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1. Die interokklusale Gelenkbahnmessung nach der Methode von 
Christensen in Verbindung mit dem Artikulator von Hanau, von. 
W. Holzmann, Zürich. 

Hanau, een Amerikaansch ingenieur, hart in 1920 gehoord van 
de uiteenloopende theorieën der tandartsen over het articulatie-
probleem en besloot toen van uit ingenieursstandpunt, gebruik 
makend van de door tandartsen gevonden feiten, een oplossing 
van het vraagstuk te vinden. Hij maakte er attent op dat volko-
men zuivere kauwbewegingen in een articulator te produceeren 
onmogelijk is, omdat de articulator een stijf, onveranderlijk sys-
teem voorstelt, terwijl het natuurlijk kauwapparaat een elastisch. 
systeem is. Bij het kauwen wordt de prothese op de slijmvliezen. 
gedrukt, die min of meer meegeven. Al naar gelang de kauw-
druk meer op het front of op het achtergedeelte der prothese 
werkt, zal de druk der betrokken slijmvliezen varieeren en tot 
gevolg hebben dat de prothese een eigenaardige schommelende 
beweging verkrijgt, die Hanau vergelijkt met de bewegingen van. 
een schommelstoel. Bij deze veerende beweging der slijmvliezen. 
komt nog de elastische beweging in het kaakgewricht zelf, ver-
oorzaakt door den meniscus. Deze gezamentlijke elasticiteit van 
slijmvliezen en meniscus vat Hanau samen onder het begrip 
„Resilenz". Hanau hecht groote waarde aan deze Resilenz en. 
eischt daarom dat bij het maken van een prothese met deze fac-
tor rekening zal worden gehouden. Dat doen we in de eerste 
plaats door te zorgen dat de kauwdruk zoo gelijkmatig mogelijk. 
wordt verdeeld en daarvoor niet schromen, indien noodig, de 
kaken eerst door chirurgisch ingrijpen zoodanig te veranderen, 
dat een gelijkmatige druk werkelijk mogelijk is. In de tweede 
plaats moet afdruk genomen worden volgens de Greene methode, 
omdat deze methode waarborg geeft, dat de prothese bij het 
kauwen niet slechts op de harde deelen van de kaken komt te 
rusten, maar dat ook de weekei e deelen belast worden. 

Hanau behoort tot de auteurs, die het kaakgewricht aanspra-
kelijk stellen voor de articuleerende bewegingen van de onder- 



217 

kaak. In zijn systeem past dus een registratie van de kaakbewe-
gingen en een overbrengen van deze in den articulator. De kaak-
bewegingen kunnen we bepalen extra-oraal en intra-oraal. De 
eerste manier volgt . Gysi, zooals bekend door middel van een 
gezichtsboog, wier potloodeindjes de baan van de condylus af-
teekenen op een karton. De tweede manier kan men doen a la 
Luce of à la Christensen. Luce bevestigde in de bovenbeetscha-
blone op de plaats der snijtanden en op die der le molaren meta-
len knopjes. Op de overeenkomstige plaats der onderbeetscha-
blone werd de „kerr" of was week gemaakt. Laat men nu den pa-
tiënt den mond sluiten en de voorwaartsche en zijwaartsche be-
wegingen uitvoeren dan graven de metalen knopjes bepaalde 
-banen in de weeke massa. Na hard worden in den articulator ge-
plaatst werden deze geregistreerde banen gereproduceerd in 
nappen van het onderdeel, die met week amalgaam of met kerr 
massa gevuld waren. Aldus werd het bovendeel gedwongen de 
banen te doorloopen, die de nappen van het onderdeel aangaven. 

De methode van Christensen is als volgt: Eerst wordt de cen-
trale beet bepaald. Wil men ervan overtuigd zijn, dat hierbij geen. 
fouten insluipen, dan doe men dat op de wijze door Gysi aan-. 
gegeven en plaatst in de boven-schablone een veerende stift in. 
de mediaanlijn. Deze stift krast op de onderbeetpiaat bij de zij-
delingsche beweging een V-vormige figuur met de opening naar 
binnen en bij de voorwaartsche bewegingen een rechte lijn, die 
de V midden doordeelt. De juiste stand voor de centrale beet is 
verkregen als de stift rust op de voorste punt van de rechte lijn 
op het snijpunt der V vormige figuur. Heeft men dit bereikt, dan 
worden de modellen :in dien stand in den articulator ingegipst. 
Daarna worden de beetpiaten opnieuw in den mond gezet en 
den patiënt verzocht de onderkaak naar voren te verschuiven. 
Door den heflenden stand van het tuberculum articulare zal de 
onderkaak in de buurt der molaren zakken en ontstaat tusschen 
onder- en bovenbeetplaat een wigvormige open ruimte, die bij 
de molaren het grootst is en in de richting der snijtanden steeds 
kleiner wordt. Het verschijnsel dezer wigvormige spleet is be-
kend onder den naam van het „phenomeen van Christensen". Legt 
men op de onderkaak van af de plaats der I e praemolaar tot de 
2e molaar een rolletje weeke was of kerr en sluit de patiënt 
daarna den mond in voorwaartsche stelling van den onderkaak, 
dan wordt het Christensche phenomeen geheel gevuld door deze 
weeke was of kerr. Na afkoeling is het mogelijk de beetplaten 
met de modellen in dezen stand samen te stellen en in den arti-
culator vast teleggen. Nu is hiermede nog maar alleen de voor- 



218 

waarsche baan bepaald. De articulator van Hanau is zoodanig 
gebouwd dat de binnenwaartsche baan van den condylus (de 
zoogenaamde Bennettbeweging) eveneens geregistreerd moet 

worden. Men moet derhalve het phenomeen van Christensen (op 
dezelfde wijze als bij de voorwaartsche beweging) bepalen voor 
de zijwaartsche beweging naar links en voor de zijwaartsche be-
weging naar rechts. Bij deze zoogenaamde interocclusale ge-
wrichtsbaanbepaling moet men dus in het geheel 4 X beet bepa-
len en wel 1 e. de centrale beet, 2e. de beet bij voorwaartschen 
onderkaakstand, 3e. de beet bij zijwaartsche beweging naar links 

en 4e. bij zijwaartsche beweging naar rechts. Gaf nu al die ge-
weldige moeite een ongeëvenaard resultaat, dan zou men daar 
gaarne mee accoord kunnen gaan, maar het is de verdienste van 
Holzmann in zijn artikel te hebben aangetoond, dat de werkwijze 
bij al zijn gecompliceerdheid vreeselijk onnauwkeurig is. 

Merkwaardig is het te vernemen dat Hanau bij zijn registra-
ties tot de ervaring komt dat de condylusbaan in zijn articulator 
negatief wordt. We weten dat de condylusbaan bij den mensch 
van boven-achter naar beneden-voor loopt en met de „Kaue-
bene" een zekeren hoek maakt. Is deze hoek 0°, dan beteekent 
dit, dat de baan evenwijdig loopt met de „Kauebene", maar loopt 
deze baan aan de voorzijde nog meer naar boven dan noemen 
we haar negatief. Hanau zelf weet ook heel goed dat een nega-
tieve baan anatomisch niet voorkomt, maar hij herinnert er aan, 
dat de articulator niet nauwkeurig gelijke bewegingen als de 
kauwbewegingen van een patiënt kan uitvoeren, maar aequiva-
lente, d. w. z. zulke bewegingen als plaats vinden bij de pro-

-these onder kauwdruk. De negatieve condylusbaan is volgens 
Hanau het produkt van de . anatomische gewrichtsbaan en van 
de „Resilenz", want volgens hem is bij de extra-orale meting de 
kauwdruk uitgeschakeld; de interocclusale daarentegen ge-
schiedt onder kauwdruk, omdat de patiënt verplicht wordt op het 
weeke kerr-rolletje te bijten — Holzmann kreeg vaak bij denzelf-
den patiënt een verschil van 55° al naar hij de gewrichtsbaan in-
terocclusaal dan wel extra-oraal bepaalde. Het doel van zijn 
arbeid is geweest te onderzoeken hoe de negatieve baan te ver-
klaren is en verder of negatief ingeslepen gebitten evenzoo goed 
functionneeren als die, welke na extra-oraal gemeten gewrichts-
baan ingeslepen worden. 

Holzmann deed nu de volgende proef. Volgens de extra-orale 
methode van Gysi werd bij een patient de condylusbaan bepaald. 
Daarna liet hij den patiënt krachtig bijten op smalle reepjes kar-
ton van verschillende dikte, zoowel in de molaarstreek als in de 
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buurt der snijtanden en in geen enkel geval was er een afwijking 
te constateeren van de aanvankelijke geregistreerde baan, waar-
uit dus blijkt dat de Resilenz van de meniscus niet als één der 
oorzaken mag aangezien worden bij het ontstaan van een nega-
tieve baan in den articulator. 

Holzmann zet zijn proeven verder voort op een phantoom, 
waarbij hij de omstandigheden van den mond zoo nauwkeurig mo-
gelijk imiteert en ook met de'„resilenz” rekening houdt. Met dit 
„Resilenz-Phantom" wordt de helling van de condylusbaan. op 
interocclusale manier geregistreerd en nu blijkt dat de negatieve 
helling moet tot stand komen, wanneer de kerr (van het regis-
treer-rolletje) grooteren weerstand biedt aan de veerkracht der 
mucosa in de buurt der snijtanden dan in die der molaren; dit 
heeft plaats wanneer de kerr bij de snijtanden harder of de veer-
kracht minder is, dan bij de molaren, m. a. w., wanneer de kerr 
aan het vooreinde harder is dan van achteren en wanneer de 
elastische weerstand der mucosa van voren kleiner is dan van 
achteren, d. w. z. als de „Resilenz" van voren zeer groot is. 

De op interocclusale manier bepaalde condylusbaan is der-
halve een product van. de anatomische gewrichtsbaan, van de 
,,Resilenz" der mucosa en van de samendrukbaarheid van het 
beetmateriaal. De schrijver beschouwt deze interocclusale ma-
nier als absoluut waardeloos, daar ze van het toeval o.a. van de 
meerdere of mindere weekheid der kerr-massa afhankelijk is. Om 
de deugdelijkheid der prothesen, die volgens Hanau's systeem 
gemaakt waren, te onderzoeken, werden voor verschillende 
patiënten een Gysi-gebit en een. Hanau-gebit gemaakt. Den noo-
digen tijd werd eiken patiënt gegeven om zich met ieder der ge-
bitten vertrouwd te maken. Zonder uitzondering voldeden alle 
Gysi-gebitten en zonder uitzondering klaagden de patiënten over 
de Hanau-gebitten en wel dat de stukken niet in den mond bleven 
zitten, een klacht die door Holzmann theoretisch bewezen wordt. 
Na alles is duidelijk dat Holzmann de methode van Hanau ver- 
oordeelt. Jammer dat de schrijver geen proeven gedaan heeft 
om gebitten te maken in den Hanau-articulator met toepassing 
van de extra-orale condylusbaanbepaling, want al is Hanau's 
methode niet verkieselijk, daarom kan de articulator nog wel 
heel goed zijn. 

WILLEMSE. 
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Amalgaam en hoe het te verwerken. (Amalgam, its working 
peculiarities and its operating demands, by William Har-
p  e r. Journal of the American Dental Association). 

Een ervaring van 17 jaar met het experimenteel onderzoek 
door middel van samengeperste lucht, heeft afdoende aange-
toond, dat . meer dan 90 procent van onze amalgaamvullingen 
„lekken" zoodra zij aan inwendigen druk worden blootgesteld,. 
zegt de schrijver. Meer dan 40 % van deze proef-vullingen ver-
toonen gebreken, welke met het bloote oog waarneembaar zijn. 
Het feit dat deze lekken bijna steeds onmiddellijk optreden is. 
het positieve bewijs, dat deze gebreken het gevolg zijn van fou-
ten in -de verwerking en niet van krimping of uitzetting. 

Bij zijn clinische demonstraties van deze feiten heeft de schrij-
ver een betrouwbare, practische en succesvolle Amalgaam-tech-
niek aan de hand gedaan, waarmede het mogelijk is de 90 % 
mislukkingen bijna geheel in niet-lekkende vullingen (onder een. 
druk van 5 of meer pond) te veranderen, waarbij tevens de weer-
stand tegen breuk en vervorming een belangrijk verhoogd ge-
middelde vertoont. 

Deze buitengewone verbetering in de resultaten, welke bij de 
toepassing van een correcte werkwijze te verkrijgen zijn, ver-
eischt noch extra tijd, noch meer vaardigheid dan de gemiddelde 
practicus bezit. Het eenige wat verlangd wordt is een goed 
begrip van de voorwaarden waaraan moet worden voldaan. 

De drie belangrijkste details van het amalgaamproces zijn 
tevens degene, welke het meest verwaarloosd worden, n.l. de 
wijze van mengen en de daarvoor benoodigde tijd, de aard van 
de plasticiteit, de druk bij het vullen en de wijze waarop deze 
moet worden aangewend. Voor goed amalgaam-werk is noodig 
een zuivere legeering, een zorgvuldig bereid amalgaam en een 
correcte amalgaam-techniek. 

Het gebruik van een eerste klas legeering van juiste verhou-
ding is nog geen waarborg voor een goed amalgaam. De tand-
heelkundige legeeringen worden voor ons gemaakt, doch amal-
gaam maken wij zelf en de sterkte en duurzaamheid van het 
hardgeworden amalgaam en de hoedanigheid van de vulling zijn 
evenredig aan de zorg en vaardigheid door den tandarts er aan 
besteed. 

Wat de verhouding der beide bestanddeelen betreft, deze be-
hoeft niet nauwkeurig te zijn, doch kwik dient steeds in merk-
bare overmaat aanwezig te zijn. Er is geen bezwaar om met een 

'ruime hoeveelheid kwik het mengen te beginnen, doch een tekort 
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aan kwik is daarentegen de oorzaak van veel mislukkingen. 
Alle gevaarlijke krimping en uitzetting van de gelegde vulling 

is het gevolg van onvolledige amalgamatie. Deze werking kan 
worden voorkomen door volledige menging in de mortier. 

Het mengen in de mortier schijnt te bestaan in een oplossing 
en chemische reactie van kwik met de legeering, hoofdzakelijk 
AgaSn, waarbij de verbinding Ag3Hg4 gevormd wordt, benevens 
tin . en de overmaat kwik. Het krimpen treedt op tijdens de vor-
ming van de oplossing en de chemische reactie (het mengen), 
gevolgd door uitzetting zoodra de kristallisatie (het hard wor-
gen) de overhand krijgt. Deze werkingen treden steeds op en 

zijn het gevolg van physische veranderingen •die bij het men-
gen en hardworden van amalgaam voorkomen. 

Wanneer de amalgamatie tijdens het mengen in de mortier 
voldoende heeft plaats gehad, kan er praktisch in de voltooide 
vulling geen werking meer optreden door diffusie. Zoo er geen 
secundaire amalgamatie door diffusie ontstaat, hebben wij ook 
geen secundaire krimping en uitzetting in de voltooide vulling. 
Koperamalgaamvullingen krimpen niet en zetten niet uit; in de 
zorgvuldige amalgamatie bij de bereiding van koperamalgaam 
door de fabrikanten vindt dit zijn verklaring. 

Het mengen moet geschieden •door vlug te wrijven in een licht 
gematteerde glazen mortier, gedurende minstens twee of drie 
minuten, voor kleine vullingen -twee, voor groote hoeveelheden 
drie minuten. 

Bij ongeveer juiste verhouding en een nauwkeurige mengtijd 
kunnen wij zeker zijn van een volledig en bruikbaar plastisch 
mengsel. 

De eenige betrouwbare gids bij het mengen is de regeling van 
den tijd, weshalve schr. het gebruik van een eier-wekker aan-
raadt. 

Volledige amalgamatie is dus de eerste van de beide manipu-
laties waarvan het vermijden van krimping of uitzetting van de 
gereede vulling afhankelijk is. 

Verder is onvoldoende plasticiteit de rots waarop 60 	80 
van onze amalgaamvullingen schipbreuk lijden. Snel hardende 
amalgamen laten niet voldoende tijd voor grondig stoppen in 
proximo-occlusale caviteiten en voor uitgebreide contourvullin-
gen tenzij het plastische stadium wordt verlengd door het amal-
gaam extra week aan te maken en de overmaat van kwik eerst 
te verwijderen, nadat de vulling geheel gestopt en volledig op-

,gebouwd. is. Langzaam hardende amalgamen bieden ruimschoots 
tijd zonder extra plasticiteit Doch „kraken°' moet steeds bij alle 
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amalgamen vermeden worden tot aan en tijdens het gewone 
stoppen behalve bij kleine en eenvoudige caviteiten. 

Bruikbare plasticiteit en geschikte 1) plasticiteit moeten on-
derscheiden worden als afzonderlijke en verschillende toestan- 
den. Een bruikbare kneedbaarheid ontstaat in ongeveer een. 
minuut, geschikte plasticiteit vereischt minstens twee of drie 
minuten voor het mengen. 

Een gewoon mengsel van een snel hardende legeering blijft: 
bruikbaar plastisch gedurende vijf tot acht minuten; het blijft 
geschikt plastisch slechts twee of drie minuten, en bij een mid- 
delmatig groote of groote proximo-occlusale caviteit is twee tot: 
drie minuten onvoldoende om zorgvuldig te stoppen. Om dezen 
te korten tijd voor het stoppen te verlengen moet snelhardend 
amalgaam beslist week aangemengd worden, waarbij de over-
maat van kwik behouden wordt totdat de vulling voldoende op--
gebouwd is, hierna wordt het vlug door stevigen druk verwij-
derd. 

Wij kunnen vullingen van zuiveren vorm opbouwen met bruik-
bare plasticiteit, doch wij hebben geschikte kneedbaarheid noo 
dig om een niet-lekkende vulling te leggen. Adaptabele plastici- 
teit (d. w. z. maximum kneedbaarheid waarbij de massa in haar 
geheel te verwerken blijft) is de eerste en verreweg de voor-
naamste werkmethode, noodzakelijk voor een volledige adap-
tatie. Indien dit verwaarloosd wordt, falen alle andere manipu-
laties. 

Het kloppen is in uitwerking en - doel gelijk aan het schudden: 
van een plastische massa. Geklopt amalgaam behoudt zijn plas-
ticiteit, terwijl wij het in de hoeken en tegen de caviteitswanden: 
aanwerken als een laag van gelijke dikte en vrij van lucht-
blaasjes. Wanneer dit bewerkstelligd is behoeft het alleen nog 
gecomprimeerd te worden om het overtollige kwik uit te persen 
en om het amalgaam onder gesloten druk met de caviteitwanden. 
in contact te brengen, op welk oogenblik het materiaal onmid-
dellijk hard wordt en uitkristalliseert. 

Sommige amalgaamwerkers stoppen amalgaam onder vol 
doende krachtsaanwending om van aansluiting onder druk ver-
zekerd te zijn en toch is een zwakke, lekkende en onstabiele vul-
ling het resultaat. Amalgaamvullingen worden alleen sterk en. 
stabiel gemaakt door de operatieve détails van volledige amal- 
gamatie en krachtig en regelmatig stoppen, voldoende om het 
ongebonden tin en de overmaat kwik te verwijderen. 
1) De schrijver onderscheidt „workable" en ,,adaptable" plasticity. Met dit laatste• 

adjectief wordt bedoeld de toestand waarin het materiaal zich onder druk in zijn 
geheel aan de caviteitswanden aanpast. (Ref.) 
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Om een vulling in zijn geheel perfect en sterk te leggen moet 
zij met steeds gelijken druk gestopt worden. Dit i'ordt het beste 
bereikt door de stopper regelmatig van het centrum van de vul-
ling naar de caviteitswanden te laten „stappen". Onregelmatig 
stoppen maakt de vulling zwak en plaatselijk ondeugdelijk en 
geeft aanleiding tot het ontstaan van kwikophoopingen. Door 
met regelmatigen druk te stoppen wordt de vulling gelijkelijk 
gecondenseerd en het overtollige kwik in één richting buiten-
waarts in beweging gehouden, waar het steeds aan de opper-
vlakte kan treden en verwijderd worden. 

De . grondige verwijdering van tin en overtollige kwik door 
zorgvuldig, regelmatig en krachtig stoppen is dus de tweede en 
laatste manipulatie om krimping en expansie in de voltooide 
vulling te voorkomen. 

Het stoppen dient te geschieden met een middelmatige of 
groote stopper, gehanteerd met alle kracht van de pengreep, te 
beginnen in het midden van de vulling en voortgaande met iets 
minder dan de doorsnede in één richting in steeds wijderen cir-
kel tot de wanden van de caviteit bereikt zijn, waarbij het over-
tollige kwik wegge' chraapt wordt zoodra het zich ophoopt. Het 
regelmatige stoppen van elk nieuw stukje amalgaam moet prak-
tisch voltooid zijn voordat het begint te kraken. Van elke nieuwe 
hoeveelheid wordt het laatste gedeelte gewigd tusschen den 
wand en het eerste, waarna het noodzakelijk is om de stopper 
langs de wanden te laten stappen. 

De schr. geeft de voorkeur aan ronde of zwak ovale stop-
pers. Bij het stoppen tegen de caviteitswanden blijven kleine 
driehoekige ruimten telkens over, waar het kwik zich ophoopt en 
daarom is het noodig met kleinere stoppers (1 à 1,5 mM). rond-
gaande, deze plaatsen te condenseeren om het overtollige kwik 
daaruit te verdrijven en het amalgaam zoo volledig mogelijk aan 
te drukken. Als de vulling haar voltooiing nadert kan het kwik 
met kracht uitgeperst worden tot het punt waarop de massa 
zich nog verwerken laat. Ten slotte wordt de caviteit gevuld met 
iets te veel over alle randen, waarna de vulling zorgvuldig ge-
condenseerd wordt om het hardworden te versnellen en het amal- 
gaam in den vorm te doen blijven waarin het is opgebouwd. 

Op grond van schr.'s onderzoekingen is hij tot de slomsom ge-
komen, dat tin alleen aansprakelijk te stellen is -voor de vorm-
verandering onder druk (flow). Het geneesmiddel is te vinden 
in het aanwenden van regelmatigen en krachtigen druk, ten-
einde het ongebonden tin zoo goed mogelijk uit te persen. Hoe 
meer de voltooide vulling uitsluitend uit de verbinding Ag3Hg4. 
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bestaat, des te sterker en stabieler zal zij zijn. Tin in amalgaam 
dient voor drie doeleinden: ten eerste vergemakkelijkt het de 
amalgamatie, tweedens smeert het het amalgaam zoodanig dat 
de deeltjes over elkander bewegen zonder dat de massa in haar 
geheel wegglijdt; en ten derde vertraagt het het hardworden. 
Hoe vollediger het, na deze diensten verricht te hebbene verwij-
derd wordt, des te sterker en stabieler zal de vulling zijn. Ko-
peramalgaam „vloeit" niet, vermoedelijk omdat het geen tin 
bevat. 

Een van de details, die het moeilijkst is uit te voeren, is vol-
doende druk (in de pengreep) bij het stoppen. De schr, raadt 
aan de kracht die daarvoor noodig is, te ontwikkelen. De. meeste 
practici schieten daarin te kort. 40 % stopt met een druk van 7 
pond. Dit is onvoldoende om het ongebonden tin en overtollige 
kwik te verwijderen en om contact onder druk met de caviteit-
wanden te verkrijgen. Negen tot 15 pond is daarvoor minstens 
noodig. Ten slotte raadt de schr. een stel van drie stoppers aan: 
dubbel gebogen, glad, vlak resp. 3, 2 en 1-1,5 mM. 	B. 

Chlooraethyl voor pijnlooze caviteitprepqaptie (Kavitätenprä-
paration bei lokaler Chloraethyl-Anaestheffe. G ö s t a En C-
kellindeZ.R. No. 51). 

Gebaseerd op het principe der geleidelijke afkoeling zooals bij 
het Gazotherme-apparaat, gebruikt de schrijfster de gewone 
tuben met momentsluiting, als volgt: 

;,De tandhals en de caviteiten zijn de plaatsen van de groot-
te gevoeligheid en worden daarom_ aanvankelijk vermeden en 

de eerste afkoeling geconcentreerd op het incisale derde ge-
deelte. Daartoe wordt vestibulair en oraal een schijfje watten 
over den kauwrand gelegd, wat de eerste druppel — natuurlijk 
van nabij uit de tube gedruppeld — opvangt. Nadat deze eerste 
druppel verdampt is volgt de tweede, de derde enz. vanuit steeds 
grooter afstand (om onderweg meer af te koelen). Zoodra het 
watje voldoende met rijp bedekt is, wordt het weggenomen en 
nu mag de straal op steeds grooter afstand den tand recht-
streeks treffen, tot de papillen wit worden, waaruit blijkt, dat de 
temperatuur in het halsgedeelte tot onder-  0 gedaald is. Nu kan 
men met boren beginnen en meestentijds ook gereed komen. 
Moet dit langer dan gewoon duren, dan onderbreekt men het 
boren om de afkoeling te vernieuwen. De indicatie is precies de-
zelfdeals voor het toestel van Fabret, alleen gaat van het buisje 
niet zooveel suggestieve kracht als „Dekorationsstück" uit, 
voégt de schr: er ondeugend bij. 	 B. 
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Vreemde lichamen in den gland. submaxillaris. Een geval, me-
degedeeld in de vergadering van de Ned. keel-, neus-, oorheel-
kundige Vereeniging, door H. J. L. S t r u y k e n. (Verslag Ned. 
Tijdschrift v. Geneesk. 1 Jan. '27). 

Bij een landbouwer ontstondonder aanmerkelijke temp. ver-
hooging een phlegmone van den mondbodem met ernstige 

spreek-, slik- en ademhalingsbezwaren. Reeds geruimen tijd had 
patiënt een pijnlijke zwelling onder de kin bemerkt. 

Na ruime insnijding van den mondbodem, waarbij een groote 
hoeveelheid stinkende etter ontlast werd, verbeterden de ontste-
king en de algemeene infiltratie spoedig, doch er bleef een pijn-
lijke zwelling van den linker gland. submaxillaris achter. De 
ductus Warthonianus was slechts over een lengte van 1 c.M. te 
sondeeren. Een speekselsteen kon op het gevoel niet worden 
.aangetoond. 

De klier werd weggenomen en bleek sterk hypertrophisch, ter-
wijl ook de afvoergang verdikt en zonder open ruimte was. Bij 
insnijding van de klier werd midden in het klierweefsel een kleine 
verweekte holte gevonden, waarin een kafje met baardharen van 
een of andere graminee. Vermoedelijk is dus dit kafje jaren ge-
leden den ductus Whart. binnengedrongen en is door de bekende 
beweging van de baardharen bij het kauwen en spreken steeds 
verder geschoven in de klier zelve, waar het wel matige reactie 
te voorschijn riep, doch overigens geen stoornis, totdat wellicht 
.een van de wortels der carieuse kiezen of een van de tonsillen 
uitgaande ontsteking tot infectie met meer pathogene kiemen 
aanleiding gaf en de phlegmone volgde. 

Reeds vroeger zijn behalve speekselsteenen dergelijke kafjes, 
strootjes, haartjes in den ductus Stenonianus, Wharthonianus en 
de tonsillen gevonden, maar niet zoo diep. Het meest voor de 
hand liggende is dat dergelijke voorwerpen in het voedsel voor- 
komen en wel in het ruwe roggebrood; minder waarschijnlijk dat 
zij worden losgelaten van aartjes van de grassen of van koren, 

die door enkele menschen in den mond worden genomen. 
Het is prof. Burger gelukt een stukje stroo van 1 c.M., dat 

zeer diep zat in den uitvoergang van den rechter gland. sub-
maxillaris, die gezwollen en pijnlijk was, door massage van de 
klier van achteren naar voren, met het speeksel te verwijderen. 

In het geval van Struyken zou massage, dank zij de baard-
haren, juist een omgekeerde uitwerking hebben gehad. 

Fr. 
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The Status of the treated tooth, by William 0. H i l l e n„ 
Chicago — Journal Am. Dent. Ass. Maart '26.1) 

Van de 500 tanden welke schr. onderzocht toonde de helft 
röntgenologies een goed beeld; hij zag hoofdzakelik naar de 
wijze van wortelkanaal vullen, naar de toestand van de pulpares-
ten mede in verband met de resorptie en kalcifikatie in de kana-
len en naar 't blijvend karakter van de pulpa onder dergelike on-
gunstige omstandigheden. Van de 250 schijnbaar goede resulta-
ten waren 117 vrij goed en de rest minder goed; en van die 117 
bleken bij histologies onderzoek maar 21 vrij goed en 4 goed; in 
vrijwel alle kanalen waren nog pulparesten tot hele pulpa's toe-
aanwezig, zelfs bij incisieven, hoektanden en palatinale radices. 
der bovenmolaren — ook de 133 röntgenologies als vrij goed be-
schouwde elementen gaven 't zelfde beeld. Blijkbaar is dus de- 
verwijdering van de pulpa veel moeiliker dan gedacht wordt.. 
't Pulpaweefsel vertoonde (op 4 goede na) overal de fibroiede 
degeneratie en wel de atrofiese en hypertrofiese vorm, 't geen . 
wel aan de reaktie op 't corpus alienum, en niet aan infektie te 
wijten zal zijn; bij een enkele zag schr. rondsellig infiltraat aan 't -
eind van 't vulmateriaal; dit zal wel op infektie wijzen en hierbij 
werd meest resorptie en kalkafzetting gevonden. Waar de sirku-
latie bij de fibroiede degeneratie gestoord is, is van kalk--
afzetting geen sprake. Bij nog verscheidene jaren geleefd heb-
bende pulparesten zien we vaak geen volledige kalkafzetting en 
soms overgang in abcesvornting — misschien door 't ontbreken . 
van sluimerende kiemen. 

Uit 't onderzoek blijkt de pulpa niet zo teergevoelig te 
zijn als men denkt, en verder dat goede pulpabehandeling niet 
voor de middelmatige werker is, en dat, als tanden na de geble-
ken oppervlakkige behandeling nog zo betrekkelik goed zijn, er 
reden is voor optimisme inzake de lege artis gevulde kanalen. 

Syphilitic lestions of the mouth by Paul A. 0 ' L e a r y Ro- 
chester. Journ. Amer. Dent. Ass. Maart '26. 

Schr. geeft een beeld van de werking van de Sp'irochaeta_ 
pallida, wijst er op dat de tandarts de aandoening moet kennen 
en vindt, dat, gezien de zeer vele extra-genitale infekties, 't 
idee van immoraliteit beperkt moet worden. De intakte huid kaa. 
porte d'entrée zijn, 5 à 6 weken na de infektie zien we primair af-
fekt (lip — ook wel tong — verhemelte enz.),. De klierzwelling- 
(niet pijnlijk) wijst op de vorderingen en de spirocheet is in 't 
bloed beland; daarom is excisie van 't ulkus ook irrationeel. He- 

1) In vereenvoudigde spelling. 
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laas zijn de caracteristica van de infektie niet konstant, en zullen 
we de begeleidende symptomen goed dienen waar te nemen. De 
spirocheet kan gemakkelik verkregen worden uit ulcus en klier 
en, in donker veld-belichting waargenomen worden. Bij tandart-
sen is 't syf. ulcus nog al es op de vingertoppen gezien, ook daar 
natuurlik de regionaire lymphklierzwelling — 't ulcus zelf is niet 
pijnlik, geeft enkel plaatselike bezwaren — de gewone chirur-
giese behandeling van het panaritium is hier misplaatst. Na 3 
weken a 3 mnd. treden de algemene symptomen op. Vanwege de 
overgangen is 't spreken van le, 2de en 3de stadium van de syphi-
lis niet zo goed als van infektieuse en niet-infektieuse stadia, 

Bij de algemene symptomen zien we 't optreden van de plaques 
muceuses, een zeer infektieus stadium; we hebben dan tevens 
op begeleidende symptomen als alopecia van de schedel en de 
oogleden — geen totale haaruitval maar bij plekken. Differen-
tieel diagnosties letten we op 't erythema multiforme en de stom. 
aphthosa — de pijnlikheid is gering en ook de algemene be-. 
vinding is zeer weinig afwijkend subjectief. Jaren na dit stadium 
kan 't zelfde bij sommigen nog es weer optreden. Een caracte-
risticum van de syfilis is, dat hoe ouder de infektie is, des te 
groter de neiging bij de spirochaet om zich in een of ander weef-
sel of orgaan te nestelen, wat meteen 't infektiegevaar vermin-
dert — hoewel ze voortdurend als de overbrengers beschouwd 
dienen te worden. 

De Wassermann-reaktie zegt in de eerste fasen diagnosties 
niets — het donker veld-onderzoek is meer betrouwbaar — later, 
als de spirochaet in 't bloed is, is de W. reaktie betrouwbaarder 
dan in de eerste fasen. 

't Gumma-stadium is 't laatste; en tumor met harde wanden; 
niet altijd ulcereert deze tumor. In de mond zien we in dit sta-
dium de leukokeratose, gumma van slijmvlies of tong,, en des-
truktief van de kaak of verhemelte; we weten dat de leukoplakie 
vaak een voorloper is van maligne nieuwvorming. Na extraktie 
in al of niet syfilities veranderd been zien we daar wel gumma 
optreden. Bij tabes dorsalis zien we door de veranderingen der 
beenderèn, wel spontane kaakfraktuur, zeer moeilik te genezen. 

Bij kongenitale lues zien we in de stigmata, de struktuurver-
anderingen in de beenderen. 

Wat de Hutchinsonse trits aangaat zien we zelden alle drie 
samengaan, wel vaak twee. Unilaterale Hutchinsonse tanden zijn 
gesignaleerd, 't geen stof tot denken geeft. 

Voor de kwikbehandeling moet de mondhygiëne streng door-
gevoerd zijn. 
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In 't referaat over tutokain in de vorige aflevering stond, dat 
't resultaat liep over 300 injekties; dit moet zijn 3300. 

WARTENA. 

Ziekten van de Pulpa. 

In een reeks artikelen van de Items of Interest behandelt Dr. 
Cahn, die verbonden is aan het Department of Oral Pathology, 
School of Dentistry, Columbia University te New-York verschil- 
lende vraagstukken, die samenhangen met de pathologie van de 
pulpa. Hij komt daarbij tot verrassende resultaten van zijn on- 
derzoek. Verscheidene microfoto's van levende pulpa's vertoonen 
ulceraties, necrose, rondcel-infiltraties, vettige degeneratie, ab-
cessen etc. etc. in gevallen waarde pulpa bij onderzoek met in-
ductiestroom en derg. positief reageerde. Zelfs toont hij aan dat 
een apicale infectiehaard ontstaan kan zijn door een infectie in 
het weefsel van een levende pulpa. 

Ottenlengui, die hierop wijst in zijn Editorial van Maart 1926, 
waarin hij de verschillende in den loop der jaren reeds gehul-
digde opvattingen over de wenschelijkheid van het behoud der 
pulpa de revue laat passeeren, spreekt niet ten onrechte van The 
Pathologic Pendulum. 

Getracht zal worden het voornaamste uit die artikelen hier 
weer te geven, niet alleen omdat ze een .veelszins nieuw licht 
werpen op het pulpavraagstuk, maar ook omdat ze aanleiding 
geweest zijn voor niemand minder dan Ottolengui zelve om in 
samenwerking met Dr. Cahn het vraagstuk aan een nieuw on- 
derzoek te gaan onderwerpen. 

Het December-nummer van de Items 1926 brengt nml. het eer-
ste van een reeks artikelen van deze beide onderzoekers over: 
The Pathology of the Dental Pulp, and the Practical Application 
of Such Knowledge in the Treatment of Vital and Pulpless 
Teeth. 

Van de resultaten van dit onderzoek hopen wij te zijner tijd 
bier ook melding te kunnen maken. 

Pathology of the Dental Pulp. Lester Richard Cahn, 
D. D. S. (Items of Interest, Jan. 1926). 

Na een korte beschrijving van zijn techniek om de pulpa te 
praepareeren, bespreekt Cahn de pathologische veranderingen 
die zich in de pulpa kunnen voordoen, en die hij aldus indeelt:, 
(1) ontstekingsverschijnselen: a) acute of b) chronische; (2) de-
generatieve veranderingen; (3) atrophische, (4) -hypertrophj- 
sche; (5) vasculaire. 
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Klinisch is acute pulpitis direct te herkennen aan de typische 
„schietende" pijn. Histologisch valt een duidelijk waarneembaar 
onderscheid te maken al naar gelang de oorzaak van traumati-
schen, of wel van infectieuzen aard is. 

In 't eerste geval wil Cahn van acute traumatische pulpitis, in 
't andere geval van acute infectieuze pulpitis gesproken hebben. 

't Opvallendst zijn echter de histologische veranderingen bij 
chronische pulpitis. 

Bij acute traumatische pulpitis (waaronder ook thermische en 
chemische prikkels oorzaak kunnen zijn) vertoonen zich sterk 
verwijde en overvulde capillariën, hier en daar uittreding van 
roode bloedlichaampjes en serum. 

Bij acute infectieuze pulpitis valt, naast het gewone exsudaat, 
het groote aantal polymorphonucleaire leucocyten op, al gauw 
gevolgd door necrose, liquefactie en suppuratie. 

Bij chronische pulpitis zijn steeds de karakteristieke verschijn-
seien te constateeren van chronische ontsteking (veel rondcel-
len, hier en daar fibreus weefsel, soms plaatselijke bloeduitstor-
tingen die op een acute ontsteking daar wijzen, en verschillende 
degeneratieve veranderingen). 

Vrijwel als regel vinden we bij chronische pulpitis rondcellige 
infiltratie en fibrose. Rondcellige infiltratie wijst echter altijd op 
actieve werking van een toxine van bacterieelen aard. Hoe klein 
een barst in 't glazuur ook zijn moge, zoodra er tubuli van 't 
dentis blootkomen wordt infectie van de pulpa dus more than a 
possibility! 

Waarschijnlijk is de streptococcus viridans in de meeste geval-
len van chronische pulpitis de oorzaak. 

Maar waar een pulpa dan chronisch ontstoken en chronisch 
geïnfecteerd kan zijn, daar kan zij dus evengoed een actieve in-
fectiehaard vormen als bijv. een granuloom. Reactie bij de fara-
dische stroom geeft geen enkele aanwijzing of een pulpa al of 
niet geïnfecteerd is. De toxische inwerking .op de zenuwstamme-
tjes in de pulpa kunnen zeer vaak neuralgische klachten veroor-
zaken. 

Atrophische veranderingen, hoewel meestal bij andere men-
schen waargenomen, zijn toch niet alleen als seniele verschijn-
selen te verklaren. Zelfs bij melktanden of nog niet-volledig 
doorgebroken tanden zijn ze gevonden. 

Vettige degeneratie is een zeer vaak voorkomend verschijnsel 
bij chronische ontstekingen in 't algemeen. 

Kalkachtige degeneratie, in de pulpa zoo veel voorkomend, 
vertoont zich op twee zeer onderscheiden wijzen, 1° als zooge-
naamd dentikel, en 2° als een neerslag van kalk in 't bindweefsel. 
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De dentikel ontstaat door langdurige irritatie van de odonto-
blasten, geheel dus als secundair dentine, hard, beenvormig. De 
kalkneerslag ontstaat uitsluitend als gevolg van chronische in-
fectie, waarschijnlijk voorafgegaan door vettige degeneratie. Het 
vet wordt gesplitst in glycerin en vetzuur, dit laatste verbindt 
zich met 't calcium in 't bloed tot een onoplosbare zeep, die zich 
omzet in calcium carbonaat of phosphaat, zacht, van homogene 
samenstelling. 

Hypertrophische verandering, pulpapolyp, ontstaat door chro-
nische ontsteking na lang aangehouden infectie. 

Vasculaire veranderingen kunnen, behalve door ontsteking, 
ook veroorzaakt worden door verhoogden bloeddruk bijv. bij 

heftige aandoeningen of tijdens de menses. 

Apical Foci of Infection on Teeth in Which the Pulps are Still 
Alive. L. R. C a h n, D. D. S. (Items of Interest April 1926). 

Vrijwel algemeen werd tot nog toe aangenomen, dat de zoo-
genaamde „hof" om de apex op een röntgenfoto aanwijzing was 
voor het bestaan van een granuloom, en „dus" van een afge-
storven pulpa. 

In de literatuur, die Cahn hierop nageslagen heeft, vond hij 
bij geen enkelen auteur de veronderstelling, dat het granuloom 
resultaat zou kunnen zijn van een infectie, die aanwezig was in 
een levende pulpa. 

Toch is deze veronderstelling allerminst onmogelijk. Analoge 
gevallen doen zich in 't lichaam wel meer voor. Een otitis media 
ontstaat vaak uit een infectie, die zich via de Tuba Enstachii 
voortplant, zonder dat de tuba-wand zelf necrotisch wordt. Iets 
dergelijks is het ontstaan van een pyelitis in de nieren, van de 
galblaas uit via de ureter. 

Die gevallen geeft Cahn nu, waar de foto's duidelijk een „hof" 
vertoonen en waar Cahn — tot zijn eigen verwondering — een 
levende, hoewel sterk gedegenereerde pulpa vond._ In alle drie de 
gevallen was een vulling aanwezig; daar was dus caries en dus 
ook infectie van de pulpa aanwezig geweest. Van eenige pocket-
formatie was in geen der drie gevallen iets te constateeren. Of 
inderdaad na extractie een g}anuloom gevonden werd aan de 
apices, die op de foto's een „hof" vertoonden, vermeldt Cahn 
niet met zooveel woorden. Uit zijn conclusie schijnt dit wel te 
moeten volgen. 

In het Juni-nummer van de Items komt M. Hittel Feldman 
tegen Dr. Cahn's beweringen op. Volgens hem zijn de histolo- 
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gische pulpaveranderingen, die Cahn beschrijft, gevolg van 
traumatisch occlusie, en als er een granuloom aan de apex ge-
vonden werd, dan moet de oorzaak daarvan gezocht worden in 
een pathologisch proces, dat uitgaat van den gingivalen rand, 
en daarmede dan ook een — desnoods microscopische — ver-
binding heeft. 

A Preliminary Report on the Dentinal-Cemental Communica-
tion with Special Reference to the Abnormally Large Channels 
Seen in Pyorrhetic Teeth. L. R. C a h n. D. D. S. (Item of Inte-
rest, Juli 1926). 

De vraag of er communicatie bestaat tusschen dentin en ce-
inent is misschien even vaak met ja als met neen beantwoord. 
-Cahn haalt verschillende autoriteiten hierover aan, en zonder in 
't algemeen positieve zekerheid te kunnen pleiten acht hij het niet 
twijfelachtig, dat in meerdere gevallen die communicatie zeer 
:stellig aanwezig is. 

Opvallend groote verbindingskanalen vond hij in slijpprepa-
raten van door pyorrhoe aangetaste elementen, meestal direct 
van het buitenoppervlak doorloopend tot aan de pulpa. Door ab-
sorptie — aldus Cahn — kunnen ze niet zijn ontstaan. Volgens 
Bödecker zijn ze van embryonalen oorsprong. 

Hoe dit ook zij, de aanwezigheid van deze kanalen verklaart 
3n elk geval de zoo vaak voorkomende pathologische pulpa-
afwijkingen — al of niet met neuralgische klachten — in overi-
.gens intacte elementen, waaromheen pyorrhoe aanwezig is. 

Deze klachten zijn dan weg te nemen door pulpabehandeling, 
die zeer vaak ook gepaard gaat met een duidelijk merkbare ver-
betering van de pyorrhoe. Men schreef dit meestal daaraan toe, 

. dat-  de bloedstroom, nu niet meer in de pulpa gevoerd, geheel 
aan 't periodontium ten goede kwam. 

Cahn komt tot de gevolgtrekking dat die verbetering der 
pyorrhoe dus eerder te danken is aan het feit, dat een in de pulpa 
aanwezige infectie niet langer het periapicale weefsel beïnvloedt. 

Indien Bödecker's vermoeden van den embryonalen oorsprong 
dezer kanalen juist is, dan wordt hiermede dus ook de erfelijk-
beid aan de lange lijst der vermoedelijke oorzaken der pyorrhoe 
-toegevoegd. 

En in elk geval dient de periodontist zorgvuldig te waken voor 
ade gezondheid der pulpa. 
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Calcifications of the Dental Pulp. L. R. Cahn D. D. S. Items-
of Interest..November 1926. 

Verkalking komt, behalve in beenweefsel, alleen in patholo-
gische gevallen voor. Ook in nog niet doorgebroken of in gei'm-
pacteerde elementen, waar verkalking in 't pulpaweefsel gevon-
den wordt, moeten wij dus pathologische veranderingen aan-
nemen. 

Cahn geeft verschillende foto's van kalkconcrementen in ge-
vallen van pyorrhoe, caries, klammers en geretineerde ele-
menten. 

De diagnose is uiterst onzeker. De meest uiteenloopende symp-
tornen kunnen zich voordoen. Toch zijn ze alle terug te brengen. 
tot de eenige oorzaak: mechanische druk op zenuweinden of om-
knelling van zenuwstammen. 

Soms geeft 'de röntgenfoto eenige aanwijzing. 
Histologisch is er te onderscheiden in twee soorten verkalkin-

gen, nml.: 1° de (echte) calcificatie, en 2° ossificatie. 
Calcificatie is neerslag van kalkzouten in dood of ziek weefsel 

tot een inerte massa, die als corpus alienum zich in ieder soort 
weefsel kan afzetten. Ossificatie daarentegen is afzetting van 
kalk in het stroma zelve van cellen, wier functie het is hen te-
vormen, dus alleen in een bepaald soort cellen. 

Indien het juist is dat een dentikel ontstaat door abnormale-
prikkeling (door bacteriën) der odontoblasten dan is een den- 
tikel dus feitelijk een ossificatie, een dentineformatie, met min of 
meer duidelijke teekening van dentinebuisje, terwijl de zeker 
niet minder vaak voorkomende kalkdegeneraties die teekening-
niet — of hoogstens een lamelvormige teekening — vertoonen_ 

v. A. 


