak de ondertanden 
vrij van slijm, en druk met den middel- of den ringvinger 
van de linkerhand, die den spiegel vasthoudt, op de spit-
sen van de ondertanden, terwijl gij met den pink of met 
den ringvinger de lip naar beneden houdt. In moeilijke 
gevallen zal ook de rechterhand hierbij hulp moeten ver-
leenen. Om de wang van de kiezen af te houden, ge-
bruikt gij klemmen, en aan den linkerkant ook den 
mondspiegel. 

De reflex- en afweerbewegingen van 

de tong worden opgewekt door aanraking van een 

'vreemd lichaam (instrument), door angst en door 'pijn. De 

tong is a. h. w. de superintendent van het cavum oris, bij 
het spreken, het kauwen, het slikken verleent dit uiterst 
bewegelijke en gevoelige orgaan zijn actieve en passieve 

medewerking, van alles wat er in de mondholte plaats 
heeft stelt het zich door het gevoel op de hoogte. Vele 
bewegingen van de tong geschieden onwillekeurig, de 
meesten door langdurige oefening onbewust, en er zijn 
maar weinige reflexbewegingen die de bezitter van de 
tong door zijn bewusten wil in toom kan houden ; ver-
zoeken om dit wel te doen zijn daarom meestal nutteloos 
en alleen bij zeer intelligente menschen soms door succes 
beloond. Gij dient u dus gewoonlijk te beperken tot een 
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korte vermaning, als de patient bijv. de tong uitsteekt of 
haar onophoudelijk beweegt. Langdurige instructies heb-
ben gewoonlijk een ongewenscht gevolg, zij maken dat 
de tong, in plaats van kalm in hare rustpositie terug te 
keeren, verschillende soms zeer zonderlinge houdingen 
aanneemt. De beginner ziet maar al te licht de reflexbe-
wegingen voor willekeurigen aan en is geneigd er zich 
boos over te maken als de patient ze niet opgeeft. Het 
lijkt dan ook wel onhebbelijk als de tong van den pa-
tient de wattenrol, die gij voorzichtig naast zijn tanden 
legt, onmiddellijk wegstoot enz. Maar de patient kan het 
niet helpen, hij is zich van geen schuld bewust, en als gij 
hem door vele verzoeken overtuigd hebt hoe hij uw werk 
belemmert, dan wordt hij zenuwachtig en slecht gestemd, 
en dat moogt gij, die hem toch al pijn moet doen, hem niet 
aandoen. Dat is eenmaal het fatum van den tandarts. 
Het verdriet over het tegenspartelen van den patient 
moet hij, evenals de ergernis over mislukkingen, afgebro-
ken boren en pulpanaalden enz., geheel voor zijn reke-
ning nemen, terwijl hij zich tegenover den patient steeds 
als de vriendelijke, geduldige en succesvolle helper heeft 
voor te doen. Gij moet u dus tegenover de tongbewegin-
gen zelf zien te helpen, en daarom in de eerste plaats 
naar mogelijkheid alles beperken wat de reflexen opwekt. 
Tracht de angst van den patient te verminderen door hem 
nooit pijn te doen zonder voorafgegane waarschuwing, 
beperk de pijnlijke bewerkingen juist bij de onderste 
molaren tot het onvermijdelijke, en wacht u voor aanra-
kingen van de tong zoolang gij het kunt helpen. Maar 
hiermede is het helaas niet gedaan, de weerspannige tong 
moet met geweld in toom gehouden warden. Dikwijls 
kunt gij dit met den mondspiegel doen ; zijn drukking 
wordt echter door de tong veelal als een vijandige attaque 
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• 
opgevat en met zooveel kracht tegengewerkt, dat uwe 
vingers vermoeien. Beter is het gebruik van klemmen, die, 
eenmaal om .den molaar bevestigd, door de tong beter 
verdragen worden, daar zij niet den indruk van actieven 
inbreuk op haar blijven maken. Van de verschillende 
klemmen, die tong en wang van de kiezen afhouden, zult 
gij zelf gauw de besten voor u uitvinden. 

De slik- en braakbewegingen. Alsdesen-
sibele zenuwen op den rug van de tong, ver genoeg naar 
achteren, de aanwezigheid van een vreemd, vast of vloei-
baar lichaam opmerken, dan reageeren zij hierop door een 
slikbeweging. Raakt het vreemde lichaam de zijkanten 
van de tong (mits ver genoeg naar achteren) of van het 
velum palatinum, dan ontstaat er een braakbeweging. 
Deze twee reflexen, voornaamlijk de laatste, stellen dik-
wijls aan onze operatieve werkzaamheden bij de onderste 
molaren de grootste hinderpalen in den weg. De slikbe-
weging wordt veroorzaakt door de verzameling van speek-
sel achter in de mondholte. Bij het gebruik van cofferdam 
hindert het slikken niet. 

Als de positie van de onderaak zoodanig is, dat het. 
speeksel naar voren kan afloopen, ontbreekt de prikkel 
om te slikken ; echter is deze houding voor den operateur 
uiterst vermoeiend. Waar gij den slik-prikkel niet door 
gebruik van cofferdam kunt onschadelijk maken, daar zult 
gij goed doen uw werk met vele tusschenpoozen te verrich-
ten en den tijd, waarin de caviteit droog moet zijn, tot een 
minimum te beperken. Bij amalgaam- en cementvullingen 
kunt gij bv. in enkele gevallen het uitblazen met warme 
lucht achterwege laten, als er gevaar bestaat dat de gevoe-
ligheid van het tandbeen bij het uitdrogen een profuse 
speekselafscheiding reflectorisch opwekt. In zeer moeilijke 
gevallen zult gij u met het vullen ander speeksel moeten 
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tevreden stellen, waarbij de non-cohaesieve materialen 
(goud en tin-goud) uitstekende diensten bewijzen. Wat 
de reflectorische braakbewegingen betreft, zult gij de 
grootste individueele verschillen opmerken. Terwijl velen 
in dit opzicht vrij ongevoelig zijn, zijn anderen meer 
prikkelbaar, enkelen zelfs in dier mate, dat een conserva- 
tieve behandeling onmogelijk is. Onlangs had ik een 
patient die bij het openen van den mond, alvorens nog 
door mij aangeraakt te zijn, braakbewegingen maakte, 
daartoe geprikkeld door het idee dat er een vreemde in 
zijn mond ging opereeren. Nog erger was het geval met 
een vroeger patient, die door hetzelfde idee, alvorens nog 
op den stoel te hebben plaats genomen, telkens gedwon-
gen werd zijn maag te ledigen, en die hierdoor, tot ons 
ïteider grooten spijt, het conserveeren van zijn kiezen 
moest opgeven. Van de middelen, om door spoelen en 
gorgelen den braakprikkel meester te worden, heb ik niet 
veel succes gezien. Camphorwater en cocaineoplossing 
worden hiervoor aanbevolen. Het zuigen op pepermunt-. 
jes, een uur lang voor de behandeling, schijnt wel eens te 
helpen. Meer waarde moet ik er aan hechten de prikkels 
te verminderen die de braakbeweging opwekken. Zij 
zijn niet alleen van lokalen maar ook van algemeenen, 
psychischen aard. Lokaal is het wenschelijk elke aan-
raking van de zijkanten van het achterste gedeelte der 
tong, en van het velum palatinum, naar mogelijkheid te 
vermijden, gij zult bil groote prikkelbaarheid de tong 
noch met den spiegel, noch met wattenrollen of klemmen 
mogen raken, hoe moeilijk uw werk hierdoor ook worde. 
De psychische prikkel tot braken wordt opgewekt door 
het idee, dat iets onzuivers het lichaam tracht binnen te 

dringen. Het is daarom noodig, de reinheid van uwe han-
den en instrumenten aan de patienten te do en b 1 ij - 
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k e n. Ik zal niet in bijzonderheden treden, ik kan hier 
alleen herhalen dat uiterste zindelijkheid, in 
ieder opzicht en uit alles blijkend door 
de patienten kan geëischt worden van alle moderne tand-
artsen, in den tijd van de antisepsis en asepsis. 

Het drooghouden van de caviteit. Ook 
_n dit opzicht maken ons de onderste molaren de grootste 
moeilijkheden, daar In, hun omgeving het speeksel zich 
verzamelt, als het hoofd een weinig naar achteren is ge-
hogen. Ik raad u in de eerste plaats van de middelen, 
het speeksel af te houden, zoo weinig mogelijk gebruik 
te maken, daar zij allen voor den patient onaangenaam 
zijn. Om een caviteit te praepareeren is het slechts noodig 
haar telkens voor weinige seconden droog te hebben, en 
het is beter dit met vuurzwam of den luchtblazer te be-
zorgen, en den patient iederen keer te laten verpoozen, 
dan om hem langeren tijd onder den dwang van de uit-
droogtoestellen te houden. Deze consideratie is natuurlijk 
van minder beteekenis bij zeer tolerante en aan tandheel-
kundige behandeling gewende patienten — helaas de 
minderheid. Bij groote prikkelbaarheid en speekselaf-
scheiding zult gij goed doen het gebruik van cohaesief 
goud, guttapercha en cement zooveel mogelijk te beper- 
ken. Van de middelen ter bestrijding van overstrooming 
met speeksel, is m ij ns inziens die speekselpomp her, 
ongeschikste. Hetzelfde mondstuk, dat in iederen mond 
gehangen wordt, maakt op den patient een — s. v. v. — 
viezen indruk ; het staat overigens bij het werken vaak in 
den weg, en zuigt zich niet zelden vast in de slijmhuid- 
plooien onder de tong, waardoor de pomp onwerkzaam 
wordt. Coffereram is het beste middel, inderdaad een 
ideaal hulpmiddel, voornaamlijk voor den beginner en den 
langzamen operateur. De patient denkt er anders over; 
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vooral als hij met ligaturen en diepgaande klemmen heeft 
kennis gemaakt. Ook meenep sommige patienten dat de-
zelfde gummilap reeds bij anderen is gebruikt, snijd hem 

daarom steeds voor de oogen van den patient van de 
groote rol af. Bij onder het tandvleesch gaande approxi-
male caviteiten is het meestal niet mogelijk met cofferdam 
een goede afsluiting te verkrijgen, gij moet dit vooraf 
goed berekenen, daar gij den patient niet moogt plager: 
en ontstemmen met smartelijke pogingen die mislukken. 
Ik raad u het gebruik van cofferdam te beperken naar 
mate uwe handigheid en vlugheid bij het vullen toeneemt, 
en bij de onderste molaren er hoofdzakelijk bij moeilijke 
pulpabehandelingen gebruik van te maken, nadat gij des-
noods door voorloopige cementvulling een approximale 
holte in een centrale hebt veranderd, ten einde den cof-
ferdam waterdicht te laten aansluiten. In verreweg de 
meeste gevallen zult gij met wattenrollen en klemmen het 
terrein lang genoeg kunnen droog houden om de vulling 
te kunnen inzetten. Bij centrale caviteiten is het meestal 
voldoende, met een breede klem wang en tong op eengen 
afstand te houden. Wattenroll'en kunnen zoo noodig on-
der de klem vastgelegd, of ook zonder haar geappliceerd 
worden ; ook kunt gij de laatsten tijdens het vullen her-
haaldelijk hernieuwen. Amalgaamvullingen kunnen des-
noods onder speeksel gelegd worden, beter nog de non-
cohaesieve materialen. 

De centrale caviteiten. Dezen zijn een ware 
uitkomst voor de tandheel-onkundigen, die ons' vak uit-

oefenen. Een leerling van normale geestvermogens kan 
in een uur leeren, een centrale caviteit met een omgekeerd 
conischen boor wat uit te boren, en met cement of amal-
gaam te vullen, en hoe miserabel dit gedaan zij, de plaat-
selijke omstandigheden zijn van zoo gunstigen aard, dat 
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er veel kans is dat deze vulling een of meer jaren later nog 
ter plaatse gezien kan worden, tot de secundaire caries 
er ten slotte een einde aan maakt. Vijf tot acht en meer 
vullingen in een uur kunnen zoodoende geplaatst (en be-
rekend) worden, en ook kleine cohaesieve goudvullingen 
kunnen door den onbekwaamste in deze caviteiten beves-
tigd worden. De patient die er de dupe van is, kan dit 
eerst na jaren opmerken, en de conscientieuze tandarts, 
-lie de fissuur lege artis uitsnijdt en zorgvuldig praepareert, 
kan tegen een dergelijk „plombeerenC moeilijk concurree-
ren. Deze overweging, die ook in uwen geest wel eens 
zal opkomen, moge u niet verleiden een dergelijke snel-
vulmethode na te volgen, en een ideale opvatting van uwe 
roeping zal naar ik vertrouw ook in deze gevallen u noo-
pen zonder aarzelen uwen ,plicht te doen. Dit betreft in 
de eerste plaats de uitbreiding van de caviteit. De fissuur 
heeft bij onderste molaren den vorm van een kruis, met 
een korte lijn bucco-linguaal, en een lange mesio-distaal. 
Om het beeld volledig te maken moet men aan de uitein-
den van de mesio-distale lijn een paar dwarsstreepjes tee-
kenen. De caries begint in het midden, de bucco- 
linguale lijn moet steeds (gezond of carieus) uitgesne-
den worden, de mesio-distale steeds tot kort voor den 
dwarsstreep wederzijds, terwijl het uitsnijden van ieder 
der dwarsstreepen afhankelijk is van de vraag of er daar 

caries is en of de fissuur diep is. Een ondiepe niet carieuse 
dwarsstreep kan ongevuld blijven, en wedt weinig gevaar. 
voor caries, vooral als gij hem met een carborunidurn 
steentje wrat uitslijpt. Er zijn natuurlijk vele afwijkingen 
van den kruisvorm, allen worden behandeld naar den re-
gel dat de carieuse en de diepe niet carieuse fissuur in de 
caviteit betrokken wordt. Dunne email-bruggen tusscheu 
uitgesneden naburige fissuren behooren mede weggeno- 
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men te worden. Het uitsnijden van de gezonde fissuur 

kost natuurlijk boren; de beste manier is om met een 
kleinen omgekeerd conischen boor in het stomphoekig 

handstuk van het centrum uit naar de verschillende rich-
tingen voor te gaan, en dezen boor zoo dikwijls door een 
nieuwen te vervangen, als hij blijkt stomp geworden te 
zijn — wat niet lang duurt. Daarna is het niet moeilijk 
met ronde of peervormige boren in toenemende grootte 
de fissuur ruimer te maken. Steeds is het boren gemakke-
lijker, als de drukking van de boortandem van onder naar 
boven gericht is, het weefsel a. h. w. uit het binnenste 
van de caviteit naar buiten dringt. De wanden van de 
caviteit moeten loodrecht naar beneden loopen, de bodem 
kan een weinig grooter zijn dan de ingang. Van de vul-
materialen komen cement en guttapercha niet in aanmer-
king wegens hun vergankelijkheid ; koperamalgaam 
geeft waar de kleur geen bezwaar is, uitstekende vullin-

gen, tenzij de fissuur door den bit zoo sterk getroffen 
wordt, dat het materiaal gauw verslijt. Goud-amalgaam 
is geindiceerd bij zeer grootel centrale vullingen ; ik raad 
u, een onderlaag van cement-amalgaam te maken, en de 
bovenste laag amalgaam niet te zacht te nemen. Deze vul-
lingen wordenn door den beet nogal van vorm veranderd 
(Flow, Black, Zerwühlen, Witzel), het is daarom wensche-
lijk na jaren de randen te oriderzóeken, zoo noodig biji te 
vullen of glad te slijpen. Voor de gewone centrale fissuur-
vulling is non-cohaesief goud of tin-goud het beste mate-
riaal, het wordt door de drukking van den bit steeds aan 
de wanden geperst, de aansluiting blijft ook bij minder 
volmaakte praeparatie perfect, en een overhangen van het 

materiaal over den rand van de caviteit, dat voor een 
ámalgaam- en een cohaesieve goudvulling, door het af-
breken van stukjes, zoo noodlottig kan worden, hindert 
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niets bij de zachte, door de masticatie steeds aangeperste 
non-cohaesieve vullingen. Daarbij is de vorming van de 
caviteit zeer eenvoudig, het vullen neemt weinig tijd en 
kan onder speeksel geschieden, terwijl een cohaesieve 
goudvulling van patient en operateur meer geduld eischt, 
en daarbij de randen onder het hameren niet altijd onge-
echonden blijven. Het polijsten geschiedt met kleine car-
borundum-wieltjes en met woodpoints en puimsteen. 

De approximale caviteiten. Gij zult deze 
caviteiten maar zelden kunnen behandelen zonder ope-
ning van de kauwvlakte, tenzij de naburige tand ont-
breekt ; een separatie, voldoende voor een behoorlijke 
praeparatie van de caviteit zonder masticale opening, laten 
de molaren maar bij uitzondering toe, en als gij de sepa-
ratie forceert, kunt gij een zeer hinderlijke pericementitis 
opwekken. Alleen, als, bij, intacte kauwvlakte, de. ap-
proximale caviteit dicht aan den tandhals ligt, en het 
tandvleesch eenigszins geretraheerd is, is een buccale 
opening geindiceerd. Voorts zult gij dikwijls na extractie 
van den eersten molaar, vooral als deze na het twaalfde 
jaar is geschiedt, een distale caviteit in den tweeden mo-
laar vinden ; zij is ontstaan doordat deze tand, die aan 
den voorkant van zijn steun beroofd is, door den druk der 
masticatie na de extractie-opening is overgeheld, zoo-
doende is er een wigvormige opening ontstaan tusschen 
de twee laatste molaren, een retentiehoek ; ' hier warden 
de spijsresten ingeperst, zij verdringen de interdentale 
papil en verwekken distale caries van den tweeden mo-
laar. Deze caviteiten worden dikwijls tc 
laat ontdekt, als er reeds infectie van de pulpa heeft 
plaats gehad, met de bekende noodlottige en hier ter 
plaatse zeer moeilijk te behandelen, gevolgen. Vergeet 
daarom bij geen gebitinspectie, op deze plaats met fijne 
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harde gebogen sonden een nauwkeurig onderzoek in te 
stellen. Bij deze caviteiten is separatie doenlijk, daar de 
tweede molaar naar voren, de derde naar achteren kan 
uitwijken. In alle andere gevallen is masticale opening 
noodzakelijk, zij behoort reeds bij het eerste bezoek te 
geschieden, gij kunt dan trachten door een stevigen wat-
tentampon eenige separatie te winnen. De aanrakings-
vlakte van den naburgen tand is bijna altijd verkleurd, 
en kan alleen als zij hard en glad  is, ongevuld blij-
ven ; is het noodig hier te vullen, dan is natuurlijk geen 
tweede masticale opening noodzakelijk, daar de eerste 
voldoenden toegang geeft. De uitbreiding van de cavi-
teit moet buccaal en linguaal zoover gaan, dat de vulling 
door den borstel geraakt wordt. Masticaal wordt de 
kleine dwarssreep natuurlijk steeds in de caviteit opgeno-
men, terwijl de overige fissuur alleen uitgeboord wordt als 
zij carieus is. Als vulmateriaal beveel ik u aan bijna uit-
sluitend goudamalgaam te gebruiken. Koper-amalgaam 
slijt aan de kauwvlakte uit en wordt aan den tandhals op-
gelost. Guttapercha komt hier alleen als tijdelijke vulling, 
cement, porselein en de non-cohaesieve materialen in 't 
geheel niet in aanmerking. Cohaesief goud zoude ook 
hier ideale vullingen geven, het eischt echter van patient 
en operateur zooveel geduld en inspanning, dat ik u raad 
deze eigenschappen te bewaren voor de behandeling van 
de bovenste fronttandem,, waar zij vaak genoeg op een 
harde proef worden gesteld. Voor het vullen en polijsten 
kunt gij dezelfde methodes in aanwending brengen, dis 

ik u voor de praemolaren der bovenkaak heb aanbevolen. 
De buccale caviteiten. De kleine caviteit, 

die, in een uitlooper van de masticale fissuur, dikwijls 
midden op de buccale vlakte der onderste molaren ge-
vonden wordt, is zeer gemakkelijk te vullen, bij voorkeur 
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met de non-cohaesieve materialen, ook cohaesief goud, 
amalgaam of guttapercha kan hier met goed resultaat ge-
vuld worden. De buccale caviteiten langs het tandvleesch 
zijn even gevoelig als die in de bovenste molaren, en zijn 
zeer moeilijk droog te houden. De behandeling is een 
zelfde als die ik voor de .bovenste molaren heb beschre-
ven ; echter is de recentiehoek hier minder aan den vorm 
en de plaatsong van de kiezen, dan wel aan de dikte van 
den tandvleeschrand te wijten. Gij kunt het slijpen be-
perken tot de convéxiteit aan de achterzijde van de buc-
caalvlakte van den laatsten molaar. Als vulmateriaal 
komt alleen goudamalgaam en guttapercha in aanmer-
king. Ook in deze gevallen doet mijn combinatie van ce-
ment-amalgaam en amalgaam uitstekende diensten ; daar 
de caviteit ruim uitgebreid kan worden zonder op ver-
ankering te letten, wordt veel pijn bespaard. Ook het 
pijnlijke uitblazen met lucht, dat door reflectorische pro-
fuse speekselafscheiding een overstrooming van de ca-
viteit dreigt te veroorzaken kan desnoods achterwege 
blijven, daar het cement-amalgaam ook adhaereert op met 
vuurzwam gedroogd tandbeen, ook dient deze onderlaag 
om de thermische insulten minder voelbaar te maken. 


