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IV. Behandeling. 

1. De blootliggende gezonde pulpa. 

De moderne chirurgische wondbehandeling stelt zich primair 
tweeërlei ten doel — het verwijderen van alle necrotische weefsel 
en het verkrijgen van asepsis. Klinisch dient men alle wonden 
als geïnfecteerd te beschouwen. Als de infectie zich niet tot het 
oppervlak heeft bepaald maar tot in de diepte is doorgedrongen 
worden drainage en antiseptica aangewend. 

Een blootliggende gezonde pulpa is inderdaad dus een wond, 
waarvan men dient aan te nemen, dat zij geïnfecteerd is. Dank 
•zij de in een vorig hoofdstuk vermelde moeilijkheden bij de 
behandeling van een geïnfecteerde pulpa wijkt het chirurgisch 

,aspect der operatie geheel af van het normale. Het eerste ver-
°eischte voor eenig ingrijpen is een grondige kennis van de 
anatomische verhoudingen der pulpa. In veel gevallen zou het 
niet-bedoelde blootleggen der pulpa te vermijden zijn geweest. 
Als het gebeurt is de primaire oorzaak gewoonlijk een toeval of 
een atypische vorm der pulpa, maar den ervaren operateur 
gebeuren zulke ongelukjes betrekkelijk zelden. De dichtheid en 
niet de kleur van het in aanmerking komende tandbeen moet 
de gids zijn, die ons bij het excaveeren eener caviteit leidt. Het 
spreekt vanzelf dat de tand altijd door cofferdam geïsoleerd 
wordt. Zorgvuldig onderzoek van de caviteit met een steriele 
sonde en een vergrootglas is onontbeerlijk. 

Sterilisatie der caviteit met een geschikt antisepticum ver-
mindert de kans op een toevallige infectie. Bij blootgelegde 
pulpa is de kans op een gunstig resultaat door conserveerende 
behandeling grooter indien zij gemakkelijk te bereiken is dan bij 
een moeilijk toegankelijke caviteit; in het laatste geval doet de 
operateur goed met onmiddellijk tot devitalisatie over te gaan. 

1) Uit de Dental Cosmos van Juli 1919. 
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Is de pulpa nog bedekt door een beschermend laagje dentine 
dan moet een poging worden gewaagd deze laag te behouden; 
altijd als dit te rechtvaardigen is met het oog op de gestelde 
diagnose der pulpa. Deze gevallen behandelt men zooals in het 
hoofdstuk „Hyperaemie der pulpa" werd uiteengezet. 

Het „overkappen der pulpa" zooals men het procédé noemt 
waarbij men een beschermend medium over de blootgelegde 
pulpa brengt is in betrekkelijken zin, zelfs onder de gunstigste 
condities, een kans-operatie. Desalniettemin kan schrijver dezes 
het niet eens zijn met de meening van enkele zoogenaamde 
autoriteiten, dat het overkappen der pulpa altijd een fout is. 

Dit overkappen werd het eerst toegepast door Leonard 
Koecker in 1826. 

Etiologie. De pulpa kan bloot komen door trauma, b. v. bij 
fractuur van de tand, bij het prepareeren der caviteit enz. of door 
pathologische oorzaken als cariës, erosie, abrasie, scherpe 
zuren enz. Bij de eerste groep van gevallen zal men gewoonlijk 
met een gezonde pulpa te doen hebben terwijl men bij de laatste 
mag aannemen dat zij geïnfecteerd is. De term ,,gedeeltelijk 
blootgelegde pulpa", welke soms wordt gebruikt om aan te 
duiden, dat nog slechts een zéér dun laagje tandbeen de pulpa 
beschermt,, is onjuist omdat de pulpa dan nog niet is bloot-
gelegd. Alle bloot leggen van de pulpa, voorzoover dit in de 
kliniek gebeurt is immers „gedeeltelijk",want in haar geheel 
legt men haar nooit bloot. 

Indicaties voor overkappen van een gezonde blootliggende 
pulpa. De indicaties voor overkappen van een gezonde pulpa, 
dus voor het bedekken van een blootgelegde pulpa met een 
beschermende, aseptische laag, kan men als volgt samenvatten: 

(1) Slechts volkomen gezonde- niet of ternauwernood gelae-
deerde pulpa, zijn voor deze bewerking geschikt. Een gezonde 
blootliggende pulpa is rose van kleur; een ontstoken pulpa toont 
altijd een blauwachtig-rood pulseerend weefsel, dat tracht door 
de beschadigde wand te breken. 

(2) De gezonde pulpae van temporaire of van blijvende 
tanden, welker wortels nog niet volgroeid zijn, bieden voor 
overkapping een goede kans. Pulpa-groei beduidt functioneele 
activiteit, m. a. w. physiologische hyperaemie; derhalve bezit-
ten nog groeiende pulpa's uitgesproken tendenzen naar herstel. 

(3) De pulpa's in tanden van oudere volwassenen en pulpa's, 
die teekenen van degeneratie vertoonen, zijn voor overkappen 
wiet geschikt. De laatsten zijn gewoonlijk bezig te atróphieeren 
en zullen bij de geringste aanleiding sterven. 



538 

(4) Pulpae in 'volgroeide tanden, die bloot komen door 
caries, erosie, abrasie enz., en ook degenen, die worden bloot-
gelegd door een roteerende machine-boor, moet men niet over-
kappen. 

Een blootgelegde pulpa is practisch gesproken altijd geïnfec-
teerd. Aan deze infectie kan de operateur al heel weinig doen 
omdat wij geen middelen te onzer beschikking hebben *die de 
infectie schadeloos maken zonder tegelijk het teere weefsel van 
dit orgaan aan te tasten. In twijfelachtige gevallen is het dan 
ook het veiligst om direct te devitaliseeren. 

Het streng in acht nemen van de volgende regels, zal bij 
pulpa-overkappen de kans op slagen aanzienlijk kunnen 
verhoogen. 

(1) Asepsis van instrumenten en van het operatieveld. 
(2) Zorgvuldige bescherming van de blootgelegde pulpa 

tegen uitdrogen en tegen nieuwe infectie. 
(3) Het aanwenden van een geschikt, aseptisch overkap,- 

pingsmateriaal, zonder de minste druk. 
(4) De plaats der wond gemakkelijk toegankelijk maken. 
Overkappingsmaterialen worden in groote verscheidenheid 

aanbevolen. De belangrijkste zijn: 	 - 
(1) Gebombeerde metalen schijfjes, van platina, goud, 

lood enz. 	 - 
(2) Alle cementen, behalve de ,silicaten, bij voorkeur zink-

oxysulfaat cement. (Fletcher). 
(3) Gutta-percha, vast of opgelost. 
(4) Mengsels van zink-oxyde met thymol, phenol, nagelolie 

(eugenol), jodoform enz. 
(5) Stoffen als kurk, asbest, cofferdam, papier, mica, cellu-

loid, parafine enz., niet of wel in combinatie met een medicament 
en een kleefmiddel. 

(6) Verschillende handelspraeparaten. 
Een materiaal moet om geschikt te zijn voor het overkappen 

der pulpa de volgende eigenschappen bezitten: 
1. Het mag niet irriteeren. 
2. Het moet een slechte warmtegeleider zijn. 
3. Men moet het gemakkelijk en zonder eenigen druk kunnen 

aanbrengen. 
4. Het mag niet kunnen rotten. 
Het rationeele in het proces van pulpa-overkapping bestaat 

in het aanbrengen van een aseptische, indifferente laag over de 
blootgelegde pulpa, waardoor men haar tegen verdere irritatie 
beschermt. Na eenigen tijd zal de pulpa, door het afzetten van 
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secundair dentine de bres in de wand der pulpakamer sluiten. 
Het uitzoeken van een goed overkappingsmateriaal is met het 

oog op de gestelde eischen een betrekkelijk eenvoudige zaak. 
Vele van de aanbevolen stoffen, in het bijzonder de sterke anti-
septica en enkele cementen zijn direct schadelijk. Mengsels van 
formaldehyde, zinkchloride, phenol, creosoot enz., zijn in gecon-
centreerde oplossingen caustica, die onvermijdelijk de pulpa 
zullen dooden. Zelfs de herhaalde aanwending van nagelolie zal 
wellicht de blootliggende pulpa dooden. Men meent nog al eens 
dat een blootliggende pulpa onder een formaldehyd-praeparaat 
of onder zinkoxychloride-cement intact zal blijven. Bij onderzoek 
zal men de pulpae, die met deze stoffen werden behandeld • 
meestentijds gestorven vinden. Het aseptische, necrotische 
weefsel zal gewoonlijk te een of andere tijd tot gangraen 
overgaan. 

Behandeling. Zooals zooeven werd gezegd moet men sterke 
antiseptica ten strengste vermijden; de buitengewoon teere pulpa 
wordt door de meesten van deze stoffen te gemakkelijk belee-
digd. Een watje met een 21/2  procents dichlooramine-T oplos-
sing bevochtigd plaatse men voorzichtig op de wond; dit watje 
dient ter voorkoming. van infectie maar bovendien om uitdrogen 
tegen te gaan. Vergeet men dit, dan zal ter plaatse een niet te 
herstellen ineenschrompeling plaats grijpen. Vervolgens praepa-
reert men de caviteit met steriele handinstrumenten, waarna men 
ze met een steriel watje droogt, maar nooit de warme lucht-
blazer gebruikt. Het overkappingsmateriaal bestaat uit een 
mengsel van twee deelen zinkoxyde en een deel thymol. Een 
beetje hiervan neemt men op een warm, spatelvormig instrument 
en brengt het op de rand van de wond maar niet op de wond 
zelf. Met een warme amalgaamstopper, spreidt men dan het 
materiaal, dat door de warmte plastisch wordt, zeer voorzichtig 
en zonder de minste druk over ,de opening. Wij waarschuwen 
eiken operateur, maar in het bijzonder den beginner, tegen het 
gebruik van te veel overkappingsmateriaal. Men moet juist 
genoeg nemen om de opening en de randen ervan te bedekken. 
Het materiaal wordt bijna onmiddellijk hard. Sommigen geven 
er de voorkeur aan de overkapping aan te brengen op een 
komvormig metalen schijfje. Zulke schijfjes kan men van een 
dental-depot betrekken of men kan ze zelf maken door met 
een bolvormig instrument en een onderlaag van zacht hout een 
kom te polijsten in een dun stukje metaal. Het kapje en het 
tandbeen in de naaste omgeving wordt gesteriliseerd met een 
50 % oplossing van thymol in aceton.' Na gedroogd te hebben 
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bedekt men het geheel met een laagje oxy-phosphaat cement 
van roomachtige consistentie. 

De caviteit kan dan, ter nadere observatie van den tand, met 
gutta-percha of met een ander tijdelijk vulmateriaal . worden 
afgesloten. 

2. Hyperaemie van de tandpulpa. 
Hyperaemie is de aanwezigheid van een abnormaal groote 

hoeveelheid bloed in de pulpa. Zij kan van physiofógischen of 
van pathologischen aard zijn en zich in de geheele pulpa of in 
een deel ervan voordoen. Physiologische hyperaemie beduidt een 
vermeerderde aanvoer van bloed, terwijl pathologisch hyperae-
mie ontstaat door een verminderde afvoer. 

Etiologie. Hyperaemie is de eerste reactie van het weefsel op 
een prikkel. Voor het oogenblik interesseert ons alleen de patho-
logische hyperaemie. Oorzaken waardoor plotselinge tempera-
tuursveranderingen gemakkelijk tot de pulpa kunnen door-
dringen, zooals carieuse defecten, erosie, abrasie enz. spelen 
een belangrijke rol. Wijlen Dr. G. V. Black wees er met nadruk 
op, dat hyperaemie zeer dikwijls ontstaat door de bij het polijs-
ten der vullingen ontwikkelde warmte, hetzij dan door de snel 
draaiende schijfjes, hetzij door het met kracht heen en weer 
trekken van een strook langs de approximale vlakken van de 
tanden. Groote metaalvullingen of inlays in diepe caviteiten 
kunnen eveneens etiologische factoren zijn. Het praepareeren 
van een gezonde tand voor een volle kroon of voor. een mantel-
kroon door het glazuur weg te slijpen terwijl men dan de kroon 
niet een zuur cement over het niet beschermde tandbeen zet, zal 
een zeer ernstige chronische hyperaemie tengevolge hebben. 
Vrij dikwijls kan men electrische schokken constateeren, die 
ontstaan door stroomsluiting tusschen een electropositief 
metaal, een amalgaamvulling b.v. en een electronegatief als een 
gouden kroon b.v. met het speeksel als electroliet. Soms kunnen 
deze schokken aanvallen van heftige pijn veroorzaken. 

Bij strenge kou ziet men vaak gevallen van hyperaemie van 
duisteren idiopatischen aard bij de pulpae der boventanden 
maar zelden bij de ondertanden. Deze zeer acute pijnaanvallen 
zijn secundaire verschijnselen en behooren in het grensgebied van 
de ziekteleer der tanden en hunner omgeving. Aandoeningen der 
vasomotorische zenuwen van de pulpa-bloedvaten of directe 
prikkeling van deze vaten zijn de primaire oorzaken dezer 
hyperaemie. 

Pathologie. Het klinisch beeld van hyperaemie schetst ons de 
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patiënt, die klaagt over een sedert kort ontdekt onaangenaam 
gevoel in de tand, dat zich vooral tegen den morgen het sterkst 
doet bemerken. Warm en nog sterker koud drinken of zelfs 
ingeademde koude lucht veroorzaakt een scherpe pijn. Het is 
mogelijk, dat de tand kort geleden werd gevuld of dat er een 
caviteit bestaat of de een of andere vorm van abrasie van het 
glazuur is te vinden. Bij oudere menschen komen door seniele 
atrophie van de processus alveolaris dikwijls de wortels van in 
het bijzonder de achterste elementen bloot, die dientengevolge 
uiterst gevoelig worden voor temperatuursveranderingen. Over 
acute physiologische hyperaemie spreken wij thans niet; als deze 
door een of andere prikkel wordt opgewekt is ze van korten 
duur en verdwijnt gewoonlijk zoodra de oorzaak verdwijnt. 

Pathologisch is chronische hyperaemie de meest voorkomende 
pulpa-aandoening; zij is de voorloop  er van vrijwel alle acute 
en chronische pulpa-ziekten. De hyperaemische pulpa is, 
behalve bij trauma, altijd bedekt met een meer of minder 
gezonde laag tandbeen. In de latere stadia van caries wordt 
deze laag zacht en kan .men zoo goed als zeker infectie van de 
pulpa verwachten. Chronische irritatie van de pulpa leidt tot 
hernieuwde werkzaamheid der odontoblasten, welke calcium-
zouten gaan afzetten. Tegen het gezonde tandbeen vormt deze 
aangroeiing de transparante laag van Tomes, d. i. een gedeelte-
lijke verkalking van de tandbeen-fibrillen. Bepaalt de afzetting 
zich alleen tot de pulpa zelf dan ontstaat het secundair dentine 
en de odonthelen. Druk door deze afzettingen uitgeoefend kan 
tot chronische irritatie leiden en dikwijls tot complete atrophie 
van de pulpa. Histologisch is hyperaemie te constateeren door 
verwijding van alle bloedvaten. Zoolang de circulatie duurt 
blijft de pulpa leven. De anatomische bouw van de pulpa werkt 
de vorming van een collaterale bloedsomloop niet in de hand; 
als de circulatie dus geheel stopt treedt stase op, die een snelle 
dood tengevolge heeft. 

• Subjectieve symptomen. Als men warm of erger nog koud 
drinken in den mond neemt, of koude lucht langs de tanden gaat 
voelt men een onaangename sensatie, welke tot een heftige 
pijnaanval verergert en 'dan slechts van enkele seconden tot een 
paar minuten duurt. 

Diagnose. De patiënt is altijd in staat om de pijnlijke tand aan 
te wijzen. Mededeeling van wat van te voren is gebeurd kan mèt 
inspectie van het geval de aandacht op een pas gelegde vulling 
vestigen, of op een carieus. defect, de een of andere vorm van 
abrasie of een blootliggen van den wortel. De pulpa ligt niet 
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bloot. Het onderzoek met koud water valt sterk positief uit, 
terwijl verkleuring ván de tand afwezig is, percussie en palpatie 
negatief resultaat hebben en ook . het roentgenogram gewoonlijk 
niets aan het licht brengt. De hyperaemische pulpa toont een 
licht 'verhoogde gevoeligheid voor de inductiestroom. 

Een differentiaal-diagnose tusschen eenvoudige irritatie en 
pathologische hyperaemie kan gemakkelijk worden gesteld. Als 
een pulpa, die duidelijk heeft gereageerd op koud water, volko-
men normaal wordt als de tand weer is omringd door de physio-
logische vloeistoffen van den mond, dan kan men spreken van 
eenvoudige irritabiliteit. "Als daarentegen de pijn of zelfs een 
onaangenaam gevoel nog eenige minuten achterna blijft bestaan 
dan is men gerechtigd het bestaan eener pathologische hyperae-
mie aan te nemen. 

Prognose. In haar beginstadium reageert hyperaemie der 
pulpa gunstig op een conserveerende behandeling. Gewoonlijk 
zal restitutio ad integrum kunnen optreden. 

Behandeling. Het grondbeginsel der hyperaemie-behandeling 
bestaat in het wegnemen van den prikkel, gewoonlijk dus in het 
plaatsen van een slechte geleider tusschen het brandpunt der 
irritatie en hare uitwendige oorzaak. Bij lichte gevallen zal men 
gewoonlijk succes hebben door de caviteit naar behooren te 
praepareeren, deze te steriliseeren met een geconcentreerde 
thymol-aceton oplossing, te vernissen met een snel-drogend lak 
dat als isolator kan dienen en de occlusie met cement te herstel-
len. Deze laatste kan eventueel door een metaalvulling worden 
vervangen. Voor ernstige gevallen is het gebruik van antiseptica 
mogelijk; die met een tijdelijk vulmateriaal in de caviteit worden 
gesloten. Een gutta-percha-praeparaat of een cement van het 
oxy-sulfaat type zijn hiervoor het meest geschikt. Welk antisep-
ticum men neemt is grootendeels een kwestie van smaak. Nagel-
olie, phenolum liq, chloro-phenol, creosote, enz. afzonderlijk of 
gecombineerd, ze zijn allen even doelmatig. Al deze medica-
menten toonen als bijwerking locaal-anaesthetische en sommige 
adstringeerende, eigenschappen. De bestaande pijn die het 
gevolg van irritatie is, verdwijnt automatisch met het wegnemen 
van de oorzaak. Het medicament moet gedurende vier en 
twintig uur in de tand blijven en kan dan, indien noodig, worden 
vernieuwd. Verlangt men een sterker sedativum dan achten wij 
een verzadigde oplossing van chloreton in nagelolie aanbeve-
lenswaardig. 

Men moet medicamenten maar niet zoo eens voor een tijdje 
in een tand sluiten. Gewoonlijk heeft het in ongeveer vier en 
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twintig uur zijn kracht verloren en moet het worden vernieuwd 
als men verdere uitwerking zal kunnen verwachten. Om een 
onaangenaamheid te vermijden zal men goed doen het medica-
ment altijd iets te verwarmen voor men het in de caviteit brengt. 
Als de pulpa tot hare normale levenswijze is teruggekeerd kan 
de caviteit ten slotte worden gesteriliseerd en gevuld op de wijze, 
die wij hierboven aangaven. Bij voorkeur vult men voor een 
voldoende langen tijd eerst alleen met cement, om het geval nog 
te kunnen observeeren. 

Hopelooze gevallen van pulpa-hyperaemie vindt men bij 
tanden, waarvan, door seniele atrophie van den processus 
alveolaris, een groot deel van den wortel voortdurend aan tempe-
ratuursschommelingen en irritatie door voedingsstoffen is bloot- 
gesteld. De palatinale radices der bovenmolaren en ook, maar 
minder vaak, de wortel der ondermolaren vormen hoofdzakelijk 
deze groep. Omdat deze wortels natuurlijk niet door een vulling 
kunnen worden beschermd, is de eenige therapeutische maat-
regel, waarvan iets is te verwachten een behandeling met gecon-
centreerd zilvernitraat. Het zachte weefsel om den te behandelen 
wortel moet worden beschermd met een doekje of met een laag 
vaseline; de wortel zelf wordt met watten en warme lucht 
gedroogd. Een zeer sterke oplossing van zilvernitraat kan 
men krijgen door enkele kristallen op een glazen plaatje fijn te 
wrijven en daaraan een druppel water toe te voegen. Met een 
tot een spateltje gesneden stukje oranjehout wordt het geheele 
gebied ingesmeerd en zoo mogelijk wordt de tandwortel gedu-
rende tien minuten aan, het directe zonlicht blootgesteld; de 
hiervoor niet toegankelijke plaatsen kan men met een mond-
spiegel belichten. Na eenigen tijd ontstaat een intens zwarte 
verkleuring. De behandeling moet, met tusschenruimtenvan één 
dag, een paar maal worden herhaald. Mocht de oplossing bij 
ongeluk in aanraking komen met het zachte weefsel dan bepen-
seele men deze plek onmiddellijk met een sterke keukenzout-
oplossing. Natriumchloride is het chemische tegengif van zilver-
nitraat en zet dit om in het onoplosbare zilverchloride. 

Het wegslijpen van het glazuur van een tand met een levende, 
gezonde pulpa, om de tand te kunnen voorzien van een volle 
kroon of van een mantelkroon, is meestentijds pijnlijk, en dit 
wel als gevolg van een stuwings-hyperaemie der pulpa. Als de 
operateur besluit om de pulpa te behouden, dan moet deze, voor 
men de kroon met cement opzet, worden beschermd tegen de 
irritatie door het zuur. Bij verzuim hiervan kan men er zeker 
van zijn, dat na eenigen tijd de pulpa zal sterven. 
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Een dikke laag zilvernitraat — zoodat een gitzwarte kleur 
wordt verkregen op bovenomschreven manier — met nog een 
laag harde vernis, zal de hyperaemische pulpa terug brengen tot 
haar normalen staat en haar voor verdere irritatie vrijwaren. 

3. Eenvoudige acute pulpitis. 

Etiologie. Acute pulpa-ontsteking ontstaat primair door een 
bacterie-invasie, gewoonlijk een streptomycose van gemengd 
type, welke op haar beurt het gevolg is van bestaande caries. 
Talrijke andere primaire en secundaire omstandigheden echter, 
die in het algemeene hoofdstuk „etiologie der pulpa-ziekten" 
uitvoerig zijn besproken, spelen als etiologische factoren een 
belangrijke rol. 

Klinisch kent men slechts één varieteit, d. w. z. eenvoudige 
acute pulpitis. Naar het etiologisch karakter gebruiken sommige 
klinici bijzondere termen als idiopatische, traumatische; toxische 
pulpitis enz. Men kan te doen hebben met een partieele of met 
een totale pulpitis; de klinische differentiatie tusschen deze 
vormen welke er louter eene is van quantitatieven maar niet 
van qualitatieven aard is te vaag om scherp onderscheiden 
diagnoses te kunnen stellen. Partieele pulpitis is altijd het begin 
van het proces voor de geheele pulpa. 

Klinische pathalogie. Het klinisch beeld van eenvoudige acute 
pulpitis is gewoonlijk gemakkelijk te herkennen uit de beschrij-
ving der pijnen zooals de patiënt deze subjectief weergeeft. 
Meestentijds vindt men een tand met een carieus defect of met 
abrasie in een vergevorderd stadium; de patiënt kan deze tand 
altijd aanwijzen. Bij idiopatische pulpitis wordt het localiseeren 
van de tand in kwestie moeilijker. Behalve in enkele traumatische 
gevallen) ligt de pulpa niet bloot. 

Pathologie. Pathologisch biedt eenvoudige acute pulpitis het 
typisch beeld van eer' acute ontsteking; hij is altijd het gevolg 
van een verwaarloosde stuwings-hyperaemie en wordt primair 
veroorzaakt door een bacterieninvasie. Men moet echter in het 
oog houden, dat een ontsteking ook veroorzaakt kan worden door 
een zuiver mechanische prikkel (odonthelen), door een thermi-
sche (snel draaiende schijfjes) of door een chemische (arseni-
cum), zonder infectie, en dat daar dus een aseptische ontsteking 
niet vorming van aseptische pus zal ontstaan. De gewone 
verschijnselen, die gedurende een ontstekingsproces achtereen-
volgens in gewoon zacht weefsel zijn te constateeren, moeten 
zich natuurlijk ook bij een ontstoken pulpa voordoen. Met dit 
belangrijke onderscheid evenwel: in de latere stadia onttrekken, 
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met uitzondering van de pijn, de hoofdsymptomen van ontsteking 
zich aan ons waarnemingsvermogen. Men mag niet vergeten, dat 
een pulpa ziek kan worden of zelfs kan sterven zonder in het 
minst gevoelig te worden. Atrophie van de pulpa, wat geen 
ontstekingsproces is, veroorzaakt dikwijls dergelijke verande-
ringen. 

In zeer enkele gevallen kan een pulpa sterven als gevolg 
van een algemeene ziekte als b.v. leukemie, zonder dat zij 
eenige pijn veroorzaakt. Sclerotische zenuwdegeneratie zooals 
deze zich voordoet bij locomotor ataxia heeft soms een volledige 
anaesthesie van de pulpa met daaraan sluitende pijnlooze 
ontsteking en dood tengevolge. Deze aandoeningen worden 
besproken onder het hoofd „Secundaire pulpitis." 

In de eerste stadia van acute ontsteking wordt slechts het 
deel der pulpa aangetast, dat zich tegenover het centrum der 
irritatie bevindt. Dientengevolge heeft men in het begin te maken 
met een partieele pulpitis. Al naar de hevigheid der irritatie 
breidt de ontsteking zich met snelheid uit, en een totale pulpitis 
met zijne talrijke pathologische veranderingen volgt dus ook in 
tijdsorde op het intense acute proces en leidt ten slotte tot de 
dood der pulpa. 

Acute pulpitis eindigt zelden met herstel; meestentijds zal 
verettering of gangraen het slot zijn. Wordt hierdoor het peri-
apicale weefsel ook in het proces betrokken, dan kan men nog 
een lange keten van secundaire aandoeningen tegemoet zien. 

Diagnose. De door patiënt aangewezen pijnlijke tand, ver-
toont gewoonlijk een carieus of een traumatisch defect. Na het 
verwijderen van spijsresten enz. uit de komvormige caviteit, 
bespeurt men een laag verkleurd én min of meer ontkalkt 
dentine, welke laag gewoonlijk een pulpa-hoorn bedekt. De hier-
over licht bewogen sonde wordt niet gevoeld. Druk op de ont-
kalkte pulpa-wand veroorzaakt prompt pijn. Koud water lokt 
een aanval uit van heftige pijn. Percussie is, in de eerste stadia 
der ontsteking negatief; als later bij totale pulpitis de infectie 
ook het periapicale weefsel heeft bereikt, reageert de tand 
pijnlijk op bekloppen met een stalen instrument. Doorlichting en 
röntgenogram zijn negatief. Op de faradische stroom reageert 
de tand ver beneden de normale irritatie-grens van den patiënt. 
Hoe ernstiger de ontsteking is, des te minder stroom zal men 
noodig hebben. 

Een correcte diagnose van idiopathische pulpitis is gewoon-
lijk uiterst moeilijk te stellen. Veelal toont de tand uitwendig 
geen duidelijke aanwijzing, ofschoon het groeien van de eigen- 
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lijke oorzaak dezer pulpitiden, van het dentikel dus, door 
mechanische oorzaken en vooral door vergevorderde abrasie 
zeer in de hand wordt gewerkt. Een röntgenfoto toont soms de 
odonthelen, die, zooals wij zeiden steeds aanwezig zijn; hiermee 
is de differentiatie gegeven met idiopathische pulpitis veroor-
zaakt door cement-hyperplasie (exostose) van de tand in kwes-
atie. Het karakter der pijn beschrijft de patiënt als hevig, acuut, 
kloppend en snijdend, uitstralend; gedurende een aanval, die 
twee à drie minuten duurt kleurt zich de betrokken zijde van 
het gelaat. In het algemeen lijkt de pijn veel op gezichtsneuralgie. 
Pathologisch gezien is idiopatische pulpitis een type van werke-
lijke neuritis der tandpulpa. Men beweert,-  dat het bestaan van 
idiopatische pulpitis kan worden aangenomen, als een tand 
gedurende een pijn-interval heftig op percussie reageert, en deze 
overgevoeligheid voorbijgaat zoodra de aanval zelf is afgeloo-
pen. Pathognomisch wordt hij door odontheelen aangeduid; op 
een röntgenfoto zijn deze echter niet altijd te vinden. 

Bij traumatische pulpitis zal de pulpa meestentijds bloot 
liggen; het rhytmisch pulseeren en de blauwroode kleur zijn de 
waarneembare pathognomische teekenen van acute ontsteking. 
Als men met een scherp instrument in de pulpa prikt komen 
enkele druppels donker veneus bloed uit de wond te voorschijn 
en is de pijn aanmerkelijk verlicht. 

Het snelle reageeren op de faradische stroom, en den pijn, 
die koud water veroorzaakt onderscheiden eenvoudige acute 
pulpitis diagnostisch van andere vormen. 

Prognose. Waar zich een werkelijke eenvoudige acute pulpitis 
heeft ontwikkeld is voor behoud van de pulpa weinig kans. De 
typische anatomische bouw en andere eigenaardigheden van het 
weefsel zijn, zooals in .de vorige bladzijden werd uiteengezet, 
niet gunstig voor herstel van het zieke weefsel. De voorwaarden, 
waaronder een poging tot behoud gerechtvaardigd zou mogen 
heeten zijn kortweg slechts gevallen, waarin de acute pulpitis 
nog in zijn eerste stadium is en de pulpa verkeert in een staat 
van physiologische hyperaemic, m. a. w. een jong groeiend 
exemplaar is. Bij idiopathische en traumatische pulpitis is 
devitaliseeren altijd aangewezen. 

Behandeling. Het persoonlijk inzicht van den operateur heeft 
sterken invloed op het stellen der indicaties tot een poging om 
de pulpa te _ behouden of haar te vernietigen. Daarom is hier-
voor een afzonderlijke bespreking gewenscht. In beide gevallen 
echter is het begin der behandeling gelijk; men legt n.l. den 
tand onder cofferdam, excaveert de caviteit, steriliseert en 
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sluit voor vier en twintig uur een antisepticum in, wat zoo noodig 
kan worden herhaald. Als men verwacht, dat de pulpa zich zal 
herstellen, is het verdere procédé hetzelfde als bij „Behandeling 
der hyperaemische pulpa" werd aangegeven, dus men vernist de 
caviteit, legt een laagje zinkoxysulfaatcement over de aangetaste 
pulpa-wand en sluit eindelijk af met cement ter verdere obser-
vatie. Als de pulpa moet worj len gedood volgt men aanvankelijk 
eveneens bovenstaande behandeling, (die nooit achterwege mag 
blijven) en gaat dan over tot de eigenlijke chirurgische of 
medicamenteuse behandeling, waarmee locaal anaesthesie 
gepaard moet gaan of arsenicum moet worden ingesloten. Beide 
methoden bespreken wij alsnog in het hoofdstuk „Devitalisatie 
van de pulpa." Over het verwijderen van de pulpa bij idiopathi-
sche pulpitis behoeft niet verder te worden gesproken; de wijze 
van doen is precies dezelfde als hierboven werd geschetst. 

(Wordt vervolgd.) 	 B. R. B. 


