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BRIEVEN UIT AMERIKA 

DOOR F. VAN MINDEN. 

I I. 

„Focal Infection". 

Na in mijn inleiding de maatschappelijke toestanden en verhoudingen 
in Amerika en hunne invloed op de tandheelkunde ruwweg geschetst 
te hebben, wil ik als eerste onderwerp in deze reeks van brieven het 
focal infection vraagstuk bespreken. Dit heeft gedurende de laatste 
jaren zonder eenigen twijfel niet alleen sterk de aandacht getrokken, 
maar is ook de grootste oorzaak geweest, dat de Amerikaansche tand= 
heelkunde haar methoden totaal heeft gewijzigd. In sommige takken, 
met name kroon- en brugwerk en plaatwerk is er een ware revolutie 
geweest en ook op andere gebieden heeft het zijn invloed doen gelden. 
Geen wonder dan, dat zulk een belangrijk onderwerp het eerst hier 
besproken moet worden, temeer daar ik er zoo goed als niets in de 
Nederlandsche tandheelkundige literatuur over heb kunnen vinden en 
de tandartsen en zeker ook de medici zich blijkbaar van de grapte 
beteekenis ervan niet bewust zijn. • 

Onder infectie verstaan we het binnendringen van pathogene 
bacteriën in het lichaam, die zich daar vermeerderen kunnen. Dat 
ziekte;verschijnselen over het geheele lichaam veroorzaakt kunnen 
worden door een locale infectie, was reeds lang voordat de bacterio% 
logic tot ontwikkeling kwam, bekend. Men wist dus, dat een gewone 
wond, geinfecteerd kon worden, putrefactie en ten slotte pyaemie en 
den dood kon veroorzaken. Zoo een reeks van verschijnselen, beter 
bekend als »bloedvergiftiging« maakt het principe van >3focal infection% 
duidelijk. Een focal infection, dus een infectie »haardcc, is een begrensd 
gebied van weefsel, geinfecteerd met pathogene bacteriën. 

Het was reeds lang bekend, dat de mond zulke haarden bevatte en 
Miller wees herhaaldelijk op het gevaar voor de gezondheid door een 
verwaarloosden geinfecteerden mond. De medici toentertijd zagen de 
belangrijkheid er niet van in, keken nogal neer op tandheelkunde en 
schonken Miller  dus weinig geloof. Met zoo weinig medewerking 
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van bevoegde zijde, werden Millers  meeningen verwaarloosd, tot ze 
in het vergeetboek raakten. 

Eenige jaren geleden kwam daar echter heel plotseling een veran, 
dering in. Op den derden October 1910 hield S i r William  Hunter 
uit Londen, een rede ter gelegenheid van de openingszitting van de 
Medische Faculteit van de McGill University te Montreal, Canada 
(Lancet, Jan. '14 1911), :waarin hij op duidelijke wijze de beginselen 
der focal infection theorie uiteenzette en die toelichtte door tal van 
gedetailleerde mededeelingen over patienten, die hij behandeld had. 
Zijn uitvoerige onderzoekingen over pernicieuse anaemie en dergelijke 
minder algemeen voorkomende ziekten, brachten hem er toe aan te 
nemen, dat deze veroorzaakt werden door een infectiehaard ergens in 
het lichaam, die voortdurend hoeveelheden infectieus materiaal in het 
lichaam bracht en op die manier de normale weerstand en vitaliteit 
verzwakte. Deze haarden, zooals in galblaas, in amandelen, etc., die 
door locale infecties ontstaan, kunnen, wanneer ze chronisch worden, 
de bacteriën door den bloed= en lymphestroom overal verspreiden en 
als er ergens een »locus minorae resistentiae« is, valt deze gemakkelijk 
aan secundaire infectie ten prooi. Zelfs kunnen de toxinen, door de 
bacteriën geproduceerd, reeds door hunne aanwezigheid alleen, groote 
schade aanrichten. 

Het is H u n t e r s verdienste er zoo nadrukkelijk de aandacht op 
gevestigd te hebben, dat de mondholte een der voornaamste infectie= 
haarden is. In zijn rede zette hij uiteen, dat sepsis in het algemeen 
een zeer belangrijke oorzaak is van vele ziekten en speciaal had hij 
dit gevonden in de geheimzinnige anaemieën en koortsen, waarvan de 
oorzaak tot nu toe onbekend was geweest. Den voornaamsten zetel 
van sepsis vond hij in den mond in tal van vormen en noemde haar 
dus »oral sepsis«. Het bewijs dat hij gelijk had, vond hij in het 
genezen van tal van ziekten na het verwijderen van de sepsis. Ver, 
waarloosde tanden beteekenen verwaarloosde infectiehaarden van den 
ernstigsten aard. Hij wees daar reeds in 1900 op in het British 
Medical Journal, Juli 1900. 

De sepsis wordt veroorzaakt door de staphylo,  en streptococcus. De 
kwade gevolgen van deze sepsis zijn algemeen verspreid en zeer groot. 
Ze worden alleen gestuit door den normalen weerstand van de mucosa 
van den mond en het tandvleesch. Kon men orale en nasopharyngeale 
sepsis verwijderen, dan kon alle andere sepsis verwaarloosd worden 
en sepsis zou ophouden .te bestaan, in plaats van het meest voor: 
komend  te zijn. Orale sepsis verdient dus nauwkeurige aandacht en 
er is geen excuus voor onachtzaamheid. Zelfs al waren de tanden 
niet carieus, dan nog zouden het tandvleesch en de tandkassen een 
groote bron voor sepsis blijven vormen. Septische wonden in den 
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mond produceeren pus, boven zoowel als beneden het tandvleesch• 
In zijn rede critiseerde Hunter de toenmaligen Amerikaansche tand= 

heelkunde en beschuldigde haar van ernstig lichamelijk lijden en 
zelfs den dood veroorzaakt te hebben. Onder meer zeide hij : »Vaak 
worden platen over deze geinfecteerde wortels gemaakt, maar ook 
vaak wordt de sepsis verborgen onder kronen, vullingen, gouden 
kappen en vast brugwerk. Daarvoor is »No parallel in the whole 
realm of medicine or surgery«. De ernstigste ziekten worden veroorzaakt 
of gecompliceerd door deze gouden »vallen van orale sepsis.« Deze 
ziekten ontstaan vaak binnen een paar maanden na plaatsing van het 
werk, doordat de septische stoffen zijn ingesloten tusschen been en 
periost en niet door antiseptica bereikt kunnen worden. Bovendien 
er is geen pijn bijna en verzamelen zij snel. 

Het is dus geen conserveerende maar septische tandheelkunde, die 
dat veroorzaakt. Het conserveert alleen de sepsis en de voornaamste 
schuldige is de High:class American Dentistry! De bleeke wasachtige 
gezichten, chronische dyspepsia's en ingewandsaandoeningen, anaemieën 
en zenuwcomplicaties komen speciaal in Amerika voor. De septische 
stoffen worden ingeslikt of geabsorbeerd door bloed en lymphc. Er 
is geen vrije afvoer van pus. 

Aandoeningen worden veroorzaakt in het spijsverteringskanaal als: 
tonsillitis, pharyngitis, maagziekten, van dyspepsia tot gastritis en 
maagzweer, enteritis, colitis en appendicitis ; in de klieren als adenitis, 
in het bloed als septische en pernicieuse anaemie, purpura, koortsen 
en septicaemie; in de gewrichten als chronische of acute arthritis; in 
de nieren als nephritis en in het zenuwstelsel van mentale depressie 
tot bepaalde ziekten van het merg. 

Na het inslikken van de pus enz. hangt de infectie af van den 
lichaamsweerstand. Als de bacteriën gewoon in den mond op normaal 
slijmvlies aanwezig zijn, doen ze geen kwaad, maar wanneer ze in 
open wonden in het tandvleesch en later in het periodontium, tandkas 
en been doordringen, zijn ze zeer gevaarlijk. Gelukkig is de weerstand 
van het tandvleesch zeer groot. De infectie veroorzaakt roodheid en 
zwelling, maar geen pijn. De infectie is zeer virulent door het nauwe 
contact met het beenweefsel. Complete gangreneuze necrose van de 
heele processus alveolaris, het been van het harde verhemelte, pyaemie 
en de dood is voorgekomen als gevolg daarvan. 

De gevolgen van de sepsis hangen niet af van de quantiteit maar 
van de virulentie van de bacteriën. Een klein alveolair abces kan een 
zeer ernstige infectie veroorzaken, en zoo niet, dan zal het op zijn minst 
andere ziekten, die later kunnen optreden, verergeren en compliceeren 
door den verlaagden weerstand. Orale sepsis veroorzaakt b.v. complicaties 
in roodvonk, typhus en diphterie. 
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Tot zoovet Hunter. Dat .was in 1910 en zijn stem was tot nu toe 
geweest als die van een roepende in de woestijn. Spoedig begonnen 
de zaken echter te keeren. Zijn hevige aanval op de Amerikaansche 
tandheelkunde trok noodzakelijk groote aandacht en bracht vele 
tongen en pennen in beweging. 

Een der eersten, die het probleem ernstig opvatte was' Prof. Dr. 
Frank Bill i n g s te Chicago. Aan het hoofd van de interne klinieken 
in het Presbyterian Hospital, met een groot aantal bedden, en als 
professor in de interne geneeskunde in de Medische Faculteit van de 
Universiteit van Chicago, (Rush Medical College), had hij een schier 
onbegrensd patienten materiaal tot zijn beschikking. Hij verzekerde 
zich de medewerking van tal van bekwame mannen, waaronder b.v. 
Dr. E. C. R o s e n o w, die zich door zijn werk op dit gebied een 
groote reputatie verwierf. B i ll i n g s kreeg dus de resultaten van de 
meest uitvoerige laboratorium= en dierexperimenten, die hij corrobo. 
reeren kon met klinische waarnemingen. Zijn onderzoekingen hebben 
Chicago het middenpunt gemaakt van het focal infection vraagstuk, 
en zijn resultaten heeft hij grootendeels gepubliceerd in een reeks van 
voordrachten in 1915 in San Francisco gehouden, welke onder den 
titel van de ALane Medical Lecturesc< verschenen. Dit is bij mijn weten 
het eenige boek over focal infection tot nu toe gedrukt, en bevat een 
schat van feitenmateriaal. ~) 

In hoofdzaak bevestigt hij het door Hunter gevondene door 
een overvloed van feiten. Hij onderscheidt een primaire infectie in 
de weefsels, die gemeenschap hebben met de huidoppervlakte en 
slijmvliezen, dus in de tanden, kaken, neus- en keelholten, amandelen 
en mastoid lichamen en een secundaire, die ontstaat door infectie van een 
anderen haard door besmetting van weefsels en bloed. en lymphestroom. 

Focal infection van den mond kan zeer belangrijk zijn en in twee 
vormen optreden, namelijk als alveolair abces en als pyorrhoea. Er 
zijn echter vele gevallen, die wel zulke haarden hebben, maar door 
natuurlijke of verkregen immuniteit niet de gevolgen ondervinden. 
Deze immuniteit is niet absoluut, maar kan veranderen door omstan, 
digheden, b.v. als de natuurlijke weerstand vermindert. 

De latente chronische streptococcus infecties van de amandelen, 
pyorrhoea of alveolair abces, kunnen dus plotseling sterke virulentie 
verkrijgen en zeer ernstige ziekten veroorzaken. Deze kunnen acuut 
zijn, zooals cardiovasculaire degeneratieve ziekten : myocarditis, peri. 
carditis, endocarditis ulcerativa ; chorea, gonococcus infectie en gono. 
coccus arthritis, nephritis, appendicitis, cholecystitis, zweren van maag 
en duodenum, pancreatitis, erythryma nodosum, herpes, myelitis 
spinalis, osteomyelitis, thyroiditis, irido yclitis ; en chronisch, zooals : 

1) Zie bespreking T. v. T. blz. 82, 1918. 
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arthritis, neuritis, nephritis, cholecystitis, peptische zweer en infectieuse 
endocarditis. 

Dezelfde bacteriën die in den ,)haard« aanwezig zijn, werden ook 
in het secundair geinfecteerde weefsel, door nauwkeurig bacteriologisch 
onderzoek gevonden, en na inspuiting in dieren veroorzaakten zij 
dezelfde ziekten. Dit is een redelijk bewijs van de juistheid der theorie. 
Hier volgen eenige cijfers. 

Van 498 gevallen van chronische arthritis in het Presbyterian Hos: 
pital te Chicago, werden 332 heel zorgvuldig met Roentgen  photo's 
onderzocht en aldus 1132 periapicale abcessen gevonden, varieerende 
van kleine tot heel uitgebreide beenaandoeningen. 994 waren behan. 
deld, 138 hadden geen wortelkanaalvulling. 89°/o der patienten hadden 
dus abcessen. 1342 tanden hadden pyorrhoea. 67°/o van de patienten 
hadden vergevorderde pyorrhoea en pus. 

Van 150 particuliere patienten hadden 69°/o abcessen. In een reeks 
gevallen van myositis, neuritis. kropgezwel, asthma en nephritis hadden 
740/0 abcessen en 490 /o  pyorrhoea. Deze getallen zijn slechts juist 
voor volwassenen van 25 tot 60 jaar, daar kinderen meer van andere 
infecties, zooals amandelen te lijden hebben. De cijfers bewijzen echter 
den ernst van den toestand daar in 700 gevallen van arthritis, 70 tot 
900 /o, mondinfecties hadden. 

Als een typisch voorbeeld wil ik een geval uit mijn praktijk hier 
vermelden. Een violiste consulteerde mij dezer dagen en klaagde over 
hevige neuritis in beide armen, die haar het viool spelen totaal on 
mogelijk maakte. Zij was bij haar huisdokter, toen bij een masseur en 
daarna bij een specialist onder behandeling geweest, echter zonder 
eenig resultaat. Ten einde raad kwam zij ten slotte bij den tandarts, 
en was zeer temeer geslagen over de onmogelijkheid haar beroep uit 
te oefenen. Een nauwkeurig Roentgen onderzoek van haar mond, 
bracht een klein apicaal abces aan den mesialen wortel van den eersten 
ondermolaar aan het licht. De tand was eenige maanden tevoren door 
een tandarts behandeld en had haar nooit last gegeven! Bij opening 
vond ik onder een heele groote amalgaamvulling, die tot de wortels 
reikte, de ongevulde kanalen, die de oorzaak van het abces waren. 
Na in een paar zittingen eenige uren vergeefsche pogingen aangewend 
te hebben, door de kanalen heen te komen en de apex te bereiken, 
gaf ik het eindelijk op en stelde extractie voor. Een paar dagen na 
de extractie kwam zij terug, zoodanig verbeterd, dat zij reeds een half 
uur per dag kon spelen, iets dat zij in maanden niet had kunnen doen. 
In ruim een week was de neuritis totaal verdwenen, wel een bewijs 
dat het apicale abces de oorzaak was geweest. Onmiddellijk na de 
extractie had ik met een curet het doode been om de apex van den 
mesialen wortel weggeschraapt, tot ik overal het karakteristieke geluid 
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van gezond been had gehoord. Zulke gevallen zijn met honderden en 
duizenden te vermeerderen en komen dagelijks voor. 

R o s e n o w heeft speciaal twee nieuwe principes duidelijk gemaakt: 

1. De transmutatie van de streptococcus tot pneumococcus en vice 
versa in verschillende vormen, door verandering van de cultuurmedia, 
waarop deze bacteriën groeien. 

2. De pathogene electieve affiniteit van weefsels voor bepaalde bacteriën. 
De bewijzen hiervoor leverde hij door uitvoerige systematische onder= 

zoekingen, die jaren geduurd hebben. Hij vond, dat de streptocci na isolatie 
van de weefsels, waarop zij groeien en injectie in dierer, ziekten in dezelfde 
organen weer veroorzaken. Dat wil dus zeggen, dat als b.v. een patient 
een blind abces heeft, dat een chronische arthritis in de knie veroorzaakt 
en de streptococci daarvan geisoleerd en in een dier ingespoten worden, 
dat dan in de overgroote meerderheid der gevallen dat dier een arthritis 
in het kniegewricht zal krijgen. Zoo werden speciale cultures gemaakt 
van gevallen van appendicitis, maag= en darmzweren, cholecystitis, parotitis 
epidemica, myositis en endocarditis, en na injectie in dieren kwamen 
achtereenvolgens voor: appendicitis in 80 0/0  der gevallen, maagzweren 
60 0/0, cholecystitis 80 01o, gewrichtsrheumatiek 66 o/0, myositis 75 0/0 en 
de bof in 73 0 /0. 

Ruwweg gesproken dus en zonder verder uitvoerige tabellen hier te 
willen herhalen, gebeurt dat in ongeveer 3/4  van alle gevallen. Deze 
electieve eigenschappen, die in den »haard« ontstaan, kunnen gedurende 
eenigen tijd bewaard worden en zijn te verklaren door de weefselcellen, 
die zoogenaamde adsorptie hebben. Zij nemen namelijk de bacteriën 
uit de circulatie tot zich. 

De Roentgen photo is het eenigste middel om de aanwezigheid 
dezer abcessen, zoolang ze latent zijn, te ontdekken, daar er geen locale 
symptomen zijn. Deze photo's zijn echter vaak onbetrouwbaar, daar er 
tal van factoren zijn, die de aanwezigheid van een abces kunnen ver= 
bergen en de afwezigheid onduidelijk kunnen maken. Dit heeft geleid 
-tot vele onnoodige extracties van gezonde tanden, waar niets aan 
scheelde, en het bleek dus, dat meer bewijs noodig was. Dit is gedeeltelijk 
gevonden door Prof. Dr. W. H. G. L o g a n, professor in Oral Pathology 
in het Chicago College of Dental Surgery, nu Kolonel en hoofd van 
het Dental Corps van het Amerikaansche Leger. 

L o g a n meende, dat als er ergens een infectiehaard aanwezig was, 
virulent genoeg om een secundaire infectie te veroorzaken, dat dan 
het bloed daar de gevolgen van zou ondervinden, in den vorm van 
karakteristieke verandering van samenstelling, welke duidelijk aantoon= 
baar zou zijn. In 1913 begon hij bloedonderzoekingen te doen van 
zijn particuliere patienten met zeer bevredigende resultaten. 

In 287 gevallen, waarvan 218 werden onderzocht hadden 110 
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vergevorderde pyorrhoea en pus, waarvan 96 0/0 der gevallen, daardoor 
tanden verloren hadden, of extractie noodig was geweest. De 108 overige 
gevallen hadden chronische periapicale infectie zonder fistel, terwijl 37 
daarvan Jovendien pyorrhoea hadden. Er werd geen geprononceerde of 
zelfs gematigde anaemie gevonden. Leucopenie was gewoonlijk in niet ver 
gevorderde pyorrhoea aanwezig. Leucocytose kwam meer voor in gevallen 
van pyorrhoea, waar het einde van den wortel was aangedaan. Slechts 48 
van de 110 pyorrhoea gevallen hadden abnormaal bloed. De overigen 
hadden echter geen ingesloten infectie aan het einde van den wortel. 
In 98 van de 108 gevallen van blind abces was er abnormaal bloed, 
waarvan leucocytose 86 keer. 

Ik citeer hier een geval door Logan vermeld in de »Dental Review« 
van September 1916. Het was een patient, die aan een ernstige neuritis 
leed. Alle oorzaak was een klein abces zonder fistel aan den wortel 
van een tand gevonden. Vóór de tandarts de behandeling begon, 
leverde het bloedonderzoek het volgende: 

Hemoglobine .. 	.. 93°/0 
Erythrocyten per m.M'. 4.840.000 
Leucocyten 	» 	» 	9600 verdeeld in: 
Polymorphe nucleaire . 70°/0  
Groote mononucleaire . 	5°/0 
Kleine mononucleaire . 25°/0 
Eosinophile .. .. .. .. 	0°/o 

Een paar dagen nadat de tandarts in staat was geweest geneesmiddelen 
tot of door den apex te brengen, veranderde het bloed tot: 

Hemoglobine . .. .. .. 1000/o  
Erythrocyten per m.M'. 5.016.000 
Leucocyten 	» 	» 	8000 verdeeld in: 
Polymorphe nucleaire .. 60°/0  
Groote mononucleaire . 	8°/0  
Kleine mononucleaire .. 300/o  
Eosinophile .. .. .. .. 	20/0  

Een sterke afname dus der leucocytose, terwijl de neuritis begon en 
bleef te verbeteren tot een korten tijd nadat de kanalen gevuld waren. 
Daarna klaagde de patient, dat de toestand weer erger werd en bracht 
een nieuw bloedonderzoek het volgende resultaat : 

Hemoglobine . .. .. .. 100°/o 
Erythrocyten per m.M.' 4.976 000 
Leucocyten 	» 	» 	10.400 verdeeld in: 
Polymorphe nucleaire .. 720 /o 
Groote mononucleaire • . 	20/o 
Kleine mononucleaire .. 240/o  
Eosinophile .. .. .. .. 	20/o 
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Een groote toename dus van de leucocytose, typisch voor de 
aanwezigheid van ingesloten infectie. Een Roentgen photo bewees, 
dat de wortelkanalen slechts voor 2/3 gevuld waren. De wortelkanaal: 
vulling werd dus verwijderd en behandeling opnieuw begonnen. 
De tandarts zag in, dat hij niet in staat zou zijn de kanalen volmaakt 
te vullen en de patient werd weggestuurd met een geneesmiddel in 
de kanalen en liep daar zes weken mee rond om het beloop af te 
wachten. De neuritis werd voortdurend erger en bloedonderzoek 
toonde weer ongeveer hetzelfde te zijn als het oorspronkelijk was, 
voor de behandeling begon. De tand werd dus geëxtraheerd en het 
periapicale been gecuretteerd tot gezond been was bereikt. De neuritis  
verdween en bloedonderzoek na een paar dagen leverde: 

Hemoglobine .. .. .. 102°/o  
Erythrocyten per m.M3. 5.008 000 
Leucocyten 	» 	» 	8400 verdeeld in: 
Polymorphe nucleaire . 63°/o 
Groote mononucleaire . 	5°/0  
Kleine mononucleaire.. 320/o  
Eosinophile .. .. .. .. 	00/o  

Dit geval bewijst dus, dat abnormaal bloed tijdelijk verbeterd kan 
worden door het plaatsen van geneesmiddelen in de wortelkanalen, 
maar dat blijvende genezing slechts gebeurt nadat de haard voorgoed 
verwijderd is. Als normaal neemt Logan aan : 

Hemoglobine .. .. 	85-100°/0  
Erythrocyten per m.M3. 4.250.000-5.000.000 
Leucocyten » » 	7000-8500 
Polymorphe nucleaire .. 60-650/o met bijbehoorende ver= 

houdingsgetallen voor de ander vormen der leucocyten. 
In pyorrhoea, die niet verder dan het apicale derde gedeelte van den 

wortel ging, was er een vermindering van 1000-2000 leucocyten 
beneden het normale getal en het percentage van de polymorphe 
nucleaire daalde tot 50-57%. 

Zoodra de pyorrhoea dieper gaat, het einde van den wortel aantast 
en dus de infectie meer insluit verandert het bloed in ongeveer de 
helft der gevallen en stijgt het aantal leucocyten tot 9000-15000 en 
ook het percentage der polymorphe nucleaire tot 69-75°!o. Hetzelfde 
blijft waar natuurlijk voor blinde abcessen. 

Daar er gevallen voorkomen, dat er geen abnormaal bloed aanwezig 
is, of zoo ja, dat het precies tegen bovenstaande regels ingaat, is dus 
dit bloedonderzoek geen positief bewijs. Maar als abnormaal bloed 
aanwezig is, toont het, dat ergens een chronische infectie is, b.v. 
amandelen, tanden, zwerende vinger of teennagel, welke na ver= 
wijdering het bloed weder normaal maakt na korten tijd. Het 
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bloedonderzoek geeft bewijs van het genezen en in bedwang houden der 
infectie, iets, dat anders zeer moeilijk zou zijn. 

Plaatsgebrek verbiedt mij verschillende zeer interessante gevallen 
van endocarditis, sciatica, hevige hoofdpijnen, spierpijnen, kroppijnen, 
gewrichts=rheumatiek, iritis, neuritis en aangezichtsverlamming, die 
allen na bloedonderzoek behandeld werden en volkomen genazen en 
dus de juistheid der theorie bewijzen, uitvoerig te vermelden. Ik moet 
daarvoor naar het oorspronkelijke artikel in de »Dental Review« van 
September 1916 verwijzen. 

Als het bloed normaal is in gevallen van chronische infectie, be: 
teekent dit slechts, dat er perioden zijn, waarin het effect van de 
pathogene bacterien en toxinen zeer gering is. Zij blijven echter altijd 
gevaarlijk. Bovendien kunnen tanden met doode pulpa, zelfs zonder 
blind abces, ernstige ziekten veroorzaken, doordat de gedeelten der 
pulpa, die achtergebleven zijn chronisch infectieus kunnen zijn en 
aanleiding geven tot secundaire infecties. De patiënt is zich niet be- 
wust van den toestand van zijn gebit behalve in gevallen van ver: 
gevorderde pyorrhoea. 

Andere symptomen, behalve de secundaire aandoeningen, kunnen 
zijn verhoogingen van ochtend en namiddag temperatuur, hevige 
geestelijke depressie, gevolgd soms door misselijkheid, dyspnoea met 
scherpen pijn aan den hersenbasis, die naar achteren, boven en voren 
uitstraalt, neurasthenie, plotselinge vermoeidheid van 1/2 tot 11/2  uur 
en droge mond door speekselgebrek. 

Behalve de bovengenoemden hebben nog vele anderen uitstekend 
werk op dit gebied gedaan, en ik wil met name noemen : M o o d y 
en Gi 1 n e r, die in 1914 in hun rapport: »A study of the bacteriology 
of alveolar abscess en infected rootcanals,< het bewijs leverden, dat de 
streptococcus de overheerschende bacterie is in deze infectie ; — en 
H e n r i c i die met R o s e n o w, die later zich aan het beroemde M a y o 
Instituut te Rochester, Minnesota, verbond, belangrijke bacteriologische 
en pathologische onderzoekingen deed. 

Over de behandeling en voorkoming van deze infectiehaarden wil 
ik slechts eenige korte opmerkingen maken. De autoriteiten zijn het 
allen er over eens, dat infectiehaarden grootendeels door reinheid 
vooral van de huid, mond en keel voorkomen kunnen worden. Waar 
noodig verwijdere men de amandelen, de alveolaire abcessen en de 
pyorrhoea. Roentgen photo's ter diagnose zijn daarvoor noodzakelijk. 
Malnutritie en algemeene zwakte, hooge leeftijd etc. kunnen focale 
infectie van de kaak veroorzaken. Lympheklierinfectie moet chirurgisch 
verwijderd worden. Constipatie veroorzaakt verlaagden weerstand en 
moet dus vermeden worden. Geïnfecteerde wonden moeten doeltreffend 
worden behandeld. 
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In het algemeen dus verwijder de oorzaak. Soms is dat echter te 
gevaarlijk en moet vermeden worden met het oog op den toestand 
van den patiënt. Na extractie wordt de secundaire aandoening namelijk 
gewoonlijk erger gedurende een paar dagen, maar verdwijnt dan ge: 
leidelijk en de gezondheid verbetert. Sommige patienten kunnen echter 
die tijdelijke verergering niet doorstaan en hun weerstand moet dus 
eerst opgebouwd worden. 

Bij extractie moet er speciaal op worden gelet, dat de tand niet 
alleen getrokken, maar het geinfecteerde been aan het einde van de 
wortel ook zoolang geschraapt wordt met een curet tot gezond been 
bereikt is, wat door het helderder geluid gemakkelijk geconstateerd kan 
worden. Als men dit niet doet, kan de wond genezen, maar de 
infectiehaard in het been achter blijven en tot recidieve aanleiding 
geven, waarna herbehandeling noodig is. 

Ook moet bedacht worden, dat het einde van den wortel en het 
omliggende beenweefsel slechts gebrekkige circulatie heeft, vergeleken 
met andere lichaamsdeelen ; temeer waar de kaken als eindorganen 
beschouwd moeten worden. Daarom reeds heeft elke irritatie en infectie 
dáár, veel meer kans blijvend te zijn en biedt dus minder gunstige 
gelegenheid voor het lichaam zelf, om den toestand te overkomen, dan 
gelijksoortige aandoeningen in andere lichaamsdeelen. 

Een ononderbroken stroom van tijdschriftartikelen, die zeker niet 
de aandacht der Hollandsche tandartsen ontsnapt kan zijn, heeft de 
overgrooie belangstelling voor dit vraagstuk doen blijken, en men 
kan veilig zeggen, dat de focal infection theorie, met name voorzoover 
het de infectie van tanden en omliggende weefsels betreft, thans 
algemeen door de tandheelkundige en medische stand in Amerika 
wordt aangenomen en als een werkbasis voor consulteerende behan: 
deling, waarin samenwerking noodig is, wordt beschouwd. 

Het is dus hoog tijd, dat de Nederlandsche tandartsen zich van de 
belangrijkheid van dit onderwerp bewust raken en voorzoover noodig 
de medici daar op wijzen. Als het inderdaad toch mogelijk is, en het 
bovenstaande heeft dat dunkt mij wel voldoende bewezen, dat een 
doode pulpa een klein blind abces kan vormen, wat op zijn beurt 
weer één van een paar dozijn ernstige ziekten kan veroorzaken, dan 
is dat van groot belang voor de volksgezondheid. En waar het in 
Holland blijkbaar zoo moeilijk is, voldoende aandacht voor school= 
klinieken en andere sociaal,hygien ische tandheelkundige voorstellen te 
wekken, schijnt het aangewezen eerst de hand in eigen boezem te 
steken, zich van de nieuwe kennis en feiten op de hoogte te brengen 
en daarna met verdubbelden nadruk daarop te wijzen. Hoe vlugger 
dat gebeurt, des te beter voor het publiek, de volkshygiene en den 
tandheelkundigen stand. 


