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VI, 

DE PULPA Il. 

Deze brief zal vele dingen bevatten, die U misschien 
overbekend zijn, en wier herhaling hier ter plaatse U 
overbodig zal toeschijnen. Menige welbekende les zou 
ik dan ook gaarne achterwege laten, ware het niet dat 
ik door ondervinding in de praktijk moet opmerken, 
dat er door veel tandartsen tegen gezondigd wordt, 
ook door de zulken van wie men het waarlijk niet 
zou verwachten. Zie in deze woorden geen Pharizeische 
hoogmoed, ook mijn eigen zonden tegen dezelfde les-
sen ben ik nog niet vergeten. Het kan echter geen 
kwaad als men dingen die voor de praktijk van be-
lang zijn, nogmaals ziet bepleiten, al schijnen zij ook 
van zelf te spreken. 

De voorbereiding van het operatieterrein. Als gij 
voor het eerst een mond onder behandeling krijgt, 
waarin zich carieuze tanden met ziekten van pulpa en 
wortelvlies bevinden, begin dan steeds met een a 1 g e-
meene uitwendige schoonmaak, met de ver- 
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wijdering van tandsteen, slijm en materia alba. Gij 
verkrijgt hierdoor in de eerste plaats een duidelijk ge-
zicht op de tanden en hun uiterlijken toestand; voorts 
vinden uwe vingers bij het gebruik van glazuurbijtels 
een vaste, niet glibberige ondersteuning; dan hebt gij 
minder kans uwe instrumenten door toevallige aan-
raking van de materia alba te infecteeren, en eindelijk 
verbetert gij den toestand van het vaak hypermisch 
tandvleesch, en den adem van den patient, wat voor 
de volgehde behandeling van >_ elang is. De verwijde-
ring van de vuile materia alba, die zich om de ge-
voelige pulpazieke tanden verzamelt, moet ook bij de 
volgende zittingen steeds aan de behandeling vooraf 
gaan. Tot de uitwendige schoonmaak reken ik ook h e t 
verwijderen van necrotische wortels, 
of, waar zulks niet uitvoerbaar, het afvijlen van niet 
te behouden kroonfragmenten tot onder den tand-
vleeschrand, zoodat er geen kraters achterblijven voor 
verzameling van voedsel. Op de reiniging volgt d e 
verwijdering van tandvleeschwoekerin-
g e n, die in carieuze holten zijn gegroeid. Ik raad u 
zulks niet met een wattentampon te doen, daar dit 
pijnlijk is, en het gecomprimeerd tandvleesch bij een 
volgende zitting u plaagt door bij de minste aanraking 
hardnekkig te bloeden. De galvanocauter werkt al 
beter, de nadeelen zijn de afschuwelijke lucht van het 
verbrand vleesch, de verkleuring van het tandbeen in 
de nabijheid, en het gevaar, door de hitte pijn in de 
pulpa en barsten in het email te veroorzaken. D e 
beste methode is de mechanische ver-
wijdering door een lancet, schaar, of 
b r e e d e n excavator; wel volgt hierop een sterke 
bloeding, die evenwel spoedig van zelf ophoudt, als 
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gij er geen notitie van neemt. Moet er tevens sepa-
ratie plaats hebben, neem dan een met collodium ge-
drenkten wattentampon, bepoeder dezen met orthoform, 
en pers hem na verwijdering van het gewoekerd 
tandvleesch in de caviteit. Bij buccale holten verdient 
het aanpersen van Fletcher's cement op caviteit en 
tandvleeschwond de voorkeur, liefst ook met wat or-
thoform er onder. Zoodoende zult gij bij de volgende 
zitting weinig last hebben van tandvleeschbloeding. 

Het ligt in de menschelijke natuur, om lastige en 
onaangename dingen zooveel mogelijk van zich af te 
schuiven en ze uit te stellen. Zoo zult gij misschien 
ook geneigd zijn, als gij in een mond diep carieuze 
tanden, en tevens kleine centrale caviteiten vindt, met 
het vullen van de laatsten te beginnen, en de moeilijke 
pulpabehandeling tot het laatst uit te stellen; zulks is 
echter beslist af te keuren, zelfs van het standpunt 
van den gemakzuchtige. Daar pulpa- en periost-zieke 
tanden dikwijls herhaalde behandeling eischen, maakt 
gij misbruik van het geduld der patienten, en van uw 
eigen tijd, door deze behandelingen eerst na afloop 
van het andere werk te beginnen. Ook wint gij veel 
eerder het vertrouwen van uwe patienten, als gij de 
gevoeligheid en de andere ongemakken van diep 
carieuze tanden spoedig wegneemt. Ma a k het  
daarom tot een vasten regel om met de 
behandeling van de slechtste tanden 
te beginne n. Voorts raad ik u bij het bepalen 
van den tijd, dien gij bijvoorbeeld voor een pulpa extir-
patie met vulling wilt reserveeren, altijd een ruime 
speling te laten, daar het werk niet zelden tegenvalt; 
er is niets wat den tandarts zoo irriteert en het werk 
zoo benadeelt, dan dat onvoorziene moeilijkheden hem 
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dwingen zich te haasten, om den volgenden patient 
niet te laten wachten. Meent gij 40 minuten noodig te 
hebben, houdt u dan 6o minuten vrij. 

Van de gemakkelijkste tot de moeilijkste gevallen 
gaande, begin ik met de bespreking van e e n v o u-
d i g e ca v it ei t en die na excavatie over de pulpa 
een sterke laag niet hyper2sthetisch tandbeen laten 
bestaan. Guttapercha, cement, tin, goud, non cohsief 
en coha:sief goud kunnen direct hierop gevuld worden, 
zonder isoleerende tusschenlaag, en zonder desinfectie 
van het tandbeen. Amalgaam eischt steeds een onder-
laag van guttapercha, cement, Fletscher, of cement-
amalgaam. 

Bij zeer acute c a r i e s, voornamelijk in de 
centraal-caviteiten van de molaren, vindt gij dikwijls 
een dikke laag matig gevoelig zacht tandbeen dat 
reeds van zijn kalkzouten beroofd, maar nog niet 
verrot is. Wacht u er voor, hierin met excavatoren 
diep door te dringen, daar gij alle kans hebt, een ge-
zonde pulpa nutteloos bloot te leggen. Na ruime 
opening met den glazuur-bijtel moet het zachte tand-
been met een lepelvormigen of bijlvormigen excavator 
uit de holte worden gepeld, de excavator mag den 
bodem van de caviteit niet raken, maar moet langs 
den rand gevoerd worden; de richting van den exca-
vator mag niet door den weerstand van het weefsel 
bepaald worden, gij moet niet steeds zoo hard drukken 
tot dat gij op hard tandbeen stoot, maar alleen uwe 
hand, uwe vingers die op de tanden steunen, mogen 
den weg van den excavator bepalen, zoodanig dat ook 
bij het zachtste tandbeen een ongewilde opening van 
de pulpa onmogelijk is. Eerst als de randen schoon 
geprepareerd zijn, neemt gij van het zachte tandbeen 
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op den bodem van de caviteit met een breeden lepel-
vormigen excavator precies zooveel weg als gij noodig 
acht, dat is namelijk niet meer dan dat de pulpa, ook 
de pulpahoorns die onder de kauwheuvels van de 
molaren staan, bedekt blijven met m/m dik tand-
been. Ik neem natuurlijk aan dat de pulpa gezond 
is, dat de tand nog geen pijn heeft gedaan en dat 
hij, na inspuiten van koud water, niet langer dan 
10-20 seconden gevoelig blijft, dat dus geen irritatie 
of hyperaesthesie van de pulpa bestaat. Is het tand-
been op den bodem van de caviteit nu tamelijk hard, 
dan kan onmiddelijk er op gevuld worden; na zorg-
vuldig gedroogd te zijn, wordt het even bevochtigd 
met zuiver carbolzuur, hierop wordt een dun stukje 
kurk gelegd, daar over een laag snel hardend phos-
phaat cement, bij v. Eisfelder. Nadat het cement is 
hard geworden en de randen zijn glad gemaakt, vul-
ling met metaal. Als het tandbeen dat een gezonde 
pulpa bedekt, verweekt is, dan behoort er eerst des-
infectie plaats te hebben, eerst wordt' de caviteit zeer 
zorgvuldig gedroogd met alkohol en warme lucht, 
dan een watje met zuiver carbolzuur er in gebracht, 
en er waterdicht in opgesloten, met was, als gij in 
de zelfde zitting nog wilt vullen, met Fletcher's cement 
als het watje tot een volgende zitting moet blijven 
zitten. De Fletcher bedekking moet na v e r h a 

ing
r - 

d g gedroogd en met een weinig gesmolten paraf-
fine overtrokken worden, hetwelk een waterdichte meer 
duurzame afsluiting waarborgt. Na 15-3o minuten, 
of in de volgende zitting, vulling met kurklaag, cement 
en metaal. Mooi dun gesneden kurk kunt gij bij den 
hoedenmaker krijgen. Ook.asbestpapier of vloeipapier 
kan als onderlaag dienst doen. 
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Als de pulpa gezond en niet hyperaesthetisch is 
maar als alleen de odontoblasten en hun 
uitloopers overgevoelig zijn, zij het ten-
gevolge van den prikkel van het caries proces, zij het 
uit hoofde van de situatie der caviteit aan den tand-
hals, dan moet de behandeling vooral er op bedacht 
zijn, dat na het vullen geen thermische prikkels het 
tandbeen bereiken. De diagnose van hyperaesthetisch 
tandbeen zonder pulpa irritatie blijkt in de eerste 
plaats uit de reactie op temperatuur-verschillen. Als 
de caviteit goed beschut is, dan reageert de tand op 
spoelen met koud water niet meer dan de andere 
tanden; als in de geopende caviteit koud water word 
gespoten (beneden 23° C.) is dit een kwart tot een 
half minuut pijnlijk, daarna gaat de pijn geheel over. 
Overigens blijkt de hypersensibiliteit voldoende uit de 
pijn bij het excaveeren en boren. Buccale caviteiten 
die zeer ondiep zijn, moeten door etsen met chloorzink 
a f g e s t o m p t worden. Onder de metaalvulling moet 
een isoleerend materiaal gelegd worden, meestal is 
een onderlaag van cement-amalgaam, die tevens voor 
bevestiging van het amalgaam dient, voldoende. Bij 
approximale caviteiten verdient als isoleerlaag bij zeer 
gevoelig tandbeen Fletcher de voorkeur, bij kleine 
maar diepe centrale caviteiten roode guttapercha of 
phosphaat-cement. 

De diagnose van hyperaesthesie èn irritatie van de 
pulpa zonder infectie is soms niet zoo gemakkelijk, 
daar de reactie van een pulpa irritatie met infectie 
vrijwel dezelfde is. In beide gevallen is er pijn bij 
het spoelen met koud water, ook als de caviteit zelfs 
goed beschut is, de pulpa reageert op den thermischen 
prikkel niet alleen als hij door de zieke odontoblasten 
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wordt aangebracht, maar ook als hij haar door nog 
ongeschonden tandbeen bereikt. In beide gevallen 
houdt de pijn met koud water na het spoelen nog een 
minuut aan. Maar een pulpa met infectie-hypermmie 
en hyperesthesie bezit de gevoeligheid tegen koud 
water meestal slechts sinds korten tijd, daar er spoe-
dig pulpitis en dus spontane pijn volgt. Een 
hyperaemie en hyperaesthesie kan echter maanden-
lang bestaan, zij wordt voornamelijk gevonden bij 
halscaviteiten. De differentiaal-diagnose 
moet gemaakt worden, daar wij over eenge-
infecteerde pulpa niet mogen vullen. Als de gevoelig-
heid bij spoelen met koud water maar sinds korten 
tijd bestaat en als de caviteit goed beschut is (centrale 
of approximale holte, waarover het email nog niet is 
weggebroken) dan moet met scherpe lepelexcavatoren 
al het zachte tandbeen worden verwijderd, waardoor 
een geinfecteerde pulpa bijna steeds geopend en dus 
tot den ondergang gedoemd wordt. Hard, maar donker 
en stinkend tandbeen moet in dit geval weggeboord 
worden op gevaar de pulpa bloot te leggen. Ziet gij 
eindelijk niets dan hard en wit tandbeen, zonder de 
pulpa ontbloot te hebben, dan kunt gij aannemen, met 
een infectievrije hyperaesthesie te doen te hebben, 
gelijk wij ze zoo dikwijls bij halscaviteiten vinden. 
De behandeling bestaat dan in etsen van het tandbeen 
met chloorzink, en vulling met guttapercha. Voor 
halscaviteiten verkrijgt gij zoodoende een niet irritee-
rende, relatief permanente vulling, terwijl bij approxi-

male • caviteiten na drie maanden, met alle voorzorgs-
maatregelen voor thermische isolatie, de guttapercha 
door metaal moet vervangen worden, altijd als er niet 
intusschen een pulpitis is ontstaan. 
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De overkapping van een blootgelegde pulpa geeft 

alleen dan goede kansen als de pulpa g e z o n d, en 
bij het blootleggen niet beschadigd en als er 
nog nooit s p o n t a n e p ij n opgetreden is. Voorna- 
melijk bij approximale caviteiten gebeurt het met het 
excaveeren van het zachte tandbeen wel eens, dat wij 
de pulpa blootleggen zonder haar met het instrument 
te hebben geraakt, alleen door lospellen van een laag 
leerachtig tandbeen. Als in dit geval de pulpa niet 
bloedt, en er niet hoogrood, maar bleekrood uitziet, 
terwijl voor het openmaken der holte geen hyperaesthesie 
bij spoelen met koud water was, alleen  dan raad 
ik u de overkapping uit te voeren. In dit geval acht 
ik het niet raadzaam, het weefsel vooraf te desinfec-
teeren. Zulks zou alleen met tameliik sterke antiseptica 
kunnen geschieden, die het gezonde weefsel van de 
pulpa sterk irriteeren en de organische genezingsfacto-
ren van het bindweefsel niet ongestoord in werking 
laten treden. Na voorzichtig en n i et te la n g d u r i g 

uitdrogen zonder alkohol, alleen met warme lucht, 
wordt de pulpa bedekt met een speldeknoop groote 
hoeveelheid orthoform, een stukje kurk of papier er 
over gelegd, en daarover een weinig vloeibaar zacht Flet-
cher gedruppeld. Na hard worden, vulling met metaal. 

Het blootleggen van een geïnfecteerde pulp a. De 
diagnose op infectie-hyperaemie, op pulpitis in welken 
vorm en graad ook, en op consecutieve periodontitis, 
eischt steeds als begin van behandeling het exponee-
ren van de pulpa, maar — schnell fertig ist die Tugend 
mit dem Wort ! — dit is een onzer moeilijkste operaties, 
die dikwijls veel takt en zelfbeheersching eischt. Als 
gij u den naam wilt maken een wreede martelaa r te 
zijn, ga dan maar dadelijk, als een patient met pulpi- 
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tis bij u komt, met een excavator of boor linea recta 
op het schuldige orgaan los ! De pijn van een extrac-
tie is niets hierbij vergeleken. Als er reeds abscesvor-
ming in de pulpa heeft plaats gehad, blijkende uit 
pijn met warm water, als de pulpa gedeeltelijk gangreneus 
is, of als er reeds periodontitis aanwezig is, dan is de 
opening steeds onmidde 11 ij geindiceerd en ook 
gewoonlijk, zelfs met een boor, relatief gemakkelijk 
uitvoerbaar; de boor moet in dit geval uiterst vast 
gefixeerd zijn, zoodat hij, bij het openen van de pulpa-
kamer, onmogelijk ook maar een kwart millimeter kan 
doordringen in het pulpaweefsel. Bij pulpa irritatie, bij 
partiale of totale pulpitis, dus in alle gevallen waar 
nog gevoeligheid met koud water aanwezig is, is 
o n m i d d e 11 ij k e opening niet noodzakelijk. Bij het 
openen van de caviteit moet men wel oppassen, met 
den glazuurbijtel niet in het zachte tandbeen te stooten. 

Na uitspuiting met lauw water neemt men een 
lepel- of bijlvormigen excavator, s 1 ij p t hem nog  
e v e n, en maakt dan een vlugge cirkelsnede tot ver-
wijdering van het zachte tandbeen, zonder de 
pulpa  t e raken, en niet dan vooraf den patient. 
op de pijn te hebben gewezen. In vele gevallen zal 
met het wegpellen van het tandbeen de pulpa bloot 
komen, zonder met den excavator geraakt te zijn. 
Geschiedt dit niet met den eersten excavatieproef, 
herhaal deze dan niet, maar plaats een pijn-
stillend adstringeerend middel in de holte en sluit het 
er 24 uren in op met Fletcher. Ik gebruik zuiver 
carbolzuur, maar thymol, nagelolie, lijsol etc., doen 
de zelfde dienst, den patient van zijn pijn af te helpen, 
en de sensibiliteit van het zachte tandbeen te ver-
minderen. Bij een tweede zitting, en in geval van 
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groote gevoeligheid eerst bij een derde of vierde 
zitting, moet de pulpa geëxponeerd worden, liefst met 
een lepelexcavator, desnoods met een ronden boor, 
steeds met een ha ar s c h e r p instrument. Als het 
exponeeren niet meer uitgesteld kan worden, en het 
tandbeen over de pulpa nog veel weerstand biedt, 
dan is deze operatie vaak onvermijdelijk zeer pijnlijk, 
en wij hebben alle redeli den patient onzen spijt hier-
over, en onzen dank voor zijn geduld te betuigen. 

Als er een groot dentikel in het pulpaweefsel is, dan 
kan de pijn van het exponeeren ondragelijk zijn, en 
een herhaalde applicatie van acid-arsenicosum op het 
tandbeen noodzakelijk maken. 

De cauterisatie van de pulpa. Als gij de tandheel-
kundige literatuur nagaat, dan zult gij telkens waar-
schuwingen vinden tegen het gebruik van acid-
arsenicosunl, en aanbevelingen van andere medicamen-
ten om het te vervangen. Gij zoudet zoodoende een. heel 
slechte meening kunnen opdoen omtrent dit causticum. 
Maar laat u niet in de war brengen, de slechte 
resultaten bij het gebruik van arseni-
cum zijn te wijten aan:onoordeelkundige 
toepassing en niet aan het middel zelf. Dit eischt 
inderdaad van ons het in achtnemen van vele factoren, 
van leeftijd en constitutie van den patient, van de 
opening der pulpaholte, van den toestand der pulpa, 
van deanamnese,maartot de kennis en inacht-
neming van deze factoren zijn wij uit 
hoofde van ons beroep verplicht, en het 
is onverstandig en ondankbaar als wij aan het middel 
de slechte gevolgen toeschrijven, die uit een onbesuisde 
toepassing voortvloeien. Alleen in zeer enkele gevallen 
hebben wij te doen met een idiosyncrasie van het 
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organisme, gelijk ze ook voor vele andere medicamen-
ten bij zekere patienten wordt gevonden. Dit in het 
oog houdende, moet men iederen patient na applicatie 
van arsenicum op het mogelijk optreden van pijn op-
merkzaam maken met het verzoek, als na twee uren 
de pijn erger in plaats van beter wordt, terug te komen. 
Wie dit verzuimt heeft kans wel eens een patient te 
verliezen, die door pijn gedreven zich in de handen 
van den eersten den besten kiezentrekker werpt, 

Op een gezonde pulpa van een volwassene, na vol-
doende opening, zonder drukking geappliceerd, ver-
oorzaakt acid. arsenicosum, mits in kleine hoeveelheid 
met een adstringens en niet langer dan 48 uren toe_ 
gepast, geen pijn, maar wel volkomen anaesthesie 
van het pulpaweefsel. De conditioneele vorm van dezen 
zin wijst duidelijk op de excepties en moeilijkheden. 
Het gemakkelijkst in acht te nemen is de regel, niet 
te groote quantiteiten van het vergif aan te wenden. 
De hoeveelheid van een kleinen spel-
denknop is steeds voldoende. Daar het 
arsenicum een sterke hijperaemie en zwelling van het 
weefsel veroorzaakt, is een v o l d oen de opening  

van de pulpa  van belang, om het weefsel van 
spanning te ontlasten. Alleen een gezonde pulpa 
kan ook zonder voldoende opening, door het tandbeen 
heen, worden gecauteriseerd zonder pijn. Om de hyper-
aemie tegen te gaan, is het raadzaam met het arsenicum 
een sterk adstringens op de pulpa te brengen. 
De toestand van de pulpa moet steeds duidelijk wor-
den gediagnostiseerd om tegenvallers te voorkomen. 
Het causticum kan op een gezonde of licht 

geïrriteerde pulpa onmiddellijk worden 
toegepast. Bij partieele of totale acute 
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pulpitis is onmiddellijke aanwending 
zeer p ij n 1 ij k, de bestaande hyperaemie en hype- 
raesthesie moet eerst door een adstringens worden 
tegengegaan, appliceer dus voor minstens 20 minuten, 

liefst voor 24 uren, phenol-tannin of een ander derge-
lijk middel, goed afgesloten van de mondvloeistoffen, 
Zoowel acuut als chronisch ontstoken pulpae nemen 
het arsenicum langzamer op dan gezonden, en om 
pijnloos te kunnen extirpeeren is dikwijls een t we e-

de applicatie, een of twee dagen later, na verwijdering 
van het geëtste gedeelte der pulpa, noodzakelijk. B ij 
plethorische en bij neurasthenische na-
t Ir r e n is steeds groote voorzichtigheid vereischt, daar 
er een vreeselijke reactie kan volgen, als de pulpa niet 
voldoende bloot ligt, aan drukking bloot staat 
of als het causticum onmiddellijk op het acuut onsto-
ken hypersensibel weefsel is gelegd. In m elk ta n d en 

mag geen ar s e n i c u m worden gebruikt, in eerst e 
molaren  van kinderen slechts in minieme 
quantiteit en voor korten tijd. Als er in de pulpa 
reeds abscesvorming ot gangreen isinge-
treden, dan mag de op het nog levende pulpaweefsel 
geappliceerde etspasta niet hermetisch worden  

a f g e s l o t e n, daar anders septische en pyaemische 
processen, die pulpa, kaakbeen en het organisme kun-
nen bedreigen, zich kunnen ontwikkelen, terwijl het 
gevaar voor deze complicaties gering is, als etter en 
rottingsproducten zich in de mondholte kunnen loozen. 

De duur van de inwerking moetafhangen 
van den leeftijd der patienten, van den toestand 
der pulp a, en van de bedoelde verdere be-

h a n d e 1 in g. Hoe jonger een patient, of beter ge-
zegd hoe jonger een tand is, des te korter zij de 
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tijd van de cauterisatie. Een tweede molaar is met 12 

jaar, een derde molaar met 18 jaar, jonger dan een 
eerste met to jaar, Bij een groote pulpa met een 
ruim foramen apicale, kan de inwerking van het arse-
nicum door den tand heen in periodontium en been-
merg zich al na 2-3 dagen ernstig doen gevoelen, 
als een min of meer heftige ostitis. Bij jonge 
tanden moet daarom na 24, hoogstens na 48 uren 
het arsenicum worden verwijderd. B ij v o l was s e n e n 
eischt de cauterisatie van een ontstoken pulpa meer 
tijd, het causticum kan 3-5 dagen blijven liggen. 
m aa r ni et l a n g e r. Ook als er nog geen absces-
vorming of gangreen aan de oppervlakte van de pulpa 
aanwezig was, maakt de necrotiseerende inwerking 
van het arsenicum het weefsel zeer geneigd tot een 
ondergang door infectieuze processen van verschillenden 
aard, en dit moet voorkomen worden, vooral met het 
oog op de omliggende deelen, waarin de gevolgen van 
septische pulpa necrose een week na afsluiting van het 
causticum van zeer ernstigen aard kunnen worden. Was 
er reeds ettervorming of gangreen op de pulpa waar 
te nemen, of was een chronische ontsteking voorhanden, 
dan moet de toestand van de niet-hermetisch afgesloten 
pulpa hoogstens 48 uren later weer onderzocht, en de 
cauterisatie desnoods op dieper en minder geïnfecteerd 
weefsel herhaald worden. Als gij u genoodzaakt ziet 
de pulpa-amputatie in toepassing te moeten brengen, 
in plaats van de extirpatie, dan moet deze behandeling 
liefst den volgenden dag, zoo eenigzins mogelijk niet 
langer dan twee dagen na de applicatie van het arseni-
cum worden toegepast, om zoo weinig mogelijk gevaar 
te loopen, dat de te conserveeren pulpastompen diep 
geïnfecteerd worden. 
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De applicatie van acidum arsenicosnm. Ontelbaar 
is het aantal medicamenten, die men met het acidum 
arsenicosum heeft gecombineerd om de pijn van de 
cauterisatie te voorkomen. Bij een oordeelkundige 
applicatie is het van minder belang, welke stoffen bij 
het arsenicum gevoegd zijn; de voorkeur verdienen 
desinfecteerende, adstringeerende en pijnstillende mid-
delen. Ik voeg bij het arsenicum zuiver carbolzuur 
en orthoform, het laatste werkt pijnstillend en houdt 
eenigzins het verval van het pulpaweefsel tegen, gelijk 
jodoform, doch zonder de slechte neveneigenschappen 
van het laatste. Ik neem deze gelegenheid waar, om 
te waarschuwen tegen het gebruik van 
stinkende en slecht of sterk smakende 
geneesmiddelen door tandartsen, zoolang het doel 
evengoed door reuk- en smaakvrije stoffen kan worden 
bereikt. Jodoform en de vele aetherische olien herinneren 
den patiënt dagen en weken lang aan onze behandeling, 
bederven den smaak van zijn eten, maken niet zelden 
zijn omgeving op ons werk opmerkzaam: ook bederft 
de lucht van deze stoffen de athmospheer van onze 
operatiekamer, zij zet zich in onze kleederen vast, en 
maakt ons in gezelschap en theater tot ongaarne ge-
ziene gasten. 

Het gebruik van cofferdam wordt algemeen aan-
bevolen voor de applicatie van arsenicum. Ik raad 
Liet u beslist af. Bij groote centrale caviteiten is het 
overbodig, daar men met een servetje, met wattenrollen, 
desnoods met een klem tot beveiliging van de tong, 
voldoende kan verhinderen dat het causticum met het 
mondslijmvlies in aanraking komt. Bij approximale 
en buccale caviteiten echter eischt het aanbrengen van 
cofferdam gewoonlijk te veel omslag, tijd en pijn voor 
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een operatie die zelf maar een kwart minuut duurt. 
Ook maakt het een zeer ongunstigen indruk op den 
patient, als, na minutenlange plagerij met klemmen en 

ligaturen, toch geen behoorlijk aanbrengen van cofferdam 
mogelijk blijkt te zijn, en men eindelijk de proeven 

moet opgeven en zich met iets anders behelpen. Daarbij 
is de beschutting door cofferdam aangebracht, soms van 
zeer twijfelachtigen aard; neem bijv. een distale sub-
gingivale caviteit in een eersten bovenmolaris; als gij 
na aanbrengen van cofferdam de holte met een desin-
ficiens overstroomt, dan kan het gebeuren dat dit 
naderhand blijkt het slijmvlies van het palatum te 
hebben verbrand, daar aan den tandhals een waterdichte 
afsluiting niet is verkregen kunnen worden. Als er 
tot het inbrengen van het causticum kan worden over-
gegaan, dan raad ik u, bij approximale en buccale 
caviteiten, een klein watje over de pulpa te leggen, 
en dan een weinig Fletcher-cement op den tandhals 
te appliceeren, zoodat deze alsmede het tandvleesch er 
mee bedekt is. Na verwijdering van het watje krijgt gij 
zoodoende a. h. w. een centrale caviteit, die gemakkelijk 
te droogen is, en loopt gij geen gevaar het tandvleesch 
met het etsmiddel te raken. Nu brengt gij een spelde-
knopgroote hoeveelheid acidum arsenicosum, met zuiver 
carbolzuur bevochtigd, precies op de pulpawond, neemt 
dan een met carbolzuur bevochtigd klein los watje, 
neemt hiermede een weinig orthoform op — gij kunt 
dit ook direct op de pulpawond brengen — en legt. 

dit watje over het arsenicum, zonder eenige drukking. 
Thans wordt vlug wat Fletcher aangemengd, zeer 
dun, en hangende aan een excavator, in de caviteit 
gedruppeld, en met een instrument naar alle wanden 
van de holte toe getrokken — niet met een watje of 
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grooten stopper in de holte geperst! Als er wegens 
begin van ettering of gangreen van de pulpa geen 
hermetische afsluiting gewenscht is, neem dan in plaats 

van de laatste Fletcher applicatie een los en vooral 
niet te groot watje, dat met collodium is bevochtigd. 
Het gebruik van Fletcher cement, dat naar de analyse 
van collega Bor goed en goedkoop kan gemaakt worden, 
dunkt mij voor provisorische afsluiting veel beter dan 
guttapercha, mastix watten, sandarak of was. Na eenige 
oefening is de aanwending van Fletcher, dat aan de 
instrumenten kleeft, niet moeilijk, en als men glasplaten 
en spatels in voldoend aantal gereed heeft, ook niet 
tijdroovend. Als de patient onmiddellijk na de applicatie 
over pijn klaagt, is er waarschijnlijk drukking op de 
pulpawond, en moet men niet aarzelen het werk zorg-
vuldig over te doen. Hetzelfde geldt als de patient 
na eenige uren met pijn terugkeert, doch is het in dit 
geval beter het arsenicum te verwijderen, een pijn-
verdoovend middel in de holte op te sluiten, en later 
de pulpa door cocaïn-anaesthesie extirpabel te maken. 
Moet een arsenicum-applicatie worden herhaald, hetgeen 
vooral bij chronische pulpitis en bij aanwezigheid van 
dentikels wel eens noodig is, dan moet het pulpaweefsel 
eerst zooverre worden weggenomen, als zonder veel 
pijn kan geschieden. 

De coeaïn-anaesthesie van de pulpa is mijns inziens 

de belangrijkste vooruitgang van onze conserveerende 
behandelingsmethodes, ons in het laatste jaar geworden. 

De voordeelen zijn, dat wij een tand met opengelegde 

pulpa in een zitting zonder pijn geheel kunnen 
afwerken, pulpaextirpatie en wortelvulling inbegrepen, 
en dat wij den patient niet wagen aan de caprices van 
de arsenicum-cauterisatie. Het voornaamste nadeel is het 
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tijdverlies, het duurt 15-25 minuten, van het expo-
neeren der pulpa tot volkomen anaesthesie, en buiten-
dien worden wij door de bloeding uit de wortelkanalen 
langer opgehouden dan na arsenicum-etsing. De patient 
echter wint, wat den tijd betreft, daar hij een bezoek 
kan uitsparen. De methode is aan te bevelen bij patienten, 
die moeilijk kunnen terugkomen, bij plethorische en 
neurasthenische patienten, waar wij bevreesd zijn, 
arsenicum, te gebruiken, en in gevallen waar op arseni-
cumaanwending erge pijn is gevolgd. Na openleggen 
van de pulpa en bedekken van den tandhals met 
Fletscher, wordt in de gedroogde holte een watje met 
een zeer sterke cocaïne oplossing gelegd, na 2 minuten 
hierover een laag ongevulcaniceerde kautschuk, of 
Hillstopping, die de heele caviteit afsluit, en voorname-
lijk •aan den rand overal goed is vastgedrukt. Dan 
wordt met een watje, dat grooter is dan de ingang 
der caviteit, op kautschuk of guttapercha eene drukking 
uitgeoefend, eerst zacht, na eenige minuten wat sterker, 
om zoodoende volkomen anaesthesie te verkrijgen tot aan 
den apex van den wortel toe, hier zelfs beter dan met 
arsenicum. Alleen tanden met chronische pulpitis zijn 
minder geschikt voor deze methode. 

Extirpatie of amputatie van de pulpa is de gewich-
tige vraag, die wij met het oog op den duur van de 
arsenicum etsing al dadelijk ons moesten stellen, en 
die imperatief een antwoord eischt, als de anaes-
thesie van de pulpa verkregen en haar septisch ver-
val te voorkomen is. Het antwoord zij : E x t i r pa t ie 
zoo eenigzins mogelijk, amputatie en 
mumificatie, waar de extirpatie onmo-
g e 1 ij k i s. Door tegenstanders van de extirpatie 
wordt steeds betoogd, hoe dikwijls geheele extirpatie 
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onmogelijk is, nauwe, kromme, abnormale wortelkanalen 
worden genoemd, waarin geen pulpaextirpator kan 
doordringen; — niemand zal die moeilijkheden ont-
kennen, maar de moeilijkheden om een door micoor-
ganismen, abscessen, septische processen gedeeltelijk 
besmetten pulpastomp duurzaam aseptisch te houden 
zijn veel grooter, en dan kan de mumificatie nog 
toegepast worden, als de extirpatie faalt, en hoe nader 
bij den apex zich het pulpalidteeken bevindt, hoe 
meer het in zijn strijd tegen sepsis door een vaatrijk 
beenmerg ondersteund wordt, hoe geringer de kans, 
dat septische stoffen worden ingesloten, hoe beter dus 
de prognose. Niet omdat zij verkeerd, maar omdat zij 
moeilijk is, wordt de methode van de extirpatie zoo 
gaarne veroordeeld. 

De mumificatie in plaats van de extir-
patie is een kunstfout en zoude door mij bij 
een juridische expertise als zoodanig worden gebrand-
merkt, bij alle boven fronttanden tot den 
tweeden praemolaar incl., bij de palati-
nale wortels van de bovenmolaren, bij 
de onderste canini en praemolaren. Ik 
zeg niet dat de extirpatie in al deze gevallen steeds 
volkomen zal gelukken, maar de kansen van slechte 
gevolgen door een eventueele mislukking zijn veel 
geringer, dan de kansen dat op een mumificatie sepsis 
van den pulpastomp en consecutieve periodontitis zal 
volgen. Er is e e n uitzondering, waar in de genoemde 
tanden de extirpatie ondoenlijk is. Als de tandhals 
door caries zoozeer verzwakt is, dat het niet mogelijk 
is, toegang tot de wortelkanalen te verkrijgen, zonder 
de kroon van haar laatsten steun van gezond tandbeen 
teberooven. Bij de molaren der bovenkaak 
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moet de extirpatie beproefd worden ook in de buccale 
kanalen, bij personen onder 18 jaren. B ij de m o 1-

a r en der onderkaak steeds in de distale kanalen, 
bij kinderen steeds ook in de mesiale kanalen, bij 
volwassenen hier alleen, als dz extirpatie in de distale 
kanalen gemakkelijk gelukt is. De on der st e voor-

t a n d e n komen zelden voor pulpabehandeling in aan 
merking, leeftijd, halscaries en andere omstandigheden 
bepalen den modus operandi. 

Daar wij tanden met pulpagangreen niet kunnen 
behouden zonder wortelkanaalbehandeling, en daar een 
moderne tandheelkundige niet verantwoord is als hij 
dergelijke tanden niet conserveert, zoo kan ons hier-
voor de oefening, die wij bij het extirpeeren van levende 
pulpa's ons moeten eigen maken, van het grootste nut zijn. 

De preparatie van de eaviteit moet aan de 

pulpaextirpatie of amputatie vooraf-
g a a n, omdat wij daardoor de pulpa beter zichtbaar 
en toegankelijk maken, en omdat wij. minder kans 
loopen telkens onze instrumenten met de smetstof van 
verrot tandbeen te infecteeren. Alleen als de tand 
voor aanraking gevoelig is — zij het, doordat de 
acute pulpitis het wortelvlies mede heeft doen ont-
steken, zij het, dat de arsenicum-etsing hieraan schuld 
is — is het raadzaam eerst de pulpaextirpatie en wor-
telkanaalvulling te maken en zoodoende de wortel-
vliesirritatie te genezen, en eerst in een latere zitting 
de mechanische preparatie en vulling van de kroon-
caviteit uit te voeren. Ook waar wij voor de pulpa-
behandeling cofferdam moeten aanleggen; hebben wij 

dikwijls bij approximale caviteiten minder moeite een 
goede afsluiting te verkrijgen, als wij de preparatie 
van het cervicale gedeelte uitstellen tot na de ver 
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wijdering van cofferdam. Was de caviteit al zoo diep, 
dat langs den tandvleeschrand geen waterdichte af-
sluiting mogelijk is, dan kan men deze verkrijgen door 
hier wat phosphaatcement aan te drukken, nadat men 
tegen den buurman een stukje carton heeft gelegd. 
Na het hard worden van het cement en verwijdering 
van het carton zal de cofferdam goed aansluiten. 

In de meeste gevallen is het raadzaam den cofferdam 
te verwijderen alvorens de amalgaamvulling in te brengen,  

daar men anders gevaar loopt, met het afnemen van klem 
en gummilap de zachte vulling te beschadigen; men 
kan zich voor dien korten tijd wel met wattenrollen 
behelpen. Het provisorisch cement langs den tandhals 
wordt natuurlijk na afsluiting van de wortelkanalen 
verwijderd. De gewone volgorde van de werkzaamheden 
moet dus beginnen met de verwijdering van het arseni-
cum verband, hierop volgt uitspuiten met warm water, 
opening en „extention for prevention," naar 
de bekende regelen, met glazuurbijtels, boren en slijp-
steentjes, verwijdering van carieus tandbeen met excava-
toren, vorming van de caviteit voor bevestiging van de 
vulling; eerst als dit alles geschied is — de patient is 
gecalmeerd, daar deze heele bewerking pijnloos was — 
begintgijmetde opening van de pulpakamer 
en van de wortelkanalen. Dat deze 
opening noch te klein, noch te groot 
z ij is een zaak van het grootste belang. Zij moet 
steeds groot genoeg zijn, dat gij direct of met den spie-
gel den ingang van ieder wortelkanaal 
kunt z i e n, en dat er van den pulpaextirpators bij 
het inbrengen in het wortelkanaal geen sterke buiging 
geeischt wordt, — een matige buiging kan hij lange 
praemolaren of laterale incisiven soms geen kwaad. 
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Evenwel mag de opening van de wortelkanalen niet 
het bestaan van de kroon bedreigen, en als ik zeg, 
dat een tand met een tandvleeschfistel, maar met een 
sterke kroon, voor den patient meer waard is dan een 
aseptisch gesloten wortel waarvan de kroon is ge-
fractureerd, dan moet gij hierin geen ketterij tegen 
de heiligste principes van de conserveerende tandheel-
kunde zien. Voornamelijk de bovenste p r a e m o-
1 a r en eischen in dit opzicht de grootste voorzichtig-
heid, op een smaller, hals zit een tamelijk breede kroon 
met twee lange door een diepe fissuur gescheiden kauw-
heuvels, de buccale kauwheuvel van den ondersten 
praemolaar werkt als een wig om de twee kauwheuvels 
te scheiden, en zelfs gezonde bovenpraemolaren worden 
soms bij het kauwen gespleten. Is nu de praemolaar 
carieus, mogelijk distaal e n mesiaal, dan is de mecha-
nische verbinding van de twee kauwheuvels, het Land-
been in het centrum van den tand, reeds verzwakt. 
Als gij nu in een dergelijk geval, om de wortelkanalen 
goed zichtbaar en bereikbaar te maken, met een boor 
van f1/2-2 m.m. er op losdraait, dan zult gij de kansen 
voor het behoud der kroon aanmerkelijk verminderen. 
Ik raad u in de eerste plaats, met het oog op een 
fixatie onderlaag van cement-amalgaam, de caviteit 
niet voor bevestiging van de vulling te ondersnijden, 
voorts da fissuur niet uit te snijden, tenzij deze carieus 
is, en eindelijk na de preparatie der holte, en nadat het 
dak van de pulpakamer is weggeboord, met een spoel-
vormigen boor van 0.5-0,8  m.m. dikte direkt naar de 
plaatsen door te dringen, waar volgens uwe anatomische 
kennis, de ingangen van de wortelkanalen moeten liggen; 
het weefsel van de kroonpulpa, dat zonder schroom 
wordt weggeboord, dient door zijn kleur als leiddraad 
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voor den boor. Onder dit werk moet de caviteit uit-
stekend verlicht zijn, en moet het oog den weg van 
den boor volgen, een aanboren van den alveolus moet 
geheel onmogelijk zijn. Het is wenschelijk, om in ieder 
wortelkanaal 	mm. doortedringen, om zoodoende 
den ingang met het oog op de extirpatie te verruimen. 
Als alle wortelkanalen goed toegankelijk gemaakt zijn 
wat gij u bij de distale caviteiten van de molaren wel 
wat tijd en boren moet laten kosten ; als door herhaal-
delijk uitspuiten en uitkrabben met fijne sonden al het 
vijlsel is verwijderd, dan kunt gij overgaan tot het ge-
wichtigst en moeilijkst gedeelte van uw werk : 

De extirpatie van de pulpa. Het woord, dat er sinds 
de ontdekking van Lister geen kleine chirurgie meer 
bestaat, dat alle operaties onverbiddelijk naar de groote 
wetten der antisepsis en asepsis moeten geschieden, dit 
woord, dat bij de mondoperaties niets dan een vroome 
wensch is, wordt een kategorisch bevel voor den tand-
heelkundige, als hij den inhoud van de wortelkanalen 
tot zijn operatieterrein maakt. De p u 1 p a e x t i r-
patie zoowel als de mumificatie be-
hoort onder streng aseptische cautelen 
te geschieden, 

Het wegboren van de kroonpulpa, het openboren van 
den ingang der wortelkanalen, eischt alleen mechanische 
reinheid, geen asepsis ; is zulks geschied, dan moet in 
de eerste plaats de caviteit goed droog gelegd worden 
voor langeren tijd, desnoods met cofferdam. Dan 
wordt de caviteit gevuld met een vloeibaar, snel wer-
kend, niet te sterk cauteriseerend desinficiens; ik neem 
5°/0 carbolzuur in geval de pulpa waarschijnlijk gemak-
kelijk kan verwijderd worden, zuiver carbolzuur, als in 
dit opzicht moeilijkheden te verwachten zijn. Om de 
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oogen tegen het spatten van dit medicament te be-
schutten, moet men hierbij een bril dragen. Wat de 
mechanische extirpatie van de pulpa betreft, wijs ik u 
op het uitstekend artikel van ter Kuile Lemker op 
pag. 105 van den vorigen jaargang van dit tijdschrift, 
dat mij slechts weinig te zeggen overlaat, Wat de keuze 
van den extirpator betreft, kan men zich laten leiden 
door eigen ondervinding ; hoe voorzichtiger men te werk 
gaat, hoe fijner gevoel de vingers leidt, des te scherpere 
maar ook brossere, breekbaarder extirpatoren kunnen. 
gebruikt worden. De zachtere en buigzamere soorten, 
geven minder gevaar van breken, maar zijn moeilijker 
in kanalen met resistent pulpaweefsel in te voeren, en 
geven minder kans de pulpa in toto te verwijderen, 
dan de hardere soorten. Ik gebruik „Passehls extra 
fein", die vrij hard zijn, en bij groote ronde pul-
pa's van boven eentrale snijtanden en 
boven hoektanden een dikker nummer, daar 
de fijnen in een groote pulpa ronddraaien zonder het 
heele weefsel te pakken ; in de genoemde tanden biedt 
de extirpatie de minste moeilijkheden, behalve dat in 
enkele gevallen de wortel aan den apex wat gebogen 
is en ons soms dwingt een gelukkig maar kort stukje 
van de pulpa te laten zitten. Is alles onder anti-
septische voorzorgsmaatregelen gedaan, dan zal het 
restant geen moeilijkheden veroorzaken. Ik neem, bij 
dit heele artikel aan dat wij niet met een veretterde 
of gangreneuze pulpa te doen hebben, maar met een 
versch gecauteriseerde. De b o v e n late r a 1 e s n ij-
t a n d e n bieden, behalve het zoo even genoemde 
bezwaar, bij menschen op leeftijd wel eens in zooverre 
moeilijkheid, dat het kanaal niet rond genoeg is om 
het draaien van den extirpator zonder fractuur toe te 
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laten ; in deze als in alle platte kanalen is het beste 
instrument een Donaldson'sche naald met een hoek. De 
eerste boven praemolaren eischen groote 
voorzichtigheid, daar soms beide kanalen zoo krom 
zijn, dat een harde extirpator er in af zou breken ; 
wie niet het fijne gevoel heeft, om deze extirpatoren 
niet te breken, maar ze terug te trekken als zij bij 
het draaien te veel weerstand vinden, hij gebruike hier 
een minder breekbare qualiteit, of wel de genoemde 
Donaldson'sche naalden. Stuit gij al dadelijk op moeilijk-
heden, dan is het raadzaam met een fijnen fissuurboor 
of met een Gates glidden drill, de kanalen wat te 
verruimen naar elkaar, naar het centrum toe, waarna 
de extirpatie dikwijls veel gemakkelijker uitvoerbaar 
is. mits gij het vijlsel met fijne sonden en met uit-
spuiten eerst geheel hebt verwijderd en natuurlijk de 
caviteit opnieuw hebt gedroogd en met het antisepticum 
gevuld. De eerste boven molaren laten een 
verwijdering van de palatinale wortelpulpa zonder 
moeite toe, daar het kanaal mooi rond is, al is ook 
soms de wortel eenigszins gebogen. De verwijdering 
van de pulpa uit de buccale kanalen moet bij kinderen 
steeds beproefd worden, daar het lumen van de kanalen 
onder 18 jaar zulks toelaat. Hoe hooger de leeftijd, 
des te nauwer worden de kanalen, des te moeilijker 
de extirpatie. De afmetingen van de palatinale pulpa 
geven een aanduiding, wat gij in de buccale kanalen 
hebt te voorzien. Zijt gij overtuigd, dat de extirpatie 
niet zal lukken, beproef haar dan niet, maar druk op 
den eenigzins verruimden ingang van ieder kanaal eene 
pasta, bereid uit orthoform, oxydum zinti, thymol en 
formol, of, waar de verkleuring geen beletsel is, een 
Millers pastille, bestaande uit sublimaat en thymol, 
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bijv. in de verhouding van r : 5, en hierover, na uitdroo-
gen van de pulpakamer, phosphaat-cement. Wilt gij de 
extirpatie beproeven, neem dan voor deze lange en nauwer  

dikwijls kromme en platte kanalen geen brosse extirpa-
toren, maar buigzamen, of de genoemde Donaldson'sche 
naalden met een hoek, die met de gladde zijde langs den 
buccalen kant van het kanaal naar boven worden ge-
drongen. In deze kanalen gebruik ik wel eens de metho-
de, om de pulpa door sterke drukking plat te drukken, 
zoodat zij gelijk een citroen wordt uitgeperst en als 
een leerachtig vezeltje uit het kanaal ten voorschijn 

, komt. Terwijl anders voor iedere extirpatie 
een nieuwe extractor behoort gebruikt te 
worden, kunt gij hiervoor een eenmaal gebruikte 
nemen, mits hij dun, hard en taai is; omwoel hem 
vast met een weinig watten en druk hem voorzichtig, maar 
met kracht tot aan den apex. Dikwijls hangt de pulpa 
als een draadje aan den extirpator, terwijl, als het 
foramen apicale zeer ruim is, de pulpa met deze ope-
ratie in het beenmerg kan geperst worden. De ge-
volgen hiervan zijn, als de pulpastomp niet veretterd 
of gangreneus was, vrij ongevaarlijk, een zeer lichte 
osteomyelitis, die zonder abscesvorming in weinige 
dagen geneest, doordat het pulpaweefsel wordt gere-
sorbeerd. De tweede boven molaren laten. 
eveneens een verwijdering van de palatinale pulpa 
gemakkelijk toe, van de buccale kanalen is er dikwijls 
een door een platten spleet met den palatinale ver-
bonden, de genoemde Donaldson'sche naald doet ook hier 
goede diensten ; het mesiale buccale kanaal is soms 
uiterst nauw of in 't geheel niet te vinden. De b o v en 

der d e molaren zijn, wat getal en vorm van de-

wortelkanalen betreft, te afwisselend om volgens vaste- 
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regelen behandeld te kunnen worden, gij moet indivi-
dualiseeren, u baseerende op de bekende principien. 
De pulpaextirpatoren moeten, als zij achter in den 
mond zullen gebruikt worden, niet te lang zijn, gij 
kunt van het handvat een stukje afbreken, en de naald 
desnoods met een pincette invoeren, de eigenlijke 
extirpatie geschiedt .  steeds met wijsvinger en duim. 

De o n der s te i n c i s i v i van volwassenen 
maken door de platte kanalen het gebruik van een 
ronden extirpator moeilijk, de Donaldson'sche naald is 
hier het aangewezen instrument. De o n der st e 
canini en praemolaren hebben ronde of 
ovale kanalen waaruit de pulpa haast altijd gemakkelijk 
kan verwijderd worden, alleen de eerste praemolaar 
veroorzaakt soms eenige moeite. Denk er om dat de rich-
ting van kroon en wortel hier dikwijls niet eene lijn, 
maar een stompen hoek vormd, daar de kroon wat 
naar binnen toe overhelt, zoodat het noodig is de 
caviteit buccaalwaarts voldoende uit te breiden om een 
directe invoering van den extirpator mogelijk te maken. 
De eerste o n d er m o l a a r eischt altijd verwijde-
ring van de distale pulpa, die dikwijls in twee kanalen 
gescheiden is. Alleen op hoogeren leeftijd bij zeer 
nauwe kanalen is hier de mumificatie geïndiceerd. De 
mesiale pulpastomp maakt dikwijls groote moeilijk-
heden, zelfs bij kinderen, gewoonlijk zijn er twee ka-
nalen, die vaak door een nauwe spleet zijn verbon-
den, en die zelfs het inbrengen van een Donaldson'sche 
naald niet toelaten. Als gij hier wilt extirpeeren, 
raad ik U aan, de Beutelrocks nervkanaalbohrer n°. t 
en n°. 2 te gebruiken, die uitstekende diensten doen 
in nauwe r echt e kanalen, dus ook in die van de 
onderste incisivi. Gebruik eerst n°. I in het hoek- 
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stuk, langzaam voordringende en terugtrekkende, en 
het instrument telkens reinigende, daarna n°. 2 op 
dezelfde wijze, en eindelijk na verwijdering van het 
vloeibaar antisepticum, een Donaldson'sche naald, voor 
verwijdering van vijlsel en pulpafragmenten. De tweede 
onder m o l a r en worden in overeenstemming met 
de eersten behandeld. In enkele gevallen vindt men 
bij dezen, maar nog meer bij de d er de onder  
m o 1 a r e n, maar e e n groote wortelpulpa met een 
ruim foramen apicale; overigens is bij de laatsten de 
wortel dikwijls krom, en uiterste voorzichtigheid nood-
zakelijk, om den extirpator niet te breken. 

Moeilijkheden, teleurstellingen en mislukkingen bij 
de pulpaextirpatie zijn voorname factoren voor het 
ontstaan van de beroepsziekte van den modernen tand-
arts, de neurasthenie. Wel verre van ons van de correcte 
behandelingsmethode, de extirpatie, terug te houden, 
behooren deze moeilijkheden ons aan te sporen, de beste 
middelen te vinden hen te overwinnen. Goede anato-
mische kennis, geduld, oefening en vastheid van 
beginselen, doet het aantal mogelijke mislukkingen tot 
de zeldzaamheden behooren. 

Van groote den tikels in de pulpakamer 
neemt gij voorloopig geen notitie, maar boort met een 
scherpen spoelvormigen boor recht naar den ingang 
van het wortelkanaal toe. Eerst daarna tracht gij de 
nieuwvorming te verwijderen met een kleinen excavator, 
na haar desnoods door boren verkleind of gespleten 
te hebben. Dentikels in de wortelkanalen 
zijn soms met de Donaldson'sche naald te voorschijn te 
halen, zij eischen niet zelden verruiming van het kanaal 
door Gates glidden drills, of Beutelrocks boren. Voor 
de krijtachtige concrementen, die langs de 
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wanden van den ingang des wortelkanaals gedeponeerd 
of als kruimelige massa door de pulpa verspreid zijn, 
is het beste middel 90 % zwavelzuur, waardoor ze gauw 
worden opgelost ; door herhaaldelijk uitspuiten met 
lauw water moet het zuur verwijderd worden als het 
zijn dienst heeft gedaan. Stalen naalden, die gij wilt 
gebruiken om het zuur in de kanalen te pompen, zijn 
zeer snel verteerd. 

Kromme wortelkanalen waarin men geen 
extirpator tot voldoende diepte kan opschuiven, of 
waarin dezen geen rotatie toe zouden laten, zonder te 
breken, dwingen ons om tot de mumificatie onze toe-
vlucht te nemen, Neem eerst het extirpabel gedeelte 
van de pulpa weg, steeds onder de bedekking van het 
antisepticum; is de rest van het kanaal toegankelijk 
voor een glad de Donaldson'sche naald, dan kunt gij 
het pulpastompje onschadelijk maken door een mengsel 
van chloorzink en carbolzuur in het kanaal te 
pompen, op de bekende wijze door herhaaldelijk in-
voeren en terugtrekken van de naald. Hebt gij met 
een geheel ontoegankelijk, zeer krom kanaal te doen, 
dan plaatst gij een mumificiens op den pulpastomp. 

Het afbreken van een extirpator isaltijd 
een onaangenaam incident. Betreft het echter een asep-
tischen extirpator, onder bedekking van een antisepti-
cum in een niet veretterden of gangreneuzen palpastomp 
ingevoerd, dan is het geval volstrekt niet hopeloos, 
ook al gelukt het u niet, het fragment te verwijderen; 
het laatste moet gij niet probeeren met wortelkanaal 
boren, daar gij dezen minstens beschadigt, waarschijn-
lijk ook in het kanaal afbreekt. Met de Donaldson'sche 
naald met een hoek kunt gij in veel gevallen het fragment 
ten voorschijn halen; zoo zulks niet lukt, pomp dan 
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het chloorzink-phenolmengsel in het kanaal en vertrouw 
op uw goed geluk. Of het mogelijk is, door een zuur, 
of door chloornatrium, het naaldfragment zoo te ver-
anderen, dat het gemakkelijker te voorschijn zal komen, 
durf ik niet te zeggen. Aanhoudende bloeding  
uit het afscheurwondje van de pulpa is 
erg hinderlijk en tijdroovend, daar zij in ieder geval 
eerst moet ophouden voordat wij met de wortelkanaal-
vulling kunnen begiunen. Voornamelijk een niet met 
arsenicum behandelde pulpa kan het ons in dit opzicht 
lastig maken. Ik vind geen baat bij welk stypticum ook, 
daar de bloedstroom het medicament wegdringt en niet 
tot aan het pulpawondje laat komen, maar alleen bij 
de tamponade. Neen een vierkante Millersnaald, omwoel 
ze met watten en schuif dezen op tot aan den  
a p e x. Als tien minuten na verwijdering van de 
watten de bloeding niet staat, herhaling van deze tam-
ponade, die desnoods tot een volgende zitting in het 
kanaal moet gelaten worden. In dit geval moet de 
pulpakamer waterdicht worden afgesloten (Fletcher 
cement met een laagje paraffine), opdat het onmogelijk 
zij dat door de mondvloeistoffen infectiekiemen in de 
kanalen kunnen dringen. 

De vulling van de wortelkanalen geschiedt volgens 
de methodes, in mijn vorigen brief beschreven, en biedt 
geen moeilijkheden, als gij maar zorgt, du n n e gutta-
perchapoints bij de hand te hebben. Op welke wijze 
ook de wortelvulling geschiedt, steeds moeten de 
wortelkanalen tegen nieuwe infectie van uit den mond 
door een waterdichte afsluiting duurzaam 
beschut worden, zij het door phosphaatcement, of door 
Hillstopping. Een amalgaam, tin-goud of goudvulling, 
direct gelegd op een — met een sublimaat pastille, 
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of met een watje met een antisepticum bedekten — 
pulpastomp, leidt haast met zekerheid tot een latere 
infectie van het necrotische pulpawafsel, deze methode 
moet inderdaad als een groote kunstfout worden ge-
brandmerkt. De permanente vulling van de kroon moet 
op de wortelkanaalvulling in dezelfde zitting volgen; 
maak er vooral geen gewoonte van, om de patienten 
weken of maanden lang met provisorische vullingen te 
laten loopen, daar velen om verschillende redenen 
verzuimen terug te komen. Eene débacle van de voor-
loopige vulling, fractuur van de kroon, nieuwe infectie 
en pijn van de wortels zijn in vele gevallen de nood-
lottige gevolgen, en de patient, in plaats van ze aan 
zijn nalatigheid toe te schrijven, heeft de vermaning 
om terug te komen vergeten, leeft misschien in de ver-
beelding, dat de zoo omslachtig behandelde tand in 
orde had moeten zijn, en vertelt bij uwe familie en 
kennissen, dat uwe behandeling een mislukking is geweest. 
Maak daarom steeds onmiddellijk na de extirpatie van 
een geinfecteerde pulpa en de worte!kanaalvulling direct 
de permanente kroonvulling, g ij kunt dit naar  
de hier beschreven methodes gerust 
doen, daar zij niet berekend zijn op goed 
geluk, op een zeker percentage van ge-
lukte en mislukte gevallen, maar integen-
deel, mits correct uitgevoerd, zeker 
succes h e b b e n. De lichte irritatie van het wortel-
vlies, die zoowel op het gebruik van het mumificiens 
als op den invloed van een chloorzink-phenoletsing, 
of op den prikkel van een iets boven den apex uit-
stekend guttaperchaspitsje, zelfs door te langzame ge-
nezing van het pulpa-afscheurwondje, op de behandeling 
kan volgen, gaat in weinige dagen van zelf over, des- 
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noods geholpen door een weinig jodium op het tand-
vleesch. Na het maken van de permanente vulling, 
moet men wel oppassen dat deze niet te hoog zij. 
Houdt de wortelvlies irritatie langer dan een week aan, 
slijp dan den tand of zijn antagonist iets korter, de 
aldus verkregen rust zal de genezing bevorderen. Als 
er zwelling en abscesvorming optreedt, dan is de be-
handeling mislukt, en dan betreedt gij het groote ge-
bied van de behandeling der infectieuze periodontiden, 
waar uwe eigenschappen als tandarts het sterkst 
worden getoetst, en waar gij kunt bewijzen een mees-
ter in uwe kunst zijn. 


