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M. H. 

Op een gebied waar men tot staving eener meening afhankelijk 
is van toevallige waarnemingen, waar dus het nemen van 
proeven geheel is buitengesloten, doet men verstandig geduldig te 
wachten totdat nieuwe waarnemingen eene gestelde hypothese 
komen bevestigen of weerspreken. — Ik meen heden in de 
gelegenheid te zijn u op een paar feiten te wijzen, die groote 
waarde hebben voor de stelling, dat Hutchinson'sche tanden 
eene aanduiding zouden zijn eener beginnende reductie. 

Ik zal deze gelegenheid tevens gebruiken om den Heeren 
Grevers en Witthaus het antwoord te geven dat ik hun 
nog schuldig ben op hunne opmerkingen over mijne destijds 
gehouden voordracht. 1) 

De Heer G. wijst er in de eerste plaats op, dat het hem een 
genoegen is geweest, dat door mij is gewezen op het nut van 
de studie van ontogenie en phylogenie voor de tandheelkundigen. — 
De Heer G. heeft in mijn stukje blijkbaar meer gelezen dan 
er in staat, want daarvan heb ik geen woord gerept. Dan zegt 
hij, dat de ontogenie meer licht zou verschaffen dan de phylo-
genie. Het woord phylogenie heb ik in mijn opstel slechts 
tweemaal gebruikt, toen ik mij de vraag stelde of het atrophi-
eeren van den middelsten divertikel van I. 1. s. niet is een 
phylogenetisch proces, en waar Prof. Co p e de reductie van 
I. 2. s. van phylogenetischen aard beschouwt. Naar mijne be-
scheidene meening heeft de ontogenie daar weinig mede te 
maken, vooral daar wij op dat punt nog tamelijk in het onzekere 
verkeeren. Bovendien geldt het hier niet de vraag hoe de tubercula 
ontstaan, doch hoe zij verdwijnen. Wanneer ik evenwel eene 
uitdrukking voor het proces heb gebezigd, die door C o p e, 

1) Zie Handelingen v. h. Ned. Tan dh. Gen. Serie III bldz. 115 en volg. 
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R o s e n b e r g en zoo vele anderen gebruikt wordt, dan geloof 
ik wel op, den goeden weg te zijn, en zou de aanmerking van 
den Heer G. meer genoemden autoriteiten dan mij gelden — 
Dezelfde opmerking moet ik maken waar de Heer G. zegt dat 
ik zou aannemen, dat ons gebit in oer-tijden 5 Incisivi ter weers-
zijde zoude hebben geteld. Niet ik, doch Prof. R o s e n b e r g 
alweder ;is, na veelvuldige onderzoekingen, tot die uitspraak 
gekomen. In • mijn opstel deel ik alléén mede de resultaten der 
beschouwingen van Prof. Ho s e n b e r g. 

Waar de. Heer G. in mijn stukje , gelezen heeft, of waaruit 
hij opmaakt, dat ik een aanhanger ben van de tuberkel theorie, 
is mij raadselachtig. Ik heb mij alléén de volgende vraag gesteld : 

I. 2. s. wordt gereduceerd; dat is buiten kwestie. Het verdwijnen 
van dien tand gaat niet plotseling, doch vertoont vele overgangs-
stadia, van een langzamerhand kleiner worden tot het aannemen 
van den conusvorm, die dan weder allengs kleinere dimensiën 
aanneemt om ten slotte geheel te verdwijnen. Waar wij dus zien 
dat tanden, die aan de reductie onderhevig zijn, den conusvorm 
aannemen, mag men ook concludeeren dat de zoogenaamde 
overtollige tanden, die ook den conusvorm vertoonen, geredu-
ceerde tanden en wel gereduceerde Incisivi zijn, m. a. w. atavismen. 

De stelling dat de Oer•mensch meer dan twee Incisivi zou hebben 
gehad wordt hierdoor, met vrij groote zekerheid, bewezen. 

Nu vermoed ik dat de conusvorm van I. 2. bepaald wordt 
door het verdwijnen van den middelsten divertikel en coalescentie 
der beide zijdelingsche. De beschouwing van dien conusvorm, 
die aan de linguaalvlakte bol is, en de vergelijking met de zooge-
naamde overtollige, eigenlijk atavistische tanden, heeft mij daar-
toe gebracht. Nu vertoont de Hutchinsonsche tand (I. 1. s.) ook 
eene atrophie van den middelsten divertikel, en daarom stel ik 
de vraag of dit niet de eerste aanduiding eener beginnende 
reductie is, en dat te eer, omdat gereduceerde I. 2 zoo dikwerf, 
ook door Hutchinson, nevens zoog; luëtische tanden zijn waar-
genomen? — Dat is de eenige kwestie. 
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De Heer G. meent dat de ontogenie afdoende tegen de juist-
heid mijner theorie pleit en haalt daarbij aan, dat het glazuur- 
orgaan den vorm van den toekomstigen tand bepaalt. Voor de 
molaren zouden aan het glazuur-orgaan secundaire uitbochtingen 
komen, hetgeen, altijd volgens den Heer G., met de Incisivi 
niet plaats zou vinden, bij welke tanden, in de dentine, geen 
enkele aanduiding zou worden gezien eener splitsing in twee of 
meer kegels. De Heer G. heeft er blijkbaar de werken van 
íl2 ü h 1 r e it e r, .B la c k, e. a. niet op nagezien, noch Incisivi 
doorgezaagd, anders had hij zich niet aan deze uitspraak ge-
waagd. Het is inderdaad de dentine waar het glazuur zich 
als het ware om mouleert, en de glazuur divertikels aan de 
Incisivi, en de glazuurtuberkels aan de molaren, zijn af-

. spiegelingen van de dentine, die wederom een vergroot beeld 
der pulpae vertoonen. 

De fig. 1, 2 en 3 kunnen dat nog nader aanwijzen. In fig. 3 
ziet men bovendien aan de gecalcificeerde dentine zeer duidelijk 
de drie divertikels van de oorspronkelijke pulpa. 

Het ernstiger bezwaar van den Heer G r e v e r s, waar hij er 
op wijst dat reductie, door welke oorzaak ook tot stand gekomen, 
-- ik zou het hier adaptatie noemen — een physiologisch proces is, 
is, geloof ik, juist in overeenstemming met wat ik beweer, nl. dat de 
zoogen. Hutchinsonsche tand niet is een pathologisch substraat 
doch een physiologisch verschijnsel. 

Wat ik bedoeld heb met de uitspraak, dat de zoölogen en 
biologen der toekomst deze kwestie zullen hebben uit te maken, 
is, dunkt mij, vrij duidelijk. Daar tal van waarnemingen noodig 
zullen zijn, en dat nog wel door goed geschoolde onderzoekers 
verricht, om door het verzamelen en vergelijken van een groot 
aantal nauwkeurige afgietsels eene uitspraak te kunnen doen, en dat 
alles in verband met intredende pathologische toestanden, en voor 
zooverre ik weet, het aantal derzulken schaarsch is, kan eerst 
in de verre toekomst de juistheid mijner hypothese of be- 
vestigd of, als onjuist, ter zijde gesteld worden. 
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De reductie van I. 2. besprekende vraagt de Heer G. of het 

niet logischer zou zijn, zoo men de beide uitwendige diverticula 
zag verdwijnen? Die opmerking schijnt mij zeer juist toe; doch 

daar wij ons hier alleen moeten houden aan hetgeen de waar 

nemingen ons leeren, en onze logica zich eerst daarnaar zal 

hebben te richten, kan de objectie van den Heer G. alléén worden 

gerefuteerd zoo wij I. 2. s. kunnen vertoonen die kleiner 

worden, nog geen conusvorm hebben aangenomen, doch eene 

inkeping in het midden vertoonen. Nu heb ik langen tijd naar 
zulke Incisivi gezocht, ze nu en dan inderdaad gezien, doch eerst 
onlangs was ik in de gelegenheid van drie personen afdrukken 
te verkrijgen, waar de inkeping aan de snijvlakte, bij kleiner 

wordende Incisivi, onwederlegbaar kan worden aangetoond. En 
nu strijdt het, dunkt mij, niet tegen de logica wanneer, zij het 
dan ook maar drie, goed geconstateerde waarnemingen als bewijs 

worden aangevoerd. (Zie fig. 4a, 4b, 5 en 6.) 
Het voornaamste bezwaar van den Heer W i t t. h a u s gold 

de omstandigheid dat ik I. 1. s., als Hutchinsonschen tand, laat 

reduceeren in analogie met I. 2. s. Doch dan, zegt de Heer W. 

zou eerst de distale divertikel van I. 2. s. moeten worden ge-
reduceerd en vervolgens de mesiale. Zoo dat inderdaad ge 

schiedde, dan zou men den eigenaardigen conusvorm niet ver-

krijgen met convex, doch met concaaf linguaalvlak. In fig. 4a, 

fig. 4 b, fig. 5 en fig. 6 zal, geloof ik, de meest sceptische 
waarnemer moeten erkennen dat, wat fig. 4 betreft, I. 2. s. s. 

(I. 2. s. d. is nog niet voldoende ontwikkeld om het van dezen tand 
reeds te kunnen waarnemen), in fig. 5, zoowel I. 2. s. s. als I. 2. s. d 

en in fig. 6 alléén I. 2. s. d., reductie van den middelsten diver-
tikel bestaat. Een stadium verder, en de beide zijdelingsche 

divertikels dier tanden zijn gecoalesceerd en de conusvorm is 

verkregen. 
Verder ziet collega W. — en dat is waarschijnlijk met alle 

waarnemers er van het geval, wellicht met Hutchinson zelf, — den 
Hutchinsonschen tand aan als eene email-hypoplasie. Ik kan mij 
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zeer goed voorstellen hoe men tot die meening is gekomen, daar, 

voor zooverre mij bekend, nog geen deskundige echte, gave 
Hutchinsonsche tanden tot onderzoek heeft kunnen bekomen. 

Vóór een drietal jaren ben ik in de gelegenheid geweest er 

een tweetal te bemachtigen. Het gold een meisje, 16 jaren oud, 
die zich aan ons Instituut aanmeldde met het verzoek hare 
twee voortanden, die zoo leelijk waren, te vervangen door kunst-

tanden. De afdruk van hare bovenkaak ziet men in fig. 7. Alle 
tanden waren overigens gaaf, alléén I. 1 s. s. en d. waren atrophisch 
en vertoonden den meest karakteristieken vorm van Hutchin-
sonsche tanden. Het meisje zelf is, volgens haar zeggen, volkomen 
gezond, doch is vroeger ziekelijk geweest en voor eene oogaan-

doening behandeld. Van de ooren heeft zij nooit last gehad. 
Van de familieleden kon ik, door bijzondere omstandigheden, 

niet te weten komen of die ooit aan syphilis hadden geleden. 
Intusschen is de mogelijkheid niet uitgesloten dat syphilis 

in het spel is. Aan haar verzoek om de beide Incisivi te 
verwijderen werd gereedelijk voldaan. Fig. 8 vertoont ons den 
sinker, fig. 9 en 10 den opengezaagden rechter Incisivus. Nu zien 
wij in fig. 9 dat de pulpa niet met drie divertikels eindigt, zooals 
in de figuren 1, 2 en 3, doch met twee. In fig. 10. is de pulpa nog 
aanwezig, terwijl wij die pulpa duidelijker kunnen waarnemen 

in fig. 11, waar het kroon gedeelte van den tand gemaskeerd is 

en de pulpa vrij uit de pulpaholte afhangt. Zij is door eene 
speld weggehouden. Aan deze afbeelding is onbetwistbaar te 

zien dat de pulpa slechts twee divertikels vertoont. 
Ik moet er collega W i t t h a u s verder op wijzen dat zijne 

'refutatie, met betrekking tot zijne uitspraak, dat men zou kunnen 
zeggen, dat wij vroeger slechts één Incisivus zouden hebben gehad 
en dat er, bij den mensch van heden, een tweede zou zijn bijge-
komen die dan den nog niet gedifferentieerden conusvorm zou 

bezitten, geheel in strijd is met alle waarnemingen op het ge-
bied dat wij thans bespreken. Hoe verklaart de Heer W. dan 
de gevallen waar drie Incisivi worden gevonden en waar blijft hij 
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met de zoogenaamde overtollige (atavistische) tanden? Zijne opmer-

king dient overigens meer te worden gericht aan het adres van 

C o p e, R o s e n b e r g, e. a. dan aan mij. Rosenberg zegt 

hierover: 
,,. ... Sicher wird man die gröszere Zahl von Zähnen in einer 

bestimmten Abtheilung einer zur Vergleichung benutzten Zahn- 
reihe als den Ausdruck primitiveren Verhaltens ansehen 

dürfen 	 Ueberall ist deutlich erkennbar, wie bei der Um- 
gestaltung des Zahnsystems die Reduktion einen auszerordent- 
lich wirksamen (wenn auch natürlich nicht den einzigen) Faktor 
abgiebt. Anhaltspunkte für die Annahme einer im Laufe phylo-
genetischer Entwicklung geschehenen Neuentstehung von Zahn-
individuen bei einigermaszen höher differenzirten Formen fehlen 

dagegen." 1) 
Ik zal mij nog een paar aanmerkingen veroorloven, naar aan-

leiding van de refutatie van collega W i t t hau s. Hij vraagt 
hoe het tandartsen mogelijk is bij een patient zekerheid te 

bekomen in hoeverre hij hereditaire syphilis heeft? Wanneer 

ik den heer W. onder het oog mag brengen dat dit voor den 

zeer ervaren medicus, specialist zelfs, die de teergevoeligheid 

zijner patienten niet behoeft te ontzien, dikwerf hoogst moeilijk, 

zooal niet onmogelijk is, dan zal hij licht begrijpen, dat de tand- 

arts in een nog moeilijker dilemma moet komen en dus zijne 

uitspraak, in hoeverre syphilis hereditaria al dan niet in het 

spel is, uiterst voorzichtig zal moeten worden gesteld. 

Dan moet ik er den Heer Wi t t haus op wijzen dat het geene 

hypothese van mij is dat het genus Homo meer dan 2 Incisivi 

heeft gehad. Zoo leert ons o. a. Charles  T o m e s 2) dat de 

zoölogen voor de mammalia als typische dentitie de formule 
3 	l 	4 	3 

C 1 pm 4 m 

1) Morphol. Jahrbuch XXII Bd. 3 Heft pag. 271. 

2) A Manual of Dental Anatomy, human and comparative by Charles 
Tomes. Fifth Edition, hldz. 853. 
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algemeen hebben aangenomen, en dat zullen zij wel op goede 
gronden hebben gedaan. 

Wanneer nu herhaaldelijk nog drie Incisivi bij den mensch 
worden gevonden, dan heeft men vooral met het oog op de 
zoo vaak voorkomende overtollige tanden in het Os incisivum, 
om het nog eens te herhalen, alleszins recht om, nu wij thans 
slechts 2 Incisivi bezitten, dit een reductie toestand te noemen. 

De heer G r e v e r s repliceert hierop als volgt : 
Hoewel mijn naam herhaaldelijk door den geachten spreker 

is genoemd en ik daardoor eenigermate verplicht zoude zijn tot 
antwoorden, geef ik er de voorkeur aan niet verder in debat te 
treden, doch mij alleen de opmerking te veroorloven dat; tegen-
over de namen C o p e en R o s e n b e r g, door spreker genoemd 

• tot steun van zijne hypothese, andere gesteld kunnen wouden, 
die, de een meer, de ander minder, afwijken van die hypothese 
n.l. die van Leche, Kukenthal, Röse, Schwalbe, en 
Chs. T o m e s, en de leden er aan te herinneren, dat elke tand (en 
kies) zijn oorsprong heeft in één glazuur- en één dentine-kiem. 

Ten slotte, dat het verdwijnen van den z.g. middelsten conus 
(verkeerdelijk door den heer Dentz divertikel genoemd) der Inci-
sivi, evenzoogoed zoo niet beter, verklaard kan worden door aante-
nemen, dat glazuur en dentine niet gelijkelijk over de geheele 
breedte van den tand wordt gevormd, doch dat de vitri- en 
dentificatie in één of meer centra plaatsgrijpt en verder, in ver-
band met het gezegde : „Het is inderdaad de dentine waar het 
glazuur zich als het ware om mouleert," den heer Dentz  
dringend aan te bevelen het volgende aandachtig te lezen. 
,,Ueber die Ausdehnung des Schmelzorganes und die Bedeutung 
tür die Zahnbildung" von Dr. A. v. Brunn, Professor in Rostock" 
voorkomende in Arch. f. Mikrosk. Anat. Bd. 29 p. 367 en v.v 

De heer Witt ha u s wenscht slechts op twee punten Dr. Dent z 
in het kort te antwoorden. Dat men bij de bovenste laterale Incisiri 
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zoo zelden misvorming of ontbreken van een der buitenste tubercula 

(of diverticula) zou vinden moet ik tegenspreken; een ontbreken 

van het distale tuberculum komt zoo veelvuldig voor, dat de 
fabrikanten van kunsttanden bovenste laterale Incisivi verkoopgin, 

die deze misvorming bezitten. De mogelijkheid van eene ver-
meerdering van het aantal Incisivi of van het schommelen 

van het aantal om een gemiddeld, acht Dr. D e n t z denk-
beeldig, daar volgens Prof. R o s e n b e r g bij den mensch 

elke phylogenetische verandering van het aantal der tanden 

eerie vermindering moet zijn. Maar hoe is dan het volstrekt. 

niet zelden voorkomen van een vierde molaar te verklaren, 

een tand die normaliter bij de zoogdieren niet gevonden wordt ?' 

Een atavisme zou op reptielachtige voorouders moeten terug-

slaan. Dit is onwaarschijnlijk, terwijl een spontane variatie van 
het getal, bij organen van nagenoeg gelijken bouw, niets onge-

woons is. 
Aan den Heer G r e v e r s antwoordt Dr. D e n t z, dat het 

hem voorkomt dat de Heer G., hij de kwestie die thans besproken 
wordt, feiten en hypothesen ter sprake brengt — trouwens alge-
meen bekend — die ter zake niet afdoen. De zaak komt hierop. 
neder : I. 2. s. wordt gereduceerd. Hoe geschiedt dat, m.a.w. hoe 
komt de conusvorm tot stand ? Voor zoo verre hij weet is daar nog 
niet op gewezen. Fig. 4. 5 en 6 kunnen ons dat leeren en wijzen 
duidelijk op het verdwijnen van den middelsten divertikel. Bij 
den Hutchinsonschen tand is de middelste divertikel evenzeer 
verdwenen. Ergo, kan ook bij I. 1. s. de eerste aanduiding eenei 
reductie aanwezig zijn. 

Voorts geeft spr. toe dat het beter is den term conus voor 
divertikel te gebruiken. Alléén wil hij den Heer G r e v e r s voor-
stellen dat evenzeer te doen, daar ook hij een paar malen in zijn stuk 
het woord divertikel heeft ter neer geschreven (zie „Handelingen 
v. h. Ned. Tandh. Gen." III Serie blz. 118 Regel 3 en 
5 v. o.) 

Den Heer Wit  t h a u s beantwoordende, zegt Dr. Den t z 
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zich niet te kunnen herinneren, dat hij gezegd zou hebben dat 

bij I. 2. s. de distale tuberkel zoo zelden ontbreekt. Integendeel 
wijst hij er zijnen leerlingen steeds op, dat die vormverandering 

dikwerf aanleiding geeft tot eene verwarring met C. s. — Wat 
de tweede opmerking van den Heer W i t t h a u s betreft komt 
het hem voor dat de aangehaalde woorden van Prof. R o s e n b e r g 

voldoende zijn. De kwestie van een M. 4. is nog niet opgehelderd, 

voor zoo verre hij weet. 
De heer M. de Boer houdt eene voordracht over „Principles 

and practice of filling teeth by C. N. J o h n s o n" (Iste gedeelte). 

De heer A n e m a is zoo welwillend eenige vullingen te toonen 
in zijn eigen mond vervaardigd door Johnson in Chicago. 

Ook vertoonde deze mond de eigenaardigheid van een over-

gebleven vaststaanden tweeden temporairen molaar inferior met 
een groote porseleinvulling op de kauwvlakte. 

De heer G r e v e r s had des heeren A n e m a's kaak te dier 
plaatse met X-stralen doorlicht, welke doorlichting hem in staat 
stelde op een cliché te laten zien, dat de wortels van boven-
vermelde temporaire molaar geresorbeerd waren en van den 

tweeden Praemolaar geen spoor te zien was. 
De heer G revers vertoont ook nog eenige zeer interessante 

dermoid-cysten uit het ovarium. Eén met haren en tanden, drie 
in getal; één met een tand van duidelijken praemolaar-vorm 
als 't ware in een beenen alveolus; eenige met slecht ont-
wikkelde tanden. 

Alle sprekers verwierven een kort woord van dank van den 

Voorzitter en een krachtig applaus van de vergadering, als hulde 
voor hunne bemoeiingen. 

Na deze Jaarvergadering vereenigden zich vele leden aan een 
gemeenschappelijken maaltijd. 
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Verklaring der Figuren. 

Fig. 1. (Vergr. —Jr). Doorgezaagde I. 1. s. Aan de snijvlakte zijn, 

_ door afslijting, geene, sporen van tubercula meer te. zien. 
:De pulpaholte vertoont de bekende drie diverticula. 

Fig. 2. (Vergr. - ).. 	Id. 	Id. 

Fig. 3. (Vergr.  ). Aan deze coupe is duidelijk te zien hoe de 

dentine den oorspronkelijken vorm der gedeeltelijk gecal-
cificeerde pulpa heeft behouden. 

Fig. 4. a. en b.  Labiale en lingua le vlakten van den boven-
mond van  een. kind 7 jaren oud. I. 2. s. s. vertoont, in 
het midden . der snijvlakte, eene duidelijke inkeping, 
wijzende op eene reductie van den middelsten pulpa-
divertikel, zoodat die tand (aan de linguaalvlakte waar te 
nemen) het beeld vertoont van uit twee coni te bestaan. 

Fig. 5. Bovenmond eener jonge dame ± 18 jaren oud. I. 2. 
s. s. en d, vertoonen beiden eene inkeping op de snij-
vlakte en verraden, door hunnen dwergvorm, eene be-
ginnende reductie. 

Fig. 6. Bovenmond van een heer ± 30 jaren oud. I. 2. s. d. 
is dwergvormig, op de snijvlakte ingekeept en uit twee 
coni bestaande. 

Fig.: 7. Bovenmond van. een schijnbaar gezond meisje, 16 jaren 
oud, met duidelijke Hutchinsonsche I. 1. s. s. en d. 

Fig. ,8.- Geëxtraheerde, I. 1. s. s. van Fig. 7. 
Fig. 9. . Doorgezaagde I. 1. s. d. van Fig. 7. zonder . en 
Fig.10. 	met de pulpa. 
Fig.11. Vrij uithangende pulpa van Fig. 9. Hieraan zijn alléén 

een mesiale en distale divertikel waar te nemen. — 



EEN-EN-ZESTIGSTE VERGADERING van het 

Nederlandseh Tandheelkundig Genootschap, 
gehouden op Woensdag 14 Maart 1901 in 
het Tandheelkundig Instituut te Utrecht. 

Ten H.30 opent de Voorzitter de vergadering. Aanwezig 
zijn de H.H.: G. W. Dentz, Hamer, J. E. Grevers, 
M. de Boer, Greeter, de Jonge Cohen, Witthaus, 
Dr. van der Hoeven, L. Frank, Pestman Koning, 
Coebergh, en arts J. de Waard, als gast. 

De notulen worden gelezen en na eenige wijzigingen goed-
gekeurd. 

Daarna verkrijgt de heer Frank het woord om te vragen 
welk nut het voorlezen der notulen heeft, als zij reeds in druk 
verschenen zijn? Men zou veel tijd kunnen besparen bij het na- 
laten daarvan. 

De heer Grevers gaat in op het idee door den heer Frank  

geopperd, nl. om het lezen der notulen in den vervolge achter-
wege te laten. Hij gaat hierin zoover mede, dat dit zeer goed 
mogelijk is, indien de leden maar- bijtijds de drukproeven ont-
vangen van hetgeen zij gesproken hebben. In ieder geval wenscht 
hij, dat op elke vergadering den leden gevraagd wordt of zij 
wenschen, dat de notulen gelezen worden. 

De Voorzitter brengt in rondvraag of de leden er vóór zijn, in 
principe, de notulen niet meer te lezen, maar dat toch altijd 
nog,, op elke vergadering, zal gevraagd worden of iemand de 
notulen geheel of gedeeltelijk wenscht te hooren. 

Bij stemming blijkt dit principe aangenomen. 
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Dr. van der Hoeven brengt hulde aan de spoedige uitgave der 
„Handelingen" Te meer omdat hij daardoor in staat gesteld is 

nu, a tête reposée, de weldoordachte openingsrede van den Voor-

zitter te lezen. Speciaal naar aanleiding van de zinsnede : „Daar 
het Genootschap steeds de grootste belangstefling heeft getoond 
in de onderwijskwestie, en gelukkig ook op resultaten kan wijzen 

van zijn raadgevingen en bemoeiingen, schijnt het me wenschelijk, 
op een der volgende vergaderingen, dit onderwerp in discussie 
te brengen, opdat we gezamenlijk middelen beramen, waardoor 

verbetering zou kunnen komen in dezen onhoudbaren toestand". 

Gaarne zou hij van het bestuur vernemen of er reeds plannen 
zijn beraamd, om in dien geest pogingen in 't werk te stellen. 

De Voorzitter zegt dat nog geen plannen zijn gemaakt door 
het Bestuur, maar dat hij juist in deze vergadering wilde voor-

stellen eene commissie te benoemen, belast met het onderzoek 
naar en het uitvoeren van middelen ter uitbreiding van het 

Tandheelkundig onderwijs aan de Rijks-Universiteit te Utrecht. 
Hij zegt dat, volgens het reglement, de Voorzitter het recht heeft 
eene commissie te benoemen doch hij wenscht gezamenlijk te 
bespreken, welke leden daarvoor in aanmerking komen. 

Als resultaat van eenige besprekingen worden als leden voor-

gesteld de heeren: dr. Becht, dr. Th. Dentz, J. E.Grevers, 

A. A. H. Hamer en dr. van der Hoeven. De drie laatste 

heeren nemen terstond de benoeming aan. Mochten de twee 
eerstgenoemde heeren, na aanschrijving van den Secretaris, de 
benoeming niet aanvaarden dan zullen de heer de Boer in plaats 
van dr. Dentz en de heer Witthaus in plaats van dr.Becht 
zitting nemen. 

De Voorzitter vraagt nu wat er gedaan moet worden tegenover 
de Eastern Counties Branch of the B. D. A. nu het gebleken is, 
dat slechts één lid zich heeft opgegeven om er heen te gaan. 

De heer G r e e t e r meent, dat dan dat ééne lid het Genoot- 

Handelingen van het N. T. G. 4e Serie. 2e afleveiing. Pag. 38. 
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schap maar moet vertegenwoordigen en deze officieele opdracht 
aan de Engelsche Vereeniging gemeld kan worden. 

De heer F r a n k, in casu het lid dat voornemens is te gaan, 
zegt, dat hij niet als vertegenwoordiger wenscht op te treden. 

Dr. van der H oe v en dunkt het toch niet zoo moeilijk iemand 
te vinden, die als afgevaardige wil gaan. Hij vindt het ook 

niet stootend, dat er weinig leden gaan; de invitatie moest 

reeds zoo vroeg aangenomen worden, dat niemand toen kon 

zeggen of hij kon gaan of niet. 
De heer de Boer vraagt of zijne herinneringen juist zijn 

als hij meent dat de Engelsche collega's vroeger de gasten 
zijn geweest van de beide Nederlandsche vereenigingen, in 

welk geval hij dan voorstelt om een afgevaardigde te benoemen, 
die beide vereenigingen vertegenwoordigt, terwijl hij liefst ook 

van beide vereenigingen lid moet zijn. Vooraf worde ook be-
sloten of de kas van het Genootschap eventueel eene bijdrage 

zal leveren in de reis- en verblijfkosten. 
Dr. van der Ho e v en stelt nu voor, om over het voorstel 

van den heer de Boer te stemmen. 

De vergadering keurt, na rondvraag, het voorstel om reis- en 
verblijfkosten te vergoeden goed. 

Na schriftelijke stemming over den persoon, die als afgevaar 
digde zal moeten gaan, blijkt de heer Wit  t h a u s het grootst 

aantal stemmen te hebben verkregen. 
Deze neemt na eenig aarzelen de benoeming aan. 

De heer de Jonge Cohen meent officieus te kunnen zeggen, 
dat de N. T. V. ook wel genegen zal zijn den heer W i t t ha us 

te verkiezen als afgevaardigde, nu deze benoemd is door het 
Genootschap. 

De Secretaris wordt belast de N. T. V. in dien zin aan te 
schrijven en tevens mede te deelen, dat het N. T. G. gaarne 
de gecombineerde vertegenwoordiging zou wenschen. 

De Bibliothecaris verkrijgt het woord om te melden, dat in 
de vorige Bestuursvergadering voorgesteld was de „Handelingen,' 
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welke nog over zijn van de verschillende seriën, te verspreiden 

onder belanghebbenden en wel gratis. Hij vermeldt daarna het 
aantal nog aanwezige exemplaren. 

Deze getallen zijn als volgt: 
lste Serie, lste  aflevering 139, 2de afl. 152, 3de afl. 141. 
2de Serie, lste  afl. 132, 250  afl. 142, 3de afl. 147, 4de afl. 1444 

5de a fl. 156. 
3de  Serie, lste  afl. 11 met, en 18 zonder plaat, 2de afl. 23, 

4de afl. 20. 

4de Serie lste  afl. 45, 2de afl. 45. 
De Voorzitter zegt, dat hoewel er eenige kosten aan verbonden 

zijn, er toch meer nut ligt in verspreiden dan in waardeloos 
laten liggen. 

De heer Wit thaus stelt voor er dan toch een begeleidend 
briefje bij te voegen, vermeldende de reden waarom men deze 

„Handelingen" ontvangt en een verzoek om op de volgende 
afleveringen in te teekenen. 

De heer de Boer zegt nog dat er toch eenige exemplaren 

moeten overblijven voor eventueel nieuw-aankomende leden. Hij 
meent dat eerst de tandartsen en studenten in de tandheelkunde 
in aanmerking komen en dan eerst andere belanghebbenden. 

Aldus wordt besloten tot verspreiding der „Handelingen" met 
begeleidend briefje en het overige aan de prudentie van den 
Bibliothecaris over te laten. 

De heer G r e v e rs wenscht nog iets aan te vullen omtrent 
het geval dat hij besprak in de Maart-vergadering van een 
„brandweerman". Het ongeval geschiedde op 11 Dec. 1900 en 
kwam eerst onder behandeling in het einde van Februari 1901. 1) 
Hij kan den leden mededeelen, dat patient in April als hersteld is 
ontslagen en de articulatie geheel tot het normale is teruggebracht. 

De Heer Wit thaus demonstreert nu een patient en deelt 
daaromtrent het volgende mede: 

1) Handelingen van het N. T. G. 4e Serie. 2e Aflevering Pag. 24. 
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. Vóór ruim twee maanden kwam bij mij een jongen van 
circa H jaar, die door tegen een muur te loopen I. 2. s. d. 
had losgestooten. Bij onderzoek bleek, dat de tand gefractu-
reerd was; de fractuurlijn was labiaalwaarts even door de gingiva 
bedekt, en liep palatinaalwaarts hooger op, tot 2/3 van den wortel. 
Na verwijdering van het kroonfragment bleek de breukvlakte 
zuiver te zijn; er waren geen splinters. De pulpa werd verwij-
derd en het foramen apicale aseptisch afgesloten; het gezwollen 
tandvleesch werd, na bepoedering met Orthoform, door een stevig 
aangedrukten tampon van Fletcher's cement verhinderd over het 
wortel-fragment te groeien. Het kroonfragment werd gezuiverd, 
snel gedroogd, en vervolgens in de kroonpulpaholte een platina-
iridiumstift bevestigd met een weinig phosphaat-cement. Daar 
de pulpaholte nog relatief groot was, was er niet veel uit te 
boren en was de richting van de stift van zelf aangegeven; deze 
stak in het kroonfragment gelijk bij een Logan-kroon en kwam 
er circa 6 m.m. uit te voorschijn. Na hard worden van het cement, 
werd het kroonfragment, om uitdrogen te voorkomen, tot den 
volgenden dag . in één procent Acid. phenyl. gelegd. 

Na verwijdering van den Fletcher-tampon bleken de twee 
fragmenten goed op elkaar • te passen en het conische stiftje 
eveneens goed in het weinig verruimde wortelkanaal. Na uit-
droging, bevestiging met phosphaat-cement. 

Ik stel U het patientje voor. Het cosmetisch resultaat is, 
zooals U ziet, volmaakt. De prognose voor het behoud is m.i. 
voornamelijk afhankelijk daarvan, of de wortel voldoende uit- 
gegroeid was, zoodat er geen resorptie plaats zal hebben. 

Eenigen tijd geleden had ik een dergelijk geval, waarbij de 
fractuurlijn echter 1/2 m.m. boven den tandvleeschrand verloopen-
de, zichtbaar was. Het werd op dezelfde wijze behandeld. 

De Voorzitter dankt den demonstrator voor dit zeer interes-
sante geval. 

De heer G r e v e r s verhaalt van een patient, die met een 
gefractureerden Incisivus bij hem kwam. De fractuur was 
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ontstaan door een stoot tegen een muur. De kroon was nog 

aan de gingiva bevestigd. Hij reponeerde en fixeerde de kroon 
en deze werd weder volkomen vast. Eenige jaren later werd 
patient, bij het stoeien, een hoofdkussen tegen den mond geworpen, 

waardoor de kroon van denzelfden Incisivus weer brak. Het bleek 
toen, dat de pulpa gedentificeerd en rondom de breuk callus 

aanwezig was. Toen viel aan reponeeren niet meer te denken. 

De Heer G r e e t e r verkrijgt nu het woord voor zijn „Demon-
stratie en voordracht over Gouden inlays". 

Ik begin M. H. met U er op te wijzen, dat, waar tegenwoordig 

het maken en plaatsen van verschillende soorten inlays zoozeer 
beoefend wordt ook het maken van gouden inlays, in de plaats 

van zeer groote massieve goudvullingen of porceleinen inlays, 
zeer zeker recht van bestaan heeft. 

Waar namelijk een groot gedeelte van een tand of kies door 
caries is verloren gegaan en de eigenaardige vorm van de 

caviteit (b.v. geringe diepte en zich uitstrekkende over twee of 
meer vlakten of zijden) geen non-cohaesieve goudvulling te 
maken toelaat, biedt eene cohaesieve goudvulling aan patient 
en operateur vaak zulke moeilijkheden en stelt het geduld 
en den „Ausdauer," vooral van den eerste, op zulk een 
zwaren proef, dat men dikwijls in beider oprecht belang beter 
doet zich tot het maken van een inlay te bepalen. Nu hebben 
de porceleinen (email-, glas-,) inlays wel een betere kleur, doch 
wanneer de caviteit ondiep is, zijn zij zwak en bersten zij gauw en 
wanneer de caviteit zich over meer dan één vlak uitstrekt, is 
het nemen van een afdruk of matrijs met goudfolie, verbazend 
moeilijk. In deze gevallen is een gouden inlay geïndiceerd en 
de gemakkelijkst denkbare metaalvulling. 

U de meegebrachte modellen demonstreerend, zal ik het maken 
van zulk een inlay beschrijven. 

Nadat de caviteit behoorlijk gepraepareerd is, als voor een 
goudvulling en de toegang tot de caviteit (ev. door separeeren) 
gemakkelijk is gemaakt, wordt de caviteit met Fletcher's cement 
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gevuld, de randen 1/2-1m.m. diep vrijlatend. Met Stent's massa 
of gips neemt men een afdruk van de caviteit en de onmiddelijke 
omgeving en laat den patient heengaan tot den volgenden 

dag. De afdruk wordt met gips volgegoten en op het nu 

verkregen positief model, met was, vorm en contour der te 

maken inlay geboetseerd. Met moldine en Melotte's metaal 
worden afdruk, matrix en patria gemaakt en uit 1/4 m.m. dik, 

minstens 20-karaats goudblad, in enkele minuten de inlay gestampt. 

Vroeger gebruikte ik Spence-metaal voor stamp en tegenvorm, 

doch daar dit moet worden ingegipst in een cuvette, is Melotte's 

outfit te verkiezen. 
De binnenzijde der verkregen inlay wordt van een of twee 

gouden bandringetjes voorzien (gesoldeerd), de buitenzijde gepolijst 

en het geheel nu met cement, b.v. VVeston's crown and bridge 

cement, in de caviteit in den mond bevestigd. 
Het verkrijgen van een contactpunt is voor laterale inlays, 

na behoorlijke separatie, gemakkelijk door het bol boetseeren 
der wasvulling. Strekt zich de caviteit ook over de masticale 
vlakte uit en is er een antagonist, dan kan men een boven-
model maken of direct in den mond met zachte was de inlay 
modelleeren, overeenkomstig de articulatie en daarna afdruk nemen. 

Nu toch eenmaal aan 't woord zijnde, neemt spreker de ge-

legenheid te baat den vergaderden collega's eenige proeven te 
laten zien van porceleinen tandvleesch aan gewone vlakke tanden 
aangebakken, welke resultaten verkregen waren met de Gum-

Enamel der Dental Manufg. Comp. te Londen. Ook om blok-
tanden en continuous gum te maken zijn de Mineral Bodies 
van dit huis, ofschoon behoorende tot de z. g. Low-fusing, 
blijkens vertoonde specimina, zeer goed te gebruiken. 

De Voorzitter dankt Spreker voor zijne mededeelingen. 
De heer G r e v e r s deelt eene methode mede, voor solide gouden 

inlegstukken. Hij neemt een atdruk van was der caviteit en 
laat, wanneer het een inlegstuk aan de kauwvlakte betreft, 
den mond sluiten en verkrijgt zoodoende een juisten afdruk. 
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De was-afdruk wordt nu ingesloten in asbest met gips; zoodra 
dit hard geworden is, wordt het bestreken met olie of vaseline 
en een contra-afdruk vervaardigd eveneens van asbest en gips. 
Zoodra de contra-afdruk hard geworden is, worden de modellen 
gescheiden, de was verwijderd. Nu smelt men goudafval (wat 
wij allen hebben van het vulgoud) in den ondersten gips-afdruk. 
Zoodra het goud gesmolten is drukt men met kracht den boven-
gips-afdruk op de gesmolten massa goud, waardoor wij een 
juisten vorm in goud van de caviteit bezitten. Wanneer men 
nu het overtollige goud wegneemt en de „plug" verder nog 
bijwerkt, zoo dat noodig is, dan heeft men alleen nog deze 
„plug" met dun-aangemaakt cement in de caviteit te bevestigen. 

De heer D e .T o n g e Cohen vraagt, of Spreker, evenals hij, 
onmiddellijk met moldine-massa een afdruk van de caviteit neemt 

De heer G r e e ter zegt, dat hij eerst met Stent's-massa een 
afdruk van de caviteit neemt en deze met gips afgiet en dan 
met was de caviteit opvult om de toekomstige contour te maken. 

De heer Pest man Koning vraagt of het metaal van 1/4. 
rn. m. dikte, dat de heer G r e e t e r gebruikt, niet te snel afslijt? 

Spreker antwoordt dat het in de praktijk voldoende sterk 
blijkt en men ook tusschen twee moldine-afdrukken geen dikker 
metaal zuiver kan perssen. 

De heer De Boer verkrijgt nu het woord voor het tweede 
deel van zijn voordracht over „Principles and practice of filling 
teeth by Dr. C. N. Johnson". 

Principles and Practise of Filling Teeth 
BY 

C. N. JOHNSON. 

INLEIDING. 

Daar wij nog niet in staat zijn de chaunosis, dit -zoo beruchte 
en gevreesde proces, hetwelk dikwerf zeer onaangename gevolgen 
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meebrengt, te voorkomen, moeten wij zoeken naar ;de beste 
middelen om het te genezen, d. w. z. om het tot staan te brengen. 
Als op een zeker vlak van een tand de chaunosis optreedt, 
moeten wij nauwkeurig nagaan onder welke conditiën dit ge-
schiedt en, bij het herstel, die omstandigheden zóó wijzigen, dat 
zij voor 't vervolg dáár ter plaatse niet meer zal ontstaan. 

Te veel practici vullen er maar op los, zonder rekening te 
houden met de grondbeginselen, waarop elke behandeling moet 
berusten en zonder verband te zoeken tusschen oorzaak en gevolg. 
Fouten en gebreken zal ieder wel eens in zijn werk gezien 
hebben, maar wij moeten er, als wij ze ontdekken, leering uit 
trekken. Als wij een gebrek constateeren van ons zelf of van 
een collega, dan dienen wij ons af te vragen, wat de reden of 
oorzaak ervan is ; dan alleen zijn wij in staat om . het met goed 
gevolg te verhelpen. Daardoor wordt de duur eener behandeling 
verlengd. Schrijver maakt in 't geheel geen aanspraak op oor-
spronkelijkheid bij de beschouwingen over conservatieve tand-
heelkunde; maar hij wil ons wenken geven, die tot verbetering 
onzer methoden kunnen leiden en doet dat door nadruk te 
leggen en duidelijk 't licht te laten vallen op de resultaten, die 
de besten onzer professie bereikt hebben. Zoo komt hij tot het 
systematiseeren en daarop wordt hier en daar nadruk vereischt. 
Dat is schrijvers doel. Hij wil de opeenvolgende studiën van 

behandeling der voorkomende gevallen duidelijk aangeven 
en hier en daar uitweiden over de techniek van het onderwerp. 
Het is moeilijk voor iedereen regels voor te schrijven, wat aan-
gaat keuze en gebruik der instrumenten, hoewel dit veel invloed 
heeft op de resultaten der behandeling; persoonlijke voorkeur 
en de verschillende eigenschappen onzer patienten staan daarvoor 
in den weg. Sommige onderwerpen zich gewillig aan hand-
instrumenten, terwijl andere de boormachine prefereeren en 
omgekeerd, en als de hulp er niet onder lijdt voldoen wij aan 
hunne wenschen. ' Verderen invloed moeten wij vermijden. 
Veel vooroordeel kan worden overwonnen door het gebruik 
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van zuivere, scherpe instrumenten en een geoefende en zorgvuldige 
manipulatie met alles, wat wij ter hand nemen. Bij eene zachte 
hand mag niet de beslistheid van ons ingrijpen ontbreken , en 
dan winnen wij het vertrouwen onzer patienten. 

Het systeem der techniek, in dit boek vermeld, zal wel niet 
eene toepassing kunnen vinden bij alle practici en voor alle 
patienten, ook wordt het niet opgedrongen als het beste, maar 
slechts aangeboden als eene poging, om een methode voor te 
schrijven voor vele behandelingen, die vroeger zonder eenige 
methode of systeem schijnen volbracht te zijn. 

HOOFDSTUK 1. 

Wanneer een patient onze hulp verlangt, voor zijn natuurlijk 
gebit, is het onze eerste plicht hem van de pijn te verlossen, 
indien dit de oorzaak van zijne komst is en verder moeten we 
eene conservatieve behandeling laten voorafgaan door het weg-
nemen van speekselsteen en verdere ongerechtigheden, die zich 

op het gebit hebben vastgezet, m. a. w. dus: we dienen ons 
operatieveld hygienisch zoo zuiver mogelijk te maken. Niet alleen 
hiervoor is het noodig kalk etc. te verwijderen, doch dit dient regel-
matig te geschieden vanwege de onaangename gevolgen, die het 
voortbestaan ervan na zich sleept, als : resorptie van tandvleesch, 
periost en alveolairrand, gevolgd door het losworden en verlies 
der tanden, alsmede ontsteking van de gingiva, die soms vele 

• Bezwaren kan opleveren. Wij moeten dus onze patienten op de 
noodzakelijkheid eener periodieke behandeling opmerkzaam maken,. 

evenals wij hen moeten leeren inzien de wenschelijkheid, om hun " 
gebit op geregelde tijden te laten controleeren, opdat geene ver-
woestingen of toestanden kunnen ontstaan, die spotten met alle 
pogingen tot herstel. Eene juiste aanwijzing over eene goede 
verzorging van het gebit mogen Aij hun ook niet onthouden. 

Schrijver onderscheidt : speekselsteen, serumkalk en tandbeslag. 
Wat wij over het eerste lezen, mag al te bekend geacht 
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worden om er bij stil te staan : schrijver behandelt voorkomen 
en aard van dezen neerslag. 

Serumal calculus vinden wij onder het tandvleesch en aange 
nomen wordt hiervan, dat het daar door het bloed wordt afgezet, 
hoewel dit niet altijd duidelijk schijnt, b.v. in gevallen van een 
chronisch alveolair absces, waar pus soms den geheelen wortel, 
tot den apex, langen tijd omgeeft. Hoewel het bloed hier dus 
niet de herkomst kan zijn, mag verondersteld worden, dat het 
Serumal' calculus uitgescheiden wordt van het vocht, dat den 
wortel omgeeft, in tegenstelling met de speekselsteen, die wij 
in den regel op de kronen van die tanden en kiezen aantreffen, 
bij welke de uitscheiding der speekselklieren in de mondholte 
treedt. Het laatste vinden wij dikwijls in groote hoeveelheid, het 
eerste altijd als een ring, om den tand afgezet, of als een dun 
laagje, waarvoor vergelijkenderwijze veel meer kracht noodig is 
om het te verwijderen. Waarschijnlijk veroorzaakt deze harde 
massa dikwijls eene irritatie van de omgeving, die aanalle genees-
wijzen weerstand biedt, zoolang wij het niet volkomen hebben ver-
wijdercl. De vorming geschiedt waarschijnlijk zeer langzaam, van-
daar d3 vaste structuur; de kleur is donker, dikwijls groenachtig. 

Van de derde soort hebben wij het meest te doen met het 
groene tandbeslag, dat wij dan zien op de labiale vlakten van 
bovensnijtanden, soms verder uitgebreid, bij jonge patienten. 
Van den tandvleeschrand naar de snij- resp. kauwvlakte zien wij 
de natuurlijke kleur van den tand meer doorschemeren. Het 
bruine aanslag komt op alle leeftijden voor en wel daar, waar 
geen noemenswaardige wrijving is. Over de oorzaken verschillen 
vele schrijvers van inzicht, van welke Miller 1) waarschijnlijk de 
juiste .net meest nabij is, die meent, dat verschillende soorten 
een verschillend agens tot grondslag hebben en er niet ééne 
theorie is, die het voorkomen van alle verklaart. Schrijver gaat 
daarom hierop niet verder in. 

Ten slotte het zwarte beslag op de linguale vlakte van de 
1) Dental Cosmos. April 1894. 
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tanden bij rookers, waar na verwijdering echter het gezonde 
email, of, zoo dit afwezig is door afslijting, bruin verkleurd den-
tine te voorschijn komt. Hebben we groen beslag verwijderd, 
wat meer moeite kost en zich niet laat afkrabben met instru-
menten, dan leert nauwkeurig onderzoek, dat het email-opper-
vlak niet zoo glanzend en solide is. 

(Eene beschrijving van de manier, waarop de auteur het gebit 
van al deze ongerechtigheden ontdoet, zal ik u besparen). 

HOOFDSTUK II 

handelt over Caries, Chaunosis, de gevreesde tandziekte, die bij 
bijha alle individuën vroeger of later optreedt. Soms rust dit 
proces niet, alvorens het geheele gebit verwoest te hebben, doch 
als regel geldt een verloop met tusschenpoozen, grootere of 
kleinere, gedurende welke eene zekere immuniteit schijnt te bestaan, 
waarbij de oorzaak echter niet gezocht moet worden in de structuur 
der nog gespaarde tanden, wijl deze ook dikwijls na een zekeren 
tijd, evenals de anderen, op gelijke wijze verloren gaan. Ook de 
directe werking van speeksel valt hier buiten beschouwing. De 
verklaring hiervoor moet nog gegeven worden. 

De onderzoekingen van Dr. Leon Williams leiden waar-
schijnlijk naar eene oplossing. Prof. Miller heeft Benige jaren 
geleden aangetoond, dat chaunosis wordt veroorzaakt door zuren 
gevormd door microörganismen en Dr. G. V. B 1 a c k wees er op 
dat dan chaunosis, dáár moest optreden, waar die zuren gevormd 
werden, zooals Robertson (1828) ook reeds beweerde, dat 
de oorzaak van chaunosis ter plaatse van verkleuring of caviteit. 
moest worden gezocht. 

Bekend is, dat bovenbedoelde microörganismen behooren tot die 
klasse, welke in hare ontwikkeling eene substantie vormen, die 
physisch gelijkt op gelatine en, beschut door zulk een laagje, 
kunnen zij ongestoord het bederf veroorzaken, wat echter niet. 

dáár voorkomt, waar door voldoende wrijving die gelatine-achtige 
massa telkens verwijderd wordt. Approximale vlakten en gleuven 
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op de kauwvlakte zijn er dus slecht aan toe en wij vinden dat 
in de praktijk bevestigd. Bij snel verloopende chaunosis kan de 
patient met veelvuldig gebruik van tandenstoker, borstel en zijden 
draden meer kwaad voorkomen dan wij met vullen. De uiterste 
zorg is in vele gevallen toch niet in staat om den vijand op een 
afstand te houden, want eenige uren na de reiniging kan hij weer 
in volle actie zijn. De praedispositie schijnt gezocht te moeten 
worden in den aard van de mondvloeistoffen; sparen deze den 
gelatine-achtigen dekmantel, dan is de prognose ongunstig; 
omgekeerd bestaat er eene gunstige conditie. De meening, dat 
de structuur (niet dichtheid) van de betroffen tanden ook in 
aanmerking genomen moet worden, is volgens B 1 a c k onjuist, 
daar hij vond, dat van zulke de structuur niet noemenswaardig 
verschilt van die, welke meer weerstand bieden. Verschil in 
dichtheid merken wij eigenlijk duidelijk alleen bij het email, wat 
verklaard wordt door de richting van de prismen. Regelmatig 
verloop : hard glazuur en omgekeerd. 

Waar snel verloopende chaunosis niet tot stilstand komt, zooals 
bij jonge individuen tusschen 15 en 25 jaren dikwijls voorkomt, 
daar is gewoonlijk ook geene hulp ingeroepen. Eene zorgvuldige 
behandeling kan in den regel het proces wel tot staking brengen,  
maar ce medewerking der patienten is eene even groote nood-
zakelijkheid hiervoor. In de meeste gevallen treedt een immu-
niteits-Deriode op, waaraan wij ook onze attentie niet mogen 
onttrekken, omdat een ommekeer ook daarna weer verwacht 
kan worden. — 

HOOFD STUK III. 

Het onderzoek der tanden. 

Hierin wordt met nadruk aanbevolen de patienten aan te 
sporen op geregelde tijden den mond te laten inspecteeren. Dit 
geschiede meer of minder dikwijls naarmate het individueel 
noodza:.ielijk is, doch een patient, waar chaunosis slechts ééne 
caviteit heeft veroorzaakt, late men niet langer dan zes maanden 
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zonder inspectie. Op deze wijze zijn wij in staat gesteld de 
meest nuttige resultaten te zien. — 

HOOFDSTUK IV 

brengt ons op de hoogte met de wijze, waarop schrijver het 
operatieveld isoleert door middel van cofferdam en de bevesti- _ 
ging ervan, servetjes en watterollen. Interessant zijn vooral de 
klemmen, daarbij beschreven. (Over het andere in dit hoofstuk 

vervat, kan ik, geloof ik, verder wel zwijgen.) 

H•OOFDSTUK V. 

Klassificatie van caviteiten. 

Naar den aard worden de caviteiten -onderscheiden in : 
a. Kleine ronde holten en fissuren, welk daar ontstaan, waar 

een gebrek bestaat in de continuïteit van het email; aangeboren 
defecten derhalve, welke wij aantreffen op de linguale vlakten 
van bovensnijtanden, op de labiale vlakten van molaren en op 
de kauwvlakten van molaren en praemolaren ; plaatsen dus, die, 
door de wrijving, waaraan zij blootstaan van de zijde van tong-
lippen, wangen en bij de kauwacte, in een gebit zonder gebrek-
kige emailvorming niet licht chaunotisch zouden worden. 

b. Oppervlakkige caviteiten, zijnde die, welke . in gave tanden 
ontstaan, die door een of ander toeval niet voldoende aan wrijving 
blootstaan. Deze verschillen dus in oorsprong van de vorige en 
daarmee worde bij het praepareeren ook rekening gehouden. Zij 
komen voor op de approximate vlakten en op de linguale of 
tegengestelde vlakten bij de gingiva. 

Letten wij op uitbreiding en localiseering der chaunosis, dan 
verdeelen wij de defecten in: 

a. enkelvoudige holten; onafhankelijk waar wij ze vinden en 
b. samengestelde, zooals eene distale caviteit, die zich ook in 

het kauwvlak uitbreidt, enz. 
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Het .prepareeren van caviteiten. 
"Extension for prevention" is de leuze van Dr. G. V. B 1 a c k 

en practisch doorgevoerd, levert dit ons veel betere resultaten 
op dan de misplaatste spaarzaamheid van gezond glazuur en 
tandbeen. Dat principe van B l a c k is door Johnson in zijn 
boek volgehouden en dit vooral maakt het tot een zeer nuttig 
werk, dat daardoor eigenlijk eene revolutie te weeg brengt in 
onze vroegere wijze van opereeren. Het kost eerst tamelijk veel 
moeite om volgens deze methode te werken, doch de redeneering 
overtuigt ons zoo duidelijk van het gezonde van dit systeem, 
dat wt het niet mogen nalaten in te voeren. Het karakteristieke 
en de groote waarde van dit boek ligt juist in de wijze, waarop 
Johnson de chaunotische holten prepareert, en omdat ik meen, 
dat zijne inzichten en wijze van handelen van zoo groot belang 
zijn voor de duurzaamheid eener behandeling, voor de reputatie 
dus van de conservatieve tandheelkunde, heb ik gedacht te 
moeten aansporen om met dit werk kennis te maken. Als mij 
dat kan gelukken door U mee te deelen, waarover in dit boek 
gehandeld wordt en hier en daar uit te weiden over hetgeen ik 
niet overbodig acht om in Uwe herinnering wakker te roepen, 
dan zou ik voldaan zijn over den arbeid, hieraan besteed, ware 
het niet, dat mijne moeite reeds lang beloond is met hetgeen ik 
zelf hierdoor geleerd heb. Het is echter mogelijk, dat ik reeds 
te laat ben met deze lezing, want „The Dental Cosmos" bevatte 
reeds te voren, wat onlangs in boekvorm verscheen.  Dan blijft 
mij dus de hoop, dat Johnson nu meer gegeven heeft dan 
in genoemd tijdschrift, opdat ik dezen tijd eenigszins nuttig 
voor U ben. 

Wanneer wij aan approximale vlakten in snij- en hoektanden 
chaunosis in het beginstadium ontdekken, dan kunnen wij op-
merker, dat eene kleine holte gevormd is, of zal ontstaan, dicht 
bij . het contactpunt der beide buurtanden. Door de beweging 
van de tanden op zich zelf blijft dit punt eerst gespaard, even-
wel zal het ondermijnde email later zeker bezwijken en eene 
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groote caviteit, die dikwijls niet meer tot de enkelvoudige be-
hoort, is ontstaan. Indien wij die kleine holte uitboren en zoo 
goed mogelijk vullen, dan hebben wij, in den regel, den patient 
onvoldoende geholpen. Na korteren of langeren tijd zien wij 
naast de vulling het proces weer optreden en dat was te ver-
wachten. Wij hebben immers den toestand zoó gemaakt als hij 
was, voordat op deze plaats van een gebrek sprake was, en toch 
kwam er verkleuring etc., doordat spijsresten daar rustig achter-
bleven bij gebrek aan voldoende wrijving. Die kleine vulling 
heeft de wrijving of de self-cleansing niet bevorderd, vandaar 
de herhaling van het verschijnsel, die eene tweede behandeling 
noodzakelijk heeft gemaakt. 

Dit is regel, doch er komen ook uitzonderingen voor, b. v. bij 
personen, die kunnen wijzen op een goed gevormd gebit, waar 
vullen zelden noodig geweest is. Als die patienten den middel-
baren leeftijd bereikt hebben en er is, door langzaam verloop, 
eene approximale caviteit ontstaan, dan kan eene kleine vulling, 
die niet meer oppervlak inneemt dan de holte noodzakelijk 
maakt, dikwijls een gunstig gevolg voor den duur hebben. Letten 
wij echter op de meerderheid, dan is die kleine vulling niet 
voldoende. Wanneer ook na de behandeling in bedoelde ruimte 
spijsresten kunnen achterblijven, dan moeten wij zorgen, dat 
deze niet met email in aanraking komen. Wij moeten dus de 
vulling uitbreiden om een tweede proces te voorkomen : „exten-
sion for prevention". Dat vindt bij onze patienten niet altijd 
bijval; velen opponeeren tegen eene goudvulling, die zich vertoont 
zoodra zij spreken of lachen, en wij zijn dan ook dikwijls hierbij 
genoodzaakt het goede principe te laten varen. De patienten 
dienen echter ook van ons te hooren, dat dan de hulp min of 
meer tijdelijk is. Bij eene herhaling zijn deze personen gewoon-
lijk wel genegen eene grootere vulling te laten maken. 

Hiervoor is noodig, dat er eene behoorlijke ruimte tusschen 
de tanden zij, opdat het glazuur van een gezonden buurtand 
niet door de boor beschadigd worde en wij voldoenden toegang 
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hebben voor de instrumenten. Voldoet de toestand riet aan 
dien eisch, ook na eventueel wegsnijden van de labiale of 
linguale wand, dan beproeven wij een afstand te maken door 
andera middelen. Er staan ons ten dienste de separator, elastiek, 
watten, gutta-percha en band van gewast linnen. Wij mogen 
de tanden niet'snel van elkaar verwijderen en ook daarbij het 
tandvleesch niet beleedigen; vandaar dat de beide eerste middelen 
zelden aangewend worden en zoo ze noodig zijn, met groote 
omzit ltigheid. 

De separator moet zeer langzaam in functie gezet worden ; 
zoodra de patient pijn gevoelt, wordt de handeling gestaakt 
om de later weer, zoo noodig, voort te zetten. De verwijdering 
geschiede met evenveel voorzichtigheid. Hij dient ook om, 
gedurende het vullen, den afstand te behouden dien wij ons 
verschaft hebben met een der andere middelen en bieden daar-
door gelijktijdig een weldadigen steun voor het kloppen met 
den hamer. 

Het opschuiven van elastiek voorkomen wij door het tand-
vleesch te beschutten met watten, gutta-percha of cement. 

Een dichtgerolde wattestreng is voor den patient het minst 
lastig en, als het moeielijk is dezen op zijn plaats te brengen, 
nemen wij een zijden draad, omwonden met watten, die sterk 
trekken toelaat. Na eenige herhalingen hebben we het doel 
bereik t. 

Gutta-percha wordt tusschen de tanden gedrukt, nadat met 
den separator de vereischte ruimte aangebracht is en daarna 
eenige dagen in situ gelaten. 

Band van gewast linnen bewijst zeer goede diensten, waar 
bet moeilijk is watten of gutta-percha te appliceeren. 

Om nu den omtrek der vulling aan behoorlijke wrijving bloot 
te stellen, waarvoor wij hierboven gepleit hebben, wordt de 
caviteit zoodanig uitgebreid, dat de gingivale rand der vulling 
later geheel bedekt wordt door de interdentale papil ; deze lijn 
loopt dus evenwijdig en in de nabijheid van den emailgrens 
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van de approximale vlakte. Van de gingiva recht naar beneden 
heeft de vulling hare grenzen op het labiale en linguale vlak, 
en wel zoo ver zich uitstrekkende op deze vlakten, dat lippen 
en tong die lijnen gemakkelijk bereiken. Naar het snijvlak 
overschrijde de vulling altijd het contactpunt. De waarborgen 
voor eene herhaling van de chaunosis zijn hierbij vrij zeker 
geworden ; de approximale vlakten zijn voor goed gered, voorop-
gesteld, dat de interdentale papil zich niet om de eene of andere 
reden terugtrekt. De omtrek mag geen hoeken vertoonen ; de 
lijnen zullen op die plaatsen altijd in bochten overgaan. 

Wat de wanden der holte aangaat, deze staan zooveel moge - 
lijk rechthoekig op elkaar. De gingivale wand wordt vlak ge-
boord, een weinig oploopend naar de lengteas van den tand, 
de labiale en linguale wanden, voor zoover aanwezig, evenwijdig 
hieraan, evenwel zóó, dat ze, verlengd buiten den tand, elkaar 
zouden ontmoeten. De holte heeft dus als 't ware een onder-
mijnden ingang. De wand van de caviteit naar de pulpa gekeerd 
de axiale wand, wordt zoo mogelijk ook vlak gebouwd. De 
omgekeerd-kegeIvormige boor speelt dus bij het praepareeren 
de hoofdrol. Wanneer wij nu gezorgd hebben voor den gingi- 
valen, labialen, lingualen en axialenwand, dan zijn we bijna 
klaar met de geheele caviteit, die naar het snijvlak noodzake-
lijk kleinere boren vereischt heeft. De wand, tegenover den 
gingivalen, neigt een weinig naar het snijvlak. Als we nog een 
kleiner omgekeerd—kegelvormig boortje aanwenden in de hoeken 
gevormd door de gingivale en aangrenzende wanden, dan is hier 
voldoende ondermijning om de eerste goudcylinders in te drukken. 
Verder worden geen ondersnijdingen gemaakt, die den tand 
slechts zouden verzwakken. Het email wordt met boren of 
schijfjes zoo afgeslepen, dat het van de holte naar buiten uit-
wijkt; de peripherische emailomtrek is dus grooter dan de 
dentine-emailrand. De laatste moet afgerond zijn, de eerste scherp. 

De doorsnede van een. tand met een caviteit naar deze voor-
schriften geprepareerd, overtuigt ons van de waarheid, dat eene 



219 

vulling daarin veel : solieder gevat is dan wanneer deze hare 
beves':iging vindt in caviteiten, waarvan de wanden niet vlak 
zijn en waarin ondermijningen zijn aangebracht. Ook bestaat 
hierbij nog de kans, dat onder de bewerking de vulling los-
geklopt wordt. 

Nemen we nu het geval, dat de chaunosis verder gegaan is 
en de mesiale of distale hoek van het snij vlak moet vallen, dan 
wordt de caviteit, die we hierboven hebben geprepareerd, even- 
eens vergroot en wel op deze wijze : 

De labiale rand wordt verlengd naar het snijvlak en gaat 
daarin over met een zachte bocht. Linguaal buigt de rand 
zich rechthoekig om en vervolgt zijne richting evenwijdig aan 
het snijvlak om daarna nog eens loodrecht naar boven, weer 
evenwijdig aan en vervolgens loodrecht naar het snijvlak te 
verloopen (ook met dezelfde bocht als de labiale rand.) Door 
de drie laatste bewegingen wordt de »step" gevormd. We 
boren n. 1. als voorzetting eene tweede holte, die een vlakken• 
pulpawand heeft doch den lingualen wand mist. Zoover deze 
holte strekt over de breedte van een tand, wordt ook het snij-
vlak gevormd door de vulling. De overgangen van de wanden 
der beide caviteiten moeten zoodanig zijn, dat de vulling op 
die plaatsen voldoende dik is en gecondenseerd kan worden 
om den grooten weerstand, die ervan gevergd wordt, te kunnen, 
bieden. Het komt er vooral opaan, dat van deze tweede holte de 
wand, die naar de pulpa gekeerd is, eene lichte neiging naar 
binnen vertoont en absoluut vlak is evenals de pulpawand van 
den „step" 

Wanneer het email aan het snij vlak zoodanig ondermijnd wordt, 
dat het goud zou doorschemeren en de waarde van de behande-
ling bedreigd wordt door het afbreken van het doorschijnende 
glazuur, dan moet dit ook verwijderd worden en de labiale 
vlakre van den tand wordt gelijk linguale gepraepareerd, met 
dit verschil, dat de »step" labiaal onzichtbaar blijft. 
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Is ook de andere zijde van den tand in dien graad chaunotisch 
dan worden mesiale en distale caviteiten vereenigd door de ze 
linguaal langs het snijvlak te verbinden. Labiaal wordt zooveel 
mogelijk email gespaard en ook rekenschap gehouden met de 
symetrie. Linguaal vervalt de »step" in dit laatste geval. 

Wanneer de tand zoodanig geleden heeft, dat er van het 
maken van een „step" geen sprake is, dan is ook meestal de 
pulpa niet meer in gezonden staat. Deze kan dan worden be-
handeld, en de pulpaholte wordt gebruikt om er een platina-
iridium-stift in te plaatsen, zoodanig uitstaande, dat hij als 
retentie voor eene vulling kan dienen. 

Johnson prefereert groote vullingen te maken in een tand 
boven het remplaceeren door een kunstkroon, omdat de laatste 
altijd nog even lang en dezelfde diensten kan doen, wanneer de 
gevulde kroon het heeft afgelegd, als wanneer zij direct geplaatst 
zou worden. 

De beschouwingen over kleine approximale vullingen in snij-
en hoektanden gelden ook voor dergelijke in praemolaren en 
molaren. 

Het ligt echter soms toch voor de hand om chaunotische holten, 
die wij aan praemolaren en molaren, vèr van liet kauwvlak ver-
wijderd vinden, na sterke retractie van het tandvleesch, zooals 
hoogere leeftijd dat wel meebrengt, niet uit te breiden teneinde ze 
te vullen, omdat wij juist door die atropie der gingiva voldoende 
ruimte gekregen hebben om ons toegang te verschaffen tot het 
praepareeren en omdat wij ver genoeg van het kauwvlak verwijderd 
zijn, waardoor we den weerstand, voor de masticatie noodzakelijk, 
hier niet in gevaar behoeven te brengen. Daarbij komt, dat op dien 
leeftijd de chaunosis in den regel geen groote verwoestingen meer 
aanricht. Ook daar, waar een buuttand ontbreekt, behoeven wij 
deze enkelvoudige caviteit niet tot eene saamgestelde te vergrooten. 

Voor het overige evenwel moeten wij voldoende separeeren 
en de holte openen van het kauwvlak uit. In de meeste ge-
vallen zien wij ook hier reeds verkleuringen der fissuren en ook, 
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waar wij dit niet kunnen constateeren, worden deze groeven 
uitgeboord en doen dan dienst als „step". 

Bij praemolaren gewoonlijk en bij molaren altijd vervalt het 
aesthetische bezwaar tegen uitbreiding der vulling en willen wij 
hier dus goed werk verrichten, dan praepareeren wij de holte 
weer zóó, dat de buccale en linguale randen der vullingen voor 
behoorlijke reiniging bereikbaar zijn. De gingivale rand der 
vulling komt ook geheel overeen met die van dergelijke vullin-
gen in snij- en hoektanden. De groote kracht bij, en de veel-
vuldig:zeid van de kauwbewegingen maken eene uiterst soliede 
retènt.e van de vulling noodzakelijk en die mag ook hier niet 
aangebracht worden door ondermijningen, maar moet resulteeren 
uit de houdingen, die de wanden der caviteit ten opzichte van 
elkaar innemen. Tevens letten wij op de positie en den vorm 
van cen antagonist en op de afslijtingsfacetten, overigens op . 
het gebit voorkomend, waaruit eenigszins op te maken is, wat 
er van de vulling gevergd zal worden. Vooral komt het erop 
aan, dat het vullingsmateriaal eene voldoende dikte en densiteit 
heeft, waar de caviteit van de approximate overgaat op de 
kauwvlakte. De fissuren of step worden zoo hoog mogelijk 
opgevuld en van dat hoogtepunt hellend naar het contactpunt 
verloopend. De antagonist heeft nu niet de neiging de vulling 
er uit te wippen maar zal juist het tegengestelde doen, natuurlijk 
als de articulatie eene normale is. Is de heuvel van dezen. 
antagonist tamelijk toegespitst, dan zou de vulling op de over-
eenkomstige plaats een uitgeholden vorm moeten hebben en. 
dit verdient geen goedkeuring. De vulling in de fissuren of 
„step" zij zoo vlak en dik mogelijk en als de antagonist dat 
niet veroorlooft, dan moet deze op de heuvels zoover plat af-
geslepen worden. Wanneer door afslij pen ook de kauwfunctie 
in waarde verminderd mocht worden, dan verdiend deze op-
offering toch de voorkeur boven eene vulling, die wel precies 
aan den eigen vorm van den tand beantwoordt, maar vroeger. 
of later uitgebeten kan worden. 
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Ook de vorm van het approximale vlak der vulling is van 
belang. Wanneer op deze plaatsen caviteiten zijn ontstaan, naderen 
de kiezen elkaar dikwijls en het tandvleesch wordt weggedrukt 
door ingedrongen spijsresten. Om dit te herstellen, moeten deze 
kiezen voor het vullen op den gewenschten afstand van elkaar 
worden verwijderd en daarna worden de vullingen zöó afge-
werkt, dat de afstand zoo groot blijtt als hij oorspronkelijk was. 
Dat krijgen wij gedaan door de contactpunten juist te vormen: 

Attentie verdient de plaats van contact, wijl dit bij verschil-
lende tanden ook op verschillende plaatsen ligt. In 't algemeen 
ligt bij de praemolaren en molaren in de bovenkaak het contact-
punt dicht bij de buccale vlakten en in de benedenkaak ongeveer 
halverwege de linguale zijde. De approximate vlakte van de groote 
en kleine kiezen in beide kaken gaat met eene scherpe bocht 
over in de kauwvlakte en verloopt langzaam naar de gingiva. 
Dicht bij die scherpe bocht ligt het contactpunt. Voorts moeten 
wij er ook op letten, dat de mésiale vlakten min of meer een 
platten vorm hebben, vergeleken met de distale, die wij dan 
bijna rond kunnen noemen. 

Zooals boven gebleken is, kan het voorkomen, dat door de 
helling van het masticale oppervlak der vulling het contactpunt 
wel eens verplaatst moet worden, doch hiertegen zijn geen be-
zwaren. Om het indringen van spijzen nu te voorkomen, zoodát 
de interdentale papil haren normalen omvang kan behouden, is 
het niet w.enschelijk om van het contacpunt een contactvlak te 
maken, omdat het moeielijker is hiertusschen ongerechtigheden 
te verwijderen, dan wanneer de tanden elkaar raken met een 
zoo klein mogelijk oppervlak. Wanneer de vullingen hier zooveel 
mogelijk rond zijn, hebben wij meteen aan dezen eisch voldaan. 

Dikwijls moeten wij ook hier separeeren. DaarvoDr wordt eene 
approximate caviteit gedeeltelijk gepraepareard en wel op die 
wijze, dat de gingivale wand vlak is, deze holte b.v. met ol. 
caryoph. bevochtigd en gevuld met eene overmaat van gutta-
percha, en het tandvleesch, voor zoover het later den gingivalen 
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rand bedekken zal, teruggedrongen wordt, zoodat de antagonist 
flink ia contact komt met de gutta-percha. Er kunnen nu geen 
spijzen in de holte dringen en bij de kauwbewegingen zullen de 
kiezen van elkaar gedrongen worden door den antagonist, die de 
gutta-percha samenperst. Na eene week wordt de vulling gelegd 
of, :zoo noodig, het middel herhaald. Ook kunnen wij beginnen 
met de applicatie van den separator en de hierdoor verkregen 
ruimte als boven opvullen met gutta-percha. Door de tijdelijke 
retractie van de gingiva zijn wij beter in staat de vulling te 
polijsten. Daarna herstelt de interdentale papil zich. 

Voor het praepareeren van de wanden dezer caviteiten geldt 
hetzelfde als aangevoerd is voor de approximale caviteiten in 
voortanden: de gingivale wand zoo breed en vlak mogelijk en 
iets naar binnen oploopend, de andere eveneens vlak en elkaar 
onder scherpe hoeken ontmoetend. Als, na het verwijderen van 
de chaunotische dentine, de nabijheid der pulpa het verhindert 
een vlakken axialen wand te praepareeren, dan kan deze door 
een cementonderlaag gevormd worden, die echter in praemolaren 
altijd zeer dun moet zijn. 

In de beneden praemolaren kan de wenschelijkheid zich voor 
doen om eene lichte groeve te boren langs den labialen wand, 
wijl daar de linguale dikwijls zeer kort is en de gingivale smal 
moet zijn wegens den eigenaardigen vorm van deze kroon, die bij 
den tandhals dikwijls zooveel smaller is dan aan het kauwvlak 

Waar de approximate caviteit overgaat in een „step", moet 
zij zoo breed en diep mogelijk zijn en verder een vlakken pulpa-
wand hebben, rechthoekig op den axialen. Aan het einde ver-
wijderen de wanden, die overigens evenwijdig zijn en eenigszins 
over de caviteit neigen, zich weer, waardoor de vulling op het 
kauwvlak een zwaluwstaartachtigen vorm krijgt. De „step" zij, 
al naar den vorm van den tand, smal en diep of breed en ondiep. 

Er doen zich natuurlijk _vele gevallen voor, waar de verwoesting 
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te groot is, dan dat er sprake van kan zijn zulke caviteiten te 
vormen, maar ook als dat niet mogelijk is, moeten wij het prin-
cipe van dit systeem daar zooveel mogelijk toepassen. Waar dan 
geen goudvulling gemaakt wordt of kan worden, zullen wij eene 
diepere en breedere retentiegroeve moeten boren, ten behoeve 
eener amalgaamvulling. 

De labiale (buccale) en linguale caviteiten, voor zoover deze ont-
staan zijn op plaatsen waar een gebrek bestond in de emailvorming, 
behoeven geen „extension for prevention"; de andere evenwel ver-
dienen om even bij stil te staan. Bij het praepareeren van de laatste 
moet weer de gingivale rand zoo hoog aangelegd worden, dat hij 
na de behandeling door het tandvleesch bedekt zal worden en 
de caviteit wordt hier zoo ver uitgebreid, als het glazuur ver-
kleurd is en de symmetrie het noodzakelijk maakt. Van den 
gingivalen rand verwijdert de omtrek zich plotseling van het 
tandvleesch, zcodat daar niet een smalle rand email achterblijft. 
De zijwanden staan loodrecht op den platten axiaalwand; mesi-
aal en distaal door de omgekeerd kegelvormige boor een weinig 
tot den zwaluwstaartvorm uitgediept. Voor amalgaamvullingen 
moet de retentievorm duidelijker uitgesproken zijn. 

AIs er twijfel bestaat over hoedanigheid van het email, moet 
dit gepolijst worden met puimsteen en een roteerend borsteltje; 
wordt . het hierdoor niet glad, dan mogen wij het niet laten 
zitten. De emailranden worden gepraepareerd zooals dat reeds 
voor andere caviteiten vermeld is. 

De gingiva, die bij deze chaunostische plaatsen dikwijls door 
de scherpe randen geïrriteerd of teruggegaan is, herstelt meestal 
tot den oorspronkelijken omvang. 

De masticale caviteiten van molaren en praemolaren kunnen 
wij ook beschouwen als uitgaande van onvolmaaktheden in de 
structuur van het email en dit in het oog houdende, zullen wij 
ook de voorzichtigheid niet te buiten gaan, wanneer wij het 



225 

„extension for prevention" hier toepassen. Is eene fissuur ergens 
chaunotisch, dan zullen we deze meestal over de geheele lengte 
uitboren en vullen, waardoor wij, inplaats van eene scherpe 
groeve, eene ondiepe vore vormen, waarop geen voedsel achter-
blijft. Doen wij dit niet, dan hebben wij eerstens moeite om de 
randen van de vulling naar behooren af te werken en ten tweede 
blijft ce groote kans, bijna de zekerheid, dat wij den rest van 
de fissuur later in behandeling zullen moeten nemen. Wanneer 
tusschen de gepraepareerde fissuren een brug email overblijft, 
die breed en vlak genoeg is en .voldoende ondersteund wordt 
door dentine, dan alleen kan deze blijven bestaan. De bodem 
wordt vlak geboord, de zijwanden bijna loodrecht hierop en de 
emailranden naar buiten uitwijkend afgesneden. 

(''at de schrijver meedeelt over de behandeling van verweekt 
en van gevoelig tandbeen, kunnen wij hier overslaan.) 

HOOFDSTUK VI. 

brengt ons in kennis met de vulmaterialen : 
Goud. 

. Goud -{- platina, dat volgens Johnson veel te weinig gebruikt 
wordt. Het komt in 3 verschillende soorten in den handel voor, 
die onderling verschillen in de percentage der beide metalen. 
Als buitenste laag over eene goudvulling verleent dit preparaat 
er eene groote hardheid aan en eene kleur, die tusschen geel 
en grijs varieert, al naar mate het percent-platina grooter wordt. 
In fror.ttanden en op kauwvlakten bewijst het dus zeer goede 
diensten. 
• Goud -}- iridium verdient geen lof, omdat het niet beter is 
dan het voorgaande en daarbij een minder aangenaam uiterlijk 
geeft aan de vulling. 

Goud en tin. 

Amalgaam : de toevlucht en de wanhoop der tandheelkunde. 
Het is Black gelukt een amalgaam saam te stellen, dat niet 
krimpt en niet uitzet, maar de fabricatie ervan is zoo lastig en 
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de behandeling van amalgaam van begin tot einde eischt zooveel 
zorg, dat de producten, die in den handel komen, niet geacht 
mogen worden bovengenoemde eigenschappen te bezitten. 

Tinblad, dat non-cohesief is; tinspaanders, waarvan gezegd 
wordt, dat ze, versch van een tinblok gesneden, eenigszins 
cohesief zijn, hoewel de vulling week blijft en het niet geschikt 
is om contouren op te bouwen. 

Cement : oxychlorid van zink, bezit sterk irriteerende eigen-
schappen, die voor de pulpa gevaarlijk kunnen zijn; oxyphosphaat 
van zink, aangewezen om als ondérlaag onder vullingen te 
worden aangewend; oxyphosphaat van koper heeft geen goede 
kleur (wordt donker) en lost op in den mond. 

Gutta-percha, waarvan de goede eigenschappen voor vullingen, 
die niet aan wrijving bloot staan, ook hier weer worden geroemd. 

Inlays van porcelein of goud. — 

HOOFDSTUK VII. 

Twee bladen goud, zooals het voor ons gebruik chemisch 
zuiver moet zijn, die volkomen zuiver oppervlak hebben, kunnen 
bij gewone temperatuur door kloppen met een stopper b.v. 
aaneengeweld ' worden. Zijn ze eenigen tijd aan de lucht bloot-
gesteld of dragen ze m. a. w. eene verdichte lucht- of andere 
gaslaag aan het oppervlak, dan gaat deze eigenschap verloren. 
Ziedaar het verschil tusschen ons cohesief en non-cohesief goud, 
waarvan het feitelijk in onze macht is, wat we er van willlen 
hebben. Wenschen wij goud cohesief, dan verdrijven wij de 
verdichte gaslaag van het oppervlak door het te verhitten. 

Doch niet alle gassen laten zich zoo gemakkelijk verdrijven, 
waarom ons geraden wordt het goud niet lang aan de lucht 
bloot te stellen. Goud, dusdanig cohesief gemaakt, wordt direct 
non-cohesief, zoodra wij het in ammonia doopen. 

Het verdient aanbeveling het goud, dat we voor het vullen 
ter hand nemen, eerst in contact te brengen met ammonia, waar-
door alle cylinders of pellets gelijkelijk non-cohesief worden en 
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ze daarna pa3 te verhitten. In de vlam gebracht met pincet 
geeft natuurlijk eene ongelijkmatige verwarming, die niet her-
steld wordt, door de plaatsen, die met deze instrumenten in 
aanraking zijn geweest, nog eens in de vlam te brengen. Een 
lange cilinder gloeien en daarna verdeelen geeft ook op de uit-
einden van elk klein cylindertje eene onregelmatigheid; het is 
daar n. 1. door de schaar gecondenseerd. Schrijver houdt de 
methode met den electrischen goudgloeier van Dr. L. E. Custer 
of Dayton (Ohio) voor de beste en zoo wij hierover niet te be:. 
schikken hebben, wordt ons geraden het goud op een mica-plaat 
boven gas- of spiritusvlam te gloeien. 

Bij het vullen met crystalgoud moet voorzichtigheid en groote 
zorg i i acht genomen worden, omdat van elk laagje, dat in de 
caviteit is gebracht, het oppervlak wel goed gecondenseerd 
kan worden, maar hoe het in de diepte is gesteld, weten wij 
daarbij niet ; misschien worden daar kleine holten overbrugd. 
Daarom is het geheel niet op zijn plaats om ondersnijdingen 
mee te vullen en ook deugt het niet om over een emailrand 
te leggen, want daar kruimelt het licht af. Het is geschikt om 
er in eene groote caviteit een begin mee te maken en ook voor 
het vullen eener holte, die gemakkelijk toegankelijk is en vlakke 
wanden heeft. 

HOOFDSTUK VIII. 

Hoezeer het ook eene persoonlijke preferentie is, welke der 
verschillende hamers wij gebruiken, kan eene beoordeeling van 
hetgeen met die diverse instrumenten te bereiken is, ons toch 
leeren inzien, dat zij niet alle gelijke waarde hebben. 

De randhamer wordt zeker het langst gebruikt en heeft bij 
de vele voordeelen dit eenige nadeel, dat wij er assistentie voor 
noodig hebben. Er zijn voorstanders van zelf-kloppen, maar de 
meerderheid ziet vermoedelijk het onpractische, soms het on 
mogelike ervan in. De assistent mag den hamer niet met de 
volle hand vatten en bij het slaan mag het gewicht van den 
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benedenarm niet meehelpen : de hamer worde los door de vingers 
gehouden en door polsbeweging altijd lijnrecht op den stopper 
gebracht. Dit geeft een korten en veerkrachtigen slag en daaraan 
alléén bestede de assistent alle aandacht. 

Het is verder noodig, dat de assistent aan de geringste be-
weging, hetzij van hand, stopper of een licht hoofdschudden of 
fronsen der wenkbrauwen onzerzijds, direct begrijpe welke ver-
andering in den hamerslag moet worden aangebracht,. zoodat 
al deze bevelen op het juiste momentgegeven kunnen worden 
en het minst storen. Wijl in de meeste gevallen de assistent 
zich aan de linkerzijde van den patient bevindt, moet zijne 
linkerhand vooral geoefend zijn in het kloppen. 

Welken handhamer moeten wij nu aanwenden, dien van staal, 
den looden of den houten hamer ? 

Wanneer wij goed opmerken bij het gebruik van den stalen 
hamer, dan kunnen wij het juiste oogenblik constateeren, waarop 
het goud gecondenseerd is. Het verschil in reactie hierop en 
op een nog niet of gedeeltelijk gecondenseerd oppervlak wordt 
door de hand, die den stopper houdt, duidelijk gevoeld. Bij den 
looden hamer, of die van lood gedekt met leer, is het aantal 
vereischte slagen grooter, maar de massa is ook grooter, bijge-
volg ook de condenseerende kracht, die hier wel verdragen 
wordt, omdat het oppervlak van het raakvlak zachter is. Als de 
houten hamer aan zijn gewicht moet beantwoorden, wordt hij 
voor het gebruik te volumineus. 

De automatische hamer is niet in staat geweest om den hand-
hamer te vervangen. Het nadeel ervan is, dat, om den slag te 
verkrijgen, de stopper eerst op de vulling moet worden gedrukt, 
dan springt hij terug en treft daarna het te condenseeren goud. 
De herhaling van deze handeling: druk — pauze 	slag, 
schijnt op den duur den patient, die telkens een oogenblik van 
spanning doorbrengt, onaangenamer te zijn dan de besliste en. 

korte slag van den handhamer. 
Dat de meeste automatische hamers een langen slag geven en 
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dat Lij enkelen de slág na het drukken geheel uitblijft, is niet 
een gebrek van de soort, maar van het voorwerp, welke fout. 
door igoed onderhoud misschien wel te vermijden is. 

Eerie goede verbetering van de snelle hamers, die wij op de 
boormachine gebruiken, zou zijn een dito soort, door een motor 
gedreven, waaraan wij gemakkelijk een willekeurig tempo kunnen 
geven; de stoppers moeten ovaal zijn met lichtgekerfd oppervlak 
en afgeronde kanten; dan zijn zij het minst gevaarlijk voer het 
email en doen den besten dienst voor de methode, waarop het 
goud met dezen hamer gecondenseerd wordt. Het wordt nl, ter 
gewenschte grootte in de caviteit gelegd en eerst in het midden 
op de onderlaag bevestigd; vandaar strijkt de stopper, het klop-
pende, naar de kanten vast. Zóó vullende, is hei oppervlak 
telkens vlak en wordt zóó snel gecondenseerd, dat de assistent, 
die Johnson hierbij blijkbaar ten dienste staat, het goud 
niet vlug genoeg in de caviteit kan plaatsen. 

Het gebruik van dezen hamer is aangewezen bij het vullen 
van gemakkelijk toegankelijke caviteiten, zooals die op de 
kauw•vlakte. 

ti'óórdat in eene caviteit cohesief goud gebracht wordt, hebben 
wij er eerst een reep non-cohesief goud in gedrukt, waarin 
vervolgens, ook weer zonder hamer, de eerste cohesieve pellet 
of cylinder in vast geperst wordt met eene „verdrijvende" be- 
weging van den stopper. Daarna nemen wij den hamer op. 
Doch in distale caviteiten kan het zich voordoen, dat wij voor 
een derde gedeelte met handdruk de vulling moeten leggen, 
als het niet mogelijk is hier in de goede richting te kloppen. 
Het is dus noodig, dat de wanden sterk zijn. Email, dat niet 
goed gesteund wordt door dentine, verdraagt den handdruk 
niet, waar de hamerslag nog eene goede vulling mogelijk maakt. 

Om een goed gecondenseerd oppervlak te verkrijgen, is de 
hamer onmisbaar. 

Het grootste bezwaar bij het vullen met cohesief goud is 
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voor de patienten in 't algemeen wel de kracht, die aangewend 
moet worden voor het onderling verband der gezamenlijke lagen. 

Door den slag wordt de tand in den alveolus gedreven en het 

min of meer veerkrachtige periost saamgedrukt. De bijna ontel-

bare malen, dat dit gebeurt gedurende eene zitting, zijn voor 
de patienten het grootste verdriet der geheele operatie. 

Wat kunnen wij nu doen om dat leed te reduceeren? 

Eerstens geen tand met cohesief goud vullen, die losstaat of 
waarvan het periost niet gezond is; in de tweede plaats door 

de goudlegger zoo te plaatsen, dat de hamerslag valt evenwijdig 

aan de lengteas van den tand. 
Als de tanden na het separeeren met den separator of een 

ander middel niet voldoende gesteund kunnen worden, dan 

leggen wij er gutta-percha tusschen, totdat zij bestand zijn 
tegen ons geweld. Wordt een chaunotische tand wegens ge-

voeligheid buiten functie gehouden, dan is het gevolg ook, dat 
hij los gaat staan. Een temporaire vulling en het aandeel in 
het gebruik van het gebit maken na 8 of 10 dagen den toestand 
voor eene cohesieve goudvulling gunstig. 

Aan den tweeden eisch kunnen wij niet altijd voldoen en 
moeten daarom den tand dan steun verleenen op de eene of 

andere bekende wijze. 

HOOFDSTIIX IX 

behandelt het vullen met cohesief goud. 
Eenvoudige caviteiten in voortanden. 

Wij verdeelen een goudblad No. 4 in drie gelijke stukken, 
rollen één ervan tot een reep en knippen dezen weer in 3 ge- 
lijke deelgin, waarvan er één dichtbij het eind wordt opgenomen 
met een pincet en vastgedrukt in den lingualen hoek bij den 
gingivalen wand. Als 't noodig is, wordt het hier met een 
stopper vastgehouden, terwijl de rest van dezen goudreep in den 
nabijliggenden labialen hoek gelegd en daarin eveneens vast- 
gedrongen wordt. Dit herhalen wij, totdat de geheele reep plat- 
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gevouwen is, daarbij zorg dragend, dat de gingivale emailrand 
er ook door bedekt wordt en het begin van den reep linguaal 
uit de caviteit steekt, waardoor wij meer zekerheid hebben, 

"dat er op deze, later moeilijk bereikbare plaats, materiaal ge-
noeg aanwezig is. Zonder met condenseeren verder te gaan 
dan Dist in de hoeken, wordt nu een cohesieve pellet of cylin-
der, Sen geheelen gingivalen wand bedekkend, in de weekti 
onderlaag vastgedrukt met de bekende beweging van den stopper. 
Is één cylinder niet voldoende, dan wordt een tweede toege-
voegd, beide echter in de hoeken het eerst bevestigd en zoo 
deze elkaar nog niet ontmoeten, worden ze door een derden 
vereenigd. Hierna wordt weer een laag cohesief goud opgelegd 
en als dat goed vastgedrukt is, wordt de hamer pas ter hand 
genomen. De gingivale wand is nu door een zacht goudkussen 
bedekt, dat zich overal goed laat aanpersen en tevens ook het 
email voor den metalen stopper beschut. 

Bij het vervolg moeten wij er op letten, dat de stukken goud, 
die wij gebruiken, zóó breed zijn, dat zij van den binnenwand 
tot de contourlijn reiken en linguo-labiaal ook den geheelen afstand 
kunnen bedekken, er tevens voor zorgende, dat de vulling lin-
guaal verder gevorderd is dan labiaal, indien wij den stopper 
labiaalwaarts in de caviteit brengen. 

In het omgekeerde geval, als er van den gingivalen wand 
weinig meer staat en de labiale wand de sterkste is, vullen wij 
van de tongzijde en hebben de vulling telkens in die conditie, 
dat het goud langs den labialen wand het verst naar het snij-
vlak reikt. Dit heeft het voordeel, dat wij de randen beter zien 
en zulks is van veel gewicht. 

Op een gegeven moment moeten wij deze bezigheid staken 
om het oogenblik niet te laten voorbijgaan, waarop wij nog 
ruimen toegang hebben tot den hoek, waar de labiale en linguale 
wanden elkaar dicht bij het snijvlak naderen. Zoo noodig wordt 
met handdruk hierin non-cohesief goud geperst, gevolgd door 
een cohesieven cylinder op de bekende wijze. Ms wij zeker zijn, 
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dat deze ruimte goed voorzien is, voltooien wij de vulling verder. 
Blijkt het, dat wij de cylinders niet lang genoeg genomen 

hebben (de lengteas der cylinders ligt labio-linguaal), dan moet 
het overstekende goud op de lip- en tongzijde nog niet gecon- 
denseerd worden, omdat er daarna niet zoo goed nieuw opge-
bracht goud op zal hechten, vanwege den langen tijd, dien het 
aan de lucht is blootgesteld. Een versch gegloeide cylinder wordt 
met handdruk hierin vastgedrukt en deze mag daarop gecon-
denseerd worden. Zoo noodig worden nog meer toegevoegd, 
waarop de oppervlakten tot slot flink ineengeklopt worden met 
voetstoppers. Een groot voordeel .  van veel kloppen ligt in de 
eigenschap van het goud, dat het er hard door wordt, ook als 
wij reeds voldoende dichtheid verkregen hebben. 

De stoppers moeten zoo weinig mogelijk van de rechte lijn 
afwijken en waar dit noodzakelijk is, nemen wij den bajonetvorm. 
(De bocht er van echter mag ons niet verhinderen om er dáár 
mee te komen, waar we moeten wezen). Op de plaatsen, waar 
de wanden der caviteit elkaar in hoeken ontmoeten, hebben wij 
stoppers noodig met rechthoekige vlakken. Verder moeten de 
vlakten scherpe, ondiepe inkervingen hebben. De stoppers, die 
voor handruk alleen dienen, moeten een breed handvat dragen, 
waarmee het mogelijk is flinke kracht te kunnen aanwenden. 

Bij het polijsten der vullingen moeten wij er op letten het 
contactpunt te sparen. Wij gebruiken daarom smalle strips, die 
evenals de schijfjes met vaseline of olie besmeerd worden, waar-
door ze minder gevaarlijk worden voor de cofferdam, die later 
pas afgenomen wordt, en tevens het goud, dat afgeslepen wordt, 
vasthouden, wat anders verloren raakt en nu opgevangen kan 
worden. 'Ten slotte wordt nog puimsteen en krijt gebruikt. 

Bij saamgestelde caviteiten in de voortanden is de wijze van 
vullen dezelfde, totdat de plaats bereikt is waar de linguale 
grens ombuigt evenwijdig aan het snijvlak. Dáár aangekomen, 
leggen wij een kleinen cylinder zdd, dat hij gedeeltelijk op het 
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reeds bevestigde goud wordt vastgehecht, terwijl het andere 
einde in de nog te vullen holte reikt. Zoo gaan wij door, totdat 
het ardere uiteinde bereikt is. Daarop wordt de step zeer zorg-
vuldig met kleine stukjes gevuld, en de rest zeer vast opge-
bouwd, waartoe platina-goud of gerold goud No. 60 zeer ge-
schikt geoordeeld wordt, echter niet voordat de wanden ver-
zorgd zijn. Hier zijn alle goudlagen tot het eind zooveel mogelijk 
evenwijdig gelegd aan den gingivalen wand. 

De afwerking dezer vullingen behoeft geen commentaar. 

Saamgestelde vullingen in praemolaren en molaren. 
Bij deze groep moeten wij eene matrix aanwenden om met 

de minste moeite de beste resultaten te bereiken. De eischen, die 
wij aan eene matrix moeten stellen, zijn de volgende: zij moeten 
dun, sterk en veerkrachtig zijn. 

Er zijn reeds veel soorten in den handel gebracht, waarvan 
ook d beste niet voor alle gevallen, die zich voordoen, dienst 
kunnen doen. Voor die gevallen echter moeten wij ze zelf 
vervaardigen van koper of van Berlijnsch zilver. Uit de Troote 
keuze zijn die volgens B r o p h y, door S. S. White vervaardigd, 
wel de beste, welke een stel vormen van 40 opeenvolgende 
nummers, die in omtrek verschillen. Het zijn stalen banden met 
eene ronde opening in de labiale zijde, waardoor een buisje 
steekt, dat aan de binnenzijde een plaatje draagt, hetwelk de 
opening van het buisje openlaat. Door het huisje loopt een 
schroefdraad, waarin eene schroef, van buiten ingebracht, naar 
binnen gedraaid wordt met een handvat, dat op het andere, 
vierkante, uiteinde van deze schroef past. Ver genoeg ingebracht, 
zal deze schroef het oppervlak van de kies raken en zoo de 
matrix door het plaatje terugtrekken en vast om de kies doen 
sluiten. Als nu de matrix den gingivalen rand van de caviteit 
niet bereiken kan__ doordat deze zich te ver onder het tand-
vleesch voortzet, dan moet de band op de andere plaatsen zoover 
worden afgevijld, dat wij ons doel bereiken kunnen. Ook mag • 
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de matrix naar het kauwvlak niet te hoog zijn, vooral bij 
mesio-masticale vulling, daar hierdoor de belichting zou 
lijden. Mochten wij nog niet zeker zijn van de goede positie of 
van het vastzitten, dan kan gutta-percha of cement ons diensten 
bewijzen. 

Als de matrix in situ gebracht is, moeten wij het eerst met 
een stopper probeeren of wij haar overal minstens een halven 
m.M. van den emaillerand kunnen wegduwen, daar dit voor 
eene goed aansluitende vulling noodzakelijk is. 

Disto-masticale caviteiten in beneden 
praemolaren en molaren links. 

Nu kunnen wij met de goudvulling een aanvang maken. Dit 
geschiedt weer met een reep non-cohesief goud op de wijze, 
zooals die beschreven is bij de bovenfronttanden. Als de bocht 
van den stopper niet groot genoeg is, wordt hiervoor een 
andere genomen, waarvan het oppervlak zoo groot is als de ruimte 
het toelaat. Natuurlijk moeten wij voor de hoeken hier ook 
instrumenten hebben met rechthoekige stopvlakken. Nadat de 
eerste reep op zijne plaats gebracht en in de hceken bevestigd 
is, zorgen wij, dat het geheele gingivale vlak bedekt is, waarop 
een tweede, nu cohesieve, cylinder in een der beide hoeken 
bevestigd wordt, daarna een derde, gedeeltelijk op de tweede, het 
andere einde gericht naar den overliggenden hoek, en zoo voort, 
totdat deze hoek bereikt en volgeperst is. Ook de cohesieve laag 
bedekke den gingivalen wand geheel en nu wordt het goud 
tusschen matrix en tand over den emailrand gedrukt, waardoor 
eene kleine ruimte ontstaat, die bewaard blijft. Als alles goed 
aangedrukt is, beginnen wij met den hamer te condenseeren. 

Het kan nu voorkomen, dat de arbeid ons gemakkelijker valt, 
wanneer we links van den patient plaats nemen en, met den 
spiegel den mondhoek op zij houdende, de caviteit belichten. 
Het verdient aanbeveling, nu voortgaande, de cylinders die zoo 
breed genomen worden als de vulling daar ter plaatse moet zijn 
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plaatsen, dat ze een weinig tegen de zijwanden opstaan. Het 
voordeel hiervan is, dat wij dan geen gevaar loopen den email-
rand met den stopper te beleedigen en dat wij zekerder zijn van 
aansluiting aan die randen, wanneer de labiale en linguale wanden 
der caviteit bij het kauwvlak elkaar naderen. In het omgekeerde 
geval zorgen wij liever, dat het goudoppervlak, wat wij telkens 
vormen, naar boven min of meer bolvormig is, daar bij deze 
positie der wanden de bevestiging der vulling hierdoor solieder 
wordt. Het kan ook noodzakelijk zijn, dat wij met een recht-
hoekig gebogen stopper met sterk handvat en duidelijk gekarteld 
stopvlak non-cohesief goud moeten persen onder de labiale of 
linguale heuvels, daar wij met den hamerslag op deze plaatsen 
niets kunnen uitvoeren. 

Heeft de vulling het niveau van den „step" bereikt, dan wordt 
een cylinder juist in andere richting, dus mesiodistaalwaarts zóó 
op het reeds verkregen goudoppervlak gelegd, dat hij gedeelte-
lijk in den „step" ligt en dan gecondenseerd. Zoo voortgaande, 
bedekken wij successievelijk den bodem van den „step" geheel 
en beëindigen verder het werk. Daarna wordt de matrice ver-
wijderd, het overstaande goud overal nogmaals zooveel mogelijk 
aangedrukt en beneden het contactpunt het overvloedige met 
smalle strips verwijderd en gepolijst. Linguaal en labiaal werken 
wij de randen af met schijfjes. Met ,. een gladden metalen hand 
wordt nu de distale vlakte ter plaatse van het contactpunt 
zooveel mogelijk bewerkt, waarop polijsten volgt met zachte 
strips, waarbij gezorgd wordt, dat geen goud meer afgenomen 
wordt en het contactpunt rond blijft. Is dit vlak klaar, dan 
wordt cle rubberdam verwijderd en het kauwvlak met steentjes 
afgeslepen. Het telkens laten sluiten van den mond wijst ons 
aan in hoeverre slijpen noodig is. Met schijfjes of andere 
polijstrniddelen loopt de behandeling van deze disto-masticale 
vullingen ten einde. 

Hebben we te doen met deze caviteiten in de rechter-beneden- 
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kaak, dan zullen wij dikwijls in de noodzakelijkheid verkeeren 
het goud langs den labialen wand en tegen den mesialen wand 
van den step met handdruk te condenseeren, wijl wij niet den 
hamerslag meestal die plaatsen niet kunnen bereiken. 

In de bovenkaak wijkt ook de taktiek voor deze vullingen 
niet af van de juist vermelde ; alleen kan opgemerkt worden, 
dat, behalve cp vele plaatsen langs den labialen wand aan de 
linkerzijde, de hamer overal beter aangewend kan worden, dan 
bij dezelfde groep in de benedenkaak. — 

Gemakkelijker taak is het de mesio-masticale caviteiten te 
vullen, doch ten opzichte van de juist behandelde doet zich hier 
een klein bezwaar voor bij het polijsten van de mesiale vlakte, 
daar het lastig is daarvoor strips te gebruiken. We hebben hier 
echter ook Bene matrice om de kies gelegd en met behulp 
hiervan is er niet veel meer af te werken. De matrice is voor 
deze vullingen aan het mesiale vlak tamelijk laag, d. w. z. reikt 
niet zoo ver naar de kauwvlakte. Hoofdzaak is toch de gingivale 
rard, waarop echter altijd een superflus aanwezig is. Dit kan 
het best worden verwijderd met Rhein's instrumenten, gewijzigd 
door Cushing, die er uitzien als dunne spatels, met geribd of 
glad eindvlak, waarmee de mesiale zijde tevens afgewerkt wordt. — 

Bij smalle en diepe caviteiten op de kauwvlakte van beneden-
molaren leggen wij de vullingen op die wijze, dat de bodem 
eerst bedekt wordt, waarop de andere lagen zóó volgen, dat zij 
loodrecht gericht zijn op de lengteas van de kies. 

Is de holte breed, dan beginnen wij bij den distalen wand en 
zorgen er voor, dat het goud op den bodem telkens verder 
mesiaalwaarts reikt dan bij de kauwvlakte, waardoor de goud-
vlakte het meest gunstig ligt voor den hamerslag. De cylinders 
worden verder zoo gelegd, dat het eene einde aan het oppervlak 
der vulling reikt, terwijl het andere op den bodem ligt. 

Waar de caviteit eene labio-linguale richting neemt, moeten 
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wij veel attentie vestigen op eene goede condensatie van het 
goud, dat de bochten der wanden volgt en dat gelegd wordt 
tegen de wanden, die van ons afgericht zijn, waarvoor in 't 
algemee dikwijls handdruk noodig is. 

Daar van alle vullingen de masticale den grootsten druk 
moeten verdragen, moeten zij uiterst soliede gecondenseerd 
worden. Voor het oppervlak wordt hierom gebruik gemaakt van 
gladde stoppers. 

Dezelfie handelwijze geldt ongeveer bij deze groep in de boven-
molaren. Waar wij echter eene lange en smalle caviteit voor 
ons hebben ter plaatse b.v. van de disto-linguale fissuur, daar 
beginnen wij bij het eene uiteinde en niet op den bodem. Bij 
een meer gelijkmatigen vorm kunnen wij eene flinke onderlaag 
van nor.-cohesief goud leggen. 

Van le masticale caviteiten in de praemolaren zijn de kleine 
ronde, zooals wij ze soms in de benedenkaak voor ons hebben, 
de lastigste, vooral, wanneer de wanden en bodem niet vlak en 
onder vereischte hoeken geprepareerd zijn. Aan te bevelen is 
het, hiervan het grootste gedeelte eerst te vullen met non-
cohesief goud, dit met een smallen stopper te verdrijven en in 
den daardoor verkregen kuil cohesief goud te persen, alles met 
handdruk. Wanneer wij zoo dicht bij het oppervlak komen, wordt 
de hamer pas gebruikt. 

Bij al deze vullingen geschiedt de afwerking, nadat de rubber- 
dam verwijderd is, en wel zoo als bij de saamgestelde vullingen 
in de molaren en praemolaren is beschreven. 

Labiale, linguale en buccale vullingen. 

Zóoals de voorgaande, worden ook deze gelegd: in groote 
caviteiten liggen de goudlagen evenwijdig aan het oppervlak, in 
smallere gaan wij te werk als van derlijke fissuren gezegd is. 
Te veel goud over den gingivalen rand maakt de afwerking 
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moeilijk. Polijsten geschiedt bij voorkeur met schijfes, die eerst 
met vaseline of zeep bestreken worden, ook om met den coffer-

dam niet in te intieme connectie te komen. Zoo mogelijk wordt 
hiervoor eerst de klem verwijderd, terwijl echter de rubberdam 
in situ blijft, totdat de séance is afgeloopen. 

HOOFDSTUK X. 

Het gebruik van goud en platina. 

Zooals te voren vermeld is, wordt dit preparaat in drie num-
mers : 1, 2 en 3 in den handel gebracht, welker verschil is, dat 
zij respectievelijk een grooter platinagehalte bezitten. Wat den 
vorm betreft, is het verkrijgbaar in bladvorm van verschillende 
dikte. Bijzondere attentie moet geschonken worden aan het 
gloeien zoowel als aan het condenseeren. 

Als wij het in de vlam verhitten, gebeurt het licht, dat het 
goud verbrandt, wij houden dan een platinablad over, wat 
geconstateerd wordt door de verkleuring van den pellet. Dit is 
voor het vullen onbruikbaar. Het beste is de electrische verhitter, 
bedekt met mica, waarop pellets gelijkmatig worden gegloeid. 

Daar wij bij het gebruik van dit materiaal kleiner stukjes 
moeten nemen dan bij zuiver goud het geval is, omdat het niet 
zoo kneedbaar is en wijl dunne stoppers (met scherpe inkervingen) 
hiervoor vereischt- worden, zal de bewerking natuurlijk ook meer 
tijd kosten, wat zonder nadeel voor het resultaat voorkomen 
wordt, door platina en goud alleen op de oppervlakte der vul-
lingen te apliceeren. 

Voor de verbinding van het eerste platina-goud met het reeds 
gevulde goud is het noodzakelijk, dat het eerste er door zeer 
fijne stoppers goed ingedreven wordt en telkens plat opgelegd, 
en zóó toegepast, is het een zeer dankbaar materiaal. Johnson 
zegt ervan : „In fact it may truly be said, that to produce a 
perfect platina and gold filling is to attain the highest degree 
of excellence in the art of filling teeth." 
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HOOFDSTUK XI. 

Het gebruik van tin-goud. 

Tin-goud is zeer geschikt om er eene approxo-masticale vulling 
mee te beginnen. Eene reep van voldoende lengte om het 
approximale gedeelte der caviteit voor een derde te vullen, 
wordt door stevige stoppers (met sterke inkervingen) met zooveel 

kracht als de omstandigheden het toelaten tegen den gingivalen 

wand gedrukt. In de oneffenheden van dit oppervlak wordt 
met een zelfden stopper een groote cohesieve cylinder of pellet 
goud geforceerd en als deze zoo bevestigd is, nemen wij een 
instrument met minder sterk gekarteld oppervlak, condenseeren 
en gaan voort met cohesief goud. 

Geen afwijkingen van de bekende gebruikswijze bij centrale 
vulling worden vermeld. Wij worden evenwel bij het gebruik 
van tin-goud gewaarschuwd tegen te veel bewerking van dit 
materiaal, want het wordt er korrelig onder. 

Met tinblad gaan wij op gelijke wijze om. 

HOOFDSTUK XII. 

Het gebruik van amalgaam. 

Hij, 3ie de meest duurzame gevolgen van zijn arbeid beoogt, 
spare zijne patienien voor amalgaamvullingen, zegt schrijver, 
doch bi uitgebreide caviteiten kunnen wij er niet altijd afstand 
van doen. 

De beste resultaten van amalgaam worden opgeleverd, wanneer 
het aangewend wordt in centrale caviteiten. Waar een wand 
ontbreekt, vervangen wij deze dus door eene matrice. Bij zeer 
uitgebreide chaunosis maken wij voor dat speciale geval eene 
matrices  die tot steun der vulling in situ blijft tot den volgenden 
dag, wanneer de vulling gepolijst wordt. Het materiaal 
wordt met zoo weinig mogelijk kwik aangemengd, bij kleine 
gedeelten gevuld, die ieder voor zich met een zoo breed mogelijken 
stopper stevig aan de wanden worden gedrukt. Als hierbij week 
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amalgaam aan het oppervlak komt, wordt dit met excavatoren 
telkens verwijderd. Het overtollige wordt direct op het kauw-

vlak afgewreven (van het . midden naar de randen) met stoppers 
of een pincet, omwonden met watten ; van de zijwanden nemen 

' wij het surplus weg met spatels. De vulling eischt dezelfde 

nauwkeurigheid bij de afwerking als eene goudvulling en dit kan 

niet in dezelfde zitting geschieden. 

HOOFDSTUK XIII. 

Het gebruik van cement. 

Johnson beveelt aan bij het aanmaken van cement dit 
over een groot oppervlak van de glasplaat te wrijven, het daarna 
op te nemen met een stijf gerolde wattetampon in de pincet 

en hiermee in de caviteit stevig aan te drukken. Als de holte 
vol is, neemt hij spatels. 

Bij temporaire vullingen in molaren en praemolaren van kinderen 
brengt hij overtollig cement in, dat door den vinger krachtig 

op het kauwvlak wordt geperst, totdat crystallisatie is ingetreden. 

HOOFDSTUK XIV. 

Het gebruik van gutta-percha. 

De beste soort is de rose, die echter de meeste verwarming 

behoeft. Dit moet langzaam geschieden, liefst op porcelein. 
Voor tijdelijke vullingen wordt een wit preparaat genomen, 

dat gemakkelijker te verwijderen is. 

HOOFDSTUK XV. 

Inlays. 

Johnson zegt : de verkregen ervaringen en hulpmiddelen, 
die ons heden voor de bereiding en plaatsing ten dienste staan, 
in aanmerking nemende, valt het niet te ontkennen, dat het 
inlay-work een meer of min tijdelijk middel is, waardoor niet 
zooveel beroering in de tandheelkunde gebracht zou zijn, als er 

eer attentie was geschonken aan het platina-goud. 
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Hij meent ook, dat te groote geestdrift de reputatie van deze, 
vullingen geschaad heeft, doch ontkent daarentegen volstrekt 
niet de groote waarde van een porcelain-inlay in eene voor het 
bloote oog zichtbare caviteit. 

Voor een porcelain-inlay neemt hij afdruk van de caviteit, die 
op de bekende wijze wordt geprepareerd, met platina-folie 
No. 60, waarvan een blaadje, dat voor het weekblijven telkens 
verhit moet worden, met een watterolletje in een pincet in de 
caviteit wordt gedrukt. Van het overhangende gedeelte worden 
de vouwen telkens uitgestreken. Als de watten hare diensten 
heeft gedaan, neemt hij een polijststaal en wrijft het platina 
hiermee aan de wanden, het aan de overstaande zijde voor het 
verglijden telkens steunende met een pincet of ander instrument. 
Nu wordt er een stukje ongevulcaniseerde caoutchouc krachtig 
ingepe .st. Daarna wordt de matrice ontdaan van de overstaande 
randen, weer in situ gebracht en onder flinken druk gevuld 
met gutta-percha. Als dit koud geworden is, wordt het geheel 
uitgelicht, de gutta-percha licht verwarmd, verwijderd en de 
matrice is gereed om gevuld te worden. 

Met fijn gekorreld porcelein, dat bij hooge temperatuur smelt, 
verkrijgt schrijver de beste resultaten en hoewel dit, ook wat 
de vereischte kleur betreft, het moeilijkst is om goede resultaten 
te verkrijgen, verwerpt hij de gemakkelijke methoden, die in 
succes hierbij achterstaan. (De verdere behandeling is bekend.) 

In clviteiten, voor het bloote oog niet zichtbaar, maakt hij 
liever gold-inlays, omdat die het voordeel hebben geen cement 
aan het oppervlak bloot te laten, en op de kauwvlakte prefereert 
hij ze boven die van porcelein, wijl zij beter bestand zijn tegen 
de masticatie. 

Waar de patienten die inspanning, die gevergd wordt voor 
eene groote goudvulling, niet willen of kunnen verdragen, kan 
eene gold-inlay uitstekende diensten verrichten. De afdruk der 
caviteit, waarvan de; vereischte vorm bekend is, wordt met 
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goudblad No. 60 genomen op de wijze hierboven vermeld en de 
approximate vlakte wordt eventueel definitief op de gutta-percha-
vulling afgewerkt, waarbij het contactpunt goed verzorgd moet 
worden. De matrice + vulling worden nu zoo in een soldeer-
bodem (gips + asbest of andere stoffen) ingepleisterd, zoodat 
alleen de masticate vlakte . zichtbaar is, waarop, na het hard 
worden der massa, de gutta-percha wordt verwijderd, het geheel 
door verhitten uitgedroogd en zóó gevuld met 20 kar. soldeergoud, 

dal zooveel mogelijk in ééne smelting de taak afgeloopen is. Nu . 

wordt de vulling in situ gebracht en zoover afgeslepen als voor 
de articulatie noodzakelijk is, hierop gepolijst en dan met cement 
bevestigd,  dat echter niet over de randen te voorschijn mag 
komen. De vulling wordt krachtig aangedrukt, totdat crystalli-

satie ingetreden is, waarop de randen van de inlay over de 

emailranden wordt uitgewreven. 
Ms een deskundige mocht meenen, dat er eene goudvulling 

daar ter plaatse gelegd is, dan kan de betreffende operateur 

tevreden zijn. 

HOOFDSTUK XVI 

Het overkappen der pulpa. 

Wanneer met of tegen onzen wil eene pulpa blootgelegd is, 
dan moeten wij, zoo wij haar door overkappen willen behouden, 
rekening houden met den leeftijd van den patient. 

Op jeugdigen leeftijd is het behoud van grooter gewicht, omdat 
de calcificatie nog niet afgeloopen is en de kansen op behoud 
grooter, omdat het foramen apilale nog tamelijk groot is; 
waardoor. eene , aandoening der pulpa zich gemakkelijker herstelt 
dan wanneer dit zeer klein geworden is. In het laatste geval 
is het afsterven der pulpa dikwijls reeds een gevolg eener zéér 
lichte irritatie. Ongeveer 6 jaren na den doorbraak van den 
tand is de wortel ten einde toe gevormd. 

Voor de kansen van behoud eener overkapte pulpa letten 
wij er verder op, hoever ze is blootgelegd. Een druk op de 
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pulpa wordt n. 1. niet ongestraft verdragen en als nu maar een 
klein plekje ontbloot is, dan is die druk beter te vermijden dan 
wanneer dat oppervlak grooter is. In het laatste geval is er 

ook meer gevaar, dat wij de pulpa gekwetst hebben. 
Het gevolg van eene cauterisatie en exstirpatie eener pulpa 

is in de meeste gevallen eenig verlies van de goede kleur en 
den natuurlijken glans en dit in aanmerking genomen moeten 
wij het uiterste doen om de pulpae te behouden van fronttanden 
doch wij mogen hierom niet licht denken over het behoud 
van die in praemolaren en molaren. liet kan nuttig zijn den 
patiënt over den aard dezer behandeling in te lichten en hem 
de kansen van slagen mee te deelen. 

Voorts is het noodig te weten of er ook eene ontsteking van 
de pulpa opgetreden is en hoe lang deze heeft geduurd. Een 
maatstaf daarvoor is de pijn, waarover de patient ons moet 
inlichten: Ms gedurende eenige uren heftige pijnen geheerscht 
hebben door eene blootgelegde of bijna blootgelegde pulpa, dan 
is er eene onherstelbare affectie, die cauterisatie noodzakelijk 
maakt. Reageert de pulpa niet onder palliatieve middelen, dan 
is de kans voor het behoud groot. 

Ook de algemeene gezondheidstoestand van den patiënt is van 
invloed op het resultaat. Het is opgemerkt, dat in streken, waar 
malaria heerscht, de overkapping van blootgelegde pulpae 
zeer zelden gunstige resultaten heeft. 

Middelen Ver overkapping. 

Het materiaal, dat wij ter overkapping aanwenden, moet de 
pulpa beschutten voor uitwendige prikkels, mag dus niet een 
geleider of zelf irriteerend zijn, evenmin als het bij de applicatie 
op de pulpa mag drukken. Nadat het ter plaatse gebracht is, 
moet het voldoende hard zijn of worden om den druk van het 
vullen te keeren. Eene antiseptische werking zal de waarde 
ervan verhoogen. Guttapercha en oxychloriede van zink ver-
vallen dus als aangewezen middelen. Ook de cavity-cap is niet 
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aan te bevelen, daar eene ruimte tusschen dit voorwerp en de 

pulpa door de laatste niet geduld wordt. 
Goede resultaten zijn verkregen met de volgende methode: 

poeder van oxyphosphaat van zink wordt met ol. caryoph. tot 
eene pasta gemengd, hiermee de blootgelegde pulpa bedekt, 
wat zonder druk geschiedt. Daarna wordt er een kapje overge-
legd van cement van oxyphosphaat van zink. Het onderste laagje 
dient om de irritatie van het cement tegen te gaan, terwijl het 
door de ol. caryoph. tevens eene antiseptische en pijnstillende 

werking heeft. 
Dat de holte voor de overkapping eerst zooveel mogelijk onder 

antiseptische uitwasschingen gereinigd wordt van chaunotische 
dentine, spreekt wel van zelf. Na de overkapping wordt eene 
voorloopige vulling gelegd van cement, die zes maanden in situ 
blijft Als de pulpa daarna niet gereageerd heeft, wordt het bovenste 
gedeelte weggeboord en vervangen door eene definitieve vulling. 

HOOFDSTUK XV[I. 

Destructie van de pulpa 

veroorzaken wij door arsenik-applicatie of, wanneer het wensche-
lijk is de pulpa onmiddelijk te verwijderen, kunnen wij van 
anaesthetische middelen gebruik maken. Hiermee wordt cocaïne 
bedoeld, in de pulpa gevoerd door cataphoresis, injectie of druk. 

Johnson verwijderd gewoonlijk na 24 uren de arsenikpasta 

weer, legt dan een niet-irriteerend _ antiseptisch middel in om, 

na eene week tot de extirpatie over te gaan, die dan pijnloos 
geschiedt, omdat het weefsel aan den apex tijd gehad heeft 

tot , litteekenvorming. De pulpa wordt nu ook meestal in haar 
geheel verwijderd. In enkele gevallen kan het noodzakelijk zijn 
de pasta eene week in situ te laten, wanneer b. v. de patienten 
niet eerder kunnen verschijnen. Vooral hierbij zorgen wij er 
voor eene minimum hoeveelheid der pasta te appliceeren. 

De onmiddelijke extirpatie met cocaine geschiedt het best 

als volgt : 
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Eene wattetampon, gedrenkt in een geconcentreerde oplossing 
van cocaïne in alcohol of chloroform wordt op de pulpa gelegd, 
en de caviteit afgesloten met één schijfje ongevulcaniseerde 
caoutchouc, waarop met een breed instrument naar binnen 
wordt gedrukt, eerst voorzichtig, daarna sterker. Deze behande-

ling wordt herhaald, totdat het mogelijk is de cocaïne-oplossing 
naar den apex in te pompen zonder hierdoor pijn te veroorzaken. 

Natuurlijk moet de ingang van de pulpaholte hier zoo ruim 
mogelijk zijn. Als bedoeld stadium is ingetreden, wordt de 
extractie verricht, waarna het wegens bloeding meestal nood-

zakelijk is het pulpakanaal voorloopig antiseptisch te tamponeeren. 
Menigmaal treedt hierna gedurende eenige dagen een onaange-
naam gevoel op, dat zeer dragelijk is en verder geen slechtere 
gevolgen heeft. 

Daar de invloed van cocaïne bij alle individuen niet dezelfde 

is, zal het ook voorkomen, dat deze methode niet toegepast 
kan werden. 

Als le pulpa nu geheel verwijderd is, wordt die ruimte uit-
gewasschen met absolute alcohol, daarna met ol. cargoph. en 
vervolgens gedroogd, ook met behulp van absolute alcohol. Het 
beste middel om de kanalen mee te vullen, is gutta-percha, 
hetwell•: niet geleidt en niet irriteert. 

HOOFDSTUK XIX. 

Warmeer de pulpa zonder onze tusschenkomst is afgestorven, 
dan is dat geschied ten gevolge van infectie na chaunosis, of 
onder Bene vulling, of in gezonde tanden, door trauma. Wij 

hebben dan te doen met een septisch wortelkanaal zonder meer, 
of het periost is verdikt, waardoor de tand uitgezakt is. In de 
derde plaats kan er een etterzak aan den apex aangetroffen 
worden zonder communicatie door de gingiva en ten laatste kan 
er een abces met fistel ontstaan zijn. 

Behalve daar, waar een fistel gevormd is, beginnen wij met 
de cav:teit zoo goed mogelijk te reinigen en uit te spuiten, 
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waarbij de pulpaholte ruim opengelegd wordt zonder druk uit 
te oefenen op den septischen inhoud. Voor het vervolg is het 
telkens aangeraden om cofferdam aan te leggen. De holte wordt 
nu eerst met alcohol uitgewasschen, met heete lucht gedroogd, 
getamponeerd met 01. caryoph. en voor eene week afgesloten. 
Doen zich ongunstige symptomen voor, dan moet deze behandeling 
eerder herhaald worden, waarna weer een week verloopen mag. 
Dan volgt mechanische reiniging. De holte wordt eerst gewas-
schen met alcohol, waardoor de toegang tot de wortelpulpa 
duidelijker zichtbaar wordt. De Gate's glidden-drill doet dienst 
om deze toegangen op te ruimen. Vervolgens reinigen wij met 
de Ivory spiral broach. Vinden wij met deze geen toegang, dan 
kan met een boor het wortelkanaal verwijd worden of met 
40 pCt. zwavelzuur volgens de methode van Dr. J. R. Callahan. 
Dit vocht wordt nl. met pianodraad ingepompt, waarbij men 
telkens van naald verwisselt en het overtollige geneutraliseerd 
met Bicarbonas natricus; het verweekte tandbeen kan nu met 
Donaldson's naalden naar vereischte worden verwijderd. Na 
uitwasschingen en droging met alcohol wordt het kanaal be-
vochtigd met 01. caryoph, dat nu ook gedeeltelijk in de tand-
beenkanaaltjes kan indringen. Doet zich tot dusver geen ongunstig 
verschijnsel voor, dan wordt het kanaal weer met alcohol uitge-
wasschen om direct op de reeds beschreven wijze gevuld te worden. 

Is er aan den apex een etterzak, dan wordt met naalden, 
watten of vloeipapier de etter zooveel mogelijk opgezogen, het 
kanaal getamponeerd met een antisepticum en afgesloten. Zoo 
noodig wordt dit na 24 uur herhaald. Is er opnieuw etter, dan 
mag er met de naalden energisch gemanipuleerd worden, 
wat overal elders schadelijk zou zijn. Komt er nu bloed 
mee, dan wordt weer eene antiseptische tamponade ingelegd 
en de holte voor eene week afgesloten. Constateeren wij nu 
nog pus, dan wordt waterstofsuperoxyd ingebracht, zoo dikwijls, 
dat er geen gasbelletjes meer ontstaan. Het nu in te brengen 
antisepticum blijft een paar weken onder eene vulling in rust. 
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Hebben we daarna sereus vocht in plaats van etter na ons 
onderzoek, dan wordt het kanaal geheel met eene desinfecteerende 
tampon gevuld om vervolgens een paar weken .te laten rusten. 
Is het kanaal daarna opgedroogd, dan is het voor vullen gereed. 

Is er een fistel, dan wordt met eene naald onderzocht welk 
wortelkànaal hiermee correspondeert. Terwijl de andere kanalen 
als boven behandeld worden, wordt dit direct goed gereinigd 
en geruimd, 01. caryoph. wordt ingebracht en door den fistel 
geperst, hetgeen bereikt kan worden, wanneer de caviteit met 
ongevulcaniseerde caoutchouc goed afgesloten wordt. Druk, met 
een instrument hierop uitgeoefend, zal het vocht van de onder-
liggende wattetampon naar binnen persen. Is dit gelukt, dan 
wordt hetzelfde middel nog eens ingelegd en voor eene week 
afgesloten. Gewoonlijk is de fistel dan genezen, zoo niet, dan 
volgt doorpersing met 95% phenol. Daarna wordt een niet-irri-
teerend antisepticum ingelegd en 14 dagen onder eerie voor-
loopige vulling in situ gelaten. Moeten wij deze laatste behan-
deling meer dan eens herhalen, dan is er aan den apex eene 
bijzondere oorzaak, die de genezing verhindert. Vergrooting van 
de fistelopening door dagelijks grootere wattetamponade in te 
brengen met hierop gevolgde amputatie van den wortelapex kan 
nood.g zijn. Het uiteinde moet glad gemaakt en de wonde uit-
gewasschen "en voorzien worden. Voor het laatste vinden wij 
opgegeven pasta van boorzuur -}- ol. caryoph en afsluiting met 
sterielgaas. Dagelijks leggen wij, zoolang het noodig is, nieuw 
gaas in. — 

Wanneer wij in een gezonden tand of onder eene vulling eene 
necrotische pulpa moeten aanboren, dan moeten wij de uiterste 
voorzichtigheid in acht nemen als wij met de boor, hoewel van 
kleinen omvang, de pulpakamer zullen binnendringen. Da ge- 
ringste druk kan periostitis veroorzaken. Daarom moeten wij 
het volumen van die septische massa verminderen met alcohol 
en heete lucht, alvorens eene tampon met ol. caryoph. ingelegd 
kan worden. De verdere behandeling vinden wij reeds beschreven. 
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Daar de arsenikbehandeling de betreffende tand altijd, zij het 
dan ook gering, verkleurt, verdient het aanbeveling om deze 
behandeling bij de fronttanden, waar zulks gelukken wil, te 
vervangen door de drukmethode met cocaïne. Arsenikpastá.laten 
wij liefst zoo kort mogelijk liggen en gebruiken er zoo weinig 
mogelijk van. Na 24 uur wordt het geheel verwijderd; waarna 
de caviteit met alcohol wordt uitgewasschen en getamponeerd 
met een licht gekleurd antisepticum. Dit wordt voor eene week 
met cement afgesloten. Wij moeten bij de fronttanden er vooral 
voor zorgen, dat speeksel de caviteit niet kan bevochtigen. 
Zoodra het wortelkanaal gereinigd is, wordt de definitieve vulling 
gelegd. Aldus handelende voorkomen wij zooveel mogelijk het 
verlies der normale kleur. 

Moeten wij een tand ontkleuren, dan wordt na een aseptischen 
toestand van de pulpaholte verkregen en het wortelkanaal voor 
het grootste gedeelte gevuld te hebben, de overige ruimte der 
pulpaholte opgevuld met eene tampon met 25 % pyrozon en de 
caviteit met cement afgesloten. Dit wordt dagelijks, zoolang het 
noodig blijkt, herhaald. 

Opdat de ruimte geheel en al opgevuld wurde, pompen wij 
eerst chloropercha in tot den apex en daarna brengen wij ook 
tot zoover een guttapercha-point in. (Daar de oplossing van 
chloropercha langzamerhand indroogt, wordt -ons aangeraden 
het verlies; der chloroform aan te vullen met eucalyptol). Wij 
moeten hierbij niet wachten op eene reactie van den patient, 
omdat pijn geen betrouwbaar symptoom is, dat juist dan de 
wortel tot den apex gevuld is. Het overtollige van de gutta-
percha wordt na verwarming met heete lucht in de juist ge-
vulde ruimte gedrukt door een instrument omwonden met linnen 
b. v. dat bevochtigd is met ol. cargoph, opdat de wortelvulling 
er niet aan zal kleven. Bij meerwortelige tanden of meerkana-
lige wortels wordt een verwarmd guttapercha-blokje gelegd op 
de uitstekende uiteinden der points, en alles gezamenlijk op 
den bodem aangedrukt. Een verwarmde spitse stopper, bekleed 
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als boven, wordt daarna nogmaals in het wortelkanaal gedrukt 
om de guttapercha overal goed te doen aansluiten en de over- 
tollige chloropercha te verwijderen. Daarna wordt de kroonholte 
gevuld met oxychloriede van zink. 

Van den toestand van het periost hangt het verder af, of eene 
defini.ieve vulling direct zal volgen of na eenige dagen. — 

HOOFDSTUK XX. 

De behandeling van het tijdel ij k gebit. 

Dat het temporaire gebit, zoowel als de eerste blijvende 
molaar zeer goed verzorgd moeten worden, is niet alleen van 
belang voor het permanente gebit, doch tevens van groote 
waarde voor de goede kauwacte, wijl kinderen met uitgebreide 
chaunosis. slechte gewoonten bij het gebruik van voedsel kunnen 
aannemen, waarmee zij dikwijls hunne geheele leven behept 
blijven. Defecten aan de fronttanden worden gevuld met cement; 
voor de molaren prefereert schrijver amalgaam en als de cavi-
teiten daar ter plaatse om de een of andere reden hiervoor niet 
voldoende geprepareerd kunnen worden, worden ook daar de 
defecten met cement hersteld. Het saamkoppelen van approximale 
vullingen biedt de beste resultaten, wanneer het materiaal een 
band van b. v. Berlijnsch zilver omvat, die met de uiteinden in 
beide caviteiten reikt. 

Zoodra de pijn optreedt, wordt een tamponnetje met 01. caryoph. 
ingelegd en als de pulpa bloot ligt, wordt deze bedekt met eene 
pasta van deze olie en oxychloried van zink of poeder van cement. 
Onder eene hierover gelegde cementvulling zal de pulpa meestal 
afsterven zonder verder te storen, of er wordt een abscesje 
gevormd, wat zich eene opening baant door de gingiva. In het 
laatste geval worden de wortelkanalen gereinigd en doorgeperst 
met o-. caryoph , wat geschiedt door een tampon, hiermee 
gedrenkt en in het pulpakanaal gebracht, te bedekken met eene 
gutta-percha vulling, waarop met een daartoe geschikt instru-
ment voldoenden druk wordt uitgeoefend. Zoo noodig wordt dit 
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na eene week herhaald. Dan wordt alles verwijderd, de ruimte 
gevuld met de bekende cholopercha-encalyptol-oplossing dit 
zoolang geperst totdat het door de fistelopening naar buiten 
treedt en de caviteit hierna definitief gevuld. 

De eerste blijvende molaar, van welker aanwezigheid het af-
hangt of de praemolaren en de andere permanente molaren tot 
de vereischte lengte zullen uittreden, moet dikwijls tijdelijk 
behandeld worden met cement, gutta-percha of amalgaam, om 
dit later zoo spoedig mogelijk door goud te vervangen. Ontdekken 
wij chaunosis aan de missiale vlakte en is de tweede temporaire 
molaar nog aanwezig, die in dit geval altijd eene distale caviteit 
zal hebben, dan is het na eerie tijdelijke vulling in de eerste 
gelegd te hebben, aan te bevelen om de distale wand van deze 
tijdelijke kies, na ook gevuld te zijn, zoo te formeeren. dater 
geen spijsresten meer blijven zitten. Zoodra de laatste verdwenen 
is, wordt de blijvende molaar definitief gevuld. 

De heer De Boer ontvangt voor deze uitvoerige boekbeschou-

wing den dank van de vergadering bij monde van den Voorzitter. 
Tevens geeft hij eenige heeren de gelegenheid hem vragen te 

stellen, welke hij beantwoord. 
De heer w i t t h a u s wenscht de collega's te waarschuwen 

voor het gebruik van non-cohaesief goud in die plaatsen, waar 
de caviteit voor bevestiging is ondersneden, dus juist aan den 
cervicalen rand en onder den snijkant. De verankering gaat 
door het non-cohaesief goud, dat in zichzelf, zooals reeds de 
de naam aanduidt, in 't geheel geen cohaesie bezit, geheel ver-
loren en wie dus op deze ondersnijding vertrouwt, loopt ge-
vaar dat zijn vulling uitvalt. Bij voorzichtig aandrukken van 
kleine, dunne stukjes cohaesief goud is het gevaar een emailrand 
te beschadigen gering. 

De heer De Boer antwoordt hierop, dat Johnson geen 
ondersnijdingen maakt, maar dat de vulling in situ blijft door 
door de onderlinge verhoudingen van de wanden der caviteit. 

Dr. van der Hoeven zegt dat Oleum caryophyl. toch niet 
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veraneerend inwerkt op gangraen der pulpa. Hij verwijdert 
daarom eerst het gangraen partieel en appliceert daarna de 

aetherische olie. 
De heer De Boer zegt hierop, dat alvorens de gangraencuse 

pulpa te verwijderen, een tampon met Oleum caryophyl. daarop 
wordt geappliceerd. Als na eenigen tijd dit vocht opgezogen 
is, wordt tot de mechanische reiniging overgegaan. 

De heer P e s t man K o n in g doet eenige vragen, die door 

Spreker worden beantwoord. 
De heer G r e e t e r wenscht zijn afkeuring uit te spreken 

over de methode van Jo h n s o n om approximale vullingen in 
temporaire tanden te verbinden, ook niet al wordt een metalen 

plaatje gebruikt zooals Jo h n s o n aanbeveelt. 

De heer De Boer moet den heer Gr e e ter wel doen op-
merkei, dat hij geen boekbeoordeeling maar een uittreksel heeft 
gegeven van Jo h n s o n' s werk, doch dat hij zelf ook bezwaren 
heeft tegen vereenigde approximale vullingen. 

Dr. van der Hoeven deelt het volgende geval mede van uit-
gebreide Periostitis en Osteomylitis van den onderkaak. Patientis 35 
jaar oud en van krachtige constitutie. Het lijden begint met een 
Periostitis van M.2.i. d., die carieus is en geëxtraheerd wordt. 
De Periostitis breidt zich uit langs den geheelen onderkaak. 
Overal vertoonen zich abscessen, die naar buiten doorbreken 
en op verscheidene plaatsen geïncideerd worden, zoodat de be-
handelende medicus mij mededeelde, dat de onderkaak van patient 
er uit zag als een gieter. Achtereenvolgens worden alle tanden 
verwijderd, uitgezonderd M. 3. i. d. Daarenboven worden groote 
stukken been uitgestooten en als sequesters weggenomen. 

De patient werd mij door den medicus toegezonden, toen het 
geheele proces afgeloopen was, met het verzoek een kunstgebit 
te maken. De geëxtraheerde tanden worden aan de vergadering 
getoond en blijken allen gaaf te zijn. 

De behandelende medicos heeft geen oorzaak kunnen vinden 
voor deze uitgebreide Periostitis en Osteomyelitis. Syphilis bestond 
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niet en phosphor- of arsenik-necrose kon uitgesloten worden, 
daar patient gezond en krachtig was en als agent van politie 
aan deze vergiffen niet was blootgesteld. Wel kan nog gedacht 
worden aan Aktinomykose, maar volgens den medicus was nooit 
de eigenaardige korrelige pus te voorschijn gekomen. Speciaal 
onderzoek naar Aktinomykose was niet ingesteld geworden. 

Spreker verhaalde eveneens van een tumor bij een patient 
van 60 jaar, die zich bevond ter hoogte van de derde molaar in 
de onderkaak aan de tongzijde en steeds grooter werd. Daar 
er ulceratie ontstond achtte de medicus wegnemen noodzakelijk. 
Met de sonde voelde men een harde massa en werd dus gedacht 
aan het nog aanwezig zijn van de derde molaar. Door een forceps 
over den tumor te plaatsen werd deze verwijderd en werd te 
voorschijn gebracht een stukje, meest gelijkende op been, doch 
op één plaats zoo hard en glad, dat het op email geleek. Spreker 
vroeg wat de leden over de herkomst van dit fragment dachten. 

Ook gaf Dr. van der Hoeven voor het Museum van het Insti-
tuut ten geschenke een tweede en derde molaar in één vergroeid. 

Over het eerste geval wisten de aanwezigen geen klaarheid 
te brengen. 

Het fragment wat op de plaats van de derde molaar was 
verwijderd, werd door den heer G r e v e r s beschouwd als een 
exostose van den kaakrand. 

Spreker oogstte den dank van den Voorzitter en de vergade-
ring voor zijne interessante mededeelingen. 

De heer G r e e t e r deelt mede dat hem kort geleden twee 
verschillende patienten consulteerden, beide voor acute periostitis 
aan een lateralen Incisivus in de bovenkaak. Deze incisivi waren 
gevuld en op 't oogenblikzonder eenig defect. Doorlichting toonde 
aan, dat de pulpa niet gangrmneus was. Toch werd er een 
aangeboord en daaruit de pulpa geëxstirpeerd. Deze was vol-
komen gezond. De periostitis genas door de behandeling met 
Jodium. Het andere geval werd eveneens behandeld en met 
hetzelfde goede resultaat. 
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De heer 00e b e r g h zegt, dat dergelijke gevallen van idiopa_ 
thische Periostitis aan het Instituut nog al vaak ter behandeling 
komen, maar speciaal bij personen die zware infectie-ziekten 
hebben doorstaan. 

De heer Pestman Koning heeft een gevalgehad, waarbij 
hij alleen kon constateeren, dat zich pus ontlastte uit eene 
opening in de nabijheid van de tweede molaar in de onderkaak. 
Niet wetende wat er aan te doen, daar er geen caviteit in die 
molaar was, behandelde hij met Jodium, doch zonder succes. 
Ten einde raad extraheerde hij, ook op aandringen van den 
patient, de tweede molaar en vond daarin een levende pulpa 
en dentikels. De opening waar de pus uitkwam is nog niet 
verdwenen en scheidt nog voortdurend pus af. 

De heer G r e v e r s zegt dat hij iedereen toch wel moet 
waarschuwen argwaan te koesteren tegen de derde molaren, 
vooral in dergelijke gevallen als de heer Pest man er een 
heeft medegedeeld. Hij heeft eens een patient, die jaren lang 
behandeld was voor Adenitis en bij wie verscheidene uitwendige 
incisies waren gemaakt, door het verwijderen van M. 3. i. s. 
van deze kwaal afgeholpen. Hetgeen voor Adenitis was behandeld, 
was niet anders dan een telkens weerkeerende ontsteking ver-
oorzaakt door die derde molaar. 

De heer Pestman Koning vermeldt nog dat zijn patient 
ook lit:eekens had uitwendig aan de andere zijde van het aan-
gezicht, doch had hij niet nagevraagd naar de oorzaak daarvan. 

De heer G. D e n t z verhaaalt van een patient bij wie hij als 
kind aan drie zijden de eerste molaar had weggenomen; aan den 
kant waar de eerste molaar was blijven staan, kwam de derde 
molaar in doorbraak met een hevige Periostitis, zoodat deze 
moest verwijderd worden. 

Daar niets meer aan de orde was en niemand meer iets had 
mede te deelen, sloot de Voorzitter de vergadering ten 4.30 n.m. 




