
Het mechanisme van de tanddoorbraak. 

In zijn histologische studie „Over het mechanisme van de 
doorbraak van de blijvende tanden bij den mensch" 1) geeft 
R e i c h b o r n K j e n n e r u d de volgende samenvatting van 
zijn bevindingen: 

Door beenvorming onder (resp. boven) de pulpa wordt de 
totale tandaanleg in occlusale richting verdrongen. 

Voorts kan de kroon door groei van den wortel zich in occlu-
sale richting verplaatsen. 

De genoemde processen kunnen tegelijkertijd optreden; echter 
kan ook elke ontwikkelingsgang zich afzonderlijk voordoen. 

Vindt gelijktijdig met den groei van den wortel resorptie van 
been onder (resp. boven) de pulpa plaats, dan kan de groei van 
den wortel verloopen zonder dat de kiemaanleg als zoodanig zijn 
positie verandert. 

Bij den groei en de doorbraak van den blijvenden tand spelen 
opbouw- en afbraakprocessen in het paradentale been en aan 
den melktand een overwegende rol. 

Als oorzakelijke factoren voor weefselvorming en afzetting 
van been in het algemeen zijn naast het overgeërfde ontwikke-
lingsvermogen functioneel-mechanische inwerkingen op den 
melktand van groote beteekenis. 

Door dusdanige weefselvormingen, verder door circulatie-
stoornissen, die aan functioneel mechanische invloeden te wijten 
zijn, kan plaatselijk de bloeddruk en weefselspanning dermate 
verhoogd worden, dat er osteoclastische afbraak optreedt. 

Afbraakprocessen aan het been boven den tandaanleg maken 
het zich verplaatsen van den tandaanleg in occlusale richting 
mogelijk. 

Door beenresorptie onder den tandaanleg wordt ruimte ver-
schaft voor den groei van den wortel in apicale richting. 

Een reeks waarnemingen wijzen er op, dat er tijdens de door-
braak van den tand buigingen van de onderkaak optreden. 

') Uitgegeven bij Hermann Meusser, Berlijn. 
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De onderkaak wordt ter hoogte van de afzonderlijke kiezen 
gebogen, waardoor ruimte ontstaat voor afzetting van been 
naast deze kiezen. 

Een voortgezette buiging verloopt in de buurt van den kaak-
hoek. Dientengevolge wordt na een stomper worden van den 
kaakhoek het horizontale deel van de kaak met de tanden in 
mesiale richting en benedenwaarts verschoven. Deze buiging 
verloopt bij doorbraak van een kies in den kaakhoek. 

Deze bij tijd en wijle voorkomende buigingen van de onder-
kaak in den kaakhoek verklaren ons het langer worden van het 
corpus mandibulae. Door de latere resorptie in den binnensten 
kaakhoek en beengroei aan den buitensten kaakhoek verkrijgt 
de onderkaak haar uiteindelijken vorm. 

Tengevolge van de ontwikkeling van de wortels der praemo-
laren en beenvorming onder (resp. boven) de pulpa dezer kiezen 
worden de melkmolaren in occlusale richting gedrongen, waar-
door de beet opgeheven wordt. Dit proces wordt door de buiging 
van de onderkaak in den kaakhoek tijdens de doorbraak van de 
eerste kies vergemakkelijkt. 

Behalve de zoo juist genoemde verschuiving in mesiale rich-
ting tengevolge van de buiging ván de onderkaak in den kaak-
hoek ontstaat bij geringere breedte der praemolaren ten op-
zichte van de melkmolaren een mesiale verplaatsing der prae-
molaren en kiezen, tot alle tanden in contact staan. 

De vermelde opheffing van de beet door druk in occlusale 
richting op de melkmolaren en de eerste blijvende kies en in 
meerdere mate nog de genoemde buiging van de onderkaak, 
maken de mesiale verplaatsing van de melkfronttanden door op-
heffing van de overbeet van de fronttanden mogelijk. 

B. 

Zijn granulomen in den regel geïnfecteerd? (Prof. Dr. Me la 
in Zahnärztl. Rundschau, No. 8, 30 en 31). 

De histologische structuur van de tandwortelgranulomen is 
bekend en werd grondig bestudeerd, maar hun pathogenese. 
evenals veel eigenschappen zijn nog geenszins duidelijk en dien-
tengevolge aanleiding tot uiteenloopende inzichten. 

In het algemeen wordt het granuloom beschouwd als een 
verdedigingsmiddel van het organisme, als resultaat van een 
chtonisch of subacuut ontstekingsproces, dat zich verweert tegen 
een indringen van micro-organismen vanuit de wortelkanalen; 
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deze weerstand is niet afdoende, daar de granulomen vaak ge-
infecteerd zijn en het den micro-organismen mogelijk is in de 
algemeene bloedsomloop binnen te dringen door het dichte net 
van bloedvaten, waarmee het granuloom met het omgevende 
beenweefsel in verbinding staat. In de laatste jaren is mede 
door de theorie der focale infectie de bacteriënflora onderwerp 
van talrijke onderzoekingen geweest. De bevindingen der af-
zonderlijke onderzoekers zijn daarbij met elkaar in tegenspraak 
gebleken. Terwijl Appleton, Bulleid, Hartvelt, Henrici, Weber, 
Asch en andere schrijvers er den nadruk op leggen dat alle gra- 
nulomen geïnfecteerd zijn, vinden Harndt, Löffler, Kuhn, von 
der Osten Sacken een verschillend hoog percentage steriele gra- 
nulomen. Deze verscheidenheid van bevindingen is zeer waar-
schijnlijk een gevolg, deels van verschil in gevolgde tech-
niek, deels van de groote moeilijkheden welke het onderzoek op- 
levert, omdat het histologische onderzoek geen resultaat van 
beteekenis kan geven. De kennis van de bacteriënflora der gra-
nulomen, evenals haar eigenschappen is ook van groot praktisch 
belang omdat aan den eenen kant de werking dezer kiemen bij 
de vorming en de persistentie van het granuloom niet duidelijk 
is, anderzijds volgens de bekende theorie der focale infectie deze 
in het granuloom ingesloten kiemen door verschillende omstan-
digheden zich verder in het organisme kunnen verspreiden en 
aldus aanleiding kunnen geven tot ziekteverschijnselen elders. 

Om bovengenoemde redenen heeft de schrijver zijn aandeel in 
het onderzoek willen bijdragen en onderzocht eerstens van 50 
granulomen den inhoud aan bacteriën; de geïsoleerde kiemen 
van 15 dezer granulomen werden dan direct geënt bij een reeks 
cavia's ont de kwantitatieve verdeeling in de verschillende or- 
ganen en weefsels te bestudeeren en eventueel een electief ver-
mogen om zich te localiseeren te kunnen waarnemen. Uit schr.'s 
onderzoek bleek, dat van 50 onderzochte granulomen 9 steriel 
waren en hij trekt daaruit de conclusie dat, hoewel de meerder-
heid geïnfecteerd is, er geen twijfel bestaat, dat eenige steriel 
zijn of het kunnen worden. In het algemeen was in de granulo-
men een enkel type van kiemen overheerschend en dit was bijna 
steeds van anaeroben aard; de streptococcus viridans kon het 
veelvuldigst geïsoleerd worden. 

Bij de tweede reeks proeven werden 15 granulomen afzonder-
lijk in voedingsbouillon fijngedrukt en de voedingsbouillon geënt 
in het hart van een cavia. Om vast te stellen, waar de ge-
inoculeerde kiemen zich vastgezet hadden of dat zij door het or-
ganisme geheel vernietigd waren, nam de schr. na  24 uur bloed 
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uit het hart van het dier en kweekte haemoculturen en onder-
zocht verschillende organen op hun bacteriën. Het resultaat was, 
dat in 5 gevallen de kiemen nog 24 uren na de inoculatie in het 
bloed van het dier gevonden werden; in 6 gevallen waren de 
kiemen noch in het bloed, noch in de organen terug te vinden; 
de schr, heeft niet kunnen waarnemen dat de kiemen zich bij 
voorkeur of uitsluitend in een bepaald orgaan hadden opge-
hoopt. 

In No. 32 van de Z. R. merkt naar aanleiding van bovenver-
meld onderzoek Dr. C s e r n y e i op, dat de schrijvers bij hun 
onderzoek der granulomen alleen zoeken naar coccen; hijzelf 
vond bij acute periapicale ontstekingen vaak granulomen, die 
geen coccen, daarentegen wel mondspirochaeten bevatten. Het 
schijnt hem derhalve noodzakelijk alvorens van steriele granu-
lomen melding wordt gemaakt, te onderzoeken, of eventueel ook 
een infectie met mondspirochaeten nog mogelijk is. 

B. 

Les phlegmons gangréneux d'origine bucco-dentaire, door Dr. 
G. Maur e I. L'Odontologie 1933, No. 10. 

De angina van Ludwig is niet de eenige gangraeneuze phleg- 
mone waarvan de oorzaak in het gebit ligt. Deze processen kun-
nen nog op verschillende andere plaatsen voorkomen, n.l. in het 
gelaat, in de regio temporalis en in het gebied van het antrum. 

De oorzaak kan zijn een gangraena pulpae of een afsterven 
van de pulpa zonder caries; verder een moeilijke doorbraak 
van de derde molaar, zoowel onder als boven. Schr. heeft ook 
gevallen waargenomen waar pyorrhea de oorzaak was. 

Dikwijls ontstaan de phlegmoneuze verschijnselen na extractie 
van het schuldige element; schr, vindt evenwel geen aanleiding 
die extractie te ontraden. 

Van belang is een vroegtijdige diagnose, dan heeft de thera-
pie meer kans op succes. Deze therapie is chirurgisch met drai-
nage door middel van gummi buisjes. Gelijktijdig met de chirur-
gische therapie is volgens schr. noodzakelijk een behandeling 
met anti-streptococcenserum van Vincent. 

De mortaliteit bij de angina van Ludwig is ongeveer 20%; bij 
de andere gezichtsphlegmonen die schr. behandelde waren geen 
met een letaal verloop. 
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• 
Zur Frage der Belastung und Entlastung des menschlichen 

Kiefergelenkes, door Prof. Dr. H. S chr ö de r. Vierteljahrs-
schrift für Zahnheilkunde 1934, Heft 1. 

De belasting van het kaakgewricht is niet alleen afhankelijk 
van de stand van de tandbogen ten opzichte van elkaar en van 
de overbeet der voortanden. Ook het afbijten met de voor-
tanden oefent invloed uit op het kaakgewricht. Deze invloed 
is verschillend wanneer het af te bijten voedsel wel of niet met 
de hand gesteund wordt. 

Bij het eenzijdig kauwen is het gewricht aan de zijde waar 
niet gekauwd wordt het meest belast. Aan de zijde waar ge-
kauwd wordt kan de belasting zelfs negatief worden. 

Verschillende schrijvers konden aan doorsneden door het 
kaakgewricht pathologische veranderingen aantoonen, die een 
gevolg waren van een abnormale beet. 

Een volle prothese kunnen we zoo opstellen, dat bij de arti-
culatie zooveel mogelijk elementen elkaar raken. Daardoor 
wordt het kaakgewricht niet te sterk belast. Bij partiëele pro-
theses is dat niet altijd mogelijk; toch moeten we trachten ook 
daar een toestand te bereiken waarbij de beide tandbogen zon-
der stoornis langs elkaar glijden. 

Ein Beitrag zu den Erkrankungen der Kiefermuskulatur, door 
Dr. K. H. L i n k. Vierteljahrsschr. für Zahnheilkunde 1934, 
Heft 1. 

De verschillende spiergroepen worden bij bepaalde ziektege- 
vallen niet op gelijke wijze getroffen. De kauwspieren hebben 
meestal het minste te lijden. Wanneer zij in een ziekteproces be-
trokken zijn, is de neurogene oorzaak het moeilijkst te diagnosti-
seeren. 

Schr. beschrijft een ziektegeval van een 43-jarige patiënt met 
een motorische kauwspier-verlamming, waarvan de oorzaak een 
poliomyelitis anterior acuta bleek te zijn. Van deze ziekte 
kwamen n.l. in de woonplaats (München) van de patiënt eenige 
gevallen voor. 

Las Lückengebisz und seine prothetische Behandlung, door 
Dr. Willy Geie r. Vierteljahrsschr. für Zahnheilkunde 1934, 
Heft 1. 

Het doel van de prothetische behandeling is niet alleen uit 
cosmetische en functioneele overwegingen een opening in het 
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gebit te sluiten, maar dit moet zoo geschieden, dat zooveel 
mogelijk de status quo hersteld wordt. Wij moeten er vooral 
voor zorgen, dat het resteerende gebit geen schade ondervindt 
van het prothetisch apparaat dat wij vervaardigen. 

In de protheseleer beschikken wij over twee geheel verschil-
lende middelen om het ons gestelde doel te bereiken; ten eerste 
het vaste brugwerk en ten tweede de afneembare prothese. 

Het vaste brugwerk, dat vroeger als ideale prothese be-
schouwd werd, is door de biologische en histologische onder-
zoekingen van den laatsten tijd eenigszins in waarde gedaald. 
Daartegenover staat dat de plaatprothese ook verschillende na-
deelen heeft. Onder een plaat kunnen n.l. 'pathologische veran- 
deringen van het slijmvlies voorkomen. Deze zijn niet alleen een 
gevolg van de chemische invloed van het plaatmateriaal, maar 
kunnen ook hun oorzaak hebben in de methode van afdruk-
nemen. Een afdruk in gips of in plastische massa kan nooit 
precies dezelfde prothese geven. 

Van zeer groot belang is dat, indien de beethoogte vermin-
derd is, deze weer tot de normale hoogte teruggebracht wordt. 
Uit de litteratuur haalt schr. een geval aan van een patiënte 
waarvoor lang geleden een prothese gemaakt was, die leed aan 
toenemende doofheid en die ook andere oorklachten had. De 
prothese werd overgemaakt, waarbij de beet 12 m.M. verhoogd 
werd. Daarna verdwenen de klachten. 

Een prothese kan op drie wijzen verankerd worden: 
1. door adhaesie. 
2. door klammers. 
3. door z.g. attachments. 
Een partiëele prothese kan door middel van adhaesie bijna 

nooit voldoende bevestigd worden. 
Bij de bespreking van de verschillende soorten klammers vindt 

schr. de veerende draadklammers te verkiezen boven de band-
klammers en de gegoten klammers. Vooral vrij eindigende pro-
thesen moeten veerende klammers hebben, omdat anders de 
ankertanden los gaan staan. 

De attachments, die in de handel zijn, kunnen zeer goed ge-
bruikt worden. Het is niet noodig ze zelf te vervaardigen. 

Schr. geeft dan eenige gevallen van partiëele prothesen, 
waarbij hij de klasse-indeeling van Kennedy aanneemt. 

R. P. 
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Kritische Beleuchtung der Zahnlockerungstheorïen door Dr. 
Arthur H r u s k a. Zahnärtzliche Rundschau, 1934 Nr. 33. 

Op grond van lange, blijkbaar zeer scherpe waarneming komt 
H r u s k a tot de conclusie, dat de gangbare theorieën over het 
ontstaan van paradentose (Zahnlockerung) te veel tegenstrij-
digs bevatten om juist te kunnen zijn. Volgens zijn opvatting 
ligt de oorzaak van dit veelbesproken ziektebeeld in een overge-
erfde debiliteit van het vasomotorisch systeem van het mensche-
lijk gebit; een regressief en degeneratief (biologisch) domesti-
catie-verschijnsel. 

Ons gebit in een labiel evenwicht gekomen, vormt dan een 
locus minoris resistentiae, welke als het ware gepredisponeerd 
is om spontaan, of onder inwerking van allerlei bijkomstige fac-
toren, aangetast te worden. Waar die overgeërfde predispositie 
ontbreekt, blijven na wegneming der schadelijke invloeden, ook 
de ongunstige gevolgen achterwege. Een klassiek voorbeeld 
hiervan geeft het beeld der kwikvergiftiging. Enkele tanden 
mogen daarbij los gaan staan, maar na genezing blijven de • 
overige vast. Bij echte paradentose nooit. 

De theorie dat overbelasting tot paradentose voert, klopt 
lang niet altijd met de praktijk. Hoe vaak zien we niet abnor-
maal sterke afslijting der tanden, zonder pyorrhoe. Evenmin de 
inactiviteitstheorie, waarbij de zoogenaamde nutritieve prikkel 
maar kortweg tot functioneele afbraak heet te zijn overgegaan. 
Beide theorieën blijven onverklaarbaar als niet daarbij storing 
van het „biotechnisch evenwicht" wordt aangenomen. 

Hetzelfde geldt van de occlusaal-traumatheorie. Vanwaar. 
anders zoo vaak zeer sterke articulatie-anomalieën zonder pa-
radentose? Zelfs bij foutief geconstrueerde protheses kunnen 
sommige elementen sterk overbelast zijn en toch vast blijven 
staan of althans heel langzamerhand pas het gaan begeven. 
Maar is er dispositie tot los gaan staan, dan is iedere belasting 
op zich zelf al een overbelasting. 

Dat tandsteen de voornaamste oorzaak van pocketvorming 
de tandhals vrijlaten, en zoo de porte d'entrée voor infectie 
genomen. Zelfs spreekt men van serum- en speeksel-tandsteen. 
De rand van de gingiva zou door deze irritatie losser worden, 
de tandhals vrijlaten, en zoo de porte d'entreé voor infectie 
vormen. Maar in werkelijkheid blijkt de tandhals vaak zonder 
tandsteenvorming vrij te komen. Het tandsteen, — een neerslag 
uit het speeksel — vormt zich in de reeds gevormde pocket en 
laat den bodem daarvan juist veelal vrij. Het aantal gevallen van 
overmatige tandsteenafzetting zonder paradentose is legio. Daar 
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vormt zich natuurlijk wel een oppervlakkige gingivitis, maar 
hierbij blijft het, als geen overgeërfde predispositie weer het 
biotechnisch evenwicht verstoort. 

De infectie-theorie, reeds door B l a c k en Miller  o.a. met 
voorliefde verdedigd, bevredigt al evenmin. De vele misluk-
kingen met vaccin' en serum-therapie bewezen dit reeds. Een 
verwaarloosd gebit geeft de bacteriënflora al zeer gunstige kan-
sen, vooral wanneer er ook pockets aanwezig zijn. Toch is niet 
aangetoond, dat een werkelijke paradentose, met uitsluiting van 
alle andere factoren, daaruit alleen ontstaan kan. 

Wel is gebleken, dat bij paradentose geen wijziging komt in 
de onderlinge verscheidenheid van microben; dat de groei van 
bacteriën stagneeren of zelfs duidelijk ophouden kan, terwijl de 
tand los blijft staan; dat enkele tanden of kiezen alleen aan-
getast kunnen zijn, terwijl de andere vrij blijven; dat de atropie 
van den proceslus ptogressief blijven kan, hoewel de pocket en 
de locale bacteriën-flora verwijderd zijn. Een verwekker van 
paradentose is nog steeds niet gevonden. Enting van pus uit 
een pocket op dieren heeft tot nog toe geen paradentose ver-
oorzaakt. Paradentose is niet besmettelijk. 

Al wat men in dit opzicht als oorzaken heeft aangezien is 
volgens H r u s k a veeleer als begeleidend verschijnsel of als 
gevolg te beschouwen. 

Zelfs de toch altijd nog meest gangbare opvatting, dat men 
bij een geval van paradentose in de eerste plaats naar een con-
stitutioneele oorzaak te zoeken heeft, kan de schijver niet 
deelen. 

Als steeds een of andere ziekte of 'ziekelijke constitutioneele 
afwijking zou zijn voorafgegaan, met paradentose als bijver-
schijnsel of gevolg, zou men niet het grootste deel van de ge-
civiliseerde wereld ziek of gedegenereerd moeten verklaren? 

Daarom acht de schrijver het juister een erfelijke biologische 
dispositie als hoofdoorzaak aan, te nemen. Dit neemt niet weg, 
dat iedere behandeling, die de vasomotorische functies van ons 
kauworgaan ten goede komen kan, zeker behoort te worden 
toegepast. En dat ook de volle aandacht dus aan eventueele 
factoren van constitutioneelen aard dient te worden besteed. 
Maar losse tanden zullen daardoor alleen niet te redden zijn. 
Wel, in zeer veel gevallen, voor langen tijd, door ze te fixeeren. 

Daarom pleit de schrijver voor immobilisatie als de aan-
gewezen therapie. Ook uit prophylactische overweging. 

v. A. 
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Heifungsvorgänge nach Wurzelperforationen door Alfred  
K ü b le r. (Schweizerische Monatsschrift für Zahnheilkunde, 
Juni 1934). 

Er bestaat over het vraagstuk der wortelperforatie slechts 
een zeer beperkte literatuur en over het histologisch beeld daar-
van hebben, volgens schrijver, alleen E u l e r en R ö me r be-
langrijke mededeelingen gedaan. De oorzaak van het feit, dat 
er in deze geen publicaties van wetenschappelijke onderzoekin-
gen bestaan, is, alweder volgens K ü b 1 e r, te zoeken in onze 
onbekendheid met een materiaal, waarmede het defect op ideale 
wijze zou kunnen worden gesloten. Ook H a b e r wijst in zijn 
boek „Die Zahnwurzel als Stützpunkt der Prothese" op het ont-
breken van waardevolle literatuur met betrekking tot dit onder-
werp. Deze auteur legt er den nadruk op, dat de meest conscien-
tieuse practicus wel eens, zonder het te willen, een perforatie 
maakt en alleen daarom reeds dit onderwelp recht heeft op ons 
aller belangstelling. 

Spreken we van een wortelperforatie, dan denken wij meestal 
aan den traumatischen vorm, d.i. een van de vier vormen, waar-
naar Morgen st e r n de perforaties volgens de aethiologie in-
deelde: de anatomische (bij de tandontwikkeling), de physiolo- 
gische (bij de resorptieverschijnselen), de traumatische en de 
pathologische (door caries). 

Met het oog op de diagnose is het belangrijk te weten, dat 
de chronische degeneratieve of proliferatieve stadia van pulpitis 
een beeld kunnen vertoonen, dat gemakkelijk verwisseld kan 
worden met dat van de granulatievorming, die bij onbehandelde 
perforaties optreedt. 

Gesteund door zijn experimenten aan dierlijk en menschelijk 
materiaal zoowel als door klinische ervaring, stelt de schrijver 
o.m. vast, dat de prognose bij perforatie van wortels onder asep-
tische condities gunstig en die bij perforatie van wortels met 
septische of gangraeneusen kanaalinhoud ongunstig is. 

Er wordt, wat de therapie betreft, onderscheid gemaakt tus-
schen vaste en resorbeerbare middelen ter afsluiting van het 
defect. De vaste stoffen (goud, amalgaan, porcelein) zijn ge-
schikt voor perforaties, die in het tandvleeschzakje uitmonden 
of in de onmiddellijke omgeving daarvan. De weekblijvende 
pasta's zouden op die plaatsen snel geresorbeerd worden, waar-
door een verbinding tusschen tandvleeschzakje en wortelkanaal 
zou kunnen ontstaan. Dikwijls kan een meer coronaal gelegen 
perforatieplaats met de caviteit verbonden worden. 

Voor dieper gelegen perforaties en speciaal voor die in de 
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buurt van den apex valt aan een goede afsluiting met de ge-
noemde vaste materialen niet te denken en doen we het best 
onze toevlucht te nemen tot de resorbeerbare middelen. De 
W a l k h o f f-pasta leverde in de gevallen van den auteur 
(waar geen infectie had plaats gevonden) gunstige resultaten 
op. Mogen zich ook lichte ontstekingsverschijnselen voordoen, tot 
uitgebreide destructieve processen zal het toch niet komen. 
Door de onmogelijkheid van het indringen van tandvlee5ch-
epitheel kapselt hier prolifereerend periodontiumweefsel de 
opening af, terwijl het door de vorming van secondair cement 
vervanging van het verloren gegane tandbeen en cement den 
weg bereidt. Gebeurt dit laatste niet, dan is resorptie van de 
jodoformpasta door het opdringende periodontium niet te ver-
helpen. 

P. C. W. 

Koude sterilisatie van boren. (J. B u s c h in Zahnärztliche 
Rundschau No. 27). 

Zuinigheid verzet zich tegen het slechts eenmaal gebruiken 
van boren en dergelijke kleine instrumenten. Voorwaarde voor 
herhaald gebruik is de mogelijkheid van grondige sterilisatie. 
De gebruikelijke methoden als uitkoken hebben het bezwaar, dat 
de boorspanen etc. daarmede niet verwijderd worden en bewer-
king met een draadborstel noodig is voor de noodzakelijke me-
chanische reiniging. Hiervan heeft de scherpte der boor veel te 
lijden; bovendien geeft het uitkoken aanleiding tot roestvorming 
waardoor het aspect en bovendien ook de scherpte er op achter-
uit gaan. Dezelfde bezwaren kleven soms in nog ergere mate 
aan een antiseptische reiniging door middel van verschillende 
chemicaliën, waarbij het aanhechtende boorstof, evenals bij het 
uitkoken, nog mechanisch verwijderd moet worden. 

Een goede methode van koude sterilisatie, waarbij de mecha-
nische reiniging der boren kan vervallen en het uiterlijk der in-
strumenten niet door neiging tot roesten spoedig bedorven 
wordt meent A g u s s o 1 te Lyon gevonden te hebben in een 
20% oplossing van natronloog. Wanneer de boren na gebruik 
daarin een nacht over bewaard worden en den volgenden morgen 
in een neutraliseerende en roestwerende oplossing van z.g. Jota-
linzout en 10 gram glycerine op een liter water. Hierin worden 
de boren korten tijd heen en weer bewogen en vervolgens ge-
woon te drogen gelegd. Het genoemde zout bestaat „in hoofd- 
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zaak" uit de basische, roestwerende zouten trianatriumfosfaat 
(Na3 PO4) gecalcineerde soda (Na2 CO3) en natriumsilicaat 
(Na2 Si Os). De glycerine dient om het aan elkaar kleven der 
boren te verhinderen. Natronloog en jotalin tasten volgens den 
schrijver staal niet aan, zoodat het snijdend effect behouden 
blijft, terwijl de methode aan alle eischen der hygiëne voldoet. 

B. 


