
De goede eigenschappen van het 
KRYSTA LGO U D, in het bijzonder van 

het SOLILAGOUD. 

Ik geloof niet dat er eene goudsoort is, waaraan door 
de collega's zooveel aandacht is geschonken, als aan het 
goud van D r. E. de T r e y, hetwelk eenige jaren ge-
leden onder den naam „Solilagoud" in den handel werd 
gebracht. En daarvoor bestond wel grond : tot dan tot 
was voor vullingen bima uitsluitend van blad- en cylin- 
dergoud, slechts zeer zelden van krystalgoud gebruik 
gemaakt ; — was het dan wonder, dat, in verband met 
de reclame van den maker, die van zoovele goede eigen-
schappen van deze goudsoort verhaalde, die zulk eerie 
gemakkelijke, zulk eene snelle behandeling in het voor-
uitzicht stelde, — was het dan wonder, zeg ik, dat ten- 
gevolge van zulke aanlokkende toekomstbeelden, de ver-
wachting hoog gespannen was? — Is die verwachting 
verwezenlijkt? heeft het nieuwe goud beantwoord aan dc 
meening, die men 'er zich van gevormd had? S c h ij n -
baar  moet men zeggen : ne en; indien men althans 
in aanmerking neemt wat voor slechte resultaten sommige 
dentisten hebben verkregen (de heer S a c h s uit B r e s-
1 a u zag vullingen met Solilagoud, die er na korten tijd 
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uitzagen als hadden de motten er aan geknaagd), dan zou 
men tot de conclusie moeten komen, dat dit nieuwe pro-
duct — zoo het al niet ten achter staat bij de vroeger ge-
buikte goudsoorten -- dan toch zeker geen aanspraak 
mag maken op den naam van een vooruitgang, een ver-
betering te zijn. Ik zeg met opzet : s c h ij n b a a r, opper-
vlakkig gezien en geoordeeld, moet men tot dit besluit 
komen ; want in werkelijkheid ben ik wel degelijk over-
tuigd dat het Solilagoud v e el v ó o r heeft boven de 
tot dusver aangewende soorten; ; ben ik van de meening, 
dat de aanwending van dit goud een groote voorui t-
g a n g op ons gebied daarstelt, en dat dit goud►  bestemd 
is om eene voorname plaats. in te nemen tusschen onzc 
vullingsmateri.alen. Dat menigeen in zijne verwachting 
teleurgesteld is geworden, is naar mijne overtuiging, in 
den regel te wijten aan den gebruiker, niet aani het 
mate materiaal. Zoo is het trouwens in den regel : waar 
teleurstelling, mislukking plaats vinden, zijn het veelal 
niet de levenlooze voorwerpen, die de schuld daarvan dra-
gen, doch is het de levende mensch, die deze voorwerpen 
gebruikt, de hand, die ze bestuurt, aan wie de schuld moet 
worden geweten. Het wil mij toeschijnen, dat vele col-
lega's het pas verschenen vullingsmateriaal: het Solila-
goud, met wat al te veel nonchalance hebben toegepast, 
eenvoudig, zonder nader onderzoek, vertrouwende op de 
circulaire van den uitvinder, waarin het heette : „dit goud 
laat zich geheel als amalgaam bewerken." Hadden zij 

zooals een ervaren practicus behoort te doen — die 
reclame niet zoo voetstoots vertrouwd, niet zoo klakkeloos 
alles voor goede munt opgenomen, doch het nieuwe mate-
riaal eerst grondig en voorzichtig beproefd, getracht met 
de eigenschappen en eigenaardigheden er van terdege be- 
kend te raken, gewis, er zouden niet zooveel teleurstellin- 
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gen zijn voorgekomen, er" zouden geen vullingen gelegd 
zijn geworden, die niet duurzaam bleken te zijn ; en — 
het Solilagoud zou beter gekend en beter gewaardeerd 
zijn dan tot nu het geval is. 

Dewijl ik na velerlei proefnemingen steeds uitstekende 
resultaten met dit soort goud verkregen heb, acht ik het 
niet overbodig hier van mijne ervaring op dit punt het 
een en ander mede te deelen, wellicht dat er voor enkele 
van mijn confraters eene aansporing in is gelegen om het 
nog eens met dat goud te beproeven, en dat mijne aanwij-
zingen er iets toe zullen bijdragen, dat de hernieuwde 
proefnemingen beter gelukken dan de vroegere ; ik zou 
dit ongetwijfeld zeer in het belang achten van de tand-
heelkunde. Ik wensch dan in de volgende regelen uiteen 
te zetten, voor wat soort caviteiten het Solilagoud door 
mij als vullingsmateriaal wordt gebezigd, en op welke 
wijze ik het heb aangewend. 

Daar waar men vreest, dat door het maken van anker-
punten of ondermijningen de tandwand te zwak zal wor-
den, zoodat men gevaar loopt dat zij bij het kauwen, mis-
schien reeds bij het condenseeren met stopper of hamer, 
zal afbreken ; of, waar men door het maken van onder 
mijningen, gevaar loopt de pulpa bloat te leggen ; en bij 
moeielijk toegankelijke caviteiten (approximale vlakten, 
distal of missial) ; in het korf saamgevat : daar, waar het 
maken van ondermijningen of ankerpunten eene moeie-
lijke operatie is, kan met vrucht van Solila-goud partij ge-
trokken worden. In het algemeen dus vindt dit goud zijne 
aanwending zoowel bij groote caviteiten met zwakke 
wanden, als bij vlakke caviteiten doe de geheele lengte 
van den tand beslaan. Door de grootere hardheid, die dit 
goud bij consolidatie verkrijgt, is het ook zeer aan te be-
velen bij cen.traalholten aan kauwoppervlakten, waar toch, 
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zooal's bekend is, de goudlaag eene tamélijke dikte moet 
hebben, wil men niet het gevaar loopen, dat zij bij het 
kauwen wordt ingedrukt of spoedig afslijt. 

Behalve dat het te ontraden is met dit goud groote con-
. tourvullingen in snijtanden aan te brengen is er 

éérie categorie van caviteiten, voor welker vulling 
mij het gebruik van Solilagoud minder aanbevelenwaar-
dig voorkomt : dat zijn de holten in do s n ij v lakt en 
van de s n ij ta n.d e n. Veel komen dergelijke caviteiten 
in de praktijk niet voor, doch waar men ze aantreft, is het 
beter voor de vulling bladgoud aan te wenden : dit mate-
riaal is hier preferabeler, omdat aan eene dergelijke vul-
ling — die als snijwerktuig dienst moet doen — zwaar-
dere eischen gesteld worden. Het spreekt echter van zelf, 
dat wanneer dergelijke caviteiten in de snijvlakten van 
snijtanden breed zijn, en diep, zoodat het gevaar voor af-
breken niet zoo groot is, ook Solilagoud met vrucht als 
vizllingsmateriaal kan gebezigd worden. Dit komt o. a. 
voor bij defecten aan de hoektanden, welke zooals be-
kend is zwaarder gebouwd zijn dan de voorste snijtanden. 

In het algemeen kan men zeggen, dat kristalgoud en 
bladgoud zich in hunne eigenschappen tot elkander ver-
houden eenigszins als gietijzer tot smeedijzer. Dezelfde 
eigenaardige verschillen, tusschen die twee ijzersoorten 
bestaande, voor wat aangaat hardheid, taaiheid enz., doen 
zich ook voor tusschen krystalgoud en bladgoud ; en het 
zijn deze eigenaardige verschillen, die in hoofdzaak de 
gevallen bepalen, waarin of het een Of het ander met meer 
succes kan gebruikt worden. Deze vergelijking zal zeker 
voor velen een gemakkelijker richtsnoer zijn om te be-
palen, welk soort goud het beste te gebruiken is, dan een 
lange opsomming van verschillende gevallen uit de prak-
tijk ; zij gaat dan ook overal door. 
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De vulling met krystalgoud geschiedt in het algemeen 
op dezelfde wijze als die met alle andere goud-
soorten ; alleen bij groote en vlakke caviteiten, en daar 
waar in het algemeen eene versterking van den tandwand 
beoogd wordt, pas ik eene bijzondere methode toe, die 
steeds cie meest gunstige resultaten opleverde. Ik zal ze 
hieronder in het kort beschrijven : 

Men volgt de gewone wijze, neemt het gecariëerde been 
weg, doch zonder zich ook maar eenigszins om den vorm 
der caviteit te bekommeren ; wat men bij de andere goud-
soorten steeds moet doen, nL de holte een bepaalden 
vorm geven, teneinde ze geschikt te maken de vulling op 
te nemen en vast te houden, vervalt hier. Men neemt dan 
eene kleine hoeveelheid dun aangeroerd cement, (in dit 
geval is C. A. S.-cement zeer aan te bevelen, dewijl het 
snel verhardt) brengt dit in de holte, neemt een palet 
goud, ongeveer ter grootte van de caviteit, en drukt die 
met zachtèn druk in het cement. Aan de randen der ca-
viteit ziet men nu het cement te voorschijn treden, en, 
naarmate dit verhardt, drukt men het goud steviger aan. 
De operatie moet zoo geregeld warden, dat, wanneer het 
cement geheel is verhard — hetgeen binnen i o minuten 
het geval is — het goud zoodanig gecondenseerd is, dat 
het eene gladde oppervlakte vertoont. Dan snijdt men 
met een excavator of eene kleine ronde boor het uitge-
puilde cement weg, bouwt verder de vulling op en beëin-
digt op de gewone wijze. Hier is alzoo de goudvulling, 
met uitzondering van den rand der caviteit in direkte ver-
binding met het cement gebracht en daarin verankerd; 
welke voordeelen hieraan verbonden zijn; zal ik hierna 
met enkele woorden vermelden. 

Aldus op eene rationeele wijze aangewend, nl. alleen 
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daar, waar het door zijne eigenaardige hoedanigheden het 
meest geëigende vulmateriaal is, en behandeld. met die 
voorzorgen, met die nauwgezetheid, welke het eischt, (in 
weerwil van de zooveel, ik beweer te v e e 1 zeggende 
reclame van den uitvinder) moet het gebruik van Solila-
goud goede resultaten opleveren, zullen de goede eigen-
schappen er van tot hun recht komen, en zich omzetten in 
voordeelen, voor patient en tandarts beiden van groot 
belang. Onder die voordeelen wijs ik in de allereerste 
plaats op het feit, dat men bij gebruik van cement voor 
eene zelfde caviteit eene kleinere hoeveelheid goud be- 
loeft ; dewijl toch ondergravingen, of ondermijningen — 
hoe men die ook noemen wil — overbodig zijn, komt er 
in eene caviteit geen grootei quantum goud, dan strikt 
noodzakelijk is om die caviteit af te sluiten. Ik heb hier 
natuurlijk alleen 't oog op vullingen in die tandgedeelten, 
welke niet absoluut voor het kauwen in aanmerking ko-
men. Ten tweede is althans voor een bekwaam operateur 
een groot voordeel in de snellere bewerking : eene vulling 
met Solilagoud is in belangrijk korteren tijd gelegd dan 
eene met bladgoud, die vaak één à anderhalf uur moeite-
vollen, ingespannen arbeid eischt. Ten derde noem ik als 
voordeel het minder gevaar voor beschadiging van den 
tandwand, .omdat de stoppers bij 't krystalgoud gebezigd, 
niet scherp zijn, doch een meer ronden vorm bezitten. Ten 
vierde een zeer belangrijk voordeel, dat evenwel alleen_ 
daar voorkomt waar voor de vulling de zooeven door mij 
beschreven methode gevolgd wordt, waar dus (bij tanden 
met intacte pulpa's) Solilagoud in verbinding met cement 
wordt gebruikt. Het is de omstandigheid, dat tempera-
tuursverschillen in veel mindere mate reflecteerend op de 
pulpa zullen inwerken. Hoe dikwijls komt het niet voor, 
dat de patient — vooral kort nadat de vulling is gelegd — 
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klaagt dat de minste aanraking van koud water of koude 
lucht aan den pas gevulden tand hem pijnlijk aandoet. 
Dat symptoom verdwijnt weliswaar langzamerhand, maar 
men weet niet met zekerheid vooruit te bepalen, onder 
welke omstandigheden ; men weet niet vooruit of het pro-
ces gunstig of ongunstig voor de pulpa zal afloopen en 
de ondervinding heeft bewezen, dat meermalen de pulp% 
door eene dergelijke irritatie na korter of langer tijd haar 
vitaliteit heeft ingeboet, zoodat men te eeniger tijd tot 
de droevige ontdekking komt, dat eene dikwijls met 
groote moeite gelegde vulling niet het minste nut heeft 
opgeleverd, alle inspanning vergeefs is geweest. Die na-
deelige kansen voor de vitaliteit der pulpa verminderen 
grootelijks door het toepassen van de door mij aangege-
ven methode ; men combineert als het ware de voordeelen 
van goudvulling en van cementvulling, (met bladgoud is 
dit niet mogelijk) Tonder eenig nadeel mee in den koop tc 
behoeven te nemen. Niet zulk eene vulling geen gevaar, 
dat een patiënt terugkomt en eene eenmaal gelegde vul-
ling verwijderd moet worden ; althans in mijne praktijk 
is mij een dergelijk geval nog, niet voorgekomen. 

Als verder voordeel eindelijk van het gebruik van ce-
ment en Solilágoud (en dit lijkt mij wel het belangrijkste 
van alle) moet genoemd worden de versterking  

van  den t a n d w and: de consistentie van een tand 
met een goedgelegde Solilagoudvulling staat in niets ach-
ter bij die van een geheel gaven tand. Dit voordeel acht 
ik zoo belangrijk, dat wanneer dit alleen aanwezig was, 
het nieuwe materiaal ons niets anders kon geven dan dat, 
ik het reeds meer dan voldoende zou vinden, om het So-
lilagoud een warm woord van aanbeveling te verschaffen, 
om het eene eerste plaats te waarborgen onder de in de 
tandheelkunde gebruikte vullingsmaterialen. Voor hem, 



IN HET BIJZONDER `AN HET SOLILAGODD. 	 303 

die eengen tijd in de praktijk is werkzaam geweest, zal 
het geen ongewoon verschijnsel zijn, dat van een tand, 
(vooral van een snijtand), niet zelden zeer kort nadat eene 
vulling er in is gebracht, een stuk bij het bijten afbreekt. 
Vooral bij dames komt dit voor. Meer dan bij het ster-
kere geslacht ziet men bij onze dames defecten aan de 
snijtanden, vermoedelijk omdat zij — in het generaal ge-
nomen, en zonder de loffelijke uitzonderingen te na te 
spreken — te veel zoetigheden gebruiken, te veel den 
banketbakker frequen!teeren ; is nu in zulk een tand eene 
vulling gelegd zonder cement, dan is soms één beet op 
een harde substantie, op een hard stukje van een of an-
dere lekkernij, voldoende om een stuk van den tand te 
doen afspringen, juist daar waar hij door de vulling te 
zwak is geworden. De geheele vulling is dan als mislukt 

beschouwen. Nu zouden dergelijke onaangename eve-
nementen wel voorkomen kunnen worden, indien de be-

zitsters van gevulde snijtanden steeds levendig het gevaar 
voor oogen zweefde, waarin hun gebit zich bevindt, indien 
men ze persuadeeren kon hun tanden te menageeren, en 
er geen hard voorwerp, noch ook iets, waarin zij iets hards 
kunnen vermoeden, mede aan te grijperf ; doch ik behoef 
niet te zeggen, dat zooiets tot de onmogelijkheden be-
hoort : het zou dan ook een eigenaardig gezicht opleveren 
een dame een gebakje met haar kiezen te zien aanvatten. 
De door mij beschreven vullingsmethode helpt hier uit 
den nood : Solilagoud in verbinding met cement is het 
eenige afdoende middel ; de vullende massa sluit zóó in-
nig aan bij het overige tandlichaam, dat het als het ware 
als één geheel kan beschouwd worden, en de gevulde tand 
niet méér behoeft ontzien te worden dan de ongevulde. 

Er is maar ééne schaduwzijde — zij het dan ook eerie 
niet erg donkere — aan het gebruik van Solilagoud : de 
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prijs er van is hoog. En hoewel nu — zooals ik reeds 
zeide — bij groote caviteiten veel gaud, bespaard wordt 
door het wegvallen der ondermijningen en het gebruik 
van het cement, zoo is het toch te hopen, dat in de toe-
komst de fabrikant in staat wordt gesteld den prijs van 
dit materiaal niet hooger te stellen dan van eenige andere 
goudsoort. 

Ik mag dit opstel niet besluiten, zonder nog een enkel 
woord te zeggen over het fineeren en polijsten van een 
approximaalvulling, ook in verband met hetgeen ik hier-
boven mededeelde omtrent de irritatie der pulpa bij tern-
peratuursverschillen. Gewoonlijk fineert men met de be-
kende roteerende schijfjes : door de snelle rotatie ont-
wikkelt zich daarbij. eerie hevige warmte, die in staat is 
eene irritatie der pulpa van den pas gevulden tand teweeg 
t~ brengen, zoodat de patiënt onder de bewerking van het 
fineeren eene lang niet geringe pijn ondervindt.. Dit ver-
schijnsel nu kan zich in veel grootere mate voordoen bij 
het gebruik van Solilagoud, omdat de substantie zoo bui-
tengewoon hard is, alzoo weinig afneemt en het slijpings-
proces langer duurt. 

Om dit tegen te gaan, is het aan te bevelen, niet de ro-
teerende schijfjes, doch de eveneens in den handel voor-
komende „strips te gebruiken, en voor de fijnere soorten 
zich zelf eenvoudig dunne strookjes te snijden van het 
fijnste schuurlinnen dat te verkrijgen is, en van dezelfde 
breedte als de strips die de handel levert. Eene dusda-
nige bewerking heeft het voordeel dat er geene buiten-
gewone warmte bij geproduceerd wordt ; de pulpa wordt 
dus niet geïrriteerd, en toch kan de bewerking bijna even 
vlug afgeloopen zijn als bij het gebruik der roteerende 
schijfjes. 
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Ik hoop, dat ik door bovenstaande regelen, er een 
steentje toe zal bijgedragen hebben, dat het Solilagoud, 
waarmede ik zelf zulke uitstekende resultaten heb bereikt, 
ook door de collega's meer worde gewaardeerd, meer op 
zijn rechte waarde worde geschat, dan tot nu toe bij velen 
bet geval is. En operateur èn patient kunnen er niet an-
ders dan voordeel bij hebben, indien dit goud meer en 
meer als vullingsmateriaal aangewend wordt ; en bij eene 
rationeele toepassing zullen zich de voordeelen dan ook 
niet laten wachten. Doch — ik herhaal het nog eens — 
de operateur zelf heeft het grootendeels in zijne macht de 
grootte van die voordeelen te bepalen heeft hij eerst 
het materiaal grondig in al zijn eigenaardigheden leeren 
kennen, en zich door accurate aanwending en nauwgezette 
oefening grondig met de behandeling er van . vertrouwd 
gemaakt ; ik twijfel niet, of dezelfde resultaten, die ik 
heb mogen waarnemen, zullen zijn deel worden. Als twee 
menschen een zelfde werk verrichten, bereiken) zij daarom 
nog niet hetzelfde resultaat ; dat is vooral in ons vak eene 
waarheid, die niet genoeg in het oog kan worden gehou-
den : mislukking is in den regel het gevolg van te weinig 
accuratesse ; daarentegen is eene geslaagde operatie, en 
de zekerheid dat geen patient terug zal komen, onvol-
doende gebaat door de behandeling, de beste belooning 
voor nauwgezetheid en grondige behandeling. 

Z. 


