
Bespreking over Pulpa- en Wortel-
behandeling: 1) 

Geachte Collegae. 

Na herhaalde aanslagen op mijn zwak oratorisch 
vermogen te hebben weerstaan, moet ik teneinde 
raad zwichten, voor de vriendelijke en vereerende 
aanzoeken, door het Bestuur der N. T. V. mij gedaan, 
Ik zeg teneinde raad en met reden; daar ik vrees 
dat hetgeen ik u bieden ga, het geduld dat ik er u 
voor vraag niet in voldoende mate zal beloonen. Waar 
ik u toegevendheid verzoekende, uwe verwachting 
niet te hoog span, hoop ik als ik straks geëindigd 
heb, u niet te zeer teleurgesteld te zien en zal mij 
zeer bevredigd vinden, indien er in deze voordracht 
door u redenen worden gevonden, tot een vruchtbare 
discussie, waardoor uw medewerking hoofdzaak wordt. 

Trots de hooge ouderdom der tandheelkunde, is de 
conservatieve behandeling, een procédé der moderne 
tandheelkunde. In de 16e eeuw was het eenige middel 
tegen pulpitis, trepanatio dentes, hetgeen voor zoover 
bekend het eerst werd uitgevoerd door Forestus. ) 
De beroemde anatoom Martellus Aurelius Severino, 

3) Voordracht gehouden door den heer I. S. Bruske, in de vergadering 
der -N. T. V. op 3 November 1901. 

2) Dr. Greve Corresp. Blatt fur Zahnärzte 1897 Heft III. 
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welke in het midden der 17e  eeuw leefde, paste deze 
methode veelvuldig toe. De iste welke het verwijderen 
der pulpa als voorwaarde tot het behoud der tand 
stelde was J. Hunter 1728-93 en wel, door uitbranding 
met een gloeiende naald. Edward Hudson in Phila-
delphia, 1805, vulde de wortelkanalen het eerst met goud. 
Nadat Spooner uit Montreal in Canada (1836,) de 
cauterisatie per pulpa met arsenik had ingevoerd, ging 
de conservatieve tandheelkunde, blijkbaar met groote 
schreden voorwaarts. Eerst na het invoeren der anti-
septica, konden wij met eenig recht aanspraak maken 
op gunstige resultaten. 

Ter bespreking van dit onderwerp breng 'k het eerst 
in aanmerking de irritatie der pulpa. 

Voor het tot een werkelijke ontsteking der pulpa 
komt, kan zich een toestand van hyperaemie derzelve 
voordoen, welke eenigen tijd kan voortduren; door 
sommigen pulpitis subacuta genaamd. Deze toestand 
komt niet alleen voor bij tanden welke reeds een 
caviteit vertoonen doch kan ook veroorzaakt worden 
door uitwendig geweld als : onmiddellijke reguleering, 
separatie ten behoeve van approximaalvullingen of 
trauma. Is 't email echter in die mate reeds defect, 
dat de dentine bloot ligt, zoo vernemen wij soms 
klachten over pijnen, die als schokken optreden en 
veroorzaakt door thermische prikkels, ot wel door 
chemische inwerking van sommige stoffen, als suiker 
of zure spijzen. 

Ook de druk der kauwactie kan aanleiding zijn tot 
heftige pijn. Dit is natuurlijk afhankelijk van de resis-
tentie der pulpabedekkende dentinelaag, waarmee ook 
de intensiteit der pijn, hand aan hand gaat. Deze pijn, 
welke gewoonlijk reeds verdwenen is, voordat de prik- 
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kel verwijderd is, duurt kort en treedt niet spontaan 
op, zooals dit bij pulpitis het geval is. 

1) Tomes neemt als oorzaak aan, dat de dentine 
fibrillen in zieken toestand verkeeren, zonder dat de 
pulpa geinfecteerd is. Ofschoon deze irritatie gewoon-
lijk de voorlooper is eerier werkelijke pulpitis, kan er, 
indien er nog sprake ic van een pulpabedekkende den-
tinelaag spontaan genezing tot stand komen door een 
physikalisch-chemische verandering, welke in de den-
tine kanaaltjes plaats grijpt, welke verkalken en zoo 
een beschuttingslaag vormen, tegen uitwendige schade-
lijkheden (Stationaire caries z. g.). 

Bij blootliggende pulpae is spontane genezing uitge-
sloten. Met het oog op de therapie is 't dus aller-
eerst zaak, te onderzoeken in hoeverre er van substan-
tie verlies, der pulpabedekking sprake is. Is de irritatie 
het gevolg van sensibel dentine, zoo verkrijgt men ge-
woonlijk goede resultaten, met geconcentreerde, sterk 
werkende caustica, als chloorzink en nitras argenti, 
Inzonderheid komt hiervoor 't eerste in aanmerking, daar 
't den tand niet verkleurt. Het bevordert waarschijnlijk 
een oppervlakkige necrose der dentinekanaaltjes waar-
door een beschuttingslaagje gevormd wordt. 

Is er een dunne gezonde dentinelaag aanwezig, 
zoo hebben we slechts de hyperaesthesie der pulpa 
op te heffen. 

Hier zijn die scherp bijtende middelen als chloorzink 
niet aan te bevelen, tenzij in zeer verdunden vorm, daar 
hierdoor de pulpa kan gedestrueerd worden. 

Watten-inlagen met phenol, lysol, spir. fortior, cam-
pherspiritus, thymol enz. zijn hier beter op hun plaats. 

1) A System of dent. Surg. 



330 	BESPREBIVG OVER PULPA- EH WORTELBEIIAVDELI\G. 

Deze middelen onttrekken in zekere mate water aan 't 
tandbeen en steriliseeren tegelijk. Zoo noodig herhale 
men deze behandeling, bij tusschenpoozen van i of 2 
dagen en ziet dan gewoonlijk, bij goede afsluiting der 
holte, de pijnlijkheid verdwijnen en kan tot prepareeren 
der caviteit worden overgaan. 

Voorzichtig dient men te handelen, wanneer een laag 
verweekt dentine de pulpa bedekt; deze te verwijderen 
en daardoor de pulpa te exponeeren, is naar mijn be-
scheiden meening niet verstandig, ook niet in de over-
eenstemming met de voorschriften der conservatieve 
tandheelkunde. Men kan in dit geval de verweekte 
dentine behoorlijk steriliseeren en lege artis bedekken. 
Miller gebruikt tot dat doel sublimaat I : I000 in vorm 
van watten-inlagen, welke I of 2 dagen blijven liggen, 
onder retentievulling en geeft dit middel boven alle 
andere antiseptica de voorkeur, daar 't de dentine vol-
komen doordringt. Coullioux 1) beweert, dat ol. cinnamon 
in deze 't sublimaat in doordringend en steriliseerend 
vermogen evenaart. Dit laatste middel is echter bij 
voortanden niet aan te bevelen, daar het door zijn 
tanningehalte den tand verkleurt. Een verzadigde spiri-
tueuse thymoloplossing doet zeer goede diensten en is 
duurzamer dan carbol, lysol of alcohol. Om zeker te 
zijn dat de irritatie is verdwenen, vulle men eerst provi-
sorisch, met gutta-percha of Phosphaat cement en kan 
na eenige weken, indien gunstige resultaten verkregen-
permanent vullen. In elk geval bedekke men de den-
tinelaag met een niet geleidend materiaal, om verdere 
irritatie te voorkom en?) Miller gebruikt phosphaatcement 

1) 0. U. Vierterj. f. Zahnh. 1896. 
2) Lehrb. des Cons Zahnh. 1896. 
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en voegt er een weinig koper sulphaat bij, als blijvend 
antisepticum. Het kleurt echter de dentine zwart. Een 
dergelijk preparaat, is door Ames in den handel 
gebracht, onder den naam van Oxyphosphate of Cop-
per, hetgeen bij melktanden (ook voor pulpaoverkap-
ping), zeer is aan te bevelen. 

Niettegenstaande de meest nauwkeurige behandeling, 
kan er na korten of langeren duur, pijnlijkheid ontstaan 
en kan ons zoo'n tand bij opening verrassen, door 
aanwezigheid van eene zieke, of gangraeneuze pulpa. 

1) Vignal en Galippe, kwamen na talrijke onderzoe-
kingen tot de overtuiging, dat er zelfs na de strengste 
behandeling, zich bacterien in de kanaaltjes blijven 
bevinden, die zoolang zij in ongunstige positie zijn 
geplaatst, onwerkzaam blijven. Zij hebben soms jaren 
noodig, zich tot de pulpa toegang te verschaffen, doch 
kunnen zich te eeniger tijd doen gelden. 

Verdwijnt na genoemde behandeling de pijn niet, 
en treden er van tijd tot tijd spontaan gevoelige 
schokken op, zoo twijfele men niet de puipa als wer-
kelijk ontstoken te beschouwen. 

Om 't excaveeren van verweekt dentine, zoo onpijn-
lijk mogelijk uit te voeren, behandelt Otto Walkhoff, 2)-
de caviteit met koolzure kali of carb. natr. Tal van 
andere medicamenten worden evenzoo aanbevolen, doch 
leveren in 't algemeen weinig succes op. Het eenige 
goede middel is nog het drogen met warme lucht. 
Calvo 3) heeft, om langs anderen weg tot het zelfde 

1) Notes sur la Micro. org. de la carie dent. Journ. de conn. 
medic. 1889 Pag. 9o. 

2) Beh. sens. dent. Odont. Bl. B IV, pag 190. 

3) Dental. Cosmos 1884, pag. 139. 
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doel te komen aangeraden, een weinig calcium-oxyd 
in de vooraf droog gelegde holte te brengen. Door de 
hygroscopische eigenschap, van 't calcium-oxyd, wordt 
aan 't protoplasma der dentinefibrillen, water onttrok-
ken, waardoor een oppervlakkige analgesic. Deze be-
handeling wordt zoo vaak als noodig is, herhaald. 

Ondanks de grootste voorzichtigheid, bij het excaveeren 
in acht genomen, kan men de pulpa, door anomale 
anatomische verhouding der pulpahorens, toch plot-
seling blootgelegd zien. Een lastige complicatie hierbij 
is bloeding der geexponeerde pulpa. Men zij hierbij 
er op bedacht, na het stillen der bloeding, 't kleinste 
bloedcoagulum te verwijderen, daar dit aanleiding zou 
kunnen geven, tot infectie. Nu spuit men de caviteit 
met een lauw-warme oplossing van carbol, lysol, of 
sublimaat uit en gaat hierna tot overkapping over, 
een procédé welke veel accuratesse eischt. 

Verschillende methoden worden hiertoe aangewend, 
1) Miller beveelt 't z. g. Pulpol van Wessler aan, hetgeen 
3o pCt. Eugenol bevat, dat volgens hem, analgetische 
en antiseptische eigenschappen bezit. Bij melktanden 
overkapt hij, met een mengsel van 01. caryophyllor, 
zinkoxyde en carbol. Hierover brengt hij de Westonsche 
kap, welke wordt, vervaardigd uit een dunne platina-
plaat, waarin men met een boormachinepolijster, de 
gewenschte verdieping roteert en dan uitknipt. Adolf 
Witzel overkapt met jodoform collod. en jodof cement, 
waarover een metaalkap. Andrieux 2) brengt eenige 
droppels chloropercha, zoowel op de geëxponeerde 
pulpa, als in een Westonsche kap en plaatst deze. 

1) Lehrb. d. cons. Zahnh. Pag. 271. 
2) Traitè de dentistrie operatoire Paris 1889. 
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Deze methode heeft het voordeel, de Pulpa niet te 
comprimeeren en verzekert een goede afsluiting, tusschen 
pulpa en kap. Men make de kap zóó groot, dat hij 
buitéii het bereik der pulpa, dus op dentine komt te 
rusten. 

Louis Jack verwijdert ') al het verweekte dentine 
droogt de pulpa, en bestrijkt deze met phenol lique-
factum, om een oppervlakkig coagulum te verkrijgen 
daarna bedekt hij met een mengsel van zinkoxyd, 
carbol en ol. caryophyllor, waarovcr hij vult, in de over-
tuiging dat zich hieronder, secundair dentine vormen 
zal. In een aantal door hem onderzochte gevallen, 
vond hij in 22 gevallen Erzatz Dentine. Ook Arkövy 2) 
gelooft, dat na overkapping een Ebur Secundaris tot 
stand komt, hetgeen hij gelijk stelt, met callus. 
Birb 3) beschouwt het bestrijken der blootliggende 
pulpa met carbol, als een fout, daar 't de Odonto-
blasten, waar restitutio ad integrum van moet uit-
gaan, aantast. 

Er zijn practici genoeg, die het conserveeren van 
een blootliggende pulpa voor utopie houden. Ik wil 
mij vóór dit procédé verklarende niet zeggen, dat trots 
nauwkeurige behandeling, in enkele gevallen, niet toch 
pulpitis volgt, doch mijne persoonlijke ervaring kan 
mij niet ongunstig ervoor stemmen. Natuur 1 ij k i s 
't goed gevolg in hoofdzaak afhanke-
lijk van een juiste diagnose. 

't Verdient geene aanbeveling wanneer de pulpa 
reeds geexponeerd was direct te overkappen. 

1) Dental Cosmos 1892. 
2) Grundsätze der cons. Beh. der Zahnh. 
3) Kritische Revue der Litt. Ost. Ung. viertelj. für Zahnh. 1899. 
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De zichtbare hoorn, kan ons bijv. zeer normaal 
voorkomen, terwijl een andere reeds in ontsteking is 
overgegaan. Men behandele hier met niet bijtende 
antiseptica, Is er bereids dentikel gevormd zoo is mijns 
inziens cauterisatie noodzakelijk. 

Zoo na afloop der hyperaemie, geen spontane genezing 
intreedt, komt er een acute of chronische pulpitis 
tot stand. 

Arkövy 1) onderscheidt pulpitis acuta, partialis, 
totalis, ulcerosa en septica; verder: pulpitis chronica. 
ulcerosa, hypertrophica-granulomatosa of sarcomatosa, 
gangrenosa, idiopathica en concrementalis, Weten-
schappelijk mogen deze differentiaal diagnosen veel 
waarde hebben. 't Zou mij echter met het oog op deze 
bespreking te zeer afleiden ze afzonderlijk te bespreken 
temeer daar ze allen in het kader van acute of chronische 
pulpitis zijn te rangschikken. 

Ofschoon de pulpa even vatbaar voor ontsteking is, 
als andere organische weefsels, zoo neemt men toch 
hoogst zelden, een pulpitis idiopathica, waar. In die ge-
vallen waar we meenen, dat constitutioneele oorzaken 
aanleiding fijn, verdient het aanbeveling, den patient 
naar den medicus tc verwijzen. Is echter in die rich-
ting, geen succes te verwachten, zoo trepaiieere men 
den tand en exponeere de pulpa. Dit is gewoonlijk, 
met het oog op de hyperaesthesie der tand, zeer lastig 
uit te voeren. Ziet verstandigst is, deze operatie in 
meer dan éénmaal te volvoeren. Ik leg gewoonlijk een 
tampon met chloorzink en ol. cinnamom gedrenkt, in de 
holte, waardoor ik zonder veel pijn, telkens een laagje 
dentine kan verwijderen, tot het doel bereikt is. Dat 

1) Diagnose der Zahnkrankheiten, 
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men steeds nieuwe boren kiest, zoo ook den kortsten 
weg naar de pulpa, spreekt van zelve. Gelukkig echter, 
neemt men een zoodanig idiopathisch ontstoken pulpa, 
zelden waar. In den regel wordt pulpitis door een 
lokale oorzaak in 't leven geroepen. Ook het reeds 
besproken aanwenden van sterk bijtende middelen, 
boven een dunne of verweekte dentinelaag, voorts een 
vulling welke is gelegd, alvorens de irritatie-toestand is 
afgeloopen en het onvoldoend steriliseeren der resteerende 
dentinelaag kan tot een ontsteking aanleiding zijn. 
Wat de therapie aangaat, zijn reeds honderden metho-
den in toepassing gebracht. Langen tijd gold 't jodo-
form als universeel geneesmiddel, voor beginnenden 
pulpitides; Scheff 1) bevalt 't eerst aan. 

Jul. Witzel 2) bestrijkt de pulpa, met een to pCt. 
aetherische jodof oplossing en overkapte er mee in ver-
binding met salicylzuur en morphine, terwijl Walkhoff 3) 
verschillende pulpitides met jodoform knorpel en chlor-
phenol behandelde. Sommige autoren raden aan, bij pul-
pitis sub acuta, de pulpa met scherpe instrumenten van 
bloed te ontlasten en de zoo verkregen wond, anti-
septisch te behandelen. Lipschits 4) wil alle soorten 
van pulpitis, met lysol genezen zien en James Dexter 5) 
geneert zich zelfs niet, 't acid. arsen, als unicum tegen 
pulpitis aan te bevelen, 

Nadat Spooner in 1836, de werking van 't ac. ars. 
op 't pulpaweefsel had ontdekt, dacht mc n een ideeal-
middel gevonden te hebben, daar de pijnen na aan- 

1) Deutsehe Mon. schrift fur Zahnh. 1880. 
2) Ebenda 1882. 
3) Eine conserv. Beh. d. erkr. Zahmpulpa. 
4) Deutsche M, fur Zhnh, 1894, 

5) Deutsche Mon. fur Zahnh. 1886, 
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wending ervan verdwenen. Men merkte echter spoedig 
dat een dusdanige behandelde pulpa, niet alleen afstierf, 
doch ook in rotting enz. overging. 1) 

In 1872 experimenteerde Ad. Witzel de z. g. ampu-
tatio pulpae. Hij cauteriseerde met acid. arsen, in de 
veronderstelling, dat dit bij juiste aanwending slechts 
op 't ontstoken weefsel een devitaliseerenden invloed 
zou uitoefenen, terwijl het gezonde weefsel als normaal 
pulpaweefsel zou blijven functioneeren. Na 24-urige 
inwerking, ondernam hij de amputatie, met scherpe in 
carbol en tannine gedoopte, instrumenten. Na het stil-
len der bloeding, bestreek hij de oppervlakte, met car-
bolhars en jodoformaether en overkapte met niet vol-
komen verhardend jodoform carbol- of sublimaatcement, 
waarover hij definitief vulde. Over de werking van het 
acid. arsen. schreef Witzel ongeveer het volgende: Het 
acid. arsen werkt snel op de ontstoken pulpadeelen; 
het wordt door de alcalische vloeistoffen, welke 't ge-
infiltreerd weefsel produceert, snel opgenomen en vormt 
met 't ontstoken partikel een vaste beschuttingslaag 
(ein festen Aetzschorf) die 't onderliggend gezond weef-
sel, voor verdere inwerking beschut. Verder zegt hij, 
dat het bij niet onstoken pulpae een sterke overvulling 
der bloedvaten (secundäre Fluktion) te voorschijn roept, 
dewelke zich op de wortelvliesvaten kan voortzetten. 

2) Miller's beschouwing, omtrent genoemd middel luidt 
geheel anders, waar hij ongeveer schrijft: „Vaak kent 
men het acid. arsen. een ä t z e n d e werking op de pulpa 
toe. Wat dit betreft ben ik het met Arkövy eens 
waar hij zegt dat dit niet 't geval is, een waarneming 

3) 1879. Die antiseptische Beh. der Pulp. Krankte. 
2) Lehrte. d. Zahnh. Pag. 303. 
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welke men na eenige experimenten aan levend weefsel 
kan bevestigd zien," 

Ook Jul. Witzel 1) heeft na een grondig en uitge-
breid onderzoek, op levende dieren, deze beschou-
wing van Miller met kracht onderschreven; Hij besluit 
nl. dat men aan 't beginsel moet vasthouden, dat de 
cauteriseerende middelen in twee groepen zijn te ver-
deelen; ad. I de oppervlakkige- en ad. II de diepwer-
kende caustica. Waar al deze, welke zich met eiwit 
verbinden, zooals choret. zinc, en nitras agenti, tot 
de rite groep behooren, zijn tot de ede groep te 
rangschikken, die, welke geen verbinding met eiwit 
aangaan, waartoe ook het acid. arsen. behoort. Deze 
laatsten dringen diep in het weefsel door; hun caute-
riseerend vermogen wordt echter geleidelijk zwakker 
tengevolge der verdunning en nitlooging der weefsel-
sappen, waarmee ze in verbinding komen. 

Hij is vast overtuigd, dat het acid. arsen. geen 
coaguleerende werking op de pulpa uitoefent zooals 
Ad. Witzel meent, doch in tegendeel sterk diffundeert, 
daar 't door de vochten in de pulpa aanwezig gemak-
kelijk wordt geassimileerd. Ook constateert hij, dat 
't arsenic speciaal en in aste plaats, de zenuwelementen 
aantast, 't geen wij in de praktijk, na eenige uren 
aanwending ook bevestigd zien. Het komt echter ook 
voor dat na applicatie geen volkomen ongevoeligheid 
tot stand komt. Jul. Witzel verklaarde dit door dat 
het arsenic, op een etterende pulpa wordt gebracht. Baar 
't etterig exudaat in dit geval 't arsen. in beslag 
neemt, wordt dit in zijn werking zoodanig verzwakt, 
dat 't de pulpa niet voldoende kan doordringen. De 

') Corresp. bl. für Zahnärzte 1898. Untersuch. über die Wirkung 
des Thymols und Acid. arsen. 
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zoogen. Aetzschorf van Adolf Witzel, verklaart hij door 
't coagulum, veroorzaakt door 't vaak toegevoegde 
carbol of sublimaat. 

Ook Arkövy, door wiens onderzoekingen het is be-
wezen, dat arsen. het bloed een chemische verandering 
doet ondergaan, nl. Haemoglobine tot arseenhaemoglo-
bine, ontkent een Aetzschorfvorming. 

Toch komt Adolf Witzel de verdienste toe, den 
stoot te hebben gegeven, tot het behouden der pulpa 
door antiseptische behandeling, zij het ook in niet 
levenden toestand, een verdienste niet gering te schat-
ten, daar 't toch in bijna geen geval mogelijk is, met 
zekerheid te bepalen, of na extirpatie hoe conscientieus 
ook uitgevoerd, er nog pulpa-weefsel in de kanalen 
aanwezig is. Het mocht hem echter niet gelukken 
de amputatio pulpae als rationeele behandeling te 
grondvesten. In 1886 1) was hij in zooverre omtrent 
zijn methode van meening veranderd, dat na zijn be-
handeling, de - pulpa moest beschouwd worden, als 
antiseptisch-verschrompelde draden en achtte hij het 
onmogelijk, de eenmaal ontstoken pulpa weder nor-
maal te doen functioneeren. 2) Over de werking van  
het acid. arsen. 3) wil ik nog even aanstippen, dat 
't in voldoende mate, direct op de levende pulpa toe-
gepast, zonder invloed op het periostaal weefsel, zeker 
devitaliseerend werkt. Een in glycerine of lysol oplos- 
sing gedrenkte tampon, in arseenpoeder gedoopt werkt 
zoo min mogelijk pijnlijk en zal bij juiste aanwending, 
geen periodontitis opwekken, zooals sommige meenen.4) 

') Vorträgen über. conservat. Zahnh. 1886. a) Cornpexdium 1886. 
2) Versamml. der Deutsche Naturf. und Aertze Munchen 1898. 

3) Ferier congres. dent. intern. 2900. 
4) Janin. Congres dent. intern. 193o Paris. 
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Bij diepe ulceratie of gangraenescens waar het levend 
weefsel niet direct te bereiken is, voeg ik jodoform 
toe. Komt een weinig acid. arsen. op de gingiva, 
zoo is dit volgens de raad van Jul Witsel door een 
weinig liq. stipt. onschadelijk te maken. 

In plaats het arsen. maakt Dalma 1) een door hem 
ontdekt middel bekend, n e r v o c i d i n getrokken uit de 
plant. ga s u- b as u, welker lokale werking hij zeer 
roemt. 't Oefent echter op de algemeene constitutie 
onaangenamen invloed uit. Ik kan bij deze vermelding 
geen persoonlijke ervaringen voegen, daar ik tot heden 
met dit middel geen experimenten heb gemaakt. 

Na Witzel werden er verschillende methoden in 
dezelfde richting gepubliceerd, zoo behandelde in 1873 
Oakly Coles 2), in vergevorderde gevallen de pulpa 
met zoutzuur waarin pepsine opgelost. Na eenige dagen 
inwerking wordt de pulpa met glycerine bedekt en 
met was afgesloten. Na eenige maanden verwijdert hij 
deze provisorische vulling en vult definitief. De Herbst-
sche 3) methode, die in Amerika zich veel voorstan-
ders had verschaft, bestond uit het volgende: Ter 
cauterisatie der pulpa gebruikt hij cobalt dit preferee-
rende boven 't arsenic en voegde een 8o pCt. solutie 
van hydrochl. cocaine toe. Nadat hij evenals Witzel 
de kroonpulpa heeft geamputeerd, roteert hij met een 
boormachinepolijster, een goud- of tincylinder in de 
pulpakamer waardoor deze hermetisch wordt afgesloten. 
Hij beschouwt elk toevoegen van antiseptica als overbodig. 
Deze keer had Herbst echter 't ei van Columbus niet ge- 

1) Corr. Blatt fur Zahärzte 1898. 

2) Oakly Coles Oiontological Society of Great Britain. 
3) Deutsche Mon. fur Zahnh. 
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vonden, Miller beweert, dat op deze wijze behandelde 
pulpae, in minstens 5o pCt. na  5 jaar zeker een absces 
zullen veroorzaakt hebben en waarschijnlijk zullen 
enthousiasten dezer methode, wel de zelfde ervaring 
hebben opgedaan. In 1888 gaf Baume 1) zijn methode 
in het licht, welk daarin verschilde met de Witzel-
sche, dat de antiseptische overkapping der pulpa be-
stond uit borax of aluin, waardoor deze volkomen 
doordrongen wordt (ingepekeld als 't ware). Ook hij 
beschouwt 't als nutteloos, de pulpa na cauterisatie nog 
levensvatbaarheid toe te kennen. Spoedig bleek ook 
deze behandeling niet afdoende te zijn. Daar de pulpa 
in eenigszins vloeibaren toestand werd veranderd en 
zoodoende 't pericement schadelijk kan aandoen. 

Guttman 2) bericht reeds in 1892, dat hij in 94 door 
hem zoodanig behandelde gevallen, 75  pCt. zag mis-
lukken. In elk geval is het-  streven van Baume te 
waardeeren, daar hij 't septisch pulpa-weefsel, in een 
onschadelijke massa beproefde te veranderen. Het 
hangt echter niet alleen af van de anti-septische 
eigenschappen der aan te wenden stof, of de prognose 
een gunstig blijvende zal zijn. 

Ook chemische inwerking, kan complicatiën als 
periodontitis in het leven roepen. De eischen welke 
Miller 3) aan een toe te passen middel stelt, zijn als 
volgt samen te vatten : 

't Medicament moet diffundeerbaar genoeg zijn, om 
zich tot den apex met het pulpaweefsel innig te ver-
binden, doch niet in die mate, dat het in den loop 
der tijden, zooals carbol, niet meer waarneembaar aan- 

1) Deutsche Monats. f. Zahnh. 
2) Verhandl. der Deutsche Odont. Gesellschaft. 
s) Lehrb. d. Cons. Zahnh. 1896 Pag. 324. 
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wezig is. Verder is een coaguleerende inwerking 
gewenscht. Hoe harder de pulpa des te beter, daar 
dan een schadelijken invloed op het pericementum, minder 
mogelijk wordt. 't Mag echter niet die verbinding aangaan 
met de pulpa, waardoor prikkelende substantie's gevormd 
worden. (Baume's methode b.v.). Verkleurt het den 
tand, zoo passe men het slechts bij molaren toe. 
Terwijl vaste stoffen volgens hem, boven vloeibaren de 
voorkeur verdienen. Na talrijke onderzoekingen sedert 
1888, verklaart hij de beste resultaten te hebben ver-
kregen met een verbinding van sublimaat 3 d. thymol 
5 d. Hij wendt dit mengsel in pastille vorm aan, 
door met een instrument op elke pulpahoorn een 
derde der- pasta te drukken. Door moeilijke oplos-
baarheid des thymols, wordt de snelle diffusie van 
het sublimaat vertraagd. Bij eenvoudige aanwending 
van het laatste kunnen soms pijnen optreden, hetgeen 
door de analgetische eigenschap des thymols wordt 
gecoupeerd. Ook verleent 't thymol de inlage een 
duurzaam karakter. Door verschillende autoren wordt 
deze methode zeer geroemd. De verkleuring des 
tands echter, als struikelblok beschouwd. 1) Als een 
middel dat de tand niet verkleurt, raad Miller diaphterine 
aan, hetgeen niet zoo sterk antiseptisch is als subli-
maat; dermatol en europhen echter overtreft. Onder 
de vloeistoffen neemt volgens hem, ol. cinnamon de 
eerste plaats in. Het wordt echter evenals de meeste 
vloeistoffen te vlug geresorbeerd, 

Intusschen werd door Lepkowsky 2) in 1895, het 
formalin in de tandheelkunde toegepast. Hij bedekte 

1) Bónnicken Oest. Ung. Viert. j. schrift fur Zahnhk. 1898. 
') Verhnd. Deutscher Oddnt. Gesells. B. 3. 
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de ontstoken pulpa met een watje in hetzelve gedrenkt, 
door een provisorische vulling gedekt. Nadat een pijn-
stadium van eenige uren voorbij is, kan men volgens 
zijne meening, de pulpa weder als normaal beschouwen. 

Ofschoon 't formaldehyd is gebleken een uitstekend 
middel te zijn tot conserveeren der gecauteriseerde 
pulpa resten is het niet aan te nemen dat deze laatste bewe-
ring opgaat. Ik geloof integendeel, dat de pulpa bij derge-
lijke energische behandeling wordt gedestrueerd, afgezien 
van het feit dat de pijnen veel langer duren, dan door 
Lepkowsky aangegeven en zeer heftig kunnen zijn. 

Het formaldehyd ') C. H. 2. 0 is een gas . door 
Hoffman in 1876 het eerst daargesteld. Het riekt 
doordringend scherp en wordt door onvoldoende oxydatie 
van methyl-alkohol verkregen hetgeen door een 
gloeiende platinaspriraal wordt geleid. Door onttrek-
king der waterstof-atomen ontstaan de dampen, 
welke bij fabrikatie in water worden gevoerd : Formalin 
door de Franschen Formol genoemd. Het heeft de 
eigenschap dierlijk weefsel te verharden, zonder aan den 
structuur iets te veranderen. Het coaguleert eiwitten en 
kan op slijmvliezen gebracht, diepe necrose veroorzaken. 

Professor Ant. Bleichsteiner 2) Graz, vermeldt een 
geval van alveolair-necrose inclusief de tand, door 
onvoorzichtige aanwending. 

Het valt echter te betreuren, dat dit middel tot 
heden niet die algemeene appreciatie heeft kunnen 
verwerven, welke het verdient. Dat het spoedig bij 
velen in miscrediet is geraakt, is waarschijnlijk toe te 
schrijven aan de omstandigheid, dat men het (zooals 

1) Schröder Corresp. Blatt für Zahnaerzte 1896. 

1) Aus der Praxis Oester. Ungar. Viertelj: schrift fur Zahnärzte. 190o. 
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veel nieuwe middelen) in den aanvang als universeel 
middel beschouwde. Op gecautiriseerde pulpae gebracht, 
werkt het antiseptisch bij uitnemendheid. Na her_ 
haalde aanwending, kan men de zoo gepreapareerde 
pulpa, als een antiseptische wortelvulling achterlaten, 
daar het formalin door zijn sterk verdampingsver-
mogen, de pulpa geheel doordringt, zelfs door het 
foramen apicale heen. Hierdoor ontstaat somtijds 
lichte gevoeligheid, als bij beginnende periodontitis, 
daar de ontwijkende dampen zekeren druk uitoefenen, 
op de zenuwelementen in het pericementaal weefsel 
gelegen. Blijft, hetgeen weinig weinig voorkomt, de 
pijn eenige dagen aanhouden, zoo is het penseelen der 
gingiva met tinct jodii in den regel voldoende, om dit 
spoedig te doen verdwijnen. De op deze wijze ge-
prepareerde pulpa, overkap ik met een cement, 
waarvan de vloeistof is saamgesteld, uit gelijke deelen 
formaline en geconcentreerd chloorzink en het poeder 
uit zinkoxyd bestaat, hetgeen antiseptische en boven-
dien wateronttrekkende eigenschappen bezit. 

Nadat men den lof der formaldehyd wijd en zijd 
had bezongen, stonden alras eenige bereidwillige collegae 
ten dienste hunner vakbroeders en maakten er, onder 
verschillende naam en vorm, een handelsartikel van. 

Abraham, welke voor zoover mij bekend, met zijn 
Formagen het eerst een formolpreparaat, ale geheim-
middel in den handel bracht wil elke pulpitis door 
formagen zien genezen. Ofschoon vele autoren in den 
aanvang over dit praeparaat hunne tevredenheid uit-
drukken, (Albrecht) ') kwam men later tot de erva-
ring dat het behoudens overkapping van niet geinfec- 

I) Versamml. Deutsche Nat. F. und, Aerzte 5899. 
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teerde pulpae, onvertrouwbaar was (Witzel 1), Dalma 2). 
Als een voorbeeld van formalin-overdrijving kan 

dienen, de aanbeveling van Forssman 3) tegen sensibel 
dentine. Bönnicken verklaart na verschillende proeven 
dat met deze procede zelfs bij 5 pCt oplossing de 
pulpa door hen geheel gedestrueerd werd bevonden. 

Als mijn persoonlijke ervaring kan ik tnededeelen, 
dat waar anesthaesie verwacht werd, heftige pijnen 
werden veroorzaakt. In één geval waar extractie 
noodzakelijk werd, vond ik bij sectie, een bijna geheel 
gedentificeerde pulpa. 

Is echter de pulpa gecauteriseerd, zoo prefereer ik 
in vele gevallen de formalin-behandeling, boven 
extirpatie. Immers bij de meest nauwkeu-
rige ontruiming der wortelkanalen, zijn 
wij bijna nimmer zeker de pulpa ge-
heel te hebben verwijderd. Men denke 
slechts aan de moeilijke toegankelijkheid der eerste 
boven praemolarenwortels, de mesialen der ondersten 
of buccalen der bovenste molaren, afgezien van de 
vele knikkingen die ongemerkt voorkomen, waardoor het 
ons onmogelijk gemaakt wordt, gangraeneuze of putride 
pulpaspitsen te verwijderen. Vult men in die gevallen 
na extirpatie en een eenvoudige reiniging der kanalen,. 
zoo heeft men kans na eenigen tijd, een parulis te zien op-
treden. Het zelfde wacht ons bij overtollige wortels welke 
bij nauwkeurige sondatie zelfs kunnen overzien worden. 
Ook de aanwezigheid van dentikels, kan ons het haast 
onmogelijk maken tot den apex door te dringen, 
terwijl seniliteit ons dezelfde hindernissen oplevert. 

') Versamml. Deutsche Nat. F. und Aerzte. 1899. 
2) Dalma Geschichte der Pulpauberk. Oest. Ung, Viert. schr. 1900. 

,) Versamml. Deutsche Naturf. und Corresp. fur Zahnärzte 1896. 
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Bij de ondervinding met formalin opgedaan, vind 
ik slechts extirpatie geindiceerd, wanneer het geldt het 
plaatsen van kroon en brugwerk en bij gangraeneuse 
of putride pulpae. In 't eerste geval wordt de pulpa 
volgens methode van Dr. van der Hoeven 1) geextir-
peerd. Zijn methode bestaat daarin, dat de kroonrest 
wordt afgeknipt. Nu wordt direct extirpatie verricht 
en gebeurt dit vrij onpijnlijk daar de pulpa door de 
hevige schok anaesthetisch wordt. 

Om zonder cauterisatie pijnloos te kunnen extirpeeren 
publiceert Dr. Rivier Z) de methode van een Madridsch 
tandarts Lozado. Hij brengt een watje in 90 pCt. spiri-
teuse cocain-oplossing gedrenkt op de pulpa. Onder 
matigen druk wordt de holte met gutta percha afgesloten. 
Na to minuten verwijdert men de inlage en kan ge-
woonlijk pijnloos extirpeeren. Zoonoodig herhale men 
de behandeling. Was de pulpa ontstoken, zoo leg ik 
eenige malen een watje met formalin in de kanalen, 
telkens met een pauze van één of twee dagen of 
langer, om de eventueel achtergebleven pulparesten 
volkomen te steriliseeren. Na voldoende verwijdering 
met root-reamers en gatesdrills, breng ik zoo diep 
mogelijk, een weinig formalin-pasta naar Bönnicken's 8) 

1) Kroon-, Brugwerk. diss. 1900. 
2) Revue de Stomatologie 19oo. 
') Ost. Ung. viertj. fur Zahnh. k. 1893 Heft I. r. Cocain 
Het recept luidt: 

Cocain, 
Thymol á5..I. 
Misce exactissime, 
Terento adde, 
Sol. Formal deli. aquos 4o pCt. gtt. X. 
Oxyd. Line 30. 
fiat. Pasta. 
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recept. in het kanaal. 't Cocaïne laat ik weg daar ik-'t 
nut ervan niet inzie. 

De in den handel zijnde Scheuersche pasta ver-
schilt met die van B daarin, dat thymol is vervan-
gen door Carbol en ol. car., terwijl als constituens 
talcum is bijgevoegd. De pasta wordt vervolgens bedekt 
door een klein korreltje amalgaam. 

Anderdaags wordt de tand geplaatst. Bij gangraneuze 
pulpae, dient men voorzichtiger te werk te gaan. 

Wanneer reeds beginnende periostitis waarneembaar 
is, legge men een watje met een of andere aetherische 
olie aan den ingang der kanalen en zorge voor ge-
makkelijken afvoer ; behalve de anti-septischen invloed 
wordt er nog een zekere mate analgesie door de aethe-
rische olie bereikt. Is er geen periodontitis aanwezig zoo 
verwijdere men voorzichtig met Donaldson'sche naalden 
den gangreneuzen kanaalinhoud, daarbijzorgdragend geen 
septische stoffen door het foramen apicale te pompen, 
(vooral bij vochtig gangreen). Men kan ook eerst de 
holte door een formol-tampon en guttapercha afsluiten 
waardoor men niet zoo sterk septisch weefsel heeft te 
extirpeeren. Na verwijdering der gangreneuze pulpa 
vindt men soms een levende rest welke dient gecaute-
riseerd te worden. 

Waar het onmogelijk is zich langs mechanischen weg 
tot de pulpakanalen toegang te verschaffen, wijst Dr. 
Callahan ') een chemische methode aan. 

Nadat de pulpakamer voldoende is opengelegd brengt 
hij een vooraf in 5o pCt. acid. sulph. gedoopten naald inde 
kanalen (event. een gedrenkt watje in pulpaholte) en laat 
dit korten tijd inwerken. Zijn de kanalen voldoende door- 

') Dental Cosmos 1895.  
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drongen zoo droogt hij ae holte en spuit met een 
oplossing van bic. natr. uit, Men kan nu gemakkelijk 
met naalden toegang krijgen tot diep in de kanalen, 
daar aan de wanden kalkzouten zijn onttrokken waar-
door een sterke verweeking dezer tot stand komt. 
Met 't neutralisatieproces, komt er bovendien desinfec-
tie tot stand. 

Bönnicken modificeert deze methode door 't bicnatr. 
door nati. superoxyd te vervangen. Er komt aan de 
hand der formule H 4 SO 2. + Na 2 02 = Na 2 S02 
+ H 202 een sterke waterstofsuperoxyd ontwikkeling 
tot stand waardoor de kanalen gereinigd worden. Hij 
voegt zoolang Na 202 bij tot het bruisen ophoudt. 

Door W. H. Avery ') wordt het zwavelzuur door acidum 
lacticum vervangen en met pyrozon nabehandeld. 
Arkövy gebruikt 't acid. hydroch. pur. 

Ook Dalma past dit laatste toe en voegt hierna cupr. 
bromat bij, zoodat H Br. vrijkomt, terwijl Cu C12 zich 
tegen de kanaalwanden vasthechtende, een blijvend 
antisepticum daarstelt. Ik voor mij ben met de Cal-
lahanschemethode zeer tevreden. 

Een onmiddelijke wortelvulling te ondernemen na 
deze behandeling, zou, zoowel als na de kalium natrium 
behandeling van Schreier, geen voldoende zekerheid 
geven '). 

Om dezelfde reden wil ik de methode van Godon 3) 
en Kirchner 4) om langs galvanocaustischen weg de 
pulpa te verkoolen, voorbijgaan. 

Bij de extirpatie zijn de Donaldsond'sche naalden 't 

1) Ohio Dental Journal 1889. 
2) Sachse 1896 Deutsche M. für Zahnh. k. 
3) 1'Odontologie 1886. 

4) Deutsche M. fur Zahnh. 189o. 
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meest aan te bevelen, niettemin kan de naald in enkele 
gevallen afbreken onder 't niveau der pulpa-hamer. 
1) Andrieu verklaart dat het hierbij aanwenden van Tinct 
jodii in de kanalen, waardoor jodijzer gevormd wordt, 
schadelijker is, dan de naald zelf. Hij brengt een weinig 
chloornatrium in de pulpaholte, waarover een retentie-
vulling. Na I of 2 dagen is de naald dermate geoxi-
deerd, dat door flinke uitspuitingen, 't fragment is te 
verwijderen. 

Tot desinfectie der kanalen en niet verwijderde 
pulparesten zijn talrijke middelen in gebruik. Ik zal 
mij slechts tot mijn lievelingsmiddel 't formaline be-
palen, daar mij hieromtrent de beste ervaringen ten 
dienste staan. Marion ') heeft het als zoodanig het 
eerst aangewend, Men verwachtte echter geen succes 
bij eenmalige aanwending, daar het zich zeer snel 
verbindt met de ammoniacproducten, steeds in de 
wortelkanalen aanwezig, waardoor de werking wordt 
geparalyseerd. Om goede gevolgen te verkrijgen, brenge 
men met een naald in elk kanaal een formalintampon 
(zoo noodig ook in de palpaholte) en herhale deze 
behandeling 5 a 6 maal, telkens de tusschenpoozen 
vergrootend, om periostirritatie te voorkomen en kan 
met gerustheid vervolgens tot wortelvullen overgaan. 
Marion & André 3) gebruiken het z. g. Geranium 
formol, hetgeen OI. Geran. bevat 't welk antiseptische 
en bovendien anesthaetische waarde heeft. 

Zes jaar geleden, maakte ik op de Kliniek te 
Utrecht kennis met formaline, ik pas het al dien tijd 

1) Traité de dentistrie opératoire. 
I) i'Odontologie Janv. 1895. 
3) 1898 Monde dèntaire. 
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(waarvan bijna 5 jaar in de privaatpraktijk) toe en kan 
nauwelijks over enkele gevallen van mislukking spreken. 
Bij chronische periodontitis en daar waar reeds geruimen 
tijd fistels bestonden, zag ik na doorspuiting met Wa-
terstof superoxyd. en herhaalde form. behandeling in 
vele gevallen zelfs volkomen genezing intreden. 

Het vullen der wortelkanalen wordt door talrijke 
autoren op de meest verschillende wijzen uitgevoerd. 
Het opvullen met watten of een ander 
organisch zwammige constituens, ge-
drenkt in een der vele aanbevolen anti-
septica, is f o u t i e f, daar deze stoffen vochten 
resorbeeren en zoodoende een uitstekende voedingsbodem 
aanbieden voor microben. Metaal als wortelvulling 
zooals goud of amalgaam, heeft het nadeel bij recidive 
bijv. periostis, moeilijk te verwijderen te zijn, afgezien 
ervan dat door den druk bij het vullen aangewend. 
partikels door het foramen apicale kunnen dringen. 
't Reeds door mij genoemde cloorzink-
formalincement gebruik ik met tevre-
d e n h e i d tot dat doe 1. In pas bereiden toestand, 
kan men het zonder veel druk met een dunne stompe 
sonde gemakkelijk tot den apex brengen. Het verhardt 
snel doch zoo, dat het event. noodig, met weinig moeite 
is te verwijderen. De bodem der pulpakamer wordt 
nu met cement overdekt, waarna de vulling volgt. 
Hoofdzaak is 't den apex zoo dicht mogelijk af te 
sluiten, hetgeen hier mee licht te verrichten is; iets 
waar men bij aanwending van gutta-points nimmer 
zekerheid mee heeft. Ik vermeld hier nog even een 
procédé van een Fransch tandarts Janin 1) welke met 
een speciaal daarvoor vervaardigd spuitje de wortel- 

Congres Dentoire Intern. Paris 1900 sixième Fasc. 
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kanalen met een antiseptisch stollende vloeistof injiceert. 
Trots de vele methoden in de literatuur bekend, 

zie ik nog heden meermalen gevulde tanden, in welke 
de tandarts aan den tandhals slechts een afvoeropening 
heeft gemaakt, zonder zich de moeite eener wortelvul-
ling te getroosten. 

In enkele gevallen komt het voor bij meer wortelige 
tanden dat een der wortels niet is te conserveeren, 
door necrose enz., terwijl de overige wel te sauveeren 
zijn. Dr. Emil Nagy ') uit Budapest heeft hierop een 
middel bedacht Hij noemt zijn procédé odontochisis 
Operativa. Een met anesthaeticum gevulde injectie-
spuit wordt tusschen de wortels gebracht en geledigd. 
Nu wordt een dunne scherpe fissuurboor tusschen 
beide wortels geschoven en naar boven richting kie-
zende scheidt men nu beide wortels, extraheert de be-
doelde en conserveert de resteerende. 

Ten slotte nog een woord als pendant op het einde 
eener voordracht door een onzer geachte collegae a) 
eenige tijd geleden in deze vergadering gehouden. Het 
betreft n. 1. de kwestie of het aanbeveling verdient ge-
fractureerde wortels bij extractie te laten reteneeren. 
Naar mijn meening moet het antwoord 
luiden, dat niet behandelde, onnuttig 
resteerende wortels, onverbiddelijk het 
offer der forceps moeten zijn. Ikhebpatiënten 
behandeld, welke, ten mijnent komende, reeds jaren met 
een fistel hadden rondgeloopen, boven een naburigen 
tand waarneembaar, welke tand door den behandelden 
tandarts vruchteloos als de schuldige werd behandeld. 
De gingiva was in den loop der tijd over den schul- 

') 1899  Oest. Ung. Viert. f. Zahnaerzte Odontochisis Operativa. 
2) ter Kuile Lemker. Over extirpatie der pulpa Tandheelk. Tijdsch. 1900. 
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digen radix saamgegroeid, en daar 't gefractureerde 
fragment diep in de alveole was verscholen, dacht men 
daar niet aan. Na grondig onderzoek, gevolgd door 
extractie, zag ik zulk een ontstekingsproces verdwijnen. 

Ook het plaatsen vangebitplatenover 
resteerende radices, is een hygienische 
k et t er ij. Zulke wortels zijn ware infcctiehaarden, 
en dienen, kostte het ook en tandarts en patient eenige 
opoffering, zoo mogelijk geextraheerd te worden. 
Inmiddels aan het einde mijner bespreking gekomen 
vraag ik verschooning, indien ik uwen kostbaren tijd te 
lang in beslag heb genomen. Het is in deze vergadering 
mijn eersteling en ik beloof naar beterschap te streven. 


