
Het bevestigen van geheele 
bovengebitten, 

EEN VERHANDELING VAN LEERAREN AAN DE 
TANDHEELKUNDIGE SCHOLEN. 

Philosophische Beschouwingen door Prof. Geo. B. Snow, 
Universiteit van Buffalo, Tandheelkundige Afdeeling. 

Een geheel bovengebit wordt in den mond bevestigd door 
adhaesie. Het moet te dien einde overal nauwkeurig aan-
sluiten ter afsluiting van de lucht en het moet zijn contact 
met het tandvleesch gedurende de masticatie niet verliezen, 
want dan zou er luchttoevoer komen en de adhaesie ver-
loren gaan. 

De processus alveolaris is nogal verschillend van hardheid, 
soms zóó hard dat de drukking weinig of geen invloed heeft, 
terwijl die in andere gevallen zacht en slap is door de 
resorptie van het ondergelegen beenweefsel. Het deel van 
het verhemelte, hetwelk door het gebit is bedekt, is niet 
over zijn geheele oppervlakte even hard, gewoonlijk zeer 
hard in het centrum en zacht aan weerszijden van achteren. 

Indien de plaat een zuivere reproductie van het gipsaf-
gietsel is en dus een volkomen afdruk van den processus 
alveolaris en het verhemelte, dan zal haar contact met deze 
deelen op alle punten gelijk zijn. Maar indien het centrum 
van het verhemelte harder en van grooter weerstand is dan 
het tandvleesch en indien drukking wordt geoefend op ééne 
zijde ter hoogte van de prae- of eerste molaren, dan zal het 
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tandvleesch op dit punt wijken, het harde verhemelte zal 
afstooten en de plaat laat aan den anderen kant van het 
tandvleesch los. Het gevolg is : toevoer van lucht en de 
plaat valt. Is ze echter zoodanig gemaakt dat ze alleen op 
den processus alveolaris draagt en een smal strookje over 
het verhemelte aan den achterkant, met eenige ruimte tusschen 
dezen en het centrum van het verhemelte, dan zal de adhaes e 
niet verzwakt maar versterkt worden, en wanneer dan drukking 
wordt geoefend zal het centrum van de plaat het verhemelte 
tegemoet komen in plaats van er op te waggelen en de 
adhaesie van de plaat onverzwakt zijn. 

Dat een geheel bovengebit in nauw contact moet zijn met 
het tandvleesch en het verhemelte en de uiteinden daarvan 
het verhemelte in het centrum moeten vrijlaten, is een alge-
meen bekend feit en de vereischte ruimte wordt gevonden 
in het midden van de plaat, hetzij door het palatinale ge-
deelte van den afdruk af te krabben voordat het model wordt 
afgegoten, of door een toevoeging aan het model zelf. Soms 
wordt het wel aan de kanten geleidelijk dunner gemaakt. Dan 
weer hier en daar vierkante openingen, welke een zuiveren 
afdruk geven in het centrum van de plaat en haar maken 
tot vacuum of luchtkamer. 

Twee geheel uiteenloopende functies zijn aan dezen afdruk 
toegedacht. De eene is het behoeden van de plaat tegen 
contact met het harde centrum van het verhemelte, ten einde 
het losraken en verschuiven tegen te gaan, gelijk hierboven 
reeds is gezegd. De andere is het vormen van een holte, 
waaruit de lucht gedeeltelijk kan ontsnappen, zoodat de 
plaat door het aldus verkregen vacuum tegen het verhemelte 
wordt : angehouden. In het eene geval zal de depressie zich 
voegen naar de harde oppervlakte van het verhemelte, wat 
bij nauwkeurige waarneming van de deelen blijkt en zal 
niet dieper worden gemaakt dan noodig is om het beoogde 
doel te bereiken. In het andere geval wordt de luchtkamer 
willekeurig ingezet en, zoo ze niet ver genoeg reikt, is 
de plaat overgegeven aan schommelingen op dat punt van 
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het harde gedeelte van het verhemelte dat er mee in 
contact blijft. 

Wat het gevolg hiervan is, valt op te merken dét de 
vierkante luchtkamer gewoonlijk haar spoor in den mond 
achterlaat. Het slijmvlies en zelfs het verhemeltebeen worden 
in de holte gedreven en de irritatie; veroorzaakt door den 
rand van de kamer, zal doorgaans hyperaemie van het slijm-
vlies teweegbrengen. Deze uitwerking merkt men niet op bij 
toepassing van de 

Een ander feit moet bij deze beschouwing niet uit het 
oog worden verloren. Resorptie van den processus alveolaris kan 
z66 toenemen dat een goed passende plaat na eenigen tijd 
losgaat. De nauwelijks merkbare ruimte maakt dat de plaat het 
tandvleesch volgt wanneer het gedrukt wordt en zij zoodoende 
langer in den mond blijft passen dan anders het gevál zou zijn. 

Er zijn nog andere belangen buiten het gebied van deze 
beschouwing, welke van nabij betrokken zijn tij het gemak 
en het nut van kunstgebitten : het verbinden namelijk van 
den rand zoodanig dat de verbinding binnen het slijmvlies 
valt en de lucht volkomen afsluit; het bijsnijden van het 
model ten einde te veel drukking op zachte deelen in het 
voorgedeelte van den processus alveolaris tegen te gaan; 
het zuivere afwerken van het labiale gedeelte van de plaat 
zoodat de lip- en wangvliezen de plaat helpen steunen; de 
correcte articulatie en plaatsing van de tanden. Dit alles 
is van invloed en moet nauwgezet worden in aamerking ge-
nomen om de beste resultaten te kunnen verkrijgen. 

HET VOORDEEL VAN ZUIGKAMERS. 

Door Prof. Rob. II. Nones, medisch-chirurgisch college 
van Philadelphia, Tandheelkundige Afdeeling, 

Ik heb altoos zuigkamers in kunstgebitten, mits goed ge-
maakt en geplaatst, van groot nut geacht en bijna zonder 
uitzondering maak ik et gebruik van. Daar ik er geregeld 
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succes van had, heb ik alle reden met het gebruik voort te 
gaan. 

In strijd echter met de algemeene opinie meen ik dat de 
zuigkater niet eenvoudig tijdelijke waarde heeft, hetgeen op 
zichzelf teeds van groote waarde is. De eerste indruk op 
patienten is doorgaans 'een blijvende en als zij het gebit 
inzetten en draaien om het ineens met een hks`che zuiging 
op zijn plaats te krijgen, zijn ze meer voldaan dan bij de 
hun zoo vaak gegeven instructie: „het gebit te dragen en 
na verloop van tijd zal de mond zich wennen aan de plaat 
en de zuiging volgt vanzelf". Dat doet het ook vaak, maar 
juist zoo vaak dat de patient er den moed bij verloor; 
familie of vriendèn hadden daar geen last van en bij ver-
gelijking niet andere gebitten vonden zij dat die holte in de 
plaat was weggelaten en, in het voorbijgaan gezegd, deze 
vergelijking van gebitten wordt niet zoo maar door de on-
wetende, maar vaak ook door werkelijk intelligente patienten 
gemaakt. Maar het heeft zijn blijvende waarde tegenover 
het argument van zoovelen dat het slijmvlies de zuigkamer 
spoedig opvult, waardoor het nut verloren gaat. Zulke ge-
vallen zijn veeleer uitzondering dan regel; indien de plaat 
slechts korten tijd iti den mond gehouden wordt, zullen de 
deelen in normalen stand komen, voor een goed deel althans, 
en aldus de mate van druk aantoonén die teweeggebracht 
en op een bepaald punt geoefend is. 

Nochtans gebitten die, hoe goed ook vervaardigd en passend, 
tegenvielen wegens gebrek aan de zuiging, kunnen vaak 
meevallen indien men er een zuigkamer in snijdt. Weliswaar 
zijn al heel wat goede gebitten er zonder gemaakt. Maar 
het is het misbruik er van, niet het gebruik dat ze in onge-
nade heeft gebracht. Vaak worden ze slecht gemaakt, ver-
keerd geplaatst, te diep of te ondiep, te breed of te smal, 
hoekig in plaats van gebogen, ruwe scherpe randen in plaats 
van nauwkeurig afgeronde. 

Mijn systeem is het volgende : Een kleine liever dan een 
groote kamei, niet te dik, niet te dun middelsoort, ongeveer, 
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zoo dik als een kwartje, op het model geplaatst, niet uit 
gesneden in den afdruk of op het model opgehoogd, zoo 
dicht bij het centrum van den mund als de omtrek van het 
gebit toelaat. De mond moet worden bestudeerd en afwij-
kingen dienovereenkomstig nagevolgd en niet, zooals zoo 
vaak, op een model een oude kamer plaatsen die al voor 
7ooveel andere heeft dienst gedaan. 

DE WAARDE VAN ZUIGKAMERS. 

Door Prof. S. H. Guilford, Tandheelkundig college en 
Hospitaal voor mondlijders te Philadelphia. 

Met zeer veel genoegen voeg ik mijn verklaring ter gunste 
van het bevestigen van geheele bovengebitten door middel 
van de zuigkamer. 

Ruim 35 jaar heb ik de methode toegepast en ben van 
haar nut ten volle overtuigd. Veel verkeerds is geschreven 
door degenen die er tegen zijn; in verreweg de meeste ge-
vallen zijn dan ook de zoogenaamde feiten waarop zij zich 
beroepen, gebrekkig. De argumenten van de tegenstanders 
der methode zijn : 

r. Dat een behoorlijk luchtledig tusschen de plaat en de 
weefsels van het verhemelte niet te bereiken is en dat daarom 
atmosferische druk niets kan uitrichten om de plaat op haar 
plaats te houden. 

2. Dat een plaat met of zonder zuigkamer op haar plaats 
wordt gehouden eenvoudig door adhaesie tusschen de vochtige 
oppervlakte van het slijmvlies en de plaaf. 

3. Dat indien een zuigkamer een hulpmiddel is om de 
plaat op haar plaats te houden, de, ruimte spoedig wordt 
opgevuld door het slijmvlies en haar werking al zeer spoedig 
verliest. 

4. Dat de holte in de plaat het slijmvlies irriteert, daar 
zij er in gedreven wordt en den patient heel wat last kan 
veroorzaken. 

De eerste tegenwerping behoeft nauwelijks te worden weder- 
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legd, tenzij om toe te geven (wat iedereen doet of kan 
weten) dat een volkomen luchtledig nergens in de natuur 
bestaat. 

Bestond het bij een plaat, dan zou zulk een plaat niet te 
dragen zijn wegens de vreeselijke drukking van vijftien pond 
op den vierkanten duim. Een gedeeltelijk luchtledig is al 
wat noodig is en dat wordt 'verkregen. 

Wat punt 2 betreft zouden we kunnen zeggen dat onge-
twijfeld de afscheiding van het slijmvlies meewerkt om 
een plaat op haar plaats te houden, en in sommige exceptio-
neele gevallen is dat dan ook voldoende voor het doel ; 
maar aan den anderen kant, we hebben nooit voorstanders 
gehoord van de adhaesie-theorie die niet op den afdruk de 
harde gedeelten van het verhemelte een weinig afnamen ten 
einde de drukking gelijkmatig te doen zijn. 

Nu is het waar dat op die plaatsen de plaat het verhemelte 
niet kan raken, zoodat er op die punten niet van adhaesie 
sprake kan zijn. 

Evenwel vormt men dan onwillekeurig een zuigkamer en 
het verdrijven van de lucht uit die deelen geeft aan de plaat 
veel van de stabiliteit die zij bewonderen. 

De derde opmerking gaat tot zekere hoogte op. 
Ongetwijfeld wordt het slijmvlies min ot meer in de holte 

gedreven, door de uitzetting van de lucht er in en er onder ; 
natuurlijk nog zooveel meer waar het zacht en slap is, maar 
al zeer zelden wordt de geheele kamer er mede gevuld en 
zoolang er eenige ruimte overblijft, zal de atmosferische druk 
er toe bijdragen dat de plaat op haar plaats blijft. 

Niettemin, indien de geheele ruimte gevuld zou zijn, dan 
geschiedt dit zoo geleidelijk dat de patient het verschil niet 
opmerkt en tegen den tijd dat de ruimte vol is, zijn plaat en 
patient aan elkaar gewend geraakt. 

De vierde opmerking gaat onder zekere voorwaarden op. 
Indien de kamer diep gemaakt is met scherpe randen, 
ontstaat er vaak ontsteking, maar een degelijk tandarts zal 
altoos de randen glad of rond en de kamer niet diep maken. 
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Een ondiepe kamer van grooten omvang is in alle gevallen 
te verkiezen boven een smalle en diepe. 

Ik kan tot mijn genoegen constateeren dat een goed ge-
vormde kamer veel voor en weinig tegen heeft. 

In elke plaat (metaalwerk uitgezonderd) kan de zuigkamer 
grooter worden gemaakt door middel van een boor; van tijd 
tot tijd is dit zelfs noodig. Dit weet bijna ieder practicus. 

GEBI TTEN BEVESTIGD DOOR ADIIAESIE. 

Door Pro/. I. Norman Broomall, Pennsylvania College 
voor Tandheelkunde. 

Het is een erkende waarheid dat er in de natuur geen 
luchtledig bestaat, en hierin ligt de kern van het onderwerp 
dat we behandelen. Om de onjuistheid van de v a c u u m-
theorie aan te toonen, heeft men slechts de menigte termen 
aan te halen, die hiervoor gebruikt worden. Men spreekt 
van de »vacuum-kamer«; Richardson noemt het de »air-
chambers ; Gould spreekt van een »vacuum-plate« als »heb-
bende een open ruimte ter bevordering van het vastzitten 
in den mond«, terwijl anderen spreken van de »suction-cavity«, 
de „zuig-kamer", enz. 

Reeds in 185o schrijft Harris „over den atmosferischen 
druk of de zuigmethode" om platen in den mond te bevestigen 
hetzij bij onder- of bovengebitten. Terzelfder tijd zegt hij, 
dat »de vastheid van de de a d h a e s i e der plaat afhangt 
van het meer of minder nauwkeurig zitten." Hieruit valt dus 
op te maken dat vijftig jaar geleden evenzeer als thans twee 
natuurkrachten geacht werden van groot nut te zijn : atmos 
ferische druk en adhaesie. Ik wensch echter op te merken, 
dat slechts één van die krachten : de adhaesie hier in aan-
merking komt. Indien atmosferische druk een kracht ware 
die in zekere richtingen werkte, dan alleen zuiden we haar 
mogelijke waarde als een factor in het zittenblijven van de 
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plaat mogen aannemen ; maar daar deze kracht gelijkgemaakt 
is, namelijk van binnen even groot als van buiten, kan ze 
met geen mogelijkheid de functie uitoefenen, welke haar is 
toegedacht. Theoretisch vinden we in adhaesie, e en k r a c h t 
die geheel onafhankelijk is van atmosferi-
s c h e n druk, al wat maar zou kunnen worden verlangd 
om platen gemakkelijk te doen zitten, terwijl wij in atmos-
ferischen druk alle voorwaarden vinden die zich tegen zulk 
steunsel verzetten. De functioneele waarde van de Akamer` 
is beperkt en van korten duur. Ze moge van tijdelijk nut 
zijn voor zoolang zij dienst moet doen tusschen de opper-
vlakte van de plaat en het slijmvlies, maar na dien tijd is 
adhaesie de eenige kracht. 

VERLICHTING VERKIESELIJK. BOVEN 
VACUUM-KAMERS. 

Door Prof. Chapin F. Lauderdale, Milwaukee, Medisch 
College, Tandheelkundige Afdeeling. 

Bij het maken van een model voorafgaande aan het ver-
vaardigen van een kunstgebit, neem ik nauïkeurig den 
mond op, wat betreft de harde en zachte plekken. 

Bij het ophoógen van een model tracht ik de drukking te 
verdeelen over den kaakrand, alsmede zooveel mogelijk een 
horizontaal vlak te verkrijgen. 

De adhaesie is veel grooter wanneer de kamer rechthoekig 
ligt bij de aangrenzende oppervlakten. 

Daar de bovenkaak ongeveer in een horizontale richting 
is, — de Onderkaak ontmoet de bovenkaak in een bijna 
horizontalen stand, —  belet de rand van het gebit dat het 
heen en weer schuift. Vandaar de poging om een horizontaal 
vlak te verkrijgen. 

Ik heb de pas beschreven zuigkamer gebruikt, met het 
doel die in het centrum van druk te plaatsen, alsook Om de 
harde deelen van het verhemelte te sparen, en met goed 
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gevolg ; niettemin ben ik er niet zoo zeker van dat niet 
even goede resultaten zouden verkregen zijn met een schuin 
afgeronde verhooging tegen de harde deelen van het ver-
hemelte, aldus het onaangename van een scherp belijnde 
kamer ontgaande. 

Derhalve pas ik dit niet toe indien het verhemelte normaal 
is en niet harder dan de. kaakrann. 

ZUIGKAMER EEN NOODZAKELIJK IETS. 

Door Prof J. Hall Lewis, Tandheelkundig Afdeeling 
van ae Universiteit te Columbia. 

Ik ben stellig overtuigd, dat een zuigkamer, van goed 
model en juist geplaatst, er toe zal bijdragen dat elk geheel 
bovengebit maanden lang blijft vastzitten en in de meeste 
gevallen jarenlang. Geen nadeeligen invloed op het slijmvlies 
heb ik van de drukking van een zuigkamer in mijn praktijk 
waargenomen, en ik geloof niet dat, indien goed geappliceerd, 
er ooit eenig nadeelig gevolg van te duchten is. 

De zuigkamer behoort, wat omtrek aangaat, geheel uit 
kromme lijnen te bestaan. Zij moet een zuiver afgewerkten 
rand hebben ; niet te ver naar voren loopen, maar meer 
zijwaarts en vooral moet ze ondiep zijn, aangezien een diepe 
kamer nadeelig is voor het omgevende slijmvlies. 

Was, of ander materiaal over het gipsmodel „ter verhelping 
van drukking" houd ik eenvoudig voor een lapmiddel of 
zuigkamer van onregelmatigen en slecht omlijnden omtrek, 
waardoor het gebit zoo maar eventjes vastgehouden wordt, 
maar dat in elk opzicht (behalve uiterlijk) verre beneden 
de behoorlijk geplaatste en erkende kamer staat. 

Jaren geleden nam ik een aantal proeven om een eigen 
overtuiging omtrent de zaak te vestigen en het resultaat is 
dat ik de zuigkamer beschouw als een weldaad en een nood-
zakelijkheid zoowel voor den patient als voor den operateur. 
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ZUIGKAMERS AANBEVOLEN. 

Door Prof. J. P. Gray, Universiteit van Tennessee 
Tandheelkundige A fdeeding. 

Gaarne erken ik, dat er maar weinig gevallen zijn waar 
de zuigkamer den patient niet ten goede komt bij het dragen 
van de plaat. Het was mij een gewoonte, van dat ik mijn 
praktijk begon (en dat is 25 jaar geleden) altoos een zuig-
kamer in de plaat aan te brengen, Het komt mij voor dat 
de reden waarom zcovelen platen zonder zuigkamers maken, 
eenvoudig is wijl zij de kamer niet zoodanig weten te plaat-
sen dat zij de grootste drukking in den mond bij het zuigen 
kan weerstaan. Niet geloof ik, wat velen meenen, dat de 
kamer geheel opgevuld raakt, niettegenstaande ze nauwkeurig 
is geplaatst, zoodat het weefsel, hetwelk in de zuigholte dringt, 
misschien de ruimte zal opvullen. Gesteld dat het de kamer 
tot zekere hoogte vult, dan blijft er toch een zeker gedeelte 
van de ruimte open, voldoende om de plaat in positie te 
houden, beter dan indien er geen kamer ware. Ik merk hierbij 
op, dat zij die geen kamer gebruiken de plaat bijna geregeld 
vergrooten en de oppervlakte zoo zeer afkrabben dat er fei_ 
telijk een kamer ontstaat. Als ik onderricht geef in het maken 
van een plaat, is mijn gewoonte mijn leerlingen te leeren hoe 
ze de kamer moeten maken en wijs ik hun hoe diep zij moet 
zijn. Het komt mij voor, dat de kamers die in den handel voor-
komen, schadelijk zijn wegens haar dikte. Indien de kamer 
geen ander nut had dan den patient het zitten van de plaat te 
vergemakkelijken, is zij reeds daaraan haar plaats in het 
laboratorium waard. Ik. geloof, dat een goed aangebrachte 
zuigkamer van onschatbare waarde is voor den tandarts en 
voor den patient. Ik verheug mij er over dat deze quaestie 
is ter sprake gebracht. Ik geloof dat er te weinig bekend 
is omtrent de conditie waarin de mond wordt gebracht door 
het gebruik van de zuigkamer ; daar is veel te weinig aan_ 
dacht aan geschonken. 
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KUNSTMATIGE RUIMTEN VERGELEKEN MET 

ZUI.GKAMERS. 

Door Prof. Geo. H. Wilson, Western Reserve 
Universiteit, Cleveland. 0. 

Ik was gewoon een flinke zuigkamer te gebruiken, gesneden 
in den afdruk ; die praktijk volgde ik T5 jaar. Wat ik nu zeg 
is het resultaat van een 22-jarige praktijk, mijn leerlingtijcl 
er onder begrepen, en To jaar als professor in de techniek, 
De laatste vier jaar heeft zich mijn praktijk tot de techniek 
bepaald. 

In caoutchouc-werk hef ik den druk steeds op het harde 
gedeelte van het verhemelte op en wel op de volgende manieren: 
6f door tinfoelie No. 6o te gebruiken; 6f door Speyer's zuig-
kamers (gemaakt van tin No. Tao) ; 6f door geplet tin ter dikte 
van T5ocoetO tot 30000ste deel van een duim. In metaalwerk 
gebruik ik doorgaans den zoogenaamd onzichtbaren vorm van 
zuigkamer. Het voornaamste is, de drukking op de harde 
deelen te verlichten en die niet te gebruiken als een punt 
waarop het gebit kan heen en weer rijden. 

Er zijn voordeelen, maar nog veel meer nadeelen aan 
diepe zuigkamers verbonden. Ik geloof niet dat er onder 
de tandartsen verschil over bestaat, dat de zuigkamer in het 
begin van nut is. Het verschil loopt enkel over het resultaat 
nadat de plaat eenige maanden gedragen is. Ik veroorloof 
mij het volgende te doen opmerken : 

T. Het slijmvlies hecht zich niet zoo vast aan een ge-
polijste oppervlakte, als aan een ruwe. Derhalve zal de ruw 
gemaakte en onafgewerkte verhemelte-oppervlakte veel steviger 
worden vastgehouden dan het werk van een bekwaam en 
beschaafd werkman. 

2. Een diepe zuigkamer heeft de verdienste van te blijven 
vasthouden wegens het ruwe oppervlak. Zoo zullen de schaal-
vormige depressies van Speyer's cohesieve vlakvormen beter 
houden dan die van tinfoelie No. 6o. 
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3. Krachtens ons beroep zijn wij tegenover onze patienten 
verplicht liever te ijveren voor de gezonden staat van hun 
monden dan voor de uiterste behoudkracht van het kunstgebit. 

GOED AANSEUITEN, GOED VASTBI,IJVEN. 

Door Dr. L. S. Gilbert, Universiteit van Denver, Tand- 
heelkundige Afdeeling. 

Indien de behoorlijk geprepareerde zuigkamer, hetzij van 
metaal of andere stof, wordt gebruikt, krijgt gij meer druk op 
het harde weefsel en minder op het zachte dan wel wensche-
lijk is, daargelaten het onzekere van extra werk om het 
metaal goed te plaatsen. Indien de afdruk in gips zuiver 
genomen is, onderzoek dan het slijmvlies, kaakranden, enz. 
en bevindt gij dan een groote resorptie in één deel van den 
mond en minder in een ander, hebt gij hiervan nauw-
keurig nota genomen, dan is tot een correcte plaatsing te 

geraken door de plaat vrij te laten loopen van de harde 
punten (door een deel van den afdruk weg te nemen) ; ver-
volgens, indien er zachte plekjes bestaan, verwek dan een 
drukking door van het model af te krabben daar waar het 
noodig is. Door model en afdruk te prepareeren op de voor-
geschreven wijze, verkrijgt gij atmosferischen druk en de 
dracht van de plaat overeenkomstig elk afzonderlijk geval. 

Z UIGKAMERS VAN WAARDE, INDIEN 
GOED AANGEWEND. 

Door Prof W. H. Fundenberg, Tandheelkundig college 
Ie Pittsburg-. 

De waarde van zuigkamers in gebitten hangt veel af van 
de algemeene gesteldheid van ,den mond. 

Het raadzame van de toepassing, alsmede grootte, vorm 
en stand dien zij moeten innemen, hangt af van de navol-

gende voorwaarden bij voorkomende gevallen : Of gedeelte- 
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lijk of geheel tandeloos, diep of vlak verhemelte, algemeene 
vorm van den processus alveolaris, deze met bobbels, andere 
met harde, of middelmatige, of sponzige weefsels; weder 
andere met combinaties van evengenoemde omstandigheden. 
Moeten al deze op dezelfde manier worden behandeld ? Zoo 
ja, dan zal in verreweg de meeste gevallen de poging on-
veranderlijk schipbreuk lijden. 

Goed geconstrueerde en goed geplaatste kamers zijn in de 
meeste gevallen om verschillende redenen van beslist nut, 

r. Aangewend op de harde hobbelige plekken, voorkomen 
zij het schommelen en leiden tot een meer gelijkmatig contact 
van de plaat als die in den mond zit. 

2. In tandelooze monden voorkomen zij contact op het 
hoogste punt wanneer de plaat voor het eerst wordt ingezet 
en maken dus dat het gebit goed blijft rusten op den processus 
alveolaris, zonder op het midden te schommelen, iets wat in 
vele gevallen gebeurt, tenzij correctieve maatregelen worden 
genomen om de uitzetting van het gips tegen te gaan. 

3. In sommige monden dienen zij bij wijze van vergaar-
bak van de luchtdeeltjes van onder de plaat, waardoor deze 
in dichter contact met de weefsels komt. 

4. In andere monden bevorderen zij het goede zitten, 
door er een gedeeltelijk luchtledig in de kamer voor korter 
of langer tijd te vormen (hetgeen van de weefsels afhangt) 
en langs dien weg helpen zij den patient en boezemen hem 
vertrouwen in, waardoor hij de moeielijkheden van het eerste 
dragen van een gebit te boven komt. 

5. In sommige gevallen zal de aanwezigheid van een 
kleine hoeveelheid weefsel in de zuigkamer bijdragen tot de 
stabiliteit eener plaat, doordien tot zekere hoogte de ver- 
schuiving door drukking links of rechts voorkomen wordt. 

In gevallen als het verhemelte min of meer hoog is, met 
een flinken processus alveolaris, vrij van harde oneffenheden, 
vind ik de kamer niet bepaald noodig. 

In alle gevallen echter van verschillende onregelmatigheden 
op het harde verhemelte, zullen zuigkamers, als gewoonlijk 
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gebruikt, nutteloos zijn, maar aangewend als steunsel zullen zij 
materieel van nut zijn om een goede plaatsing te bevorderen. 

In monden waar de weefsels sponzig zijn, zijn de zuig-
kamers van weinig nut. In verreweg de meeste partieele 
gebitten kan men er met vrucht partij van trekken. Misschien 
in vier vijfde gevallen van gebitten vindt men voordeel bij 
oordeelkundige behandeling van modellen en correcte be-
werking en plaatsing van steun of zuigkamers. 

JUISTE PLAATSING BEVORDERT DE ADHAESIE. 

Door Prof. E. J. Perry, Tandheelkundig College le Chicago. 

Ik wensch niet den staf te breken voor het gebruik van 
zuigkamers. Ik geloof niet, dat zij eenig blijvend voordee 
bieden. Een =zuig-kamerf van eenige diepte is voor den mond 
stellig nadeelig; is onwetenschappelijk en ondoordacht. Het 
is, geheel of gedeeltelijk, een onaangenaam iets. Een kunst-
gebit wordt op zijn plaats gehouden door de kracht van 
capillaire adhaesie, niet door zuiging in den zin dat een 
luchtledig, gedeeltelijk of geheel, verkregen wordt door het 
verdrijven van lucht uit een »zuigkamer.« Het onderwerp 
is van ingrijpend belang. Ik wil kortelijk mijn methode om-
schrijven, — een methode die ik mij sinds jaren beijverd heb 
in het „College of Dental Surgery" te Chicago te onderwijzen 
en in te prenten. Ik maak attent op de weefsels die het 
verhemelte en den processus alveolaris als een kussen van 
verschillende dikte en densiteit bedekken. Het beenig boven-
vlak is tot zekere hoogte onregelmatig. Ik maak gezette 
studie van die condities, betast met de vingers en zet mijn 
waarnemingen over in een diagram. Elke mond heeft ten 
minste drie punten van overeenstemming. Bij het samen-
komen van de twee verhemelte-beenderen zal een min of 
meer harde oppervlakte gevonden worden, welke in breedte 
en lengte verschilt, soms smal en loopende van den voor-
kant van den boog. Aan den verhemelte-kant van de tube-
rositas aan elke zijde van de middellijn is een zachte plek.. 
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Deze wisselt af, te beginnen omstreeks bij den palatinalen 
wortel der eerste molaar naar achter loopende naar het mid-
den van het verhemelte. Genoemde plek is niet ineens daar, 
maar wordt geleidelijk grooter. Deze wisselingen van dikte 
en dichtheid van het slijmvlies kunnen gemakkelijk worden 
gevoeld en afgebakend. Indien nu een gebit op deze 
oppervlakten bepaald goed aansluit, ligt voor de hand 
dat drukking op de plaat het onmiddellijk van zijn plaats 
zet. Waarom ? Omdat de plaat op de harde plekken 
zal rijden en op de zachte te veel meegeeft. Zou een 
zuigkamer op de harde plekken aangewend worden, dan 
wierd ze een steun en niet louter een zuigkamer en dit is 
alles wat welke zuigkamer ook ooit gedaan heeft; eenvoudig 
werken als steun. Waarom de plaat niet goed passend te 
maken? Indien het door de plaat te bedekken oppervlak in 
dikte en densiteit absoluut gelijk zou zijn, dan zou zulk een 
plaat, die volkomen paste, uiterst moeielijk uit te nemen of 
te verschuiven zijn. Maar aangezien dit niet het geval is, 
ligt het dunkt mij voor de hand, dat de plaat met inacht-
neming van deze condities moet worden gemaakt. Ik bereik 
dit door aan het model iets toe te voegen of af te nemen. 
Waar de zachte plekken zijn neem ik van het model iets af 
en daar waar zich de harde bevinden breng ik tintoelie 20,40 
of 6o op. Na de cuvet geopend te hebben, kook ik de was uit, 
stop er caoutchouc voor in de plaats, leg een linnen lapje zooals 
tusschen de caoutchouc zit er bovenop, warm het geheel op 
en pers het. Wanneer bij het openen van de cuvet blijkt 
dat er genoeg caoutchouc aanwezig is, neem ik het linnen 
lapje weg, prepareer het model en voeg er het tinfoelie aan 
toe. Vervolgens bestrijk ik het model met boekbinders-lijm 
en bedek het geheel met tintolie No zo. Derhalve gebruik 
ik geen zuigkamers, ik leg -mij er alleen op toe om de plaat 
aan die condities te doen beantwoorden dat zij bij druk des 
te steviger zal zitten. De geschiedenis van de zuigkamers is 
wel van belang. Maar de toepassing er van heeft nooit berust 
op wetenschappelijke grondslagen; en de kracht welke een 
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gebit op zijn plaats hield was nimmer en kon ook nimmer 
zijn atmosferische druk, maar capillaire adhaesie en die kracht 
wordt uitgeoefend naar mate de plaat beter aansluit aan het 
slijmvlies, rekening houdende met elk byzonder geval. 

ZUIGKAMERS MOETEN WORDEN GEBRUIKT 
EN NIET MISBRUIKT. 

Door Prof. .Norris R. Cox, North Pacific 
Tandheelkundig College, Portland, Ore. 

Er is menigmaal beweerd dat zuigkamers niet moeten worden 
gebruikt, op grond dat de zachte weefsels er kunnen indringen 
en de vaak ongunstige gevolgen, die hieruit ontstaan. Ik 
geef toe dat de weefsels er zich in kunnen ophoopen, en dat 
nadeelige gevolgen te wijten zijn aan de slecht geconstrueerde 
kamers; maar ik ben niet overtuigd dat dit reden geeft voor 
het geheel. 

Wie zou klammers beslist durven veroordeelen, om reden 
inderdaad verval, ja misschien verlies van goede tanden 
daaraan te wijten is ? Evenmin verdienen ,zuigkamers te 
worden veroordeeld, omdat er een enkele maal een geval 
kan voorkomen, dat de gesteldheid van het verhemelte 
niet nauwkeurig was waargenomen, en de zuigkamer, in die 
verhouding gevormd, een hevige irritatie van de zachte deelen 
ten gevolge had. 

Ook geloof ik niet dat de zachte weefsels in 't algemeen 
de zuigkamers geheel en al vullen, vooral indien ze, wat 
behoort te geschieden (voornamelijk met gebitten die niet 
van metaal zijn) des nachts worden uitgenomen, nadat de 
patient aan het dragen is gewend geraakt. 

Ook zegt men dat de stabiliteit van een plaat bevorderd 
wordt door gelijkmatigen druk en nauwkeurige aansluiting, 
hetgeen verkregen -wordt door van de harde plakken op de 
afdrukken, van de zachte plakken , op de modellen af te 
krabben. Maar wat blijft er over van gelijkmatigen druk en 
nauwkeurige aansluiting, wanneer — hetgeen zeker in verre- 
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weg de meeste gevallen geschiedt — resorptie van den 
processus alveolaris plaats vindt? Terwijl in die gevallen de 
afdruk en het model op dezelfde manier gemaakt werden, 
voorzien van zuigkamers, hoeveel te langer en gemakkelijker 
zouden de gebitten te dragen zijn geweest? , 

In de quaestie : zuigkamers of geen zeg ik aan mijn klas :. 
„De waarheid ligt zoowat in het midden. Maak al gebitten 
wat ge kunt zonder kamers, maar na meer dan 20 jaar meer 
of minder succes als technicus, zeg ik zonder aarzelen dat 
dit meer uitzonderingen zijn dan regel." 

Het gebruik van zuigkamers, indien goed gemaakt, is aan 
te bevelen, zij het om geen andere reden dan de bevorderde 
stabiliteit van de gebitten bij het plaatsen. 

DE WAARDE VAN KAMERS. 

Door Prof. Harvey M. Kirk, Geneeskundig-e , faculteit 
Tandheelkundige A f deelinq. 

Ik houd een kamer in het palatinale deel van een geheel 
bovengebit voor bepaald onmisbaar. Toch heb ik lang geloofd 
en geleerd dat de functie van de zuigkamer niet is zuiging 
of luchtdruk, maar het verplaatsen of verlichten van den druk 
van het gebit op den harden palatinalen rug. Die rug, hard 
en onbuigzaam, en zoo in de meeste monden te vinden, 
veroorzaakt onvermijdelijk dat het gebit er op schommelt of 
rijdt, al merkt men van dat schommelen niet zoo onmiddellijk 
als wel eenige dagen na het inzetten van het gebit. 

In de meeste gevallen zal een kamer, van ei-of elleptischen. 
vorm, en van de juiste grootte, gewoonlijk zeer nauwkeurig 
de harde oppervlakte bedekken, maar dit kenmerk zou eerst 
bij een nauwkeurige studie van mond en model zijn op te 
maken 

Met het oog op het feit dat de kamer, zoo ze goed geplaatst 
en van goeden vorm, grootte en dikte is, de drukking van 
het gebit verlicht, door de plaat over dit harde oppervlak 
lager te maken, heb ik gemeend haar een steunkamer te 
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mogen noemen. Maar zij verwekt zooveel zuiging als ware 
zij voor dat speciale doel daar geplaatst. 

Aan den anderen kant, indien een zuigkamer in het gebit 
wordt. geplaatst alleen om de zuiging, ongeacht het harde 
oppervlak, laat er evenveel zuiging worden teweeggebracht 
als in het andere geval, maar de neiging tot schommelen 
wordt alleen in de hand gewerkt op die plaatsen waar zij 
het harde oppervlak raakt. 

Terwijl dus verlichting of druk de hoofdfunctie van de 
zuigkamer is, wordt zuiging de secundaire functie. Nochtans 
die secundaire functie is zoowel voor den tandarts als voor 
den patient een hoogst aangenaam kenmerk en dat dit van 
zeer veel nut is voor den patient bij zijn eerste kennismaking 
met het gebit, zal wel niemand tegenspreken. 

En toch de duurzame hoedanigheden van deze kamer zijn 
in hooge mate afhankelijk zoowel van de dikte er van als van 
het omgevend weefsel. 

We weten wel dat het weefsel in de kamer geraakt en zoo 
ze ondiep is die geheel zal vullen, en al is ze zelfs zeer 
diep het resultaat hetzelfde zal zijn. Dientengevolge is het 
goed blijven zitten en het nut van het gebit geheel afhankelijk 
van het goed sluiten en articulatie. Verder geloof ik dat de 
voornaamste voorwaarden waaraan een geheel bovengebit 
moet voldoen, zijn : 

ro Onberispelijk aansluiten van het gebit op alle plaatsen 
20 Nauwkeurige articulatie. 
3o Een zuiver geconstrueerde zuigkamer. 

ZUIGKAMERS AANBEVOLEN. 

Door Prof. O. A. Weiss, Universiteit. van Minnesota. 

Ik heb geen zuigkamer, misschien een of twee gevallen 
uitgezonderd, in den loop van verscheidene jaren gemaakt, 
evenmin de laatste drie jaren in onze kliniek. 

Als middel om de platen vast te doen zitten acht ik door 
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het gebruik van zuigkamers hoegenaamd niets gewonnen wat 
niet op andere wijze te bereiken zou zijn. In verreweg de 
meeste gevallen die ik onder behandeling had, waar platen 
met zuigkamers werden gedragen, werd vooreerst een onge-
zonde toestand bevonden van het slijmvlies dat met de zuig-
kamer in aanraking kwam en hetwelk deze dermate vulde 
dat er feitelijk geen luchtledig bestond. 

Mijn waarneming heeft mij geleerd, dat met het verdwijnen 
van de zuigkamers de soms voorkomende ontsteking ten-
gevolge van caoutchouc niet optrad. 

In plaats van op zuigkamers legde ik mij eenvoudig toe 
op goede aansluiting van de plaat, met opheffing van druk 
op den harden rug: van het verh°melte en een matige toe- 
neming van druk op de zachte deelen 	weerszijden. 

Verlangt men vaster zitten, dan langs dien weg te 
verkrijgen is, dan kan men dit bevorderen door een klein 
rond ruggetje te maken op het binnenvlak van de plaat 
nabij haar rand. Ten einde de drukking van de plaat langs 
den harden rug te verminderen, bevind ik het best, twee 
a', drie laagjes tinfoelie. No. 6o op het gips te leggen. Zoo-
doende krijgt men een meer gelijkmatige verlichting dan 
door het model af te krabben. 

Men zal opmerken dat ik hier een term heb gebezigd 
welke niet in onze leerboeken voorkomt. Al onze boeken 
bevatten zulke breed-opgezette beschrijvingen van de opper- 
vlakte van platen dat ik het absoluut noodig achtte met 
korte duidelijke termen voor mijn klas te komen en bediende 
mij, sinds drie, vier jaar van het adjectief „maxillair", ten einde 
die oppervlakte van de plaat aan te duiden welke op de maxilla 
rust. Liever was mij het woord „maxillair" dan alveolair, 
omdat wij in geval van een bovenplaat die zien rusten op 
het verhemelte evengoed als op den processus alveolaris, en 
daar de verhemelte-beenderen kunnen beschouwd worden 
als deel uit te maken van de bovenkaak, scheen mij de. 
term „maxillair" toe het best de beteekenis uit te drukken 

Is misschien de term niet juist de gewenschte, hij is toch 
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ongeveer de eenige die er op te vinden is, nl. een eenvoudige, 
universeele term, toepasselijk zoowel voor onder- als bovengebit. 

Verder wordt de term „linguaal" gewoonlijk gebruikt ter 
aanduiding van de oppervlakte bij de tong, welke eveneens 
kan gelden zoowel voor boven- als voor ondergebit en drukt 
een beslist idee uit. Tot er eens beter termen gevonden worden, 
is in een lang gevoelde behoefte bij het spreken of schrijven 
over de, oppervlakten van platen, tenminste door deze termen 
voorzien. 

ZUIGKAMERS NUTTELOOS. 

Door Dr. L. P. Haskell, Chicago, Ill. 

In minstens z5 jaar heb ik hoegenaamd geen gebruik 
gemaakt van zuigkamers in geheele gebitten, uitgezonderd 
in tijdelijke gebitten, wanneer de plaat het tandvleesch niet 
kan overkappen. Nu bedient men zich van rubber, gouden 
of zilveren platen, om het even ot het verhemelte vlak of 
hoog, hard of zacht is. Ook hiermee moet men bij het 
vervaardigen van platen rekening houden. 

ik ga uit van de theorie, dat terwijl ieder tandarts weet 
dat het centrum van het verhemelte hard is, toch nog 
de meesten schijnen te vergeten dat 't het eenige deel 
van de bovenkaak is dat nooit verandert. De processus 
alveolaris is, wat iedereen weet, aan verandering onder-
hevig. In caoutchouc zijn, in tachtig van de honderd 
gevallen, duizenden gemaakt zonder rug of is enkel een 
buigbare rug gelaten. Bij metaal heeft eenige verandering 
plaats, maar niet te vergelijken bij caoutchouc. Dit zijn 
stellige feiten, die ik in den loop van 55 jaar dat ik kunst-
gebitten maak, heb opgemerkt. 

Nu is het, tenzij voorzorg is genomen, louter een quaestie 
van tijd dat de plaat rust en gaat schommelen over het harde 
centrum. Zoo er een zuigkamer is, gaan de voor- en achter-
randen dragen en de plaat schommelt, 

Hoe dat te verhelpen ? Maak eenvoudig een verhooging 
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over dit harde centrum, bestaande in een dun laagje was, 
tot ongeveer den rand van den processus en dóorloopende 
tot op een kwart duim van den achterrand der plaat, de 
randen rondom gelijk gemaakt met het model. Dit is de 
eenige verandering die ik aan een model maak, uitgezonderd , 
zoo noodig, tusschen de condyles, _waarbij ik omstreeks 1/4  duim 
in het centrum vrijlaat. 

De harde gesteldheid van het verhemelte vindt men in 99 
van de I 0 monden. In één percent is het zacht. Maak 
in zulke gevallen geen verandering, maar laat de plaat overal 
nauw aan het verhemelte sluiten. 

Deze of gene zal misschien vragen : „Wordt uw verhooging 
niet feitelijk een zuigkamer?" 

Ik antwoord : neen ; de plaat zal er mee of er zonder vast-
blijven, mits ze niet op de harde oppervlakte rust. Ge krijgt 
geen resultaat van een zuigkamer, tenzij ze zuiver afgeronde 
randen heeft die tegen het slijmvlies drukken. 

Bij caoutchouc gebitten maak ik de „RELIEF" *) in de plaat 
bij het afwerken, of het kan in het afgietsel gemaakt worden. Bij 
metalen platen is beter de „relief" op het model te plaatsen, 
daar men dan zekerder van zijn werk is dan door den afdruk 
af te krabben. 

Een paar woorden over methoden welke ik volg, hoofdza-
kelijk als waarborg voor. het goede sluiten, waaruit goede 
adhaesie voortvloeit. 

Gipsafdruk, Babbith metaalgietsel en een plaat zoo hoog als 
maar gedragen kan worden, altijd ter hoogte van de hoektanden 
en zoo ver achter in het verhemelte als mogelijk is, gewoonlijk 
zoo ongeveer op één lijn met de basis van de condyles. 

Mijn collectie modellen bevat een verscheidenheid van 
toestanden groot genoeg om een algemeen overzicht te krijgen ; 
over sommige hebben vele tandartsen hun verbazing te kennen 
gegeven dat de patienten de platen konden dragen. 

*) Haskell bedoelt met het woord „relief" eene oppervlakkig uit-
holling in de gehemelte plaat. 

N. v. D. VERT. . 
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Bij wijze van voorbeeld noem ik twee typische modellen, 
die, oppervlakkig beschouwd, op elkander gelijken en toch in 
één belangrijk opzicht geheel van elkaar verschillen. 

Het eene model, dat een toestand van de kaak laat zien 
zoo ongeschikt mogelijk om een gebit te dragen, toont 99 
percent van de bovenkaak, een hardheid gelijkstaande met 
die van het palatinaal oppervlak, die een „relief" behoeft 
of een laagje was, om het schommelen op de plaat tegen te 
gaan, waar een week gedeelte bestaat, of vroeg of laat een 
terugwijking van den processus alveolaris. 

In dit geval is de rug buigzaam, alleen niet aan de rechter-
zijde, waar hij hard is, het gevolg van het wegnemen van 
been in geval van necrosis. Hier plaatste ik een „relief'. 

Bij het passen der plaat en het aandrukken niet den vinger 
bemerkte ik dat ik haar niet kon verplaatsen zonder instru-
ment en de patient vertelde mij achttien maanden later dat 
hij vaak vergat  dat hij kunsttanden droeg, terwijl vroeger 
reeds zes gebitten mislukt waren. 

Het tweede stelt een percent van de monden voor, waar 
het palatinale vlak zacht is, met veelal een gleufje in het 
midden. In die gevallen maakt men de plaat nauwkeurig 
aansluitend aan elk deel van het verhemelte. 

In casu vervaardigde ik een gouden plaat in ver-
binding met caoutchouc. De adhaesie was zeer sterk. De 
patient was beroepsspreker en vertrok reeds een paar dagen 
na het plaatsen. Drie maanden later kwam hij mij in dank 
mededeelen dat het gebit een volmaakt succes was. Even-
wel heb ik in zulke gevallen mij beter bevonden bij caoutchouc. 

Het derde wijst op een eigenaardig soort van gevallen, 
waarvan ik er in menigte had: een abnormalen groei namelijk 
van het verhemelte-been. Alsdan is een „relief" van het groot-
ste belang, omdat, indien de plaat er op rust, er stellig irritatie 
uit volgt. Nimmer heb ik echter moeielijkheid gehad om goede 
adhaesie te verkrijgen, mits ik zorgde dat de plaat ver genoeg 
naar achteren liep om op het slijmvlies te kunnen rusten. 
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EEN PLEIDOOI VOOR ZUIGKAMERS. 

Door Prof. W. B. Finney, 7andheelkundige College van 
Baltimore. 

Gedurende de laatste 25 jaar heb ik geen geheel boven. 
gebit gemaakt (ik bedoel een plaat die het harde verhemelte 
bedekt) waarin ik de drukking op dat punt niet ophief ot 
verlichtte. 

Ik wensch te constateeren dat het onmogelijk is een plaat 
eenigermate dragelijk op den duur te doen vastzitten, tenzij 
bijzondere voorzorg in acht wordt genomen. Mijn middel 
om de drukking te verhelpen, is gewoonlijk de zuigkamer. 

Items of Interest Jan. 19oI. 	 D. V. 


