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Klinische Beobachtungen und bakteriologische Untersuchun-
gen über Herd¢n f ektion von D r. med.  H. Baron Oste n—
S a c k e n. Vierteljahrsschr. f. Zahnheilkunde 1931. Heft 1. 

Ofschoon. Hunter het begrip focale infectie populair gemaakt 
heeft is reeds in 1881 door• Kaczorowski over dit onderwerp 
geschreven. 

Het zuiver wetenschappelijk bewijs voor de dentale oorsprong 
van een algemeen ziekteproces is zeer moeilijk te leveren. Er 
zijn 4 factoren voor noodig: 

1. aantoonen van pathogene bacteriën in het zieke orgaan. 
2. aantoonen van identieke bacteriën in de primaire haard. 
3. van• de betreffende bacteriën een reincultuur maken. 
4. de ziekteverschijnselen experimenteel bij dieren over-

brengen. 
Eerst wanneer deze vier proeven positief uitvallen en na ver-

wijdering van de primaire haard een genezing, eventueel duide-
lijke verbetering intreedt, zou men van een stomatogene infec-
tie kunnen spreken. 

Ad 1. is niet uit te voeren, omdat men niet alle inwendige 
organen bacteriologisch kan onderzoeken. 

Ad 2. wegens de groote moeilijkheden is een exacte uitvoe-
ring hiervan niet mogelijk. 

Ad 3. is onder bepaalde voorzorgen uit te voeren. 
Ad 4. hiervoor zijn langdurige en kostbare dierproeven noo-

dig. Ook moet er aan gedacht worden dat de patho-
geniteit van een virus bij dier en mensch verschilt. 

Schr. heeft in 4 ziekenhuizen ongeveer 1400 patiënten onder-
zocht. Bij allen was de toestand in den mond zóó dat men deze 
theoretisch voor een focale infectie aansprakelijk zou kunnen 
stellen, n.l. elementen met afgestorven pulpa, chronische pul-
pitis, paradentose, tandsteen, gingivale irritatie of door de 
röntgenfoto ontdekte geretineerde tanden. Alle patiënten had-
den dus een locus minoris resistentiae, voor een focale infectie 
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van groot belang. Toch mag het samengaan van eenzelfde ziek-
te met een onverzorgde mond geen aanleiding zijn de tanden 
pathogenetisch verantwoordelijk te stellen. 

Sehr. geeft verschillende ziektegeschiedenissen, die na extrac-
tie van verdachte elementen een gunstig verloop vertoonden, 
bij sommige waren deze elementen toch niet de eigenlijke oor-
zaak. 

De bacterieculturen werden gemaakt uit de wortelgranulomen 
en uit de tandvleeschzakjes bij alveolaire pyorrhoe. Na kritiek 
op de tot nu toe gevolgde methoden beschrijft schr. zijn eigen 
manier. Slechts in 5 gevallen werd de uit de dentale haard ge-
kweekte bacterie identiek bevonden met die uit het bloed van 
den patiënt. De immuniteit is hier echter ook van invloed, om-
dat op -!- 1400 patiënten met dentale foci een betrekkelijk klein 
aantal een focale infectie had. 

Het therapeutisch succes na chirurgisch ingrijpen was in 6 
gevallen overtuigend. Er blijkt dus uit dat dentale infectiehaar-
den een uitgangspunt kunnen zijn voor met koorts samengaan-
de algemeene ziektetoestanden. 

De focale infectie stelt buitengewone eischen aan onze 
diagnostische kennis en een tandarts zonder medisch-klinische 
opleiding mist deze ten eenenmale. 

Wij hebben nog geen zeker hulpmiddel om de focale infectie 
als zoodanig te onderscheiden en als een focus ontdekt is ook 
geen bewijs dat deze het uitgangspunt van de ziekte is. 

Bemerkenswerte pathologische. Befunde an Tiergebissen von 
D r. A. Graf f i u s. Vierteljahrsschrift für Zahnheilkunde 1931. 
Heft 1. 

Het eerste geval betreft een gorilla-schedel waar zich boven 
de wortel van de rechter hoektand eenige openingen bevinden. 
Deze hoektand is veel korter dan de linker. Waarschijnlijk is 
door geweld een gedeelte van de kroon afgebroken. Doordat de 
nulpa open lag is deze geïnfecteerd met als gevolg een abces 
aan de wortel. Deze is sterk geresorbeerd. Door de openingen 
boven de wortel kan de etter Afvloeien In verband hiermede 
werd de linker kaakhelft meer gebruikt en de eerste molaar 
aan deze zijde was zoo sterk afgesleten dat hier ook een wor-
telontsteking ontstond, die door eenige openingen in de proces-
sus alveolaris gediagnostiseerd kon worden. 

Het tweede geval is een schedel van een lemur mongoz 
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(maki), waar de ondersnijtanden afgebroken waren. Door de 
geïnfecteerde pulpae ontstond een ontsteking in de kaak, waar-
op deze met osteophyten-vorming gereageerd heeft. 

Het derde geval betreft een schot in de slagtand van een 
olifant. Om het schotkanaal is duidelijk een regeneratie van 
tandbeen waar te nemen. Door de röntgenfoto werden vele 
van het schot afkomstige looddeeltjes ontdekt die in nieuw ge-
vormd dentine liggen. Het schot heeft dus de tand geraakt toen 
deze nog niet doorgebroken was en heeft geen invloed op de 
doorbraak gehad, want de onderzochte tand was geheel door-
gebroken en van een flinke grootte: 

R. P. 

Amalgames et caries secondaires door D r. P. R o Ilan d, 
Parijs. L'Odontologïe "1932. Nr. 1. 

Ten einde het vraagstuk: oorzaak en voorkoming van secun-
daire caries na te gaan, heeft Rolland in samenwerking Lebrun 
en Sudaka eene reeks onderzoekingen gedaan over amalgamen, 
de techniek van het toebereiden en van het leggen eener amal-
gaamvulling. De met een speciaal voor dit doel geconstrueerd 
apparaat genomen proeven leidden tot de volgende conclusies: 
Om eene bacteriëndicht sluitende vulling te verkrijgen zijn 
kracht, druk en richting van den druk van groote beteekenis. 
Naast een goed materiaal is nog méér vereischte eene exacte 
techniek van vullen evenals het gebruiken van instrumenten, 
die streng volgens den vorm der caviteit gekozen zijn. Te 
scherpe retentiehoeken zijn niet aan te bevelen wegens de on-
mogelijkheid ze nauwkeurig op te vullen en wegens het gevaar 
van vormverandering der vulling onder den invloed van den 
kauwdruk. 

Eene beschermende laag tegen reïnfectie van de dentine 
moet niet alleen den bodem maar den geheelen omvang der 
caviteit bedekken. Het bestrijken met een antiseptische lak 
wordt hiertoe aanbevolen, te meer omdat deze ook eene cement-
ondervulling toelaat. 

In het kort wordt de door R. toegepaste vulmethode uiteen-
gezet: Steeds met een klein overschot van kwik werken, het 
amalgaam langen tijd mengen, nooit amalgaam in eene cavi-
teit brengen, dat reeds in het beginstadium van cristallisatie 
is; het kwikoverschot niet door handdruk verwijderen, maar 
pas tijdens het vullen door successievelijken druk uit de cavi- 
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telt uitpersen. Een minuut, nadat het amalgaam toebereid is, 
moet de vulling gelegd en klaar zijn•. Met langzame en energi-
sche condensatiedrukken moet het amalgaam vanuit het midden 
der caviteit naar alle richtingen geperst worden, vooral naar 
de retentieplaatsen. Door flink en regelmatig condenseeren 
wordt het kwik steeds weer aan de oppervlakte der vulling ge-
duwd, tot dat de caviteit ruim opgevuld is en het overschot 
verwijderd wordt. Bruneeren heeft alleen nog op het uiterlijk 
der vulling invloed, het is niet in staat, eventueele tijdens het 
vullen gemaakte fouten te compenseeren. Stoppers met een plat, 
glad, polygonaal uiteinde zijn te prefereeren boven ronde of 
geribbelde. Schr. is van meening, dat deze vulmethode de best 
mogelijke resultaten oplevert. 

Un plan frontal mayen dans les mensurations du profil en 
orthodontie door R. F r a e n k e 1, Parijs. L'Ondontologie 1932. 
Nr. 2. 

In de orthodontie is het systematisch observeeren van zeer 
groote beteekenis voor het stellen van eene exacte diagnose, 
die immers wederom de grondslag vormt van onze therapeuti-
sche maatregelen. 

Bij de bespreking der orthodontische fotografie legt schr. 
den nadruk er op, dat in het bijzonder meer methodisch profiel-
metingen gedaan moeten worden. Ter beoordeeling van het pro-
fiel worden tot nu toe de volgende lijnen gebruikt: 

In horizontalen zin de Frankforter Horizontale; 
in verticalen zin: 
1. de orbitaallijn van Simon—Berlijn, die van het suborbitaal-

punt uitgaat en loodrecht op de F. H. staat, 
2. de lijn van Dreyfus--Lausanne, die van het nasion uit-

gaat en loodrecht op de F. H. staat, 
3. de lijn van Izard—Parijs (identiek met de „Profilsenkrech-

te" van Kantorowicz—Bonn; ref.), die de glabella tan-
gentiaal raakt en. eveneens loodrecht op de F. H. staat. Zij 
is aan den levende gemakkelijker te bepalen dan nr. 2. 

Deze lijnen omsluiten het normale profiel van het onderste 
gedeelte van het gezicht. In sommige gevallen is echter het 
profiel, al blijft het contour binnen de bovenbedoelde lijnen, 
niet bevredigend uit een aesthetisch oogpunt. Om nu de mate 
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van profieldeformatie beter dan tot nu toe mogelijk was, te 
kunnen bepalen, heeft Fr. getracht een derde lijn, tusschen de 
voorste en achterste profiellijn in, te vinden, die — zooals hij 
meent — een constant kenteeken zou kunnen zijn voor alle 
physiognomische typen. Schr. is na vele metingen en onder-
zoekingen aan den levende en aan anthropometrische fotogra- 
fieën tot de conclusie gekomen, dat bij individuen met normalen 
gezichtbouw een lijn loodrecht op de F. H. gelijktijdig raakt: 
de convexiteit van den neusvleugel én van de kin. Alle niet 
hieraan beantwoordende profielen zouden dus als afwijkend 
beschouwd kunnen resp. moeten worden, terwijl men den graad 
der afwijking in millimeters zou kunnen uitrekenen. 

E. C. ASAL. 

Nomenclatuur van de tanden. Systeem Dr. med. V. Haderup, 
door Ernst H a d e r u p, Tandarts, Kopenhagen. 

Tandlagebladet Jan. 1932. 

Reeds in 1887 werd door Dr. med. V. Haderup in „Correspon-
denz. Blatt für Zahnärzte" zijn system, hetwelk hij noemde 
„Internationale Stenographie en Stenophonie" (Dentale Steno-
nomenclatuur) uiteengezet. 

Op het 8e Internationaal Tandheelkundig Congres te Parijs 
bracht zijn zoon, tandarts Ernst Haderup, het opnieuw naar 
voren, omdat het volgens hem aanmerkelijk beter is, dan elke 
tot nu toe gebruikte terminologie en het dus de heele tandheel-
kundige wereld van nut zou kunnen zijn. 

De belangrijkste eischen, die aan eenige nomenclatuur gesteld 
worden, zijn: duidelijkheid, consequentie, kortheid en internatio-
nale bruikbaarheid. 

Aan deze eischen werd voldaan door het stenographisch sys-
teem van Dr. Zsigmondy uit Weenen (Vierteljahrschrift der 
Deutschen Zahnheilkunde 1861), dat er als volgt uitziet: 

	

87654321 	12345678  

	

rechts 
87654321 	12345678 

links. 

Hiermee werden voor het eerst cijfers ingevoerd voor aandui-
ding van de tanden, hetwelk een groote vooruitgang was, zoowel 
voor de litteratuur, als voor de boekhouding van particuliere en 
fondspraktijk. 

Met een hoek, die het element omvat, wordt kaak en zijde 
aangegeven, b.v. 81 15 
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Bezwaren hiervan zijn: 
le. het vergt de bijzondere hoekteekens bij drukwerk. 

2e) (eigenlijk het hoofdbezwaar), dit geschreven of gedruk-
te teeken laat zich niet uitspreken, is dus ongeschikt, èn voor 
dictaat èn voor voordracht. 

Deze moeilijkheden zijn opgeheven in het systeem van Dr. V. 
Haderup. 

Hij stelt zich het gebit voor, terwijl de patiënt toegebeten heeft 
met de voortanden op elkaar; we krijgen dan het volgende aan-
zicht. 

Het punt waar de 4 mesiale snijtandshoeken samenkomen, 
wordt het nulpunt genoemd en deze nul lost zich op in een 
plus en een min, zoodat we het volgende krijgen. 

~ 

~ 	

~ ~ ~ 

Hieruit ontstaat het systeem, dat er als volgt uitziet: 

rechts 
8+7+6+5+4}-3+2+1+ I +1+2+3+4+5+6+7+8 links 
8--7-6-5--4-3-2--1— I —1-2 - 3 - 4-5-6-7-8 

De tanden kunnen nu geschreven en genoemd worden met 
één getal en één teeken, en het is gemakkelijk te onthouden, 
dat + altijd beteekent een element in de bovenkaak, — een 
element in de onderkaak, en dat, wanneer het teeken rechts van 
het getal staat, het een element is van de rechterzijde, en links 
van het getal een element van de linkerzijde, b.v. 8+ is de 3e 
molaar boven rechts, terwijl —5 de 2e prem. onder links is. 

Wil men een reeks elementen in dezelfde kaakhelft- aan-' 
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duiden, dan herhaalt men het teeken niet, maar schrijft . of 
zegt 7.5.3. —, voor 2e molaar, 2e prem. en hoektand rechts onder. 

De melkelementen kunnen, door een nul voor het cijfer te 
plaatsen, op_ dezelfde wijze aangeduid worden: 

05+04+03+02+01 + --01-02-03-- 04-05 
05—-03--02-0l--- + 01+02+ 03+ 04+04 

b.v. de le melkmolaar onder rechts wordt geschreven 04—
(uitgesproken nul vier min) en de melkhoektand boven links: 
+03 (plus nul drie). 

Door toevoeging van een graadgetal (1, 2, 3, 4, 5 = eerste, 
tweede, derde, vierde, vijfde) kan worden aangegeven één vah de 
vijf vlakken van de tanden. 

1 = kauwvlak (occlusaal- of incisaaivlak); 
2 = mesiaalvlak; 
3 = buccaal of labiaalviak; 
4 = distaalvlak; 
5 = palatinaal of linguaalvlak. 
Hierdoor krijgen we het volgende: 7 + 4 (zeven plus vier), 

beteekent het distale vlak van de 2e molaar boven rechts; —51  
(min, vijf eerste), het occlusale vlak van de 2e premolaar onder 
links. 

Caries (vulling, enz.) die zich over meerdere vlakken van een 
element uitstrekt, kan door het naast elkaar plaatsen van de 
graadcijfers aangegeven worden, b.v. +614  (plus zes eerste vier-
de) beteekent caries, enz. van het occluso-distale vlak van de 
le molaar boven links. 

Meerdere vullingen in verschillende vlakken van één element 
worden op dezelfde manier aangegeven, doch met een komma 
tusschen de graadcijfers, b.v. een 2e mol. onder rechts met inlays 
in het occlusale en buccale vlak wordt geschreven: inlay 7-1'3  
(inlay zeven min eerst en derde). 	 • 

Eén enkele wortel van een meerwortelig element kan ook met 
de graadcijfers worden aangegeven, b.v. wortelvulling —74  is 
wortelvulling van den distalen wortel van de 2e molaar links en 
vanzelfsprekend kan men het gebruiken ter aanduiding van ex-
tractie van een enkelen wortel. 

Dit systeem is het meest algemeen gebruikte in de Skandina-
vische landen en Finland, maar verdient meer bekend te worden 
in de geheele tandheelkundige wereld. 

Het is niet alleen een stenographie, doch ook een stenophonie 
en de eenvoud en duidelijkheid zullen eiken tandarts overtuigen 
van het groote practische nut. 

Wormerveer. 	 ANNIE C. AVIS. 


