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Om een duidelijk overzicht over dit belangrijk vraag-
stuk te verkrijgen, stel ik mij voor de bespreking te ver-
deelen door drie vragen te beantwoorden, en wel dezen : 

i. Hoe infecteeren wij onze instrumenten. 
2. Hoe kunnen wij infectie verwekken met onzuivere 

instrumenten. 
3. Hoe moeten wij onze instrumenten desinfecteeren. 
In de eerste plaats wil ik er op wijzen, dat ik het 

begrip instrument in een veel ruimeren zin wensch te 
gebruiken, dan men gewoon is, ik noem hier instrument 
ieder onderwerp, orgaan of medium, waarmede wij 
een infectie kunnen teweegbrengen, dus ook onze handen, 
onzen operatiestoel, en de lucht van onze operatiekamer; 
en daar deze lucht het eerste is, waarmede onze patienten 
in aanraking komen, als zij ons bezoeken, zal ik haar 
het eerst bespreken. 

Wanneer in een slecht verlichte kamer door een 
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kleine opening een zonnestraal binnendringt, dan kan 
men dezen straal in de lucht zien, doordat het licht 
gereflecteerd wordt door duizenden van kleine stof-
partikeltjes. Wanneer een kamer een of meerdere dagen 
is gesloten geweest, dan kan men op voorheen schoon-
gemaakte tafels etc. eerre laag stof vinden, uit de lucht 
daarop neergevallen. Wanneer men melk, bier, most, 
suikerwater, boter, vleesch en tal van organische stoffen 
aan de open lucht bij kamertemperatuur bewaart, dan 
ontstaan gistings- en rottingsprocessen in deze stoffen, 
zonder dat men noodig heeft, ze met de betreffende 
microörganismen in te enten. De gevolgtrekking is 
duidelijk en u allen bekend. Het stof, dat in de lucht 
is gesuspendeerd, bevat voor het grootste gedeelte 
anorganische en necrotische organische stoffen, maar 
buitendien een zeker gehalte van microßrganisn2en van 
de meest verschillende soorten. Ons interesseeren op 
het oogenblik alleen de pathogene parasieten, waarmede 
onze operatiekamer-lucht kan besmet worden; en als 
zoodanig noem ik de ziektekiemen van tuberculose, 
scarlatina, morbilli, variola, varicellen, diplitkerie, in-
fluenza en tussis convulsiva. Van al deze ziekten wordt 
aangenomen.  dat het contagium door de lucht van den 
eenen mensch op den anderen kan worden overgebracht. 
Heeft dus een patient, die met een van deze ziekten 
behebt was, onze operatiekamer verlaten, dan kan een 
der volgende bezoekers met het inademen van de 
expiratielucht van den lijder, de betreffende infectie 
acquireeren. Uit de lucht neervallende, hecht zich de 
smetstof aan vaste onderwerpen, aan onze handen, 
onze kleederen, onzen operatiestoel enz., en de patient 
kan door aanraking de infectie deelachtig worden. Veel 
waarschijnlijker dan door het medium der lucht, kunnen 
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onze handen, onze spoelglazen, cofferdam-houders, ser-
vetjes, zelfs de handspiegel, direct de smetstof van de 
genoemde coutagieuze ziekten aannemen door aanraking 
van den patient, en deze aanraking kan ook de parasieten 
van zekere huidziekten op deze onderwerpen over-
brengen. Buiten de aanraking van den patient, heeft 
er een infectie van anze instrumenten met de micro-
organismen uit de lucht plaats, terwijl de instrumenten 
in de laadjes van instrumentenkast of bracket liggen. 
Deze infectie kan behalve de gistings- en rottings-
bacterien en de schimmels, ook de pyogene staphy-
lococcen betreffen. 

Thans kom ik op de veel gevaarlijker infectie te 
spreken, waaraan onze instrumenten blootstaan die 
binnen den mond worden gebruikt. Als onze patient 
niet constitutioneel ziek is, en wij met onze instrumenten 
geen bloedende wonden maken, dan nog infecteeren 
wij de instrumenten met de gewone microörganismen 
van den mond. Bij het groote aantal van micoörganismen 
die regelmatig of sporadisch zich in de mondholte 
bevinden, zou het mij te ver voeren, wilde ik u elke 
infectiemogelijkheid noemen, waarvan onze onbloedige 
instrumenten, de stoppers, de mondspiegels, pincetten, 
polijstboortjes, de kofferdam klemtang, de luchtblazer, 
de waterspuit, de handstukken en hoekstukken van de 
boormachine enz. blootstaan. Ik noem u als voorbeeld 
van een regelmatigen pathogenen bewoner der mond-
holte den micrococcus van de sputum-septicaemie, en 
als voorbeelden van veelvuldig aanwezige bewoners 
van de mondholte de pyogene staphylococcen, pneu-
mococcen, en den bacillus buccalis septicus. De tuberkel 
en de diphtheriebacil komt sporadisch in de mondholte 
van gezonde menschen voor. De chromogene bacterien, 
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die de oorzaak zijn van den welbekenden citroengeelen 
aanslag van zekere gebitten, kunnen ook eventueel 
bovengenoemde instrumenten infecteeren. 

Boren en excavatoren besmetten zich bij hun gebruik 
in carieus tandbeen met de cariesbacteriën, waarvan er 
een tiental door Miller beschreven worden. Voornamelijk 
zijn het wel de bacteriën van de melkzuurgisting en de 
rottingsbacterien, maar de groote verscheidenheid in 
het verloop van het cariesproces maakt het waarschijnlijk 
dat ook in de soorten van bacteriën en coccen waarmede 
wij excavatoren en boren infecteeren, een groote afwis-
seling bestaat. 

Boren die in de pulpakamer doordringen, en de 
pulpakanaal-instrumenten, worden geinfeeteerd bij 
bestaande pulpitis, bij veretterde of gangreneuze pulpa, 
met verschillende microörganismen van ten deele uiterst 
pathogenen aard, die in staat zijn, oedemen van min 
of meer maligne natuur, ostitiden, pymische en septische 
processen te veroorzaken bij inenting op een geschikt 
medium. 

Het grootste infectiegevaar echter ligt niet in de 
besmetting van onze instrumenten met de genoemde 
infectiekiemen, die bij gezonde menschen aanwezig zijn, 
maar in de aanraking met liet vergift van besmettelijke 
ziekten. Van de lokale ziekten van den mond die hun 
kiemen kunnen deponeeren op alle in den mond gebruikte 
instrumenten, noem ik de actinomycose en de soor, en 
als dubieus, wat het contagieus karakter betreft, de 
stomatitis ulcerosa en de pyornccea alveolaris. Ook de 
diphtheriebactl kan op het mondslijmvies van gezonden 
en reconvalescenten een zekeren tijd vegeteeren en dus 
ook wel eens onze instrumenten infecteeren. Van de 
algemeene ziekten met lokale mondverschijnselen komen 
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voornamelijk in aanmerking de tuberculose en de syphilis. 
Primaire zoowel als secondaire tuberculose kan zich in 

den mond nestelen. Gelukkig komt zulks niet veelvuldig 
voor. Gewoonlijk is dan de tong aangetast, voornamelijk 
het voorste gedeelte, waar men geelachtige zweren vindt. 
Ook de lippen, het tandvleesch en de processus alveolaris 
kunnen, hoewel zelden, de plaats van tuberculeuze proces-
sen zijn. Natuurlijk worden onze instrumenten met den tu-
bercelbacil besmet, als zij dergelijke zweren raken, in de 
praktijk zullen zij echter dezen bacil eerder opnemen 
van patiënten met longtuberculose, die met hun uit-
werpselen den mond hebben geinfecteerd. Eindelijk de 

syphilis, de gevaarlijkste vijand van ons instrumentarium. 
Zoowel de primaire, als de secondaire als ook de tertiaire 
syphilitische processen komen in den mond veelvuldig 
voor en geven zoodoende aanleiding tot infectie van 
onze instrumenten. Een geval van syphilistische initiaal-
sclerose die aan de lippen of aan de tong een enkele 
keer voorkomt, kan door den deskundige relatief gemak-
kelijk worden gediagnostiseerd, men zal dus op zijn 
hoede zijn voor het uiterst besmettelijke secreet van 
den open gebroken schanker. De veel meer voorkomende 
secondaire verschijnselen zijn door hun uiterst verschil-
lenden vorm moeilijker te diagnostiseeren. Bij voorkeur 
nestelen zij zich op het slijmvlies van de wang en op 
de lippen, vooral in de hoeken van den mond, maar 
ook het tandvleesch en het gehemelte is er niet immuun 
tegen. Ook de secondaire verschijnselen zijn zeer 
besmettelijk en kunnen al onze in den mond gebruikte 
instrumenten infecteeren. Van de tertiaire verschijnselen 
komt voornamelijk het gumma aan het palatum in 
aanmerking, dat infectieus is als het opengebroken is. 

Eindelijk moet ik wijzen op het gevaar, onze instru- 
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menten te besmetten door liet bloei van den patient. 
In aanmerking komen mijns inziens voornamelijk twee 
ziekten, de syphilis en de malaria. Bij de syphilis 
circuleert, voornamelijk in het primaire en secundaire 
stadium, de virus in het bloed, en met het bloed wordt 
hij overgebracht op onze extractie tangen, onze cofferdam 
klemmen, reinigings instrumenten, lancetten, tandvleesch-
scharen, slijpsteentjes, en op de boren en wortelvijlen, 
de pincetten en mondspiegels, waaraan zich bloed 
vasthecht. Een soortgelijke mogelijkheid van infectie 
moet ik aannemen van de malaria-plasmodiën, die in 
het bloed van patiënten met wisselkoortsen circuleercn, 
hoewel mijns wetens op dit infectiegevaar nog niet is 
gewezen. 

Overgaande tot de beantwoording van mijn tweede 
vraag : Hoe kunnen wij infectie verwekken met onzuivere 
instrumenten, wensch ik in de eerste plaats er op te 
wijzen, dat men het gevaar van infectie door de lucht 
niet als denkbeeldig mag beschouwen. Ik ben zelfs voor 
jaren met scarlatina geïnfecteerd door een bezoek in 
een huis waar deze ziekte heerzchte. Een werkelijk 
aseptische wondbehandeling is dan ook alleen mogelijk 
als de lucht in de operatiekamer gesteriliseerd is. Nu 
stellen zich patiënten met acute mazelen, pokken, wind-
pokken, diphtherie en kinkhoest natuurlijk bijna nooit 
onder tandheelkundige behandeling ; maar deze ziekten 
zijn gedeeltelijk nog infectieus in het incubatie-stadium, 
en blijven gedeeltelijk nog infectieus in het reconvales-
centie-tijdperk, en patiënten met longtuberculose e n 
influenza zijn niet aan hun kamer gebonden. Een infecti e 
door onze operatie kamerlucht met de genoemde ziekten 
is dus volstrekt niet buitengesloten, zij wordt bevorderd, 
doordat de smetstof zich op de voorwerpen in de kamer 
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kan deponeeren. Het is waar, wij hooren niets van een 
infectie onzer patiënten door hun bezoek ten onzent, 
maar hoe kan dat ook, daar het incubatie tijdperk van 
deze ziekten een ot twee weken duurt, en de patiënt 
na verloop van dezen tijd er weinig erg in kan hebben, 
dat zijn bezoek bij den tandarts hun zoude hebben 
besmet. Gelukkig is er dan ook nog meer dan een 
sporadische infectie van onze kamerlucht noodig om een 
besmetting te veroorzaken ; in de eerste plaats moet 
de smetstof virulent zijn, wat van allerlei omstandigheden 
afhankelijk is, en dan bezit het organisme in zijn 
onbeschadigde huid en in zijn natuurlijk weerstands-
vermogen eene beschutting tegen vele infectieziekten, 
en men neemt als voorwaarde voor de infectie het 
bestaan van een verzwakking van dit weerstandsvermogen, 
een zoog, niet nader te definieeren „praedispositie" van 
het lichaam aan. 

Waarschijnlijker dan door het medium van de lucht, 
wordt de besmetting met de genoemde infectieziekten 
door aanraking van onze handen en instrumenten. Dit 
geldt voor mazelen, roodvonk, pokken, windpokken 
en diphtherie, ziekten die door aanraking van de onge-
schonden huid kunnen overgebracht worden, terwijl 
voor tuberculose, influenza en kinkhoest meer de lucht-
infectie in aanmerking komt. De besmetting van handen 
en instrumenten met gistingsbacteriën en staphylococcen 
uit de lucht biedt geen gevaar, die met rottingsbacte-
riën en staphylococcen uit de lucht is niet groot, en 
zoude alleen van belang zijn als wij werkelijk aseptisch 
konden opereeren in de mondholte. 

Het infecteeren van onze instrumenten met de regel-
matig voorkomende mondparasieten en saprophyten biedt 
geen gevaar zoolang er geen bloedige operatie plaats 
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heeft, het blijft een analogon van een handdruk, door 
Gottstein genoemd: Ein freundschaftlicher Austausch 
des gegenseitigen Bacterium coli. Geheel anders wordt 
de toestand als wij de integriteit van het mondslijmvlies 

verbreken, als wij bloedig opereeren. En in dit geval 

is het minder de infectie door een vorigen patient, 
waardoor ons gevaar dreigt, dan wel de infectie van 

onze instrumenten met de materies alba in den mond 
van den eigen patient Als wij met een geheel steriele 

tang een extractie verrichten, zonder het tandvleesch 
van te voren te hebben gedesinfecteerd, dan infecteeren 
wij de wond met ontelbare microörganismen van ge-
deeltelijk sterk pathologischen aard. Gingivitis, ostitis, 
oedeem, necrose van het been, zelfs septicaemie en 
pyaemie kunnen het gevolg zijn van dergelijke operatie, 
waarbij wij ons instrument infecteeren op het oogenblik 
van het gebruik. Inderdaad zou men moeten verwachten, 
dat de kwade gevolgen van dergelijke infectie zich 
steeds moesten voordoen, te meer daar de wond na 
de operatie aan steeds hernieuwde infectie van uit de 
mondholte blootstaat. Als evenwel de meeste extractie-
wonden gemakkelijk genezen, dan is dit niet het ver-
dienst van den operateur, maar te danken aan het 
buitengewoon weerstandsvermogen van het tandvleesch 
en de kaakbeenderen tegen infectie. De genezinggeschiedt 
per secundam intentionem, naar het principe van de 
open wondbehandeling. De wondsecreten kunnen vrijelijk 
wegvloeien, de thrombus zit wel vol van bacillen, 
maar de en masse naar de wond toestroomende leuco-
cyten beletten hun indringen in het granulatieweefsel. 
De kans op een maligne wondinfectie wordt grooter 
als het organisme door ziekte verzwakt of als het voor 
infectie zeer vatbaar is (slecht heelvleesch), als de 
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bloedsomloop belemmerd is (lappen tandvleesch die 
op een smalle basis hangen) als vreemde lichamen de 
wond irriteeren, bijv. splintertjes been of wortelfrag-
menten, maar hoofdzakelijk als de wond bij het opereeren 
sterk gekneusd, gedrukt of gescheurd is. Eindelijk 
geeft een slecht onderhouden mond met tandsteen, 
gingivitis, carieuze tanden en wortels natuurlijk slechtere 
geneeskansen dan een zuiveronderhoudenmond. Dezelfde 
kans als de extractietang, om de mondbacteriën in te 
enten, geeft de lancet, de tandvleeschschaar, de kofferdam 
klem en voorts alle instrumenten, die, zij het ook bij 
uitzondering, een bloedige wond maken, bijv. wortel-
vijlen en carborundum steentjes. 

Boren en excavatoren, die met de bacteriën van carieus 
tandbeen zijn geinfecteerd kunnen dezen overbrengen op 
het tandbeen van andere tanden, doch hier zullen de bac-
teriën gewoonlijk wel gezelschap van gelijke soort 
vinden. Zijn deze instrumenten met den inhoud van een 
veretterde of gangreneuze pulpa besmet, dan kunnen zij, 
en vooral ook de zenuwnaalden, de dragers van boos-
aardige infectie zijn, en niet alleen door toevallige be-
schadiging van het tandvleesch een maligne infectie ver-
oorzaken, maar ook den nog levenden en relatief 
aseptischen inhood van een ander pulpakanaal in-
fecteeren. 

Om de smetstof van soor, diphtherie en van den 
citroengeelen aanslag van de tanden, van den eenen 
patient op den anderen over te brengen, is geen bloedige 
operatie noodzakelijk, maar alleen een aanraking van 
het mondslijmvlies met welk instrument ook, de lucht-
en waterspuit, mondspiegels, stoppers, boormachine en 
onze handen inbegrepen. Ook de smetstof van tuber-
culose en syphilis kan langs onbloedigen weg, alleen 
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door aanraking van de betreffende zweren, door deze 
instrumenten worden opgenomen, maar moet, om op 
een anderen patient te worden ingeënt, op een zij het 
ook maar kleine wond van het slijmvlies worden gebracht. 

Bij syphilis en malaria dreigt ook nog de infectie 
door liet bloed, dat zich aan onze instrumenten vasthecht. 
Een zekere praedispositie van het organisme bevordert 
dergelijke infectie, terwijl menschen, die met syphilis 
geinfecteerd zijn, eenige jaren tegen nieuwe infectie 
immuum zijn. 

Wat kunnen wij nu doen, om ons en onze patiënten 
tegen de besmetting van allerlei soort, die ons duizend-
voudig bedreigt, te beschutten ? Die taak is zoo enorm 
belangrijk, dat wij niet mogen aarzelen, ons zeer veel 
moeite te getroosten om haar te bereiken, ook al zijn wij 
genoodzaakt met oude gewoonten te breken, en al zijn 
wij ons niet bewust tot dusverre een infectie te hebben 
veroorzaakt, De ideale asèpsis stuit, vooral in ons vak, 
op vele en thans schijnbaar onoverkommelijke moeilijk-
heden, en ik moet daarom een onderscheid maken tusschen 
hetgeen wenschelijk en in de toekomst wellicht uitvoer-
baar is, en tusschen hetgeen thans reeds gedaan kan en 
gedaan moet worden om een infectie te voorkomen. 

De desinfectie van de lucht onzer operatiekamer zouden 
wij langs drie wegen kunnen bereiken. In de eerste 
plaats door een sterk desinfecteerend werkend gas. 
Voornamelijk komt als zoodanig in aanmerking het 
zwaveldaoxyd S 0,, en het formaldehyd C H s  0. Het 
eerstgenoemde gas ontstaat door verbranden. van zwavel, 
heeft sterk reduceerende eigenschappen. waardoor het 
in staat is organische stoffen van zuurstof te berooven, 
micoörgamismen te doorlen en organische kleuren te 
doen verbleeken. De nadeelen voor het praktisch gebruik 
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zijn behalve zijn bleekende eigenschappen, de nood-
zakelijkheid om de kamerlucht eerst weer geheel te 
ververschen, daar dit gas sterk vergiftig werkt op de 
ademhalingsorganen. Het laatste geldt ook voor het 
formaldehyd gas. dat ook na de luchtverversching een 
doordringenden reuk in de kamer achterlaat. De tweede 
methode bestaat in het overvloedig produceeren van 
zvaterdamp in de geïnfecteerde kamerlucht. De water-
nevel slaat zich op de wanden en op den bodem van 
de kamer neer, en sleept de stofpartikeltjes en de in de 
lucht gesuspendeerde ziektekiemen met zich mee, 
zoodoende de lucht mechanisch zuiverende. Bodem, 
muren en kasten moeten vervolgens met een vloeibare 
desinfectiemiddel gezuiverd worden. De derde methode 
bestaat eenvoudig in luchtverversching, door met open 
ramen en deuren den wind door de kamer te laten 
spelen, desnoods met hulp van een sterken ventilator. 
Deze methode biedt de minste zekerheid, maar ook de 
minste moeilijkheid om haar toe te passen. Zij is onvol-
doende in chirurgische operatiekamers, waar absoluut 
aseptisch gewerkt moet worden, bij voorbeeld om een 
gewrichtsholte te openen, of in de buikholte of in de 
hersenen te opereeren. Voor de mondoperaties is het 
vrij onverschillig, of de lucht wat meer of wat min Ier 
gistings en rottingsbacterien bevat, daar de mondholte 
zelfs duizendmaal sterker daarmee besmet is. Niet 
onverschillig is het echter of er kiemen van tubercolose, 
roodvonk, mazelen, pokken, diphrerie, influenza enz• 
in onze kamerlucht rondvliegen, en daar wij die moge-
lijkheid niet kunnen buitensluiten, daar wij onmogelijk 
kunnen weten of er niet een patiënt met het incubatie 
stadium of een reconvalescent van een dezer ziekten 
onze lucht heeft besmet, zoude de luchtdesinfectie inder- 
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daad zeer gewenscht zijn. Maar het zal wel voorloopig 
een vroome wensch blijven, waarvan de praktische 
bezwaren de verwezenlijking beletten. De luchtdesinfectie 
kost den tandarts te veel tijd. Welke methode men ook 
moge toepassen, in minder dan een uur tijds is het 
doel niet te bereiken. De tandarts zou dus, om door 
te kunnen werken, twee of drie complete operatiekamers 
moeten hebben, en ook dit zou nog onvoldoende zijn 
voor een druk spreekuur. Alles in de operatiekamers 
zou zoo moeten zijn ingericht, dat de desinfectie niets 
kan bederven, in een woord, onze geheele inrichting 
moest daarop gemaakt zijn. En dan nog zoude onze 
wachtkamer dezelfde infectie mogelijkheid bieden — gij 
ziet er komt geen einde aan. Intusschen dunkt het mij 
dat wij voorloopig niet gebonden zijn in dit opzicht 
meer voorzorgsmaatregelen te nemen dan bijv. in tram 
en spoorwegen, in publieke wachtkamers en in rijtuigen 
worden genomen, wij moeten dus wel volstaan met 
goed schoonhouden van vloer, wanden en meubilair, 
en met regelmatige flinke luchtverversching, waarbij 
wij nog als het gemakkelijkst en onschadelijkst hulp-
middel den waterdamp kunnen gebruiken, die door 
onzen steriliseerapparaat wordt geproduceerd, Bij de 
inrichting van de operatiekamer is het aan te bevelen, 
zoo weinig mogelijk gebruik te maken van stoffen, 
waaraan de smetstoffen zich kunnen vasthechten, dus 
in plaats vfn gordijnen geschilderd of geëtst glas, in 
plaats van een vloerkleed linoleum te gebruiken, en 
geen stoelen die met peluche of andere zware stoffen 
zijn bekleed. Voor muurbekleeding verdient — behalve 
olieverf — afwaschbaar behang de voorkeur, voor spuw-
bak een goede fountain-spittoon. Het hoofdstuk, en 
liefst ook de armleuningen van den operatiestoel, moeten 
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met servetjes bedekt zijn, die voor iederen patiënt door 
schoonen vervangen worden. Voor den operateur zelf 
is het ideaal een schoon gewasschen linnen jas voor 
iederen patiënt. Den patiënten is in de populaire brochures 
de raad te geven, niet met pas genezen mazelen, 
roodvonk, pokken, influenze of kinkhoest den tandarts 
op te zoeken als het niet dringend noodig is, en den 
tandarts op het gevaar te wijzen van een besmetting 
als de patiënt tuberculose of syphilis heeft. 

De desinfectie van onze handen. Ook hierbij is absolute 
asepsis, die trouwens bijna onbereikbaar is, voor den 
tandarts overbodig, wij moeten alleen zorgen geen 
infectie over te brengen van den eenen patiënt op den 
anderen. Hier staat ons weer het groote bezwaar van 
het tijdverlies in den weg. Daar wij niet kunnen weten 
of onze patiënt een contagieuze ziekte heeft, behoorden 
wij steeds na iederen patiënt de handen te steriliseeren. 
Dit zoude ons telkens ca. 15 minuten kosten, het is 
dus vrij wel ondoenlijk, en wij moeten ons tevreden 
stellen met een oppervlakkige reiniging met zeep en 
vingerborstel. Miller beveelt buitendien een warme 1-4 
Lysol oplossing aan. Patiënten met syphilis behandelt 
hij na het spreekuur, en desintecteert daarna de handen 
volgens de methole van Fürbringer. Na mechanische 
reiniging van de nagels, een minuut borstelen met zeep 
en warm water, een minuut wasschen met alkohol van 
minstens 8o 70, een minuut borstelen met 2°/0  sublimaat 
of 3 70  carbol. Mij dunkt het raadzaam proeven te nemen 
met de methode van Sckleich, die zich beperkt tot een 
enkele manupilatie, namelijk het waschen net een zeep 
bestaande uit marmerstof, was, stearin, groene zeep en 
realer. (De zeep is te verkrijgen bij Apotheker Kohl-
meijer, Berlin W. K. Augustastr. 23.) De tandarts 
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behoort steeds kort gesneden vingernagels te hebben, 
en ook buiten de praktijk een instinctief gevoel voor 
zuiverheid van de handen te bezitten. Om een infectie 
te voorkomen moeten wij met onze handen zoo weinig 
mogelijk met het mondslijmvlies, en vooral met open 
wonden, in aanraking komen. Het gebruik van mond-
servetjes is hiervoor een goed hulpmiddel, nogthans 
zijn dezen dikwijls bij het werken hinderlijk en in 
den weg. 

De desin fectie van stalen Instrumenten, tangen, stoppers, 
excavatoren, tandreinigingsinstrumenten, scharen, lan-
cetten, cofferdamklemmen, boren, nervextractoren, enz. 
is gemakkelijk met zekerheid en weinig tijdverlies 
uitvoerbaar. Nooit mag de mechanische reiniging van 
bloed, slijm, tandbeen, tandsteen enz. ontbreken, en 
steeds moet hierop volgen minstens tien minuten koken 
in zwakke sodaoplossing. Men moet de meest gebruikte 
instrumenten in verschillende exemplaren bezitten, om 
niet op de sterilisatie te moeten wachten. Van groot 
belang is de volkomen sterilisatie van alle instrumenten 
die met de levende pulpa in aanraking komen, van 
alle pulpakanaalinstrumenten. 

Bij de extirpatie van de pulpa kunnen en moeten 
wij volkomen aseptisch te werk gaan, en dit is mogelijk 
doordat wij de pulpakamer door afsluiten met een of 
ander cement tegen de infectie van uit de mondholte 
kunnen beschutten. Nieuwe pulpaextractoren moeten 
korten tijd in zuiver carbolzuur gesteld worden voor 
de extirpatie. Gebruikten moeten uitgekookt worden. 
Stalen instrumenten in houten handvaten kunnen niet 
gekookt worden daar het hout er onder lijdt, zij worden 
voldoende gesteriliseerd door i` uur in 570  Carbolzuur 
gelegen te hebben, men moet er wel om denken niet 
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alleen het stalen uiteinde, maar het geheele instrument 
in het desinficiens te leggen, daar ook het handvat 
kan geïnfecteerd zijn. Mondspiegels bederven eveneens 
door koken, ook zij kunnen door 570  Carbol gedesin-
fecteerd worden, na vooraf mechanisch met borstel en 
zeep schoongemaakt te zijn. Afdrukmassa wordt door 
koken gesteriliseerd, spoelglazen door I% sublimaat 
of permanganas kalicus. Carborundumsteentjes, die op 
een schroefschijfdrager zijn gemonteerd, kunnen uitge-
kookt worden. Corundumsteentjes en carborundum-
steentjes die met schellak gemonteerd zijn, bederven 
zoowel door uitkoken als door 5 0! Carbol. Voor dezen, 
evenals voor den cofferdamhouder, voor de handstukken 
en hoekstukken van de boormachine, moet er nog een 
geschikte en betrouwbare steriliseer-methode worden ge-
vonden, een dankbaar onderwerp voor een prijsvraag. 
Cofferdam worde maar eenmaal gebruikt, evenzoo tand-
reinigingsborsteltjes of gumminapjes en houtpolijstpuntjes. 
De buis van de warmeluchtspuit wordt door verhitting 
in de spiritus of gasvlam gesteriliseerd, die aan de 
waterspuit door 57, Carbolzuur, die van de injectie-
spuit, die uit platina moet bestaan, door gloeien. 

Om onze instrumenten niet tijdens het gebruik zelf 
te infecteeren, moeten wij het tandvleesch zuiveren, al-
vorens een incisie of een extractie te verrichten. Hiertoe 
beveel ik aan een watje met een weinig gepulveriseerde 
puimsteen, en dan een watje met 57, carbol te gebruiken. 
Zulks moet een vaste regel worden voor iedere extractie. 
Van desinfectie van onze instrumentenkast en van het 
bracket geldt hetzelfde wat van de kamerlucht gezegd is, 
een absolute desinfectie stuit vooralsnog op te groote moei-
lijkheden, en wij moeten ons tevreden stellen met een me-
chanische reiniging. Een bracket geheel uit glas en 
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staal, gelijk door Dr. Lind aanbevolen, (D. Monats-
schrift für Zahnheilkunde August 1901) is gemakkelijk 
te steriliseeren. De instrumenten zullen er echter op 
klapperen en rollen, een bedekking met een servetje 
zou noodig zijn, en het laatste bij iederen patient 
te vernieuwen. 


