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Mijnheer de President, Dames en Heeren 1  Gaarne geef 
ik heden gevolg aan het verzoek van het Nederlandsch 
Tandheelkundig Genootschap, om een en ander voor 
te dragen omtrent mijn ervaringen op het gebied der 
kaakverwondingen te Gleiwitz. Den meesten Uwer leden 
zal het bekend zijn, met hoeveel belangstelling ik vroeger 
het leven van het Genootschap mee heb geleefd; ik zal 
nooit vergeten, wat ik aan kennis en stimulus voor mijn 
professioneele ontwikkeling aan het Genootschap dank 
en daarom is het mij niet alleen een eer, maar ook een 
voldoening, door deze voordracht nog eens een actief aandeel 
te mogen hebben aan het genootschapsleven. 

Het thema is niet nieuw, reeds voor den oorlog is er, 
vooral in de tandheelkundige literatuur, herhaaldelijk op 
gewezen, dat kaakfracturen door arts en tandarts ge, 
meenschappelijk behandeld moeten worden, de verschijnselen 
en de verschillende intraorale spalken enz. zijn dikwijls 
beschreven o. a. in de belangrijke dissertatie van Doctor 
Schutte van 1900. Door het groote aantal van kaak, 
verwondingen in dezen oorlog zijn de behandelingsmethodes 
meer ontwikkeld, met de toenemende belangstelling is ook 
de literatuur uitgebreid. Een krachtige propaganda voor 
het gemeenschappelijk optreden van arts en tandarts bij 
deze verwondingen is uitgegaan van den arbeid van 
Professor B r u h n en zijn medewerkers in Düsseldorf, 
waarvan ook een aantal van U getuige is geweest. 
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In het najaar van 1915 werd door een comité van 
Nederlandsche belangstellenden in de oorlogsslachtoffers 
een ambulance voor Duitschland en Oostenrijk.Hongarije 
ingericht; zij werd door de regeeringen dezer rijken aan. 
vaard. Aan de voor Duitschland bestemde ambulance werd 
het chirurgisch station van het reservelazaret Gleiwitz ter 
beschikking gesteld. De sanitaire dienst van het Duitsche 
leger is sterk gespecialiseerd, er zijn bizondere lazaretten 
voor interne, voor besmettelijke en voor chirurgische zieken, 
speciale stations voor zenuwlijders, ooglijders, oorlijders 
enz., en zoo zijn er ook bijzondere lazaretten voor kaak- 
verwondingen en gelaatsverminkingen, zoogenaamde Kiefer. 
stationen ; deze staan Of onder leiding van een arts, Of 
van een tandarts en de behandeling wordt er in gemeen 
overleg tusschen tandarts en chirurg geleid. In Silezië was 
er een kaakstation, verbonden aan de universiteit Breslau, 
onder leiding van den tandarts professor Riegner. Voor 
de ambulance werd ook in Gleiwitz de instelling van een 
kaakstation aanvaard, waar ik als tandarts de behandeling 
der kaakpatienten op mij nam in overleg met den leidenden 
chirurg. Deze was in het eerste halve jaar doctor v a n 
der Goot, daarna Dr. Metz en Dr. Vinkhuijzen en 
sinds Mei 1917 weer Dr. van der Goot, die in dit bij, 
zondere onderdeel der heelkunde groot belang stelde. Ook 
vond ik voor mijn werkkring te Gleiwitz de welwillende 
ondersteuning van den Chefarzt, Oberstabsarzt Dr. S c h w a r z 
en alle bereidwilligheid van het comité in Amsterdam 
onder de bekwame leiding van mevr. van R i e m s d ij k en 
in Gleiwitz door den administrateur baron Ta et s van  
Amerongen. 

Het chirurgisch lazaret, dat voor de ambulance was 
aangewezen, was in het concerthuis ondergebracht, dit had 
reeds als lazaret voor een Amerikaansche ambulance dienst 
gedaan. Het kaakstation heb ik in de eerste verdieping 
ingericht, het was natuurlijk geen ziekenhuis en men moest 
zich met veel dingen behelpen, maar het werd toch voor 
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het immers temporaire doel tamelijk geschikt. De patiënten 
kwamen veelal niet direct van het slagveld, maar na een 
korter of langer verblijf in een Feldlazarett of een Kriegs= 
lazarett; echter kwamen ook vele lichtgewonden per spoor 
weinige dagen na de verwonding, ook van het westelijk 
en zuidelijk front. 

Dames en Heeren l Het aantal hoofdverwondingen is 
met den modernen stellingsoorlog, die het grootste gedeelte 
van het lichaam in den loopgraaf beschermt, relatief sterk 
toegenomen, naar schatting bedragen ze 10-20°10 van alle 
verwondingen. Onder de gevallenen zal het percentage nog 
hooger zijn, daar ernstige verwondingen van de hersenpan 
doodelijk zijn, evenals de verscheuringen van de groote 
bloedvaten en de vitale zenuwstammen aan de schedelbasis. 
Aan den anderen kant kunnen bij behoorlijke behandeling 
uitgebreide verwondingen van het gelaat tot genezing worden 
gebracht, met geheel of gedeeltelijk herstel van de functie 
der beschadigde organen. Patiënten, die de geheele onderkaak 
of beide bovenkaken door het trauma verloren hebben, 
kunnen onder gunstige omstandigheden door plastische 
operaties en door protheses weer toonbare menschen worden 
en weer goed spreken en voldoende eten. 

Bij ongeveer de helft van de gelaatsverwondingen is ook een 
beschadiging van een der kaken voorhanden, daarbij dikwijls 
ook een letsel aan een der zintuigen ; deze immers heeft 
de natuur in het hoofd vereenigd. Het gehoor is onmiddellijk 
boven de gewrichtspan van de onderkaak gevestigd, doofheid, 
oorensuizen, suppuratie uit den gehoorgang kunnen bij 
beschadigingen van het kaakgewricht optreden. De bovenkaak 
vormt mede de basis van de orbita, hare aandoeningen 
laten het oog soms niet ongemoeid. Dóórschoten door de 
bovenkaken beschadigen soms het reukorgaan, terwijl bij 
onderkaakverwondingen de tong dikwijls ingescheurd wordt. 
Nemen we nog in aanmerking, dat de ingang van den 
spijsverteringstractus met de speekselklieren en het gebit, 
en de toegang tot het ademhalingssysteem, benevens de 
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spraakorganen in het gelaat gevestigd zijn, dan kunnen 
wij ons niet verbazen over de menigvuldige functioneele 
stoornissen, die het ruw geweld van een oorlogswapen in 
dit gebied kan veroorzaken ; zij kunnen voor het verdere 
leven van meer belang zijn, dan de uiterlijke verminking 
van het gelaat, die zoo sterk tot iedereen spreekt, en die 
de patiënten psychisch het meest deprimeert. 

Het direct levensgevaar is bij patiënten met gelaats- en 
kaakverwondingen niet zoo groot, als ze niet onmiddellijk 
aan verbloeding en verstikking bezweken zijn, mits zij ten 
minste spoedig onder deskundige behandeling komen. Ik 
heb dan ook het geluk gehad, van mijn paar honderd 
kaakpatiënten te Gleiwitz er geen te verliezen. Maar zonder 
behandeling bestaat er, behalve door de gebrekkige voeding 
en de infectie, vooral gevaar, als de spieren van tong en 
tongbeen verscheurd of het middenstuk van de onderkaak 
losgerukt is; dan moet er door een draadverband of anders, 
zins voor een voldoende aanhechting van de tong worden 
gezorgd, daar anders licht de dood door verstikking in, 
treedt. Twee voor mij bestemde patienten zijn op de reis 
van Galicië in den trein bezweken. 

Bij de oorlogsverwondingen zijn tegenwoordig die door 
het blanke wapen, sabel of bajonet geheel op den achtergrond 
gedrongen; ik heb er ten minste geen gezien. De granaat= 
verwondingen zijn van den meest verschillenden aard, gelijk 
dan ook de granaatsplinters, daar de afmeting, vorm, tempe, 
ratuur, besmettelijkheid en snelheid sterk varieeren. De ver, 
wondingen zijn dikwijls zwaar en doodelijk. Minder ernstig 
zijn over het algemeen de verwondingen met shrapnel, 
kogels, men vindt deze niet zelden tegen het een of andere 
been aan liggend, als ze niet meer de levende kracht be, 
zaten, dit te verbrijzelen. Ook zijn deze looden knikkers 
vaak door den weerstand van het been vervormd. 

De geweerkogels leveren in dezen oorlog wel de meeste 
verwondingen, sinds zij door de bekende uitvinding van 
M a x i m bij honderden in een minuut uit een loop 
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geslingerd worden. Daar zij met de enorme snelheid van 
ca. 800 Meter in een seconde losgelaten worden, zijn de ver, 
wondingen binnen een halven kilometer meestal ernstig, 
de sterke samenpersing van het weefsel bij de eerste aan, 
raking geeft hun een soort van explosieve uitwerking, 
meestal is de uitschotwond veel grooter dan de inschot, 
die dikwijls na eenige weken nauwelijks meer gevonden 
kan worden. De massieve projectielen, gelijk de Fransche, 
worden in het lichaam niet zoo gemakkelijk vervormd, als 
de projectielen uit een loodlegeering met een stalen of 
nikkelen mantel. De verwondingen der mantelprojectielen 
kunnen door vrij worden en uiteenspatten van het lood en 
door de scherpe kanten van den mantel belangrijke kneu 
zingen en verscheuringen veroorzaken, en dit geldt in bij- 
zondere mate voor het Engelsche projectiel, dat een 
aliminiumpunt heeft, die licht af breekt en het lood laat 
uiteenspatten. 

Verwondingen met handgranaten zijn niet zeldzaam, de 
scherpe en onregelmatige vormen der brokstukken geven 
leelijke scheurwonden. 

Onder de kaakpatienten waren er verscheidene, die 
bedolven geweest waren door het springen van een granaat 
of mijn in hun nabijheid; de druk van de aarde, of van 
steenen of balken had het kaakbeen gebroken. Ook hoef, 
slag en overrijden was meermalen de oorzaak van de 
fractuur en is dit trouwens nu en dan ook in vredestijd. 

Een der artsen onzer ambulance, Dr. Willems  e, heeft 
in een te Nijmegen uitgegeven brochure een heldere uit- 
eenzetting gegeven van den aard der wonden, door de 
verschillende wapens veroorzaakt. Verscheuring, kneuzing 
en wegrukken van het zachte weefsel, breuk, versplintering, 
verschuiving en defecten in het been, stukken projectiel 
in het een en het ander, infectie der wond bijna in elk 
geval, waarbij soms ook die met tetanus of erysipilas, zie- 
daar de gewone gevolgen der oorlogsverwondingen. De 
functie der betrokken organen wordt gestoord of 



KAAKFRACTUREN 	 631 

opgeheven, het lichaam door koortsen, etterafscheidingen, 
voedingsstoornissen verzwakt. 

Vragen wij ons, hoe nu de wonden kunnen heelen, de 
gewonden genezen en wat de heelmeester daartoe kan bij, 
dragen, dan voelen wij in de eerste plaats de grootste 
bewondering voor de geneeskracht van het organisme. De 
stolling van het bloed, de contractie der bloedvaten, de 
afsluiting der wond door bloedstolsel, de vorming van 
granulaties, de actie der leucocyten, de uitstootings- en 
resorptie=processen, dan de verkleining van de klove door 
contractie van de omgevende weefsels, de vorming van 
nieuw bindweefsel, resp. litteekenweefsel, de centripetale 
groei van het epithelium om een granuleerende huidwond, 
de vorming van beencallus, dan de koorts en de strijd 
van het bloedserum tegen de infectievergiften, de pijn als 
immobiliseerende factor, en nog tal van U bekende heelings, 
factoren van het organisme behalve de nog niet erkende, 
zij imponeeren den heelkundige door hun doelmatigheid 
en fijnheid. Zijn aandeel bij het heelingsproces is immers 
veel geringer, zijn middelen zijn oneindig veel grover, dan 
die van het organisme zelf. 

Toch is het in veel gevallen onmisbaar, het natuurlijk 
heelingsproces is immers een automatische reactie en als 
het ware blind. Als er b.v. tusschen twee fragmenten van 
een gebroken been door het trauma of contractie spier, 
weefsel dringt, dat de stukken uitelkaar houdt, zou dit 
met de gewone middelen van het organisme geresorbeerd 
kunnen worden ; het geschiedt echter dikwijls niet, evenmin 
als er een repositie van verplaatste organen op doelmatige 
wijze door de heelingsfactoren van het organisme plaats 
heeft, of dat er een belangrijk hiaat in een zenuw spontaan 
tot sluiting komt. Waar nu dit heelingsproces door zijn 
als het ware onbewust, blind karakter te kort schiet, daar 
kan de heelkundige de natuur op doelmatige wijze bijstaan. 
Overigens doet hij het best, de genezingskrachten van de 
natuur ongestoord te laten, resp. wat ze kan storen te 
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weren en het lichaam door rust en goede voeding te 
versterken. Ook de massage, de actieve spier, en zenuw. 
oefeningen, de openlucht. en de lichtbehandeling, zelfs de 
seruminjecties zijn immers nabootsingen en gebruikmaken 
van organische heelingsfactoren. 

Thans stel ik mij voor, U aan de hand van een aantal 
photo's en Röntgenopnamen de behandeling en het verloop 
van gezichtsverwondingen en kaakfracturen te demonstreeren. 
Waar geen belangrijke organen beschadigd zijn, slechts de 
huid en de oppervlakkige spieren, daar kan een wond ook 
met een matig weefselverlies zonder ingrijpen van instru, 
menten spoedig genezen. 

In dit beeld (fig. 1,) ziet U de vrij groote uitschotwond 
van een geweerschot, met den sinus maxillaris communi. 
teerend en etterend. De in het veldlazaret gelegde naden, 
die de gapende wond moesten sluiten, zijn voor het 
meerendeel doorgesuppureerd. Nochtans trad onder de 
verbanden ook hier in een paar maanden zoodanige spontane 
wondgenezing in, dat patiënt van een plastische operatie 
ter verbetering van zijn uiterlijk afzag (fig. 2). Een geheel 
analoog geval toont deze L) granaatsplinterverwonding van 
de wang, waar ook de eerste naden ingescheurd zijn, waar 
de sterk suppureerende wond, niettegenstaande weefselverlies 
en kaakversplintering zich spontaan sloot. 

Het volgende beeld toont een geweerwond aan den 
linker kaakrand, met versplintering van het corpus mandi, 
bulae; hier werd de wond, die sterk etterde, door Dr. 
van der Goot door uitkrabben van weefselstukken ge• 
zuiverd, waardoor ze reeds na weinige dagen gezonde 
granulaties en een beter uiterlijk toonde. 

Onder gunstige omstandigheden kan door het uitsnijden 
der wondranden en zuivere hechting een leelijke scheurwond 
verrassend snel tot heeling gebracht worden, gelijk U bij 

1) Hier en in e en aantal der volgende voorbeelden is geen reproductie 
van het vertoonde lichtbeeld gemaakt. 
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dezen, door Dr. van der Go ot geopereerden patiënt ziet, 
(fig. 3,) dien een geweerkogel, behalve het verlies van ver, 
scheidene tanden, een leelijke wond met substantieverlies 
aan den rechter mondhoek had bezorgd. Na anfrischen 
en hechten van slijmvlies, spieren en huid was hij in een 
paar weken genezen. (fig. 4) 

Waar overigens defecten om den mondrand ontstaan 
zijn, wordt het heelkundig ingrijpen ingewikkelder, om 
behoorlijk spreken en opname van voeding mogelijk te maken 
en het uiterlijk te herstellen. In een ander geval waren door een 
granaatsplinter niet alleen boven, en onderkaak gebroken, 
maar ook beide mondhoeken met weefselverlies ingescheurd. 
Voor de behandeling van deze defecten zijn de plastische 
operaties van de hazenlip een klassieke leerschool. Door 
weefsel uit de omgeving, de wang te gebruiken, deze door 
ontspanningssneden te mobiliseeren en door het lippenrood 
van de onderlip na losprepareeren tot vorming van den 
mondhoek te rekken, wist Dr. van der Goot in korten 
tijd een redelijken mondspleet te scheppen. Massage en 
oefening door het gebruik doen de rest, terwijl na spalking 
en genezing van de kaakfracturen de patiënt met kunst- 
tanden leerde spreken en eten. 

Deze patiënt (fig. 5) heeft door een granaatsplinter precies 
dezelfde, maar uitgebreider verwondingen aan de lippen en 
wangen, benevens dubbele kaakfracturen opgeloopen. Ook 
hier analoge plastische operaties. (fig. 6) 

Door weefselverlies en litteekencontractie en vroege 
hechtingen ontstaan soms sterke vernauwingen van de 
mondopening, gelijk hier, waar Dr. V i n k hu ij z e n door 
incisie van het weefsel aan den linker mondhoek ruimte 
maakte, terwijl het lippenrood tot herstel van den mondhoek 
een tweede operatie vereischte. In een dergelijk geval, 
waar de mondspleet slechts 1 cM. breed was, heb ik dezen 
op het dubbele verwijd door een klein toestel, bestaande 
uit twee de mondhoeken geheel insluitende caoutchouc% 
pelotten, die met staafjes verbonden, door reciproke 
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gummitrekking het weefsel rekten. Het taaie litteeken, 
weefsel van de mondhoeken liet geen verdere uitrekking 
toe, zoodat ook hier door Dr. V i n k h u ij z e n een incisie, 
en later door Dr. van der Goot een lippenroodplastiek 
moest geschieden. 

Door zoodanige lippenroodplastieken wordt soms het 
midden van den mond lateraal verplaatst. Men moet dan 
eerst een zachter worden van de vele litteekens afwachten, 
waarna door doelmatige incisies en hechtingen in de wang de 
mondhoek naar de gewenschte richting getrokken kan worden. 

Als alleen de eene lip door weefselverlies sterk verkleind 
is en daardoor naar binnen getrokken, kan men ze door 
een aan de tanden door haakjes of ringen bevestigden 
klos uitrekken. Zulks geschiedde bij dezen patient, nog 
terwijl de onderkaakfractuur door een metaalverband ge% 
fixeerd was; de onder'.ip, die ± de helft van haar weefsel 
verloren had en sterk naar binnen getrokken was, werd 
in eenige maanden bijna tot normale breedte uitgerekt. 

Waar behalve lip en mondhoek ook een belangrijk stuk 
uit de wang verloren geraakt is, daar zou door litteeken- 
contractie of door uitsnijden en hechten van de wond een 
diepe kuil en scheeftrekken van mondhoek en oor resp. 
ooglid ontstaan. Het defect moet in dergelijke gevallen 
door weefsel van onbeschadigd gebied gevuld worden. 
Dit geschiedt bij voorkeur door een gesteelden lap uit de 
omgeving, b.v. den hals. Wel is waar wordt in den regel 
alleen de huid vervangen, niet de spieren of bijzondere 
organen als bijv. klieren; als de spieren of het been in 
het defect moeten gebracht worden, zijn bijzondere plastische 
operaties vereischt. Voor de huidplastieken bij wangdefecten, 
waar het vestibulum oris open ligt, is het noodig, om 
contractie en slinken van den lap te voorkomen, dezen 
over een basis te leggen. Hiervoor dient een door den 
tandarts gemaakte klos van caoutchouc of metaal, die met 
beugels, ringen of kappen aan de tanden bevestigd wordt; 
dan kan een defect, zoo groot als de palm van de hand, 
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gedekt worden, gelijk bij dezen patient geschied is en bij 
dezen nog geschieden moet. Het verloren mondslijmvlies 
moet bij de plastiek eveneens vervangen worden, dit kan 
door onbehaarde huid geschieden, waarvan het epithelium 
na eenige maanden zich tot slijmvlies methamorphoseert. 
Het gebruik maken van een Thiersch'sche lap voor 
dekking van de huidplastiek naar den mondkant toe is 
niet zoo betrouwbaar. Bij dezen patient werd door Dr. v a n 
der Goot het litteeken geëxcideerd en een huidlap uit 
den hals, die vooraf losgeprepareerd en aan de onderzijde 
met een Thiersch'sche lap uit het bovenbeen bedekt was, 
in het defect gehecht, om een nieuwe kin te vormen. De 
basis was een zilveren klos, door mij uit een sauslepel 
gemaakt, die met staafjes in buizen van een draadverband 
beweegbaar bevestigd was. Het draadverband was aan de 
resteerende tanden van de bovenkaak bevestigd, daar er 
van de onderkaak alleen de rami ascendentes behouden 
waren. De Thiersch'sche lap was helaas niet bestand tegen 
de hem hier bedreigende gevaren, zoodat er intraoraal 
sterke litteekencontractie ontstond, terwijl de huidlap vol, 
doende was en zich plooide. Bij een anderen patient met 
kindefect was in het Kriegslazarett een uitgebreide huid= 
plastiek gedaan, echter ook hier intraorale contractie en 
weefselgebrek (fig. 7). Daar de litteekens een nieuwe plastiek 
voorloopig niet wenschelijk deden schijnen, heb ik getracht 
door een met de boventanden articuleerenden klos met 
hellend vlak en tanden het weefsel te rekken. Van tijd tot 
tijd werd door opleggen van guttapercha de klos aan den 
voorkant verdikt. Tevens had ik na een gipsafdruk van 
het gelaat een caoutchouc halfkogel gemaakt, die aan den 
rand der huid aanlag, in het midden als kin uitgemodelleerd 
was en met een gummiballon luchtledig gezogen werd 
(fig. 8). Dit kon slechts met tusschenpoozen geschieden, 
daar de daarbij natuurlijk optredende Biersche bloedstuwing, 
van hoe goeden therapeuthischen invloéd ook, niet over, 
dreven mocht worden. Het resultaat (fig. 9) zal nog door 
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een plastische operatie moeten aangevuld worden, gelijk 
ook het kin= en halsdefect van dezen patient, die in het 
Kriegslazarettgeopereerd en slechts korten tijd in Gleiwitz was. 

Bij verwondingen als deze, waar open wonden van de 
lip in aanraking komen met wonden van het slijmvlies 
der bovenkaak, bestaat het gevaar, dat de lippen aan den 
processus alveolaris vastgroeien ;. het wordt bezworen door 
een aan de tanden bevestigden beugel met een metalen 
plaat of klos, die de deelen separeert. 

Bij neuswonden bestaat er in de eerste plaats gevaar 
voor dichtgroeien van de neuskanalen; dit wordt gemakkelijk 
voorkomen door er metalen buizen in te plaatsen, die in 
ieder geval volgens de vereischte lengte, diameter en vorm 
door den tandarts gemaakt kunnen worden, en zoo zij 
neiging mochten hebben, er uit te vallen, dan kan aan een 
draadverband over de boventanden een extraorale beugel 
bevestigd worden, waaraan deze buizen afneembaar vast, 
gemaakt worden. Op deze wijze heb ik het behouden 
gedeelte van den neus in een bepaalde houding gebracht, 
resp. gehouden bij dezen patient. (Fig. 10). 

Behalve door buizen kan men ook door druk van 
pelotten, die weer door draadbeugels aan de boventanden 
vastzitten, trachten den vorm van het neusrestant te 
beïnvloeden, gelijk bij dezen patient door mij geschied 
is. (Fig. 11, fig. 12). De neusverminkingen zijn vooral 
indrukwekkend om de aesthetische en daardoor psychische 
momenten, ik laat er U enkele voorbeelden uit Gleiwitz 
van zien. Er zijn al in vredestijd specialisten voor het 
verbeteren van den neusvorm door plastische operaties 
en door paraffine-inspuitingen. Dr. Joseph te Berlijn is 
er vermaard voor, zijn bijdrage in het leerboek over »die 
Kriegsverletzungen der Kiefer« van M i s c h 	Rumpel 
is hoogst interessant. Ook op het kaakstation te Düsseldorf 
wordt aan het herstel van stukgeschoten neuzen veel zorg 
besteed. Het nieuwe weefsel wordt uit de wangen, het 
voorhoofd of den arm genomen en in etappenoperaties 
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op de plaats gebracht en gevormd ; het been wordt mede 
uit het voorhoofd genomen, of er later ingezet uit de 
tibia, terwijl men de neusvleugels met kraakbeen uit de 
oorschelp voorziet. De huid van het voorhoofd is uitermate 
rekbaar en laat het wegnemen van een belangrijken lap 
toe, waarna de randen zonder meer naar elkaar toegehaald 
worden en gehecht. Ik zag in Breslau een dergelijke 
operatie verrichten door D r. Esse  r, een Nederlandsch 
arts, die zich in Oostenrijk een naam heeft gemaakt als 
specialist voor plastische operaties en die als zoodanig 
thans door den Duitschen geneeskundigen dienst van het 
leger is geëngageerd en in vele plaatsen opereert. 

Verwondingen en verlies van het oog worden in 
bijzondere lazaretten behandeld, waar men voor deze 
subtiele operaties specialisten heeft. Eenige patiënten met 
bovenkaakfracturen, die ook een oog hebben verloren, 
laat ik U zien. Deze, een der eersten, is herhaaldelijk 
geopereerd, op het oogenblik ziet men niet veel meer 
van zijn verwonding. De verloren linker bovenkaak heb 
ik door een prothese vervangen, die met veeren aan een 
gouden overkapping van de onderkiezen bevestigd is. 

In gevallen, waar een groot deel van het slijmvlies der 
orbita door het trauma vernietigd is, kan het restant 
gerekt en gevormd worden, om later een kunstoog te 
bevatten; dit geschiedt in Düsseldorf door den tandarts, 
met een hoofdkap of een bovenkaakverband, waarvan een 
beugel naar de orbita loopt, met aan het uiteinde een 
klein caoutchoucei, dat langzaam vergroot wordt. 

Verwondingen in het gebied van de parotis geven 
aanleiding tot speekselfistels, waartegen vaak met behan, 
deling niet veel te bereiken valt. Na langeren of korteren 
tijd kunnen ze zich spontaan sluiten, ook kan men ze, 
als alleen speeksel, en geen pus gesecerneerd wordt, 
operatief sluiten. Bij dezen patient ontstond een gezwel 
boven de parotis, zonder fistel, het werd na eenige weken 
geresorbeerd; bij een anderen patient met beschadiging 
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en strictuur van den ductus stenonianus maakte ik een buig, 
zame tinnen buis van 2 mM. diameter en voerde ze in het 
kanaal, om afvoer van parotisspeeksel mogelijk te maken en 
genezing van den ductus te begunstigen. Verwondingen in 
deze streek beschadigen ook den nervus facialis, meermalen 
zag ik hierdoor een neerhangen van den mondhoek, alsook 
verlamming van de ooglidspieren, zoodat het oog niet ge- 
sloten kon worden. In vele gevallen treedt spontaan herstel in. 

Dames en Heeren l Terwijl ik tot nu toe over uiterlijk 
zichtbare oorlogsverminkingen gesproken heb, wensch ik 
U thans het een en ander te laten zien over de verwoes- 
tingen van het been, vooral der kaakbeenderen door 
oorlogsgeweld, en tevens over het verblijf van de projec- 
tielen als zoogenaamde Steckschüsse in het lichaam. Alle 
onderzoekingsmethodes zijn op den achtergrond gedrongen 
door de geniale ontdekking van Röntgen. Terwijl nu de 
doorlichting en observatie op het scherm voor enkele 
onderzoekingen, vooral voor organen die in beweging zijn, 
onmisbaar is, wordt toch in de meeste gevallen de door= 
lichting op de photographische plaat gefixeerd, waardoor 
subjectieve vergissingen uitgeschakeld en een kalme studie 
van het geval mogelijk wordt. Wel stemt de Röntgen.photo 
niet in alle proporties overeen met het object ; door de 
nabijheid van de lichtbron loopen de stralen radiair, 
waardoor de dicht op de plaat liggende deelen kleiner 
verschijnen, dan de meer verwijderde, van welke de grens- 
lijnen bovendien onscherp zijn. De voor een opname van 
2-10 seconden vereischte immobilisatie is bij het gewonde 
lichaamsdeel, vooral bij het hoofd niet steeds een absolute. 
De grootste moeilijkheden levert het bedekken van de te 
onderzoeken plaats door de schaduw van andere, dikkere 
beenderen op. Zoo kan bij een occipito.frontale opname 
van het hoofd de bovenkaak door de schedelbasis bedekt 
worden, terwijl op de onderkaak de schaduw van de 
bovenste halswervels valt. 
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De laterale opnamen, gelijk ze voor localisatie van een 
corpus alienum gemaakt worden, toonen een overdekken 
van de linker en rechter kaakhelft, waardoor de details 
van iedere helft verloren gaan. De gebruikelijke methode 
is dan ook een schuine lateraal.opname, waarbij naar gelang 
van de richting van den straal het gebied van den caninus 
tot den angulus, of wel meer de ramus ascendens zicht. 
baar wordt, terwijl men een overdekken door de andere 
kaakhelft voorkomt. Wel is door de schuine projectie het 
beeld steeds eenigszins vertrokken, en wel hoe meer, hoe 
verder door zwelling van de zachte deelen de kaak van 
de photographische plaat af lag. Maar overigens geven 
deze opnamen een goed beeld van den toestand van het 
been. Voor opnamen van het kinstuk heb ik getracht, mij 
met films te helpen, waarvoor ik een buigzamen tinnen 
filmhouder maakte en die ik dan achter de onderfront• 
tanden verticaal naar beneden drukte en van voren belichtte. 
Maar ik kon op deze wijze den ondersten rand van de 
kaak niet op den film krijgen, daar het wegens de aan, 
zetting van de m. m. genioglossus en mylohyoideus niet 
mogelijk was, den film tot voldoende diepte te laten zakken, 
en dit geldt in bijzondere mate, als er in dit gebied ver. 
wondingen en litteekens zijn. Overigens geven intraorale 
filmopnamen, zooals U weet, prachtige beelden van de 
wortels en den processus alveolaris. 

Om nu van de onderkaakfractuur in het frontgedeelte 
duidelijker beelden te verkrijgen, heb ik in April 1916 
een andere methode bedacht, die van intraorale opnamen 
op glasplaten, die mij groote voldoening gaf. Ik deed een 
7-9 cM. breede plaat met de gevoelige zijde naar de 
ondertanden horizontaal in den mond, zoover als de 
weerstand van de wangen en den processus coronoideus 
het toelaat. Dan wordt bij hangend hoofd de centrale 
straal loodrecht op de plaat op de streek van de onder• 
fronttanden gericht. Men verkrijgt dan beelden als deze. 
(fig. 13, 14, 15). Bij hangend hoofd kan men den straal 
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in de as van de tanden laten gaan, bij een straalinrichting 
meer van voren verschijnen de tandwortels verkleind, de 
kinstreek vergroot, terwijl men hij uiterst hangend hoofd 
den straal zelfs iets van achter naar voren kan richten, 
waarbij dan de kinstreek smaller en de tanden grooter 
worden. De beste opnamen voor mijn doel verkreeg ik 
met een straalrichting iets van voren, dan kan men b.v. 
omtrent een fractuur in het praemolarengebied, waar de 
laterale opname de klassieke is, door de intraorale den 
toestand nog duidelijker maken. Deze opname, (fig. 16) 
die met den patiënt naar het kaakstation in Düsseldorf 
verhuisde, werd daar zeer op prijs gesteld. 

Van de bovenkaak heb ik analoge opnamen gemaakt, 
met de gelatinezijde der plaat naar boven en de richting 
van den centralen straal bijna loodrecht van boven. Wel 
valt daarbij in het midden de schaduw van de neusbeenderen 
op de plaat, maar men verkrijgt toch duidelijke opnamen, 
zooals b.v. hier (fig. 1) van een kyste in de linker bovenkaak, 
uitgaande van den centralen snijtand. Ik kan U de intraorale 
plaatopnamen als completeering van de laterale en occipito, 
frontale en filmopnamen ten zeerste aanbevelen. Trouwens, 
de methode ligt zoo voor de hand, dat ik niet twijfel, of 
anderen passen ze ook toe, doch zag ik ze nergens aan= 
bevolen. 

Het beste gezicht op beenfracturen verkrijgt men door 
stereoskopische Röntgenopnamen, de centrale straal wordt 
daarbij 31/4 cM. rechts en links van de gewenschte richting 
ingesteld, de opnamen zijn dus in oogafstand 61/2 cM. van 
elkaar genomen ; de platen kunnen in een geschikt toestel 
zóó geplaatst worden, dat men het beeld plastisch ziet, 
men aanschouwt dan als het ware een schedel van glas, 
met alle détails. Daar er bij de uitstekende Röntgen- 
installatie in het Konzerthaus geen stereoskopisch observatie= 
toestel en casetten waren, heb ik mij deze aangeschaft en 
thans met de ambulance naar Celle laten gaan. In de laatste 
weken heb ik zelf een dergelijk toestel in elkaar getimmerd, 
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en ik kan U hier in de gelegenheid stellen, stereoskopische 
schedelopnamen te bezichtigen. 

Dames en Heeren, een van de voornaamste dingen scheen 
vroeger den oorlogschirurg de verwijdering van het projectiel 
en aan het zoeken daarnaar werd heel wat inspanning 
besteed. Toen men door de ondervinding leerde, dat de 
stukken lood of ijzer daar, waar ze geen functie storen, 
zonder reactie kunnen inheelen, helde men er toe over, ze 
maar in rust te laten, waar ze niet hinderen. Het is echter 
gebleken, dat deze corpora aliena niet alleen later door 
hun gewicht of door spierwerking een minder onschuldige 
plaats kunnen gaan opzoeken, maar dat de infectiekiemen, 
die ermee naar binnen gebracht worden, na een latente 
periode opnieuw aanleiding tot bedenkelijke ontstekings. 
en etteringsprocessen kunnen geven. Daarom is men thans 
meer geneigd tot operatieve verwijdering, voor zoover de 
algemeene en plaatselijke toestand geen contraindicatie 
oplevert en de operatie ongevaarlijk is. 

Hier (fig. 18) kon de schrapnelkogel uit de submentaal. 
streek naar buiten gehaald worden, terwijl bij dezen patient 
(fig. 19) een vergroeiing van de tuberositas maxillae met 
den arcus glossopalatinus ingetreden was na de verwonding. 
Na het losprepareeren en tamponeeren slaagde ik er in, 
de stukken van een handgranaat uit den arcus glossopala. 
tinus naar den mond voor den dag te halen. Op dezelfde 
plaats vond ik zonder moeite bij een anderen patient een 
geweerprojectiel. (fig. 20). Hier was het in de fossa 
pterygopalatina zittend projectiel moeilijk te vinden. 
Behalve een shrapnelkogel vond ik den wortel van een 
molaris bij dezen patient in het sublinguale weefsel; de 
plaats was door de twee Röntgenopnamen duidelijk. In 
dit geval kon ik de shrapnelkogel met de sonde aan de 
binnenzijde van den onderkaakshoek voelen en daar vatten. 
Meer moeite had ik met het volgend geval, waar de kogel 
in den arcus palatoglossus zat en met een incisie daar niet 
bereikt werd (fig. 21) -- eenige dagen later verscheen ze 
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echter spontaan in de incisiewond en kon er uitgehaald 
worden. Door de volgende Röntgenphoto (fig. 22) werd 
ik niet weinig verrast. De patient kwam met gebroken 
kaken en stijven hals, maar hij noch ik vermoedde, dat er 
een zoo groote granaatsplinter in het sublinguale weefsel 
zou zitten. Deze had de lip doorgesneden, den processus 
alveolaris der linker bovenkaak, de fronttanden en de 
onderkaak verbrijzeld en was zoo diep in de tong 
gedrongen, dat de punt boven de epiglottis uitstak en den 
achtersten pharynxwand scheurde, terwijl de tongwond 
reeds gesloten was. Door een operatie in den hals kon 
Dr. van der Goot den 7 cM. langen splinter verwijderen. 
Een stukje van een tand was door het trauma in het 
sublinguale weefsel gedreven en is er moeilijk uit te halen. 
Hier ziet U (fig. 23) (fig. 24) de kogel oogenschijnlijk in 
den processus zygomaticus van de maxilla zitten. Een 
incisie daar ter plaatse leverde niets op, waarna ik aan een 
draadverband om de boventanden een staafje bevestigde 
en opnieuw een photo maakte — de kogel lag naar 
achteren verplaatst en bij een ruime opening van den 
sinus maxillaris bleek ze daarin rond te rollen, waarna ze 
verwijderd werd. 

Bij een patient met een wangfistel bleek er een corpus 
alienum aanwezig, maar wegens de geringe dichtheid van 
de schaduw geen metalen projectiel — er kwam bij het 
volgen van het fistelkanaal een stukje goed van een muts 
of dergelijke voor den dag. 

Dames en Heeren, de fracturen van de onderkaak bieden 
om eenige redenen meer moeilijkheden, dan die van menig 
ander been. In de eerste plaats zijn zij, zoolang de 
fractuurplaats met de mondholte in communicatie is, al zij 
de verbinding nog zoo klein, steeds opnieuw blootgesteld 
aan infectie door de millioenen bacteriën uit den mond. 
Voorts is de verplaatsing der fragmenten een zeer afwis. 
seiende en ten derde kan men niet volstaan met een 
repositie, die niet op millimeters nauwkeurig is. U keht 
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allen het belang der occlusie; U weet, hoe nauwkeurig de 
kauwheuvels en fissuren in elkaar moeten passen, hoe 
stand der tanden en contactpunt in orde moet zijn, om 
een bijten en vermalen der spijzen mogelijk te maken. 
Een afwijking, bij het aan een groeien, van een millimeter, is 
bij de kaakbeenderen noodlottiger voor de functie, dan 
een afwijking van centimeters bij andere beenderen. En 
hoe menigvuldig kunnen de afwijkingen zijn, niet alleen 
door het trauma, maar vooral door de spierwerking. 
Natuurlijk komt aan iedere fractuurplaats een bepaalde 
verplaatsing door spierwerking toe. Bij een fractuur in het 
centrum ontbreekt meestal een verschuiving der fragmenten, 
terwijl bij een dwarsfractuur in het gebied van den 
caninus, of meer distaal tot voor den angulus het groote 
fragment naar den kant van de breuk en linguaalwaarts 
verplaatst is, het kleine fragment naar boven getrokken 
en gekanteld. Is de fractuur dwars door den ramus 
ascendens, dan is deze sterk naar binnen en boven 
verplaatst, terwijl het groote fragment naar den beschadigden 
kant toe getrokken wordt, vooral met het openen der 
tandrijen. Trouwens, bij letsel in de streek van het kaak% 
gewricht, ook zonder fractuur, trekt bij het openen der 
tandrijen de onderkaak naar den gekwetsten kant. Is de 
processus condyloideus afgebroken, dan wordt de angulus 
sterk naar boven getrokken en de fronttanden gapen. Bij 
dubbele of meervoudige fractuur of bij belangrijk sub- 
stantieverlies wordt de verplaatsing ingewikkelder en 
grooter. Niet zelden is er fractuur bij of achter den 
caninus aan elken kant, dan wordt het kinstuk sterk naar 
beneden en linguaalwaarts getrokken, de tong heeft dan 
haren steun verloren en het gevaar voor verstikking is 
dreigend. 

Het zou mij heden te ver voeren, als ik de symptomen 
van de kaakfracturen in détails wou beschrijven, ze zijn 
trouwens in de litteratuur overal uiteengezet. De pijn, de 
moeilijkheden met het spreken, eten en slikken, de 
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hinderlijke salivatie en pusafscheiding uit den mond, de foetor, 
de mismaking van de gelaatstrekken, de infectie van de 
wond en van het organisme met hare gevolgen, dit alles 
verlangt gebiedend behandeling en herstel. Vier fac, 
toren komen hiervoor in aanmerking, namelijk het repo, 
neeren der verplaatste fragmenten in normalen stand, het 
fixeeren in dezen stand, het in functie brengen van de kaak 
en het ontsmetten van het geïnfecteerd gebied. Om met 
het laatste te beginnen, mag men natuurlijk de wonden 
niet met bijtende ontsmettingsmiddelen iriteeren; ik heb mij 
beperkt tot dikwijls herhaalde spoelingen en irrigeeren met 
1 — 30 /, H2  02  en herhaald afschuieren van de tanden 
met nat, met puimsteenpoeder bestrooid gaas. Daar de spier, 
werking de gereponeerde fragmenten weer zou verplaatsen, 
is bij kaakfracturen bijna steeds een fixatie noodzakelijk. 
Vroeger heeft men wel getracht, de fragmenten door een 
beennaad te fixeeren, en ik toon U hier de opnamen van 
twee aldus behandelde gevallen (tig. 25), die naar Gleiwitz 
kwamen. In beide gevallen waren de fragmenten in alp, 
normalen stand en bewegelijk. Het was dus een mislukking 
en het is dit in de meeste gevallen, omdat wegens infectie 
vanuit den mond de doorboorde beenstompen nekrotisch 
worden, en omdat de draadligaturen door de sterke neiging 
tot verplaatsing der fragmenten spoedig tot resorptie in 
de omgeving aanleiding geven. Een fixeeren met gipsver, 
band of metalen of houten spalk om de onderkaak is ook 
doelloos, daar men door deze middelen de fragmenten niet 
behoorlijk kan aanpakken. 

Gelukkig heeft de natuur hier een anderen weg beschik, 
baar gesteld, den physiologischen Steinmann spijker. 

Zooals U bekend is, wordt bij sterke verkorting van een 
arm of been de trekkende kracht naar de methode van 
Steinmann niet met pleisters of spalken op de omgevende 
zachte deden, maar met een door het been gedreven stalen 
spijker rechtstreeks op het been toegepast. (fig. 26). Door 
middel van katrollen en gewichten kan men zoodoende zeer 
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sterke kracht toepassen (fig. 27) en Dr. M e t z heeft te Gleiwitz 
zich zeer geïnteresseerd voor verbetering van de meeha, 
nische hulpmiddelen aan het bed, om deze kracht te doseeren 
en in elke gewenschte richting toe te passen. Wel heeft de nagel, 
extensie ook enkele bezwaren, in een deel der gevallen 
treedt een meestal goedaardige infectie van de wond op 
en bij langdurige tractie resorptie in de omgeving van den 
spijker, maar daartegenover staat het voordeel van de 
krachtige en vlugge werking. In de kaakbeenderen hebben 
we natuurlijke spijkers, de tanden, die aan sterken druk 
gewoon zijn door hun functie, die door tandvleesch en 
periost voor infectie beschermd zijn, terwijl de alveolus 
slechts bij langdurigen druk langzaam geresorbeerd wordt. 
Daarom is de nagelextensie met de tanden als spijkers bij 
kaakfracturen reeds sinds tientallen van jaren in gebruik, 
met uitstekend resultaat. Mijn oude leermeester, Professor 
S a u e r, oogstte voor 35 jaren met zijn beroemd geworden 
noodverband de bewondering van Professor B e r g m a n n, 
toen hij met een eenvoudigen aluminiumbronsdraad, die alle 
tanden aan den hals raakte en met bloemdraad eraan vast, 
gebonden werd, de kaakfracturen fixeerde. Deze technisch 
zoo bekwame tandarts wist ook met aan den beugel gesol: 
deerde buizen, hellend, vlak en dergelijke de repositie te 
bereiken. Thans werken we volgens dezelfde principes, 
maar technisch beter toegerust. Dank zij de ontwikkeling 
van de orthodontie bezitten we den schroefband van Angle, 
door L u c k e n s vereenvoudigd en door S chr  ö der  voor 
de fractuurbehandeling versterkt, wij hebben bij het regu= 
leeren van kindergebitten geleerd, tanden met metalen banden 
te voorzien, de beugels behoorlijk te buigen en eraan te 
bevestigen, intermaxillaire spanning toe te passen, evenals 
de kracht van metalen veeren en schroeven op tanden en 
kaakbeen over te brengen. We kennen de waarde en 
verstaan de kunst van gipsafdrukken, we beschikken thans 
over de gietmethode en vele kleine technische hulpmiddelen. 

Dames en Heeren, U allen herinnert U het beeld van 
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de occlusie der tandrijen uit het orthodontisch leerboek 
van Case. U beseft, hoe door de spiertrekking na een 
kaakfractuur deze schoone harmonie vernietigd wordt. Im' 
mers, door de verschillende richting van de spierkracht kan 
de verplaatsing naar elke richting geschieden, en hoewel 
er eenige praedelictieplaatsen zijn, als b.v. de streek van 
den caninus, kan het oorlogstrauma op elke plaats terecht 

komen. 
Betrekkelijk onschuldig is de fractuur, als de continuïteit 

niet verbroken is ; alleen heeft men hier rekening te houden 
met de verscheuring van den nervus en de arteria alveolaris 
inferior, met als gevolg dikwijls het afsterven van de centraal 
van de fractuur liggende tandpulpae. Deze verettering resp. 
gangreen der tandpulpa is een van de belangrijkste oorzaken, 
die het heelen der fractuur beletten, want evenals ditzelfde 
pulpaversterf na caries tot periostitis, abcessen en fistels 
aanleiding geeft, onderhoudt het ook hier zonder ophouden 
de infectie van het wondgebied. Het onderzoek met den 
inductiestroom en zelfs de reactie op het aanboren laat ons 
hier in den steek, als ze negatief zijn, want dikwijls vindt 
men een geheel gevoellooze pulpa, die bij het aanboren 
normaal bloedt, doordat alleen de zenuw en niet de arterie 
doorgescheurd is, of doordat de collaterale circulatie de 
taak overgenomen heeft. Bij anaesthesie in het frontaal 
gelegen gebied en bij voortdurende ettering is het trepaneeren 
der betrokken tanden steeds raadzaam. Extirpatie van de 
pulpa, antiseptische behandeling en wortelkanaalvulling 
neemt de infectiebron weg, en mocht de pulpa nog in 
leven zijn, dan is door de trepanatie, met extirpatie en 
wortelvulling niets bedorven. Het afsplinteren van de 
angulus mandibulae levert, behalve een tijdelijke functio 
laesa van masseter en pterygoideus internus maar weinig 
bezwaren, spoedig volgt genezing. 

Van de fracturen met continuïteitsverbreking genezen die 
zonder complicatie door een uiterlijke of orale wond, dus 
zonder infectie, gelijk ze door bedelving b.v. onstaan, zeer 
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gemakkelijk, mits in normalen stand gefixeerd. Een met 
schroefbanden en ligaturen aan de tanden bevestigde 
draadbeugel houdt de fragmenten in goeden stand, (fig. 28) 
maakt daardoor het eten bijna onmiddellijk weer mogelijk 
en leidt in 2 à 3 maanden tot geheele genezing. Maar 
ook als er versplintering en een infecteerende wond is, 
is een dergelijk draadverband voldoende om de fragmenten 
te fixeeren, mits de fractuur nabij het midden en er dus 
weinig neiging tot verplaatsing is. Wanneer door verbrijzeling 
van het corpus mandibulae de fractuur zeer bewegelijk (fig. 29) 
is het raadzaam, een dubbelen beugel aan te brengen. 
Moeilijker wordt de toestand, ook bij niet gecompliceerde 
fractuur, als er in een der fragmenten geen tanden aanwezig 
zijn. In dit geval bereikt men een aaneengroeien in normalen 
stand door de beide tandrijen in occlusiestand aan elkaar 
te fixeeren, (fig. 30) de absolute rust bevordert het vast. 
groeien, de voeding kan door de opening van een 
ontbrekenden tand of door een achter den derden molaris 
geschoven gummislang geschieden. Voor de reiniging van 
den binnenkant der tanden moet hierbij de tong zorgen. 
Bij een analoog geval, met versplintering van den angulus 
en sterken overbeet der fronttanden heb ik voor het 
fixeeren de articulatie met 1-1- c.M. verhoogd door over• 
kapping van de bovenkiezen met gecementeerde caoutchouc. 
klossen, waardoor in het midden een opening voor de 
voeding en de reiniging bleef. (fig. 31) Deze fixatie is de 
aangewezen behandeling bij fracturen in het gebied van 
den ramus astendens, tenzij natuurlijk versplintering in de 
naaste omgeving van het gewricht aanwezig is, want dan 
zou de rust tot beenen ankylosis kunnen leiden. Wel kan 
men ook met een beugel met hellend vlak of geleidings. 
spoor (Gleitschiene) het groote fragment in normalen stand 
houden en de verplaatsing van het distale fragment linguaal. 
waarts door een pelotte op het tandvleesch trachten tegen 
te gaan. Maar deze pelotte geeft gewoonlijk veel bezwaren 
door decubitus, terwijl er veel kans is op een pseudarthrosis 
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door het schuren van de beenstompen tegen elkaar, die 
van periost ontbloot worden. Ook de fixatie in occlusiestand 
door middel van een elastieken bandage (kinkap met 
hoofdkap) levert het bezwaar op, dat met het eten de rust 
der fractuurplaats weer verstoord wordt, hoewel het een 
eenvoudige behandeling is van beiderzijdsche fractuur van 
het collum van 't processus condyloideus. 

De verplaatsing der fragmenten bij dwarsfracturen in het 
gebied der praemolaren en molaren wordt op doelmatige 
wijze tegengegaan door schuine intermaxillaire elastieken 
(tig. 32). Door deze kan ook het omlaaggetrokken kinstuk 
gelicht worden. Direct na de verwonding geschiedrdit het 
best door Hauptmeyers noodverband. Ook een leek ziet 
in, dat de functie van tanden, die de antagonisten niet 
kunnen raken, opgeheven is, en dat de patient na herstel . 

dankbaar is, vooral als ook in het aesthetisch gebrek door 
kunsttanden voorzien is. Duidelijker dan door photo's ad 
vivum kunnen deze draadverbanden op schematische schetsen 
naar boeken aangetoond worden. U allen begrijpt, van 
hoe groote waarde een enkele molaar is voor het reponeeren 
en fixeeren en dat onze moeite waarlijk beloond wordt, 
als wij de rudimenten van een door caries vernietigden 
tand door een wortelbehandeling en kunstkroon herstellen, 
om hem dan als Steinmann,spijker te gebruiken. Ook dit 
heeft zijn grenzen. Collega Salomonson ontdekte, toen hij 
mij in vacantie verving,. bij een patient een traumatischte 

fractuur van den tweeden molaris, als oorzaak van lang, 
durige ettering (fig. 33.) Extractie alleen hielp, de derde 
molaris moest nu den dienst als steunpilaar alleen doen. 

Bij fractuur in het frontstuk komt het soms tot over 
elkaar schuiven der beide fragmenten (fig. 34), waardoor 
de kaak smaller wordt en het gelaat een eigenaardige uit, 
drukking verkrijgt, die echter eventueel door een baard 
gemaskeerd kan worden. Zijn de tanden mede verloren 
gegaan, dan is het bezwaar van een te smal vastgroeien 

niet .zoo groot, anders zal men goed doen extensie toe te 
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passen, gelijk in dit geval, dat niettegenstaande de reeds 
begonnen vergroeiing nog verbeterd kon worden (fig. 35, 36). 

Soms wordt een stuk van den onderkaakrand in de kin: 
streek losgerukt en door de tong- en tongbeenspieren 
omlaaggetrokken, repositie en fixatie is dan moeilijk. 

Bij fracturen voor den ramus astendens heeft het 
trauma niet altijd de gunst, dezen naar buiten los te slaan, 
zoodat door de spierwerking het kleine fragment tegen 
het groote wordt aangedrukt en men kan volstaan met dit 
door een hellend vlak en elastieken in normale articulatie 
te brengen. Ik laat U de photo's van een geval van drie. 
voudige onderkaakfractuur zien. Terwijl de fractuur in den 
processus alveolaris en die voor den derden molaris links 
met een draadverband na repositie spoedig vastgroeien, was 
het rechts noodig den sterk linguaal en opwaarts verplaatsten 
stomp, die door druk met pelotten niet te bewegen was, met 
een gemodificeerden werkelijken Steinmannspijker (fig. 37) 
naar onderen en buiten te trekken, tot aanraking en vergroeiing 
met het groote fragment verkregen was. Als weerstandsbasis 
dienden draadverbanden eerst aan de boventanden later 
aan de ondertanden. Men kan deze spijkerextensie ook 
aan een hoofdkap bevestigen, waarvoor B r u h n zeer ge, 
schikte toestellen beschrijft. 

Na belangrijke versplintering van het been blijft er vaak 
na maanden nog beweeglijkheid (fig. 38). Daar deze 
pseudarthrosis natuurlijk de functie der kaak onmogelijk 
maakt en de uiterlijke middelen, als klopmassage en in. 
spuitingen, niet afdoende gebleken zijn, moet men overgaan 
tot operatieve behandeling. Na algeheel ophouden van 
ontstekingsprocessen werd door Dr.  van der Goot een 
stuk van den kaakrand van 4 cM. losgebeiteld, maar in 
verbinding met den m.mylohyoideus gelaten en met een 
grooter stuk periost distaal verplaatst in het van den 
ingedrongen masseter vrijgemaakt defect. Aan den angulus 
werd, na »anfrischen«, de beenbrug met een metaaldraad 
vastgehecht, terwijl de verbinding met het voorste fragment 
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door hechting van het periost geschiedde. Beenderen, 
vergroeiing volgde in 3 maanden. 

Bij een grooter substantieverlies kan men niet volstaan 
met zoodanige verschuiving van een stuk kaakrand. Als 
er een hiaat bestaat, met eenige losse splinters erin, zal 
men hiermede wel zeer zuinig zijn en ze niet verwijderen voor 
ze niet geheel nekrotisch zijn, want dikwijls zijn deze losse 
fragmenten de basis voor een zich spontaan sluitende 
beenbrug. Maar in dit geval (fig. 39) bleef er een groote 
gaping; wel werd het groote fragment door een draad, 
verband met hellend vlak in goede verhouding tot het 
kleine gehouden en werd vergroeiing en contractie van de 
wang voorkomen door een caoutchoucklos aan het verband, 
maar voor herstel zal een beenen implantaat noodig zijn 
(fig. 40). Een dergelijke operatie werd door Dr. van der  
Go ot kort voor ons vertrek uit Gleiwitz uitgevoerd. Ook 
in deze gevallen wordt de onderkaak, door de tandrijen met 
die der bovenkaak te verbinden, absoluut geïmmobiliseerd. 
Het implantaat wordt van den patient zelf genomen, daar 
dit door het weefsel beter aangenomen wordt, dan dat 
van een ander mensch, dier of levenloos weefsel. Vroeger 
gaf men de voorkeur aan een stuk uit de tibia of uit 
een rib, thans wordt meer een randstuk van den bekken, 
kam genomen. 

Hier (fig. 41) ziet U de opnamen van een patient, 
waar alleen de rami ascendentes zijn blijven bestaan en 
het middenstuk later door een implantaat moet vervangen 
worden. 

Toen ik over de herstellende functie als genezingsfactor 
sprak, bedoelde ik, behalve de verbetering van den alge, 
ineenen toestand door herstel der kauwfunctie, de ver, 
beterde circulatie door de spierbewegingen in de omgeving 
van de fractuur en de spontane reiniging ; want in de pas, 
sieve functie, als draagster van den druk der masticatie, 
kan ik geen voordeel voor het vastgroeien van de 
beenfractuur zien. Voor deze zou m. i. steeds absolute rust 
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minstens even verkieslijk zijn. Ik geloof dan ook, dat men 
bij onderkaakfracturen hoe langer hoe meer tot algeheele 
immobilisatie door vasthechten der tandrijen zal overgaan. 

Een veelvuldig verschijnsel van kaakfracturen en gelaats. 
verwondingen is de kaakklem. Is een beenvergroeiing in 
het gebied van het gewricht de oorzaak, dan zal deze 
operatief weggenomen en een pseudarthrose gemaakt moeten 
worden, waaruit zich een physiologisch functioneerend ge• 
wricht kan ontwikkelen. Als spiercontracties, beschadigingen 
van het gewricht of zijn banden de oorzaak zijn, kan men 
met dikwijls herhaalde passieve openingsbewegingen den 
toestand in eenige weken of maanden verbeteren. Boven 
het ruw gebruik van den Heister en boven schroeven in 
vorm van een tol, die den patient vervelen, gaf ik de 
voorkeur aan een houten wig, waarmee de patient de 
opening zoover forceerde, als de gevoeligheid het toeliet. 
De wig was 10 c.M. lang, vóór 21/2 en achter 4 c.M. breed, 
vóór '12 en achter 11 /2 c.M. dik. Daarbij liet ik de draaiing 
van den wig in dier voege uitvoeren, dat zij tevens de 
neiging van de kaak, naar den beschadigden kant uit te 
wijken, tegenwerkte en liet bij grooten weerstand het maxi. 
mum der opening door een tusschen de kiezen geperst stuk 
hout dan een half uur fixeeren. Eenmaal kreeg ik een geval 
van nerveuze kaakklem in behandeling bij een dwarsschot 
door beide bovenkaken, waarbij noch de onderkaak, noch 
de kauwspieren geraakt waren. Bij gesloten lippen konden 
de voortanden 1/2 c.M. van elkaar, bij open lippen was de 
klem absoluut, zoodat patient de spijzen in het vesti. 
bulum oris schoof en dan om ze door de tandrijen te 
drukken de lippen sloot. De kaakklem trotseerde alle be- 
handeling; ik heb het nog met beugels met reciproke sterke 
gummitrekking beproefd (fig. 42) zonder resultaat, zoodat ik 
patient naar een zenuwstation moest sturen. Eenmaal was 
er een patient met hoefslag tegen de kin, met contusie 
van de gewrichtspan, die verschijnselen van trismus toonde, 
welke op tetanus wezen. Na sterke seruminjectie volgde 
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spontane genezing. Overigens is tetanus, die in 1914 in 
Frankrijk veelvuldig na verwondingen optrad, bijna geheel 
verdwenen, sinds iedere gewonde na de verwonding een 
prophylactische seruminjectie krijgt. 

Bij schoten met substantieverlies in het gebied van den 
ramus astendens kan het gewenscht zijn, het kaakgewricht 
tijdelijk door een artificieel gewricht te vervangen. Een 
extraoraal gewricht, dat door sterke beugels met de draad- 
verbanden van de tandrijen verbonden is, zag ik bij pro. 
fessor Schröder  te Berlijn. Moet het gewricht lang dienst 
doen, dan is aan een intraorale inrichting de voorkeur te 
geven, waarbij de gewrichtspan met een draadverband of 
brug aan de boventanden bevestigd en door een aan de 
ondertanden vastgemaakten beugel of veer de articuleerende 
beweging mogelijk gemaakt wordt. 

Bij verlies van een onderkaakhelft kan een caoutchouc, 
prothese ingezet en met de andere kaakhelft door meeha= 
nische middelen al naar gelang van den toestand der tanden 
verbonden worden. Ik kreeg geen patienten hiervoor in 
behandeling. Wel heb ik eenmaal een lang bestaande 
pseudarthrose in het midden der onderkaak, met verlies 
van de voortanden, verholpen door een in de carieuze 
canini en eerste molaren bevestigde gouden brug met 
kunsttanden. In de door professor Schröder  samen, 
gestelde instrumentenkoffer van den Feldzahnarzt bevindt 
zich ook een caoutchouc onderkaak, die na verlies, resp. 
resectie van de onderkaak in het defect geplaatst kan 
worden, na op doelmatige wijze voor elk geval bijgewerkt 
te zijn. 

Dames en Heeren, de schotfracturen van de bovenkaak 
komen minder veelvuldig in behandeling, dan die der 
onderkaak, omdat ze bij frontale richting van het schot 
dikwijls met verwonding van hersenen, wervelkolom of 
groote bloedvaten en zenuwen gecombineerd zijn. Van de 
onder behandeling komende gevallen is het meerendeel een 
partieele fractuur, die zich uitstekend leent tot behandeling 
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met intraorale metaalverbanden. De repositie en fixatie 
geeft den technisch geschoolden tandarts geen hoofdbreken. 
In enkele door mij behandelde gevallen was de linker 
bovenkaak geheel of gedeeltelijk van hare basis losge- 
schoten, de vaste rechterkaak bood een uitstekenden steun 
voor repositie• en fixatie=toestellen. Een paar maal behoefde 
een groot losgerukt stuk van het palatum durum repositie 
en steun. Eenige banden aan de bovenkiezen, een sterke 
beugel daaraan naar het palatum toe en een tinnen pelotte 
tot steun van het op zijn plaats gedrukt fragment be, 
werkten in korten tijd vergroeiing. De patienten zijn dan 
erg dankbaar, daar de sterk nasale spraak en het bezwaar 
van de in den neus dringende spijzen dan opgeheven is. 
Dit geldt natuurlijk ook voor de door schotwonden ont, 
staande palatumdefecten of perforaties, als ze noch spontaan, 
noch operatief tot sluiting gebracht kunnen worden en 
waarvan ik er verscheidene door obturatoren kon afsluiten, 
evenals een paar gevallen van palatum fissum. 

Ook kwam een patiënt met carcinoom van de bovenkaak 
onder behandeling ;  na verwijdering van de bovenkaak 
door Dr. van der Goot werd een kunstmatige bovenkaak 
van caoutchouc met kunsttanden ingezet door tandarts 
G 1 ü c k man  n, mijn plaatsvervanger. Ik kon mij overtuigen, 
dat spraak en masticatie erdoor hersteld waren. 

Als de heele bovenkaak van hare basis is afgescheurd, 
moeten wij onze toevlucht nemen tot een combinatie van 
intraorale en extraorale verbanden, voornamelijk hoofdkappen 
of gipsringen. In dit geval (fig. 43) kwam patiënt een 
week na zijn verwonding door een granaatscherf; de boven= 
kaak hing aan haar neusbasis, terwijl de processus zygo: 
maticus en het dak van het palatum verbrijzeld waren en 
de processus alveolaris met de molaren 1-2 cM. omlaag 
en naar voren verplaatst waren. Aangezien een manueele 
repositie onuitvoerbaar was, werd, om den druk op het 
dorsaal gedeelte vertikaal naar boven te kunnen uitoefenen, 
aan het aan de tanden bevestigd draadverband een sterke, 
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tot onder het oor reikende beugel bevestigd. Van het 
uiteinde daarvan wederzijds werd de gummispanning naar de 
vertikale staven van de hoofdkap overgebracht op buizen, 
die aan deze stangen beweegbaar vast te schroeven waren 
(fig. 44). In een week was de repositie voltooid en in een 
maand de bovenkaak weer vastgegroeid en het gebit 
bruikbaar (fig. 45). Een analoog geval betrof dezen patiënt, 
door een geweerkogel was de rechter bovenkaak uitgeschoten 
en had daarbij wangen en lippen verscheurd (fig. 46) ; de 
linker bovenkaak hing, van haar basis losgescheurd, 1 cM. 
omlaag. Na voorloopige hechting van de wangwonden 
maakte ik een intra=extraoraal verband met hoofdring en 
slaagde erin, met veeren, schroeven en elastieken in twee 
weken de linker bovenkaak in absoluut correcte occlusie 
te doen vastgroeien (fig. 47). Na een maand was de patiënt, 
een Russische krijgsgevangene, al aardig opgeknapt, maar 
U begrijpt, dat er nog een aantal plastische operaties ver, 
eischt zullen zijn, om het wang, en lipdefect te dekken. 

Hier ziet U een etappe van dezen langen weg, een stuk 
uit zijn bovenarm is vrijgemaakt en in het lipdefect gehecht, 
door het gipsverband werd het daar tien dagen geïm, 
mobiliseerd, waarna de huidbrug losgemaakt werd (fig. 48). 
Hier ziet U het aangegroeid (fig. 49). De verloren rechter 
bovenkaak is intusschen door mij vervangen, een prothese 
met kunsttanden sluit het nog aan het palatum gebleven 
defect naar de neus volmaakt af en diende tevens als 
onderlaag voor de wangplastiek. 

Bij een gecombineerd geval van onderkaak,  en bovenkaak: 
fractuur en neusverscheuring, met lipdefecten en veel 
projectielsplinters (fig. 50) waren de behouden tanden van 
de rechter bovenkaak in goede occlusie met die der onder, 
kaak, daarom werd van een repositie der elkaar rakende 
onderkaakfragmenten afgezien en deze door een sterk 
draadverband gefixeerd. De linker bovenkaak was met de 
tanden voor een groot deel verloren, alleen de hoektand 
en derde molaris waren aanwezig en hingen met een stuk 
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van het palatum en den processus alveolaris los in den 
mond. Door een beugel van een aan de rechter kiezen 
bevestigd draadverband kon ik den molaris reponeeren en 
fixeeren, hij groeide vast en werd later een onschatbare 
steun voor den obturator. De hoektand bleek onhoudbaar. 
Aan het bovenkaakverband heb ik een extraoralen beugel 
afneembaar in vierkante buizen bevestigd, met twee vertikale 
staafjes, waaraan ik met schroeven en gummispanning de 
buizen, die ik in de neuskanalen had geplaatst, zoodanig 
heb kunnen laten draaien, dat het centrum der neus op, 
gelicht werd. Later kon met een fixatiebeugel tot steun 
der buisjes volstaan worden; deze zat, evenals de obturator, 
aan het bovenkaak draadverband met buizen afneembaar 
bevestigd (fig. 51). 

Dames en Heeren, ik wil voor een zoo competent 
auditorium niet in technische details omtrent de kaak, 
verbanden treden. Ik vind alle het tandvleesch bedekkende 
spalken van caoutchouc of tin af te keuren, wanneer het 
mogelijk is, banden, kappen en ligaturen te gebruiken. U 
allen weet, hoe de onderkant van een wekenlang niet uit 
den mond genomen prothese er uitziet en kent de ont- 
stekingsverschijnselen aan het eronder gelegen slijmvlies. 
De banden heb ik steeds gecementeerd, daar een ruimte 
tusschen band en tand een uitgezochte kweekplaats voor 
bacteriën is. Bij de fronttanden heb ik ook in veel gevallen 
aan gecementeerde banden de voorkeur gegeven boven 
ligaturen, omdat deze de interdentale papil beschadigen en 
spoedig minder stevig houden, terwijl ook de beugel te 
diep in het tandvleesch geperst wordt. De gecementeerde 
banden waren van voren met een open buis voorzien, 
waarin de beugel gelegd werd, nadat deze in de buis van 
de schroef band van een molaris wederzijds geschoven was, 
daarna werden de open buizen dichtgeknepen. Ik had 
zoodoende een uitneembaren, zeer vast zittenden beugel, 
zonder telkens den patient door ligaturen te moeten plagen. 
Na de repositie werden alle banden linguaal aan een stalen 
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beugel hardgesoldeerd en weer gecementeerd. U begrijpt, 
dat men sterk moet individualiseeren, daar geen geval 
geheel op een ander gelijkt; wel zijn er groepen van analoge 
gevallen, maar telkens moet de weg van behandeling en 
de keuze en technische constructie van het verband opnieuw 
bedacht worden. De plaatsing van de apparaten verschilt 
in zooverre van die bij de orthodontie, dat wij vaak met 
losgeschoten, pijnlijke fragmenten te doen hebben, waarbij 
de plaatsing van de banden zeer behoedzaam geschieden 
moet. Pijnlijke behandelingen geschiedden steeds met ver. 
dooving door injectie van novocaïne=adrenaline oplossing, 
plaatselijk 1/20/0, vooral in de zachte deelen, terwijl de 
geleidings=anaesthesie, zooals in den plexus boven de 
bovenpraemolaren en langs de tuberositas maxillae en aan 
het palatum met 2 0/0 oplossing gedaan werd. Voor de 
onderkaak en de tong was de zoogenaamde mandibulaire 
anaesthesie achter de lingula van onfeilbare werking. Bij 
wangoperaties werden ook inspuitingen langs de halswervels 
gemaakt, om den plexus cervicalis te anaesthiseeren. Bij 
grootere operaties werd door D r. van der Goot bij 
voorkeur de door B r a u n beschreven inspuiting aan de 
schedelbasis bij het foramen ovale toegepast. Slechts zelden 
was algemeene narkose vereischt, die met chlooraethyl werd 
ingeleid en zoo noodig met aether werd voortgezet, nadat 
vooraf morphine-skopolamine was toegediend. Het laatste 
werd ook gegeven tot leniging van de postoperatieve pijnen, 
de eenigen, waaraan de patienten in de ziekenzalen wel 
eens uiting gaven -- overigens klonk er daar, niettegen= 
staande het verbod, meer zingen, fluiten en lachen, dan 
weeklagen. 

Terugziende op twee jaren werk op het kaakstation der 
ambulance kwam ik tot dezelfde gevolgtrekking, als al de 
andere leiders van kaakstations en als ook Dr. van der Go o t 
aan het einde van zijne voordracht over oorlogs=chirurgie 
op het 168 Nederlandsch Natuur: en Geneeskundig Congres. 
Voor behandeling van kaakfracturen en gelaatsverwondingen 
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is samenwerking van chirurg en tandarts noodzakelijk. Een 
behandeling van kaakfracturen zonder intraorale verbanden, 
zonder deskundige verzorging van de tanden en omgeving leidt 
bijna altijd tot mislukking en is tegenwoordig beslist een 
kunstfout. Een uitvoering van uitgebreide gezichtsplastieken 
behoeft in vele gevallen een voorbereiding door aan 
de tanden vastgecementeerde metaalverbanden, klossen, 
prothesen en andere toestellen. Deze verbanden en toestellen, 
die voor elk geval afzonderlijk bedacht en geconstrueerd 
moeten worden, kan alleen de tandarts maken en plaatsen, 
daar hij alleen met de anatomie en physiologie van het 
gebit en omgeving voldoende vertrouwd, met het passen 
en plaatsen op de hoogte en technisch op dit gebied 
ervaren is. Terecht is de tandheelkunde een onderdeel 
van de geneeskunde, dat een apart beroep vormt met 
bijzondere opleiding en examens, daar het te omvangrijk 
is, om in het geneeskundige studieplan opgenomen te 
worden. Van den anderen kant is voor deze behandelingen 
de medewerking van den chirurg gewenscht. Hoewel op 
eenige kaakstations de tandarts bij ontbreken van een 
chirurg de geheele behandeling op zich genomen heeft 
en door zijne studies van algemeene heelkunde op de 
hoogte moet zijn, valt de fractuurbehandeling en de 
uitvoering van grootere chirurgische operaties buiten zijn 
normalen werkkring, evenals buiten dien van den internist. 
De chirurg kan bezwaarlijk een jaar van zijn opleiding 
besteden aan de studie van de tandheelkunde en tand, 
techniek, het construeeren en plaatsen van de metalen en 
caoutchouc verbanden voor kaakfracturen is in korten tijd 
niet behoorlijk te leeren. 

De conclusie is dus: de kaakfracturen en groote gelaats, 
verwondingen moeten door chirurg en tandarts in gemeen 
overleg behandeld worden. 

Ik hoop van harte, dat Nederland als tot dusverre voor 
den oorlog bewaard moge blijven en zijn mannen niet 
mogen blootstaan aan deze gruwelijke verminkingen. Mocht 
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ik hierin ooit teleurgesteld worden, dan ben ik overtuigd, 
dat er in dit land een staf van bekwame chirurgen en 
tandartsen bereid zal staan, om gemeenschappelijk deze 
slachtoffers te helpen. 
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