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De Pulpa. L 

Over den belangrijksten factor die ons conserveerend 
werk compliceert, den toestand van de pulpa, heb ik 
tot dusverre gezwegen, en het is eenigszins aarzelend 
dat ik heden de pen opneem om U over dit thema te 
schrijven ; immers, theoretisch zal ik U, die pas de 
leerzalen der hoogeschool hebt verlaten, geen nieuws 
kunnen brengen, en praktisch zullen mijn beschouwin-
gen, die door velen gelezen worden, zeker door niet 
weinigen sterk worden afgekeurd, daar op dit gebied 
de opvattingen van de practici zeer van elkaar afwijken. 
Toch waag ik het onderwerp ter sprake te brengen, 
daar ik U wensch te behoeden voor drie noodlottige 
fouten, waarin de beginnende tandarts gevaar loopt te 
vervallen, namelijk onderschatting van de belangrijkheid 
der zaak, te vergedreven conservativisme en experimen-
teeren met methodes en medicamenten. 

Het succes van de conserveerende tandheelkunde en 
haar aanzien bij het publiek baseert zich op de moderne 
pulpabehandeling. Dat men door vulling carieuze tanden 
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behoudt, was reeds voor honderd jaren bekend, en men 
zou zich heel goed kunnen voorstellen dat de mecha-
nische en chemische hulpmiddelen, boormachine, coffer-
dam, cohaesief goud, amalgaam en phosphaat-cement, 
eventueel ook toen al bekend waren geweest en het 
maken van goede vullingen hadden mogelijk gemaakt. 
Toch zouden deze hulpmiddelen noch voor tandarts 
noch voor patient voldoende zijn geweest, daar de meest 
urgente gevallen, de diep carieuze, pijnlijke, pulpazieke 
tanden, moesten worden opgegeven wegens onbekend-
heid met de antiseptische pulpabehandeling. Evenals 
de groote chirurgie, is ook ons vak onbegrensde dank-
baarheid verschuldigd aan de pioniers van de antisepsis 
en asepsis, Lister en zijn school, Witzel, Miller, enz. 
Zij hebben het mogelijk gemaakt dat wij pulpa- en 
periostzieke tanden kunnen conserveeren, en deze kennis 
verheft ons boven de empirici van toen en heden. Zij 
legt ons de verplichting op haar toe te passen ook 
waar zulks moeite kost, in het belang van den goeden 
naam van de conserveerende tandheelkunde. Meen niet 
dat gij uwen plicht hebt gedaan als op de me e s t e 
vullingen maar geen pijn volgt, zoolang gij nog p e r-
c e n t en mislukkingen hebt, die door nauwkeuriger 
behandeling hadden kunnen voorkomen worden, en 
wantrouw de handelwijze van tandheelkundigen (?) die 
uit lichtvaardige gemakzucht aan een of ander nieuw 
reclamemiddel de voorkeur geven boven erkende weten-
schappelijke methodes, omdat dezen moeilijk en tijd-
roovend zijn. De moderne tandarts moet in dit opzicht 
offers aan tijd en moeite brengen, ook waar de patient 
niet in staat is dezen behoorlijk te vergoeden, hij moet 
dit doen opdat de patienten inzien, dat wij van onze 
zaak zeker zijn en dat de dikwijls — en niet ten on- 
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rechte — verspreidde bewering, „dat plombeeren niet 
helpt, dat er pijn en verzweringen op volgen," uit-
sluitend betrekking heeft op het werk van onkundigen. 
De vergoeding voor onze moeite gewordt ons doordat 
ons werk zoodoende als betrouwbaar bekend, en de 
praktijk hierdoor grooter en lukratiever wordt. 

In de tweede plaats wil ik u waarschuwen tegen te 
ver gedreven conservativisme, wat het leven van de 
pulpa betreft. Het overkappen van een ontblootte pulpa 
komt hoe langer hoe meer in discrediet en zeer terecht, 
maar de beginner is, volgens mijn inzicht, in dit opzicht 
over het algemeen nog al optimistisch. Mijn betoog 
moge u er aan herinneren dat gij niet pulpa 's,  
maar voor het gebruik geschikte tan-
den hebt te conserveeren. 

Eindelijk vindt men bij jonge tandartsen de neiging, 
de gebruikelijke methodes en medicamenten door nieu-
wen, en dezen soms gauw weer door anderen te ver-
vangen, als dezen luidruchtig en schijnbaar wetenschap-
pelijk als verbeteringen worden aanbevolen. Wanneer 
gij u teleurstellingen wilt besparen, moet ge het expe-
rimenteeren aan anderen overlaten, aan klinieken bijv., 
en nieuwe middelen eerst dan aanwenden nadat een 
jarenlang gebruik ze werkelijk als verbetering heeft doen 
kennen. De patient die zich aan u toevertrouwt, mag 
met recht verwachten dat gij hem niet als „proefdier" 
behandelt 

De histologische toestand. De grens tus-
schen het levende weefsel van de pulpa en de levenlooze 
omgeving is bij den onbeschadigden tand daar gelegen 
waar tandbeen en email elkaar aanraken, daar de in 
het tandbeen dringende uitloopers van de odontoblasten 
als een bestanddeel van de levende pulpa moeten wor- 
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den beschouwd. Een indringen van (gistings-) zuren, 
microörganismen of instrumenten in het tandbeen be-
duidt daarom al een laesie van de pulpa. Het is on-
waarschijnlijk, en niet te bewijzen, dat de tandbeen-
fibrillen in staat zijn het door een dergelijke laesie 
vernietigde protoplasma te regenereeren. De onder-
vinding leert echter dat een laesie van de uitloopers 
der odontoblasten — de tandbeenfibrillen — niet de 
vernietiging van de odontoblasten ten gevolge heeft, 
maar dat er ergens in den loop van het dunne pro-
toplasmadraadje een soort van litteekenvorming moet 
plaats hebben, die in levend tandbeen bijv. aan het 
voortdringen van microörganismen weerstand biedt. Deze 
„litteekenvorming" maakt het ons mogelijk op levend, 
met instrumenten doorgesneden tandbeen — dus m. a. w. 
op de wonden van de tandbeenfibrillen — onze vullingen 
te leggen. Het zou uiterst interessant zijn het heelings-
proces van de odontoblasten uitloopers microskopisch 
te kunnen aanschouwen en leeren kennen; dit is echter 
een zeer moeilijk probleem. De moderne histologische 
onderzoekingen hebben bewezen dat de cel niet een 
amorph protoplasmahoopje is, maar een morphologisch 
element, met een gecompliceerden bouw, en dat de 
structuurelementen van de cel een groote rol spelen bij 
de vitale processen. Ook het protoplasma van de 
tandbeenfibril kan, geen amorphe pap zijn, zijn levens-
functien, het deponeeren van kalkzouten en het geleiden 
van prikkels, maken een fijnen morphologischen bouw 
waarschijnlijk. De buitengewone moeilijkheden van het 
microskopisch onderzoek der tandbeenfibrillen zullen 
de waarneming van de plasma-structuur nog wel lang 
beletten. De reactie van de odontoblasten op den 
carieuzen prikkel uit zich volgens Walkhoff in de eerste 
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plaats in liet vormen van „Ersatzdentin" langs het 
betreffende gedeelte der wand aan de pulpaholte, voorts 
in het deponeeren van kalkzouten in de tandbeen-
kanaaltjes, wier lumen allengs minder wordt, tot het 
geheel verkalkt is. Het aangetastte gedeelte van het 
tandbeen wordt hierdoor transparant, en buiten de 
transparante zone vindt men een laag troebel tandbeen, 
waarin de tandbeenkanaaltjes abnormaal ruim, en met 
onregelmatige korreltjes aangevuld zijn. Walkhoff meent 
dat de uitloopers van de odontoblasten, die hier den 
strijd om het bestaan tegen de uitwendige aanvallen 
voeren, aan het tandbeen kalkzouten onttrekken, om. 
dezen meer centraalwaarts te deponeeren, dat dus het 
troebel worden van deze tandbeenzone een vitaal proces 
is. Herhalen zich de prikkels gedurende langeren tijd, 
dan worden de betroffen odontoblastem deels in het 
„Ersatzdentin" ingesloten, deels vernietigd, waardoor 
ook de fibrillen hun levensfunctien verliezen. Het bind-
weefsel van de pulpa reageert op lang herhaalde prikkels 
door vorming van dentikels. 

Gij moet u deze toestanden voor oogen houden om 
in te zien, van welken aard de invloed is welk uw dage-
lijks werk, het vullen van tanden, met gezonde pulpa 
op de pulpa heeft. Door boor of excavator hebt gij in 
de levende tandbeenfibrillen versche wonden gemaakt; 
door het uitdroogen zijn de uiteinden van de fibrillen 
wat ingekrompen, van de wanden teruggetrokken, dit 
zal echter wel slechts tijdelijk zijn, daar de odonto• 
blasten het onttrokken water waarschijnlijk weer kunnen 
toevoeren. Cauteriseerende desinfectiemiddelen, op het 
tandbeen gebracht, uiten hun gewone werking op pro-
toplasma, de meesten dringen niet diep in de fibrillen 
door, maar vormen een oppervlakkige etskorst. Wordt 
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cohaesief goud op de wonden van de fibrillen gelegd, 
dan verwekt de vulling slechts thermische prikkels. 
Goed adhaereerende guttapercha prikkelt de doorge-
sneden fibrillen in 't geheel niet. Phosphaat-cement 
geeft b ij het • i n b r e n g en een sterken chemischen 
prikkel, door het phosphoorzuur; de ondervinding leert 
dat de odontoblasten dezen prikkel gauw te boven komen, 
tenzij de fibrillen zeer kort zijn en de 
vulling dus nabij de pulpa komt te liggen ; in dit geval 
volgt niet zelden de dood van odontoblasten en pulp a, 
vooral bij jeugdige personen met groote pulpa en ruime 
dentinkanaaltjes. Fletchers artificial dentine schijnt slechts 
kort en zeer oppervlakkig te prikkelen. Dat de hooge 
temperatuur van week gemaakte guttapercha, de lage 
van aangemengd cement of Fletcher, een oogenblik 
wordt waargenomen door de odontoblasten, spreekt van 
zelf, maar dit heeft geen nadeelige gevolgen. Tin en 
tin-goud verwekken alleen een thermischen prikkel, veel 
geringer dan cohaesief goud. Alle amalgamen irriteeren 
de openliggende fibrillen door thermische insulten, iets 
minder dan goud ; zij laten voorts het indringen van 
sucundaire caries — zij het ook slechts in geringe 
mate — langs de niet sluitende randen toe en geven 
daardoor gelegenheid aan chemische prikkels (gistings-
zuren) en septische insulten, om de odontoblasten-uit-
loopers aan te tasten. De onder de vulling ontstaande 
metaalverbindingen, zwavelzilver en zwavelkoper, die in 
de d o o d e tandbeenkanaaltjes dringen en daar het 
tandbeen verkleuren, zijn chemisch. te indifferent, om 
het protoplasma van de l e v en d e fibril diep te kun-
nen aantasten. Amalgaam-cement prikkelt de fibrillen 
bij het inbrengen gelijk cement ; het is een slechter 
warmtegeleider dan amalgaam, • een betere dan cement ; 
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daar het adhaereert aan liet tandbeen, is er geen ge-
legenheid tot vorming van zwavelzilver, het verkleurt 
daarom den tand niet behalve waar het door dun glazuur 
doorschemert. 

Uit het voorafgegane kunt ge gemakkelijk de gevolg-
trekkingen maken : Vul geen cohaesief goud op korte 
tandbeenfibrillen, vooral bij kinderen, zonder isoleerende 
bekleeding met cement. Leg geen phosphaatcement op 
zeer korte, ruime tandbeenfibrillen — d. i. dicht bij de 
pulpa van niet volwassenen — tenzij gij het proto-
plasma van de fibrillen door een niet prikkelende laag 
— van Fletcher, kurk, papier, asbest, guttapercha — 
tegen den invloed van het phosphorzuur hebt beschut. 
Maak geen amalgaamvulling in levende tanden op de 
onbedekte wonden van de tandbeenfibrillen, maar ge-
bruik steeds een isoleerlaag van amalgaam-cement, 
cement, gutta-percha of Fletcher, waardoor men tevens 
de verkleuring voorkomt. Ook cement-amalgaam eischt 
dicht bij de pulpa een isoleerlaag. Getroost u de kleine 
moeite om liever te veel dan te weinig te „isoleeren", 
dan zullen uwe patienten verschoond blijven van de 
geenszins aangename herinneringen aan uw werk, die 
anders bij mondspoelen en drinken bij hen zouden op-
gewekt worden. De permanente isoleerlagen verdienen 
de voorkeur boven het cauteriseeren van de fibrillen-
wondjes met chloorzink, wat steeds pijnlijk is, minder 
goed isoleert en soms den dood van de pulpa ten 
gevolge heeft. 

Het behoud van de pulpa is afhankelijk van 
de vraag of zij al dan niet geïnfecteerd is, en of gij 
zeker kunt zijn haar vrij van infectie te houden. Om 
later te verklaren redenen raad ik u af te trachten een 
eenmaal geïnfecteerde pulpa te conserveeren. Waar is 
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nu de grens, zult gij vragen, wanneer kunnen wij zeker 
zijn de pulpa een intectievrij leven te waarborgen? 
Weer moeten wij trachten ons den histologischen toe-
stand" duidelijk voor te stellen. Caviteiten die bij het 
eten aan mechanische, chemische en thermische insulten 
direct blootstaan kunnen aanleiding geven dat in de 
pulpa door deze prikkels een irritatie-hyperaemie en 
hyperaesthesie onstaat, v o or dat de infectie tot het 
weefsel van de pulpa is doorgedrongen. Deze irritatie 
hyperaemie gaat, als de caviteit lege artis gevuld is, 
als dus de pulpa niet meer geirriteerd wordt, geheel 
terug, er volgt volkomen genezing, restitutio ad integrum. 
Geheel anders is het verloop waar de caviteit eenigszins 
beschut is voor directe insulten ; in dit geval ontstaat 
er in de pulpa geen dergelijke reactie voordat de in-
fectie haar bei eikt heeft. Wel reageeren de odontoblasten 
op de prikkels van hun door de caries gelaedeerde 
fibrillen door sterkere vorming van tandbeen maar het 
bindweefsel van de pulpa blijft normaal. Natuurlijk kan 
in gevallen die wel niet aan kauwinsulten, maar aan 
thermische prikkels blootstaan, bij v. halscaviteiten van 
praemolaren en molaren, hyperaemie zonder infectie en 
vooral hyperaesthesie ontstaan. Maar in de goed be-
schutte caviteiten, bijv. approximale, ook centrale met 
kleine opening, neemt de verweeking en infectie van 
het tandbeen haar verloop tot zij de pulpa bereikt, 
zonder dat de pulpa met een hyperaemie of hyper-
aesthesie op den carieuzen prikkel reageert. Dit is 
geenszins verwonderlijk, want de eenige prikkels die 
het weefsel van de pulpa d. w. z. de fibrillen, in dit 
geval bereiken kunnen, de chemischen en parasitairen 
van het cariesproces zijn van te geringe intensiteit om 
meer dan de direct aangetaste odontoblasten te irriteeren. 
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Eerst als de ontkalking van het tandbeen en de ver-
nietiging van zijn organisch substraat door microörga-
nismen, de oppervlakte van de pulpa bereikt heeft, 
wordt deze tot den ongelijken strijd gedwongen en 
reageert zij met de ontoereikende haar ten dienste 
staande vitale afweerprocessen op den prikkel die wij 
infectie noemen. Het is waarschijnlijk dat het gezonde 
bindweefsel van de pulpa in staat is om een relatief 
gering aantal microörganismen, die door de kanalen 
van nekrotisch geworden odontoblasten-uitloopers haar 
bereikt hebben, onschadelijk te maken, zoolang het 
tandbeen op de bewuste plaats nog niet geheel ont-
kalkt en verteerd is. Voorts leert de ondervinding dat 
bij acute caries een pulpa onder sterk ontkalkt maar 
nog levend en niet vergaan tandbeen gezond kan blijven, 
als men in staat is het infectieus verval van het tand-
been te stuiten. Maar als het tandbeen tot 
aan de pulpakamer ontkalkt en tegelijk 
zoover geinfecteerd is, dan is een in-
fectie van de pulpa onvermijdelijk. Che-
mische prikkels, veroorzaakt door de vitale processen 
van de microörganismen en de ontleding van het tand-
been, tasten haar bindweefsel aan en verminderen haar 
weerstandsvermogen tegen bacterien en micrococcen. 
Het gevolg is irritatie hyperaemie, lokale ontsteking 
en niet zelden abcesvorming. De infectie-hyperaemie en 
ontsteking kan subjectief (en objectief) worden waar-
genomen door minutenlang aanhoudende pijn na spoelen 
met koud water bij niet geexponeerde (goed beschutte) 
caviteiten. De ontsteking uit z"ICh ook spontaan door 
een gevoel van „trekken" in den tand, en eindelijk 
door spontane pijn, bijv. 's nachts; het laatste duidt 
reeds op een begin van abcesvorming, vooral als er 
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koorts bij optreedt, en als de tand ook gevoelig wordt 
voor warmte. Ik acht het niet overbodig U deze wel-
bekende symptomen hier te herhalen, daar zij moeten 
dienen om de grens van conserveerend optreden tegen-
over de pulpa te bepalen. Ik spreek het doodsvonnis 
uit over een pulpa met irritatie hyperaemie door infectie, 
en natuurlijk over een pulpa met infectie-ontsteking en 
abscesvorming. Hetzelfde oordeel vel ik over een 
gezonde, door excavator of boor tot bloedens geraakte 
pulpa. Dit oordeel zal misschien wat streng luiden in 
onzen tijd, die op heelkundig gebied tot verregaand 
conservatisme overhelt. Maar  wij moeten tanden, 
niet pulpa's conserveeren, en juist door 
het beperken van dubieuze pulpacon-
serveerii,gen meen ik in deze behouder 
à o u t r a n c e te zij n. De plaatselijke omstandigheden 
maken de genezing van een geinfecteerde pulpa uiterst 
moeilijk, en wij zijn niet in staat dezen zoo te veran-
deren dat een genezing met zekerheid volgt. Vier fac-
toren staan hier het genezingsproces in den weg. In 
de eerste plaats het ingesloten zijn in de steenharde pulpa-
kamer. Daar de zwelling, de imbibeering van het bind-
weefsel met serum etc., een normale reactie op den 
infectieuzen prikkel is, mogen wij aannemen, dat zij 
een aandeel heeft in den strijd van het weefsel tegen 
de infectie, in de genezing. Het oedeem is bij de pulpa 
onmogelijk, en een ruim openleggen van de geirriteerde 
plaats door den excavator is maar een gebrekkig en 
meestal noodlottig hulpmiddel. De circulatie van het 
bloed (dat bij den strijd tegen de microörganismen een 
zoo groote rol speelt) — wordt belemmerd door de 
drukkende spanning van het ontstoken vast opgesloten 
weefsel (die men kan waarnemen bij het openen van 
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een pulpa met acute ontsteking, door het uitpuilen van 
het hoogroode pulpaweefsel door de opening). In de 
tweede plaats is een loozing van het wondsecreet naar 
buiten zeer moeilijk. Sluit gij de carieuze holte af, dan 
behoort het antiseptisch verband dikwijls vernieuwd te 
worden, tot volkomen genezing van de pulpa. Blijft 
echter de carieuze holte open, dan kan wel het 
wondsecreet wegvloeien, maar dan komt er geen 
einde aan de infectie van uit de mondholte. Een 
draineerbuis, die alleen afvoer toelaat, is bij de ge-
ringe afmeting van het object niet aan te wenden. 
De derde moeilijkheid is het ontbreken van lymphvaten 
in de pulpa, waardoor een reiniging van het terrein 
van den strijd tusschen leucocyten en microorganismen 
belemmerd wordt. De vierde, en praktisch wellicht 
grootste hinderpaal voor een duurzame genezing van 
de pulpa is de moeilijkheid, om de omgeving van het 
betrokken pulpaweefsel duurzaam vrij van infectie te 
houden. Een totale sterilisatie van den min of meer 
geinfecteerden inhoud van alle naburige tandbeenka-
naaltjes is wel moeilijk uitvoerbaar zonder middelen 
die ook de vitaliteit van de pulpa bedreigen. Neemt 
gij dit alles in aanmerking, dan behoeft gij u waar-
lijk niet te verwonderen dat de proeven om geirri-
teerde of ontblootte pulpa's te behouden door over-
kapping, zoo vaak mislukken ; en dat doen z ij, ook 
bij de schijnbaar gunstigste gevallen, ook onder de 
handen van de bekwaamste tandartsen. Om hiervan 
doordrongen te zijn, moet men op een jarenlange 
ondervinding in een drukke praktijk steunen; de be-
ginner is in dit opzicht te optimistisch, daar de mis-
lukkingen zich niet zoo spoedig doen gevoelen. In de 
meeste goed behandelde gevallen van pulpaoverkapping 
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duurt het 3 — 6 maanden en langer, voordat zich 
opnieuw ontstekingsverschijnselen voordoen, en de pa-
tient is bij een mislukking allicht geneigd het ver-
trouwen in den jongen tandarts te verliezen en hem 
niet meer op te zoeken. Wellicht zult gij menigmaal 
bij het exponeeren van een niet ontstoken pulpa het 
jammer vinden haar op te offeren, of wel tegen het vele 
werk opzien dat dit offer eischt. Maar is het verlies 
wel zoo groot? Geenszins, want een goed behandelde 
pulpalooze tand doet volkomen de z el fd e dien-
sten als een met levende pulpa. En het vele werk is 
zeker goed besteed, als gij in aanmerking neemt, dat 
het uw renommée integer houdt, en het vertrouwen 
in de conserveerende tandheelkunde bij het publiek 
hierdoor wordt bevestigd, Als er van 5 overkappin-
gen 4 met goeden uitslag bekroond word°n en er slechts 
één mislukt -- in werkelijkheid is de verhouding slechter 
dan omgekeerd, — dan zal de pijn van de pulpitis, 
de koorts en zwelling van de osti:is, de verkleuring, 
het losworden, enz. van dit eene slachtoffer van uw 
optimisme uwen naam veel meer kwaad doen dan de 
gelukte overkappingen hem goed doen. Onze sterkte 
tegenover de knoeiers ligt juist daarin dat wij onze 
prognose met z e k e r h e i d kunnen stellen ; door beslist 
optreden, gevolgd door succes, winnen wij voor ons 
en onze wetenschap vertrouwen. Die zekerheid kan 
de pulpaoverkapping niet geven, en daarom raad ik U 
in haar plaats een andere methode te stellen, de pul-
extirpatie, die w e 1 zeker succes geeft. 

Het pulp a-1 i t t e e k e n. Tegen een onherstel-
baar substantieverlies sluit het bindweefsel zich af door 
vorming van een litteeken. Ook de pulpa die een ge-
deelte van haar weefsel verloren heeft, moet de open 
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wond door een litteeken afsluiten. Dit litteeken mag 
geen microörganismen, abscessen of necrotisch weefsel 
in den torso van de pulpa opsluiten, en het mag noch 
aan chemische noch septische prikkels van buiten bloot-
staan, evenmin mag er eenige drukking op litteeken 
of pulpa-rudiment worden uitgeoefend. Eindelijk moet 
het zoo gunstig mogelijk gelegen zijn, wat de bloed 
en lymphvaten betreft, in een omgeving die door haar 
rijkdom aan vaten bij event. irritatie de genezingsfac-
toren van het organisme tot hun recht laten komen. 
Als gij het met deze voorwaarden eens zijt, dan zult 
gij ook tot die gevolgtrekking moeten komen dat d e 
gunstigste plaats voor het pulpa-lit-
teeken bij den apex van den wortel, of 
zoo dicht mogelijk bij den apex, is ge-
legen. Als de levende pulpa bij den apex is afge-
gescheurd, en door wortelvulling een indringen van 
infectie voor goed is buitengesloten, dan volgt zeer 
gemakkelijk litteekenvorming en wel aan een plaats 
waar de wond zoo klein mogelijk is, waar zij steunt 
op een basis van bloed- en lymphvatenrijk weefsel, 
dat zelfs in staat is een niet te intensieve infectie weer-
stand te bieden. De ondervinding van vele jaren, van 
eenige decenniën zelfs, leert dan ook, dat, als de 
extirpatie gelukt en het foramen apicale aseptisch is 
afgesloten, nooit pericementitis volgt, dat de tand, als 
de kroon mechanisch is hersteld, precies dezelfde func-
tiën blijft verrichten als een intacte tand. Een schitte-
rend bewijs hiervoor leveren ons de voor 20 en 30 
jaren door first class operateurs ingezette pivottanden 
die thans nog geheel gezonde wortels vertoonen. De 
door alle operateurs als betrouwbaarste methode erkende 
totaal-extirpatie zoude dan ook steeds toegepast worden, 



96 	BRIEVEN OVER CONSERVEERENDE TANDHEELB:IINDE. 

en men zoude naar geen andere methode zoeken, 
wanneer niet de extirpatie en wortelvulling zoo vaak 
erg moeielijk en soms mechanisch onneógelijk waren. 
Er bestaat een geleidelijke overgang, wat de moeilijk-
heid van extirpatie en wortelvulling betreft, tusschen 
de eenvoudige ronde pulpa's van de bovenste centrale 
incisiven en de buccale wortelpulpa's van bovenste 
tweede of derde neolaren bijv. De bekwaamheid, het 
geduld, „die Gewissenhaftigkeit" van den operateur zijn 
de factoren die bepalen hoever, tot in welke gevallen, 
hij de erkend beste methode trouw blijft, of wel een 

surrogaat zoekt in een gemakkelijker methode. 
Het conserveeren van ee.n pulpa-stomp. 

De methode om een gedeelte van een geinfecteerde, 
ontstoken, met acid: arsenicosum behandelde of gezonde 
maar opengelegde en gewonde pulpa te conserveeren, 
kan nooit absolute zekerheid geven dat de 
stomp vrij blijft van reactie verschijnselen, en dat infectie 
van het wortelvlies voor goed is voorkomen. I)e kans 
zoude het gunstigst zijn bij een niet geinfecteerde, 
mechanisch blootgelegde pulpa, die onmiddellijk aan 
den bodem der kroon-pulpaholte scherp is afgesneden, 
en onder een niet irriteerend aseptisch verband tijd 
heeft een normaal bindweefsel-litteeken te vormen. 
Doch zelfs hier kunnen (gesteld dat alles uitstekend 
is afgeloopen, en een genezing per primam intentionem 
is gevolgd) de in hun rust gestoorde formatieve ele-
menten van de pulpa, de odontoblasten, op den onge-
wonen prikkel door dentikelvorming reageeren, wat in 
enkele gevallen aanleiding kan geven tot neuralgieën, 
Maar dit daargelaten, ais wij steeds een no r m aal 

l i t t e e k e n over een gezonden stomp konden ver-
krijgen, dan zoude deze amputatie wat den uitslag 
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betreft niet zoo veel ten achter staan bij de totaal-
extirpatie, als zij dit feitelijk doet. Moge de totaal-
extirpatie soms al moeilijk zijn, het verkrijgen van een 
normaal bindweefsel-litteeken op een pulpa stomp die 
voor infectie gespaard zal blijven, is in de meeste ge-
vallen die zich in de praktijk voordoen even moeilijk 

uitvoerbaar, - als onzeker. 	Reeds bij de infectie- 
irritatie dringen microörganismen door tot in cle wortel-
pulpa. Bij pulpitis kunnen al spoedig kleine abscessen 
in de wortelpulpa ontstaan. De necrose van het pulpa-
weefsel die op applicatie van acid. arren. volgt, is van 
zeer verschillenden aard bij de verschillende patienten, 
zij  maakt het weefsel niet zelden geschikt tot een 
snellen ondergang door microörganismen. Verschillende 
soorten van microörganismen vernietigen het weefsel 
niet met gelijke snelheid en intensiteit, en de juist 
prevaleerende soort bepaalt het lot van het gecauteri-
seerd weefsel. Maar ook het organisme, zijn weer-
standsvermogen tegen infectie, komt hierbij in aanmer-
king, en dit varieert sterk door constitutioneele toe-
standen en ziekten, ook de leeftijd spreekt een woordje 
mede. Het is trouwens overbekend dat de eene mensch 
beter „geneesvleesch" heeft dan de andere, en dat bijv. 
anaemie en typhus in dit opzicht geen gunstige pro-
gnose beloven. Gij ziet dat er, behalve onze behan-
deling, nog verscheidene factoren zijn die het lot van den 
pulpastomp mede helpen bepalen, en gij zult dus, om te 
beletten dat deze factoren op het succes van uw werk 
invloed hebben, goed doen het conserveeren van een 
pulpastomp zooveel mogelijk te vermijden, en te beper-
ken tot die gevallen waar een extirpatie onmogelijk is. 

Moet er nu een gedeelte van de pulpa in den wortel 
blijven zitten, beproef dan niet een normaal litteeken 
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aan de oppervlakte te verwekken — zulks zoude alleen 
bij bepaald infectievrije pulpae onder gunstige omstan• 
digheden gelukken — maar tracht de pulpastomp met 
een sterk en blijvend desinficiens te impregneeren, en 
laat dan aan de natuur over wat zij er van wil maken. 
Maar vergeet nooit den patient er op te wijzen dat de 
tand in den eersten tijd gevoelig zal zijn voor aanra-
king en op het twijfelachtige van de prognose. De 
necrose van het pulpaweefsel door arsenicum, en even-
zoo het impregneeren met het desinficiens, heeft niet in 
ieder geval de de goede eigenschap om juist tot den apex 
van den wortel door te dringen, in het eene geval blijft 
een gedeelte van den pulpastomp jarenlang leven, in het, 
andere geval dringt de chemische werking van arsenicum 
en desinficiens door tot liet wortelvlies en het becnmerg,. 
een periodontitis opwekkende, die evenwel gewoonlijk 
spoedig overgaat. Sublimaat en thymol schijnen voor 
liet impregneeren van den pulpastomp de beste resul-
taten op te leveren, terwijl de formalin-praeparaten, die 
tegenwoordig sterk aangeprezen worden, nog door eenige 
jaren van ondervinding hun waarde moeten bewijzen. 

De wortelkanaalvulling. Als het steeds 
mogelijk was de pulpa precies aan het foramen apicale 
af te scheuren, dan zoude een methode, die ons in staat 
stelt het foramen apicale hermetisch af te sluiten, aan 
alle eischee voldoen ; dan behoefden wij ons verder 
om den inhoud van de wortelkanalen niet te bekom-
nieren, daar na deze afsluiting een infectie van de 
wortelvlies van uit de kanalen onmogelijk zoude zijn 
De feitelijke toestand is echter veel moeielijker, en wij 
zijn genoodzaakt methodes toe te passen, die met ver-
schillende mogelijkheden en bezwaren rekening houden. 

Alvorens hierop in te gaan, wensch ik met klem 
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er aan te herinneren, dat het succes niet zoo zeer 
afhankelijk is van hetgeen gij in de wor-
telkanalen stopt, maar van hetgeen gij 
in de kanalen achterlaat. Hoe meer gij het 
ideaal — de totaal-extirpatie — nabijkomt, hoe minder 
pulpaweefsel gij achterlaat, des te kleiner is het ge-
vaar voor septisch worden van de pulparesten en 
consecutieve periodontitis. Terwijl bij een amputatie 
direct onder de kroonpulpa de kans groot is dat er 
talrijke microörganismen, kleine abscessen en dentikels 
in de wortelpulpa achterb:ijven die een duurzame 
desinfectie bemoeilijken, en ook bij event, septisch worden 
de hoeveelheid van het infectieus materiaal niet zonder 
invloed kan zijn op de intensiteit der infectie van het 
wortelvlies en op het weerstandsvermogen van de pul-
paresten mogen wij aannemen, dat een bij de extirpatie 
achtergebleven kort eindje van•de wortelpulpa wegeras 
zijn afstand van den infectie-haard relatief aseptisch is, 
dat het wegens de nabijheid van het vaatrijke beenmerg, 
groote kansen heeft voor sepsis gespaard te blijven, 
en, mocht dit niet gelukken, dat wortelvlies en been-
merg de geringe hoeveelheid infectieus materiaal kunnen 
meester worden. Beproef dus steeds, zoo weinig mo-
gelijk van de pulpa in de kanalen achter te laten. 

Bij een goed gelukte pulpaextirpatie zoude theore-
tisch een vulling van de wortelkanalen bijna overbodig 
zijn. Als het kleine wondje aan den apex dat door 
afscheuren van de pulpa is ontstaan, door litteeken-
vorming genezen is, dan mag men verwachten, dat de 
toestand normaal blijft, ook al bevindt er zich in het 
wortelkanaal niets dan lucht. Maar behalve dat de 
pulpaextirpatie niet steeds op zulk een ideale wijze 
gelukt, zijn er nog andere omstandigheden, die een 
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vulling van het wortelkanaal wenschelijk maken. In 
het leege kanaal km van uit het afscheurwondje 
wondserum indringen, en een eventueele infectie van 
dit wondserum, hetzij van uit de carieuze holte, het-
zij door de bloedcirculatie, kan voor wortelhuid en tand 
noodlottige gevolgen hebben. Bij jeugdige personen 
met een groot foramen apicale, is een woekering van 
het bindweefsel in ledige wortelkanalen mogelijk, maar 
geenszins wenschelijk. Eindelijk kan, bij leegblijven 
van de kanalen, tengevolge van event, nieuwe pene-
treerende caries een infectie de wortelhuid bereiken. Gij 
zult mij daarom wel toegeven, dat het niet gewenscht 
is om de kanalen leeg (met lucht gevuld) te laten of 
met een vergankelijken (door verdampen of osmose 
den wortel verlatenden) vloeistof te vullen. Maar waar-
mede moeten ze dan gevuld worden? 
: Een ideale wortelvulling die in alle gevallen zeker 
goede resultaten geFft bestaat er niet en zal er wel 
nooit bestaan. Als wij die gevallen buiten beschouwing 
laten, waar reeds verettering of gangreen van de pulpa 
aanwezig was, en ons beperken tot die gevallen waar 
de pulpa althans aan den apex nog levend is, en na 
extirpatie bloedt, dan moeten wij aan het wortelvul-
materiaal volgende eischen stellen. 

i. Het moet het kanaal geheel opvullen, dus geen 
indringen van vocht of bindweefsel van uit den apex, 
noch infectie van uit een carieuzen haard, toelaten. 

2. Het mag het pulpa-scheurwondje niet irriteeren, 
maar moet zoo mogelijk de normale litteekenvorming 
bevorderen. 

3. Het moet niet alleen aseptisch zijn, maar zelfs 
desinfecteerend werken op eventueele in het kanaal 
teruggelaten restjes van pulpaweefsel. 
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4. Het moet resistent genoeg zijn om, bijv. bij een 
groot for. apicale, niet door het bindweefsel geresorbeerd 
te worden. 

5. Het mag, als het bij het inbrengen door het 
for. apicale in den alveolus geperst wordt, het weefsel 
niet prikkelen, maar moet dan geresorbeerd worden 
tot aan den apex. 

6. Het mag den wortel niet verkleuren. 
7. Het moet gemakkelijk, ook in nauwe en kromme 

kanalen, kunnen geappliceerd worden. 
8. Het moet, zoo noodig, gemakkelijk verwijderd 

kunnen worden. 
Gij zult al gauw zien, dat deze eischen, die zich 

gedeeltelijk tegenspreken, onmogelijk in één materiaal 
vereenigd kunnen zijn. Gij zult dus uw materiaal moeten 
kiezen, al naar gelang van de eischen, die in elk bij-
zonder geval van het grootste belang zijn. Gij kunt 
de gevallen in drie kategorien verdeelen. 

I. De extirpatie van de pulpa is tot aan den apex 
toe in eens goed gelukt, het foramen apicale is niet 
zeer groot. Tijdens de extirpatie is de pulpaholte gevuld 
met 5 pCt carbol, na extirpatie, stelping van de bloeding, 
uitdroogen van het kanaal met op oude extirpatoren 
gedraaide watten, eerst met alkohol, dan droog, voorts 
vulling van de pulpakamer met chloropercha (in chloro-
form opgeloste guttapercha) of met een etherische olie 
die guttapercha oplost, of met eukalyptol, inpompen 
van deze vloeistof in het kanaal, niet behulp van een 
met weinig watten omwikkelde pulpanaald, eindelijk 
inbrengen van een guttapercha nervicanal-point, naar 
schatting liefst iets dunner dan het lumen van het kanaal, 
dan uitdroogen van de kroonpulpakamer, en aanpersen 
van een weinig Hillstopping, met een eenigzins natten 
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wattentampon, eindelijk nogmaals droogmaken er. glad-
maken met een heeten kogelstopper. Het aanpersen 
van Hil'stopping moet onmiddelijk gestaakt worden als 
de patient, door knippen met de oogen, laat blijken 
dat vloeistof of guttapercha op het pulpawondje drukt. 
Het kanaal is thans aangevuld met een kern van gutta-
percha omgeven door een halfzachte, niet irriteerende, 
niet door resorptie noch osmose vergankelijke massa. 
Door een veelvoudige toepassing heeft deze me-
thode bewezen betrouwbare en duurzame resultaten 
opteleveren. 

II. Het foramen apica'e is bijzonder groot, bijv. bij 
kinderen, en bij derde moralen van volwassenen. Na 
extirpatie onder streng aseptische caute 
1 e n en uitdroogen, opvullen van de kanalen met eene 
pap, bereid uit jodoform of orthoform, event, met bij-
voeging van een niet irriteerend poeder (zinkoxyde, 
krijt) en een desinfecteerende vloeistof, die de wond 
niet prikkelt, bijv. slappe thymoloplossing; afsluiting 
van de kroonpulpaholte met phosphaat cement. 

III. De pulpaextirpatie is niet geheel gelukt, er 
moet wat pulpaweefsel in de kanalen achtergelaten 
worden. Wortelkanaalvulling als bij II, 
maar met een st e r k e desinfecteerende vloeistof, thy-
mol, sublimaat of chloorzinkoplossing. Daar deze ge-
vallen steeds nauwe wortelkanalen betreffen, is de irritatie 
door de etsende werking van deze middelen, maar 
zelden intensief en. langdurig. 

Over de praktische toepassing van de in dezen brief 
beschreven methodes, zal ik Uwe attentie voor een 
volgenden brief vragen. 


