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HAARDINFECTIE *) 

DOOR 

Dr. H. C. VAN LEEUWEN, 
Internist te 's-Gravenhage. 

Het verheugt mij hedenavond tot u te kunnen spreken over 
haard-infectie, een onderwerp dat mij zeer na aan het hart ligt. 
Uw Voorzitter 1) was een der eersten, die op een nadere bestudee-
ring van de haard-infectie aandrong. Het is dan ook niet de 
eerste maal, dat dit vraagstuk in uw midden behandeld wordt. 
Dr. M i e r e m e t 2) hield in 1923 daarover reeds een lezing voor 
u. Ook in uw vak-literatuur zult u reeds veel over dit ziektebeeld 
gelezen hebben. 

U zult zich wellicht afvragen, waarom dit onderwerp dan weder 
uitvoerig behandeld moet worden. Daar kan ik eenige gegronde 
redenen voor opgeven. 

1. Heeft u waarschijnlijk dit vraagstuk nog nooit door een 
clinicus hooren behandelen, en waar de haard-infectie een clinisch 
begrip is, lijkt mij dit door uw bestuur zeer juist gezien eens een 
internist uit te noodigen daarover met u te spreken. 

2. Hebben onze inzichten over de pathogenese van de haard-
infectie sedert 1923 een verandering ondergaan. 

3. Zijn de meeningen over de waarde van de haard-infectie in 
de literatuur neergelegd zoo uiteenloopend, dat men zelf een vrij 
groote ervaring moet hebben, wil men niet geheel in de war 
geraken. De meest tegenstrijdige berichten daarover zult ge in de 
tijdschriften aantreffen. Ja, de appreciatie is zoo verschillend, dat 
degenen onder u, die het artikel van Re i m a n n en Havens 3) 
in „The J.A.M.A." van 6 Jan. 1940 gelezen hebben, misschien 
verbaasd zullen staan over mijn moed, dit onderwerp uitvoerig 

*) Lezing gehouden voor de „Vereeniging van Nederlandsche Tand-
artsen" te Utrecht op 17 Mei 1941. 



555 

met u te bespreken. Genoemde Heeren halen in dat artikel alle 
schrijvers aan, die negatieve uitkomsten vermelden en bewijzen 
daarmee, dat het tot nu toe niet gelukt is, een oorzakelijk verband 
aan te toonen tusschen een focus en systeem ziekten, dus met 
ziekten als rheuma, nephritis enz., wat natuurlijk nog niet impli- 
ceert het geheel overboord werpen van het begrip haard-infectie. 
Maar uit een en ander zal u al wel gebleken zijn, dat mijn taak 
hedenavond geen lichte zal zijn. 

Definitie. Alvorens verder te gaan zou ik eerst het begrip haard-
infectie willen definieeren. Wanneer spreekt men van een haard-
infectie, vaak nog beter bekend onder den naam focal-infection? 
Haard-infectie is het ziektebeeld dat ontstaat, indien tengevolge 
van een oorspronkelijk gelocaliseerde en reeds langer bestaande — 
meest clinisch geheel latente — infectie, ziekelijke veranderingen 
in andere organen optreden. 

Haard-infectie is dus een clinisch begrip, een begrip, dat ons 
in den loop der jaren door de feiten werd opgedrongen. Een kort 
overzicht van de geschiedenis zal u dit doen inzien. Het zal u als 
tandartsen interesseeren, te vernemen, dat het aandoeningen van 
het gebit geweest zijn die een groote rol speelden- in het ontstaan 
van dit begrip. Het waren in den aanvang casuistische mededee-
lingen waaruit bleek, dat algemeene ziekte-toestanden genazen na 
verwijdering van een ziek element van het gebit. In i8oi reeds 
constateerde B en j a m in R us h, dat zijn inzichten overeen-
stemden met die van andere artsen, waar het betrof de relatie 
tusschen de extractie van een zieken tand en de genezing-van alge-
meene ziekten. U ziet, het begrip haard-infectie is niet-direct 
nieuw, al is de benaming als zoodanig nog niet zoo oud. Mag'men 
de geschiedenis gelooven, dan zouden in de ruïne van Ninëve en 
Ashur tafels met spijkerschrift gevonden zijn, dateerendè uit -65o 
jaar voor Christus, waarop vermeld wordt, dat Koning Anapper- 
Essa van een zware ziekte genas, nadat hij op advies van zijn 
arts Arad-Nana zijn gebit had laten uittrekken. 4) Na deze extrac-
tie verdwenen de pijnen in het hoofd, in het lichaam en de beenen. 

In de vorige eeuw zijn er in de literatuur meerdere publicaties 
verschenen over het verband tusschen algemeene ziekten en afwij-
kingen aan het gebit, met vermelding van genezingen na extractie 
van de zieke elementen. Het is echter eerst G u r i c h, die meer 
systematisch daarop wees, door in 1904 in de Münch. med. Wschr. 
een artikel te schrijven over „über die Beziehungen zwischen Man-
delerkrankungen und dem akuten Gelenkrheumatismus", in i 9o5 
op het Kongres für innere Medizin een voordracht te houden over 
„die tonsilläre Radikaltherapie des Gelenkrheumatismus" en een 
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monographie over dit onderwerp te schrijven. Hij kwam tot de 
volgende samenvatting : „der Gelenk-Rheumatismus ist eine Me-
tastasenbildung, ausgehend von einem primären entzündlichen 
Herd, der meist in den Tonsillen liegt. Die Metastasenbildung wird 
ausgelöst durch akute Exacerbation der chronischen Entzündung 
des primären Herdes. Durch künstlich herbeigeführte Exacerbation 
des primären Herdes kann man experimentell die rheumatischen 
Metastasenbildung hervorrufen und den Zusammenhang des 
Rheumatismus mit dem primären Herde nachweisen. Durch Be-
seitigung der primären Eiterung heilt der Rheumatismus ohne 
Anwendung innerer Mittel, die Metastasenbildung hört auf". 4) 

U hoort : het clinisch begrip haard-infectie was geboren. Van 
deze baby werd in den aanvang niet veel notitie genomen. Dank 
zij eenige voorvechters, zooals Hunter in de Angelsaksische 
landen en P ä s z l e r in Duitschland werd sinds 1909 en 1910  de 
belangstelling er voor gewekt. Dit gebeurde niet steeds op de meest 
aangename wijze. Zoo wist Hunter dit probleem in het middel-
punt van het medisch denken te plaatsen en tot onderzoek en 
verzet op te wekken door de tandartsen te beschuldigen van 
„septic dentistry". Het was blijkbaar een goed middel, want ner-
gens heeft het begrip focal infection zoo snel ingang gevonden 
als in Amerika. 

Sinds dien is de literatuur over dit onderwerp met zoovele 
publicaties verrijkt, dat deze practisch niet meer te overzien is. 
Tal van mededeelingen over therapeutische successen werden ver-
meld. Doch ook berichten over mislukkingen bleven niet uit. 

Welke waarde wordt nu aan een haard, als bron van algemeene 
ziektebeelden toegekend? 

Het oordeel daarover is zeer uiteenloopend. In Amerika werd 
in de jaren 1915-193o het belang van de haard-infectie zeer hoog 
aangeslagen. Vooral toen de bacterioloog R o s e n o w, verbonden 
aan de Mayo-clinics, in het dier-experiment de haard-theorie 
scheen te kunnen bevestigen, leek er geen tegenspraak meer moge-
lijk. Voor tal van ziekten werd de oorzaak in een haardinfectie 
gezocht. Naast rheuma in al zijn verschillende vormen waren dit 
endocarditis, cholecystitis, appendicitis, maar ook het ulcus ven-
triculi en duodeni. Bij al deze aandoeningen werd naar haarden 
gezocht en alles wat maar eenigszins daarvoor in aanmerking kon 
komen, werd verwijderd. 

Tegen deze min of meer rigoureuze wijze van optreden werd 
al spoedig verzet aangeteekend. Maar ook de oppositie tegen het 
begrip haard-infectie groeide. Verscheidene publicaties verschenen, 
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waaruit dit bleek. A r n e t t en E n n i s b) berichtten over een 
onderzoek bij 883 studenten verricht. Zij vonden bij 19,8% van 
hen één of meer tandgranulomen. Ze konden echter geen verschil 
constateeren in de frequentie van rheumatische ziekten bij de 
studenten met en zonder granulomen. Hun conclusie was dan ook, 
dat aan de „dental infection" geen groote waarde mocht worden 
toegekend. Fr a n k el 6)  analyseerde een statistiek van 19000 
verzekerden bij de Metr. Life Ins. Co. en vond geen correlatie 
tusschen eenige systeem ziekte en de uitgebreidheid der afwij-
kingen aan het gebit. 

V a r z e y en Clark-K ennedy 7) stelden een onderzoek in 
bij 234. menschen, bij wie alle tanden geëxtraheerd waren. Bij 126 
van hen waren de tanden op grond van zuiver tandheelkundige 
overwegingen getrokken. Bij 19 van dezen ontwikkelde zich later 
een rheuma. Tot de groep, waarbij de tanden om andere redenen 
verwijderd werden behoorden 13 personen met rheuma-sympto-
men. Slechts 5 van hen verbeterden na den tandheelkundigen in-
greep. Deze uitkomsten pleitten al evenmin voor eenig verband tus-
schen een gebitshaard en het rheuma. Een der laatste publicaties is 
de reeds genoemde van R e i m a n n en Havens. Wel erkennen 
zij, dat er af en toe een effect van de extractie wordt waarge-
nomen, doch schrijven daarover : „Many such recoveries are .tem-
porary and may result from psychic factors or the shock-like 
reaction, which follows such operations". Toch durven zij blijk-
baar de consequentie van hun uitspraak niet aan, maar verwerpen 
alleen de tand-extractie en de tonsillectomie als routine behande-
lingsmethode bij rheuma. Zij willen den haard echter wel verwij-
deren in „exceptional cases when evidence of actual local disease 
is present and its relation to remote or systemic disease probable". 
Robert B. Osgood 8) komt in de A.J.M.S. van Oct. 194.0 
eveneens tot de slotsom, dat haarden geen rol spelen in het ont-
staan van hypertrophische of degeneratieve arthritis. 

Li c h t wi t z vermeldt in zijn boek „Pathologie der Funktio-
nen und Regulationen". „Die Entfernung der Foci hat wie grosze 
Statistiken in Ubereinstimmung mit den persönlichen Erfahrun-
gen kritischer Beobachter dartun, nicht geleistet". 

Ik heb u tot nu toe in hoofdzaak van diegenen gesproken, die 
geen of weinig waarde meenen te moeten toekennen aan de haard-
infectie. Er zijn echter tal van clinici, die een andere gedachte zijn 
toegedaan. In Duitschland werd dit probleem zoo belangrijk ge-
acht, dat het tot tweemaal toe, in 1930 en 1939, op het Kongress 
für innere Medizin besproken werd. De meening der sprekers was, 
dat aan de haard-infectie groote waarde moest worden gehecht. 
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G u t z e i t °) komt in een statistiek uit de Breslauer kliniek tot 
de conclusie, dat 50% genezen en 25% verbeterd waren na weg-
nemen van de foci. 

Piet s c h 10) liet in 218 gevallen van „Herdinfektion" de 
haarden verwijderen en zag daarna in 48% der gevallen genezing 
en in 29% verbetering optreden. Bij zijn rheuma-patiënten werd 
in 31%  der gevallen een haardinfectie als oorzaak aangenomen, 
waarvan 56% van het gebit uitgaand, 32,5% tonsillogeen en 
r r % van beide uitgaand. Het resultaat der haardverwijdering 
was in 68,5% der gevallen gunstig. De bekende clinicus V o 1-
h ar d Y1) erkent de groote waarde van de haard-infectie voor 
het ontstaan van nierziekten. De u bekende Weener P i c h l e r 12) 
schreef onlangs nog eens, dat infecties van het gebit uitgaand in 
de aetiologie der trigeminus-neuralgie veel grootere beteekenis 
toekomt, dan men gemeenlijk aanneemt. 

Volgens S 1 a u c k Y3) speelt in 94% der rheuma-gevallen een 
haard-infectie een rol. T i e m a n n 14) uit de kliniek Schittenhelm 
schreef daarentegen weer over de waarde van de haard-infectie 
als volgt : „Wir meinen, dasz zur Zeit diese Bedeutung über-
schätzt wird". B u d e 1 m a n n Y5) laat zich in 5945 over dit on-
derwerp als volgt uit : „Auch bei äusserste Kritik musz man heute 
wohl einen Zusammenhang zwischen chronische Infektionsherden 
und bestimmte inneren Erkrankungen und allgemeinen Krank-
heitssymptomen wenigstens in einzelnen Fällen bejahen. V e i 1 Y6), 
Parade Y7) e.a. noemen daarentegen weer de haard-infectie 
zeer belangrijk in de aetiologie van vele algemeene ziekten. 

Ik zal u geen verder overzicht geven van de buitenlandsche 
medische literatuur, maar onze aandacht eens bepalen bij de 
Nederlandsche publicaties. In het Nederlandsch Tijdschrift van 
Geneeskunde vindt ge in de laatste z o jaren : een clinische les van 
Burger Y8) gewijd aan : Amandelen en rheuma, waarin hij een 
haard in de tonsil zeer belangrijk noemt voor het ontstaan van 
het acute gewrichtsrheuma ; een artikel van He r i n g a Y9 ) , waar-
in hij een verband aanneemt tusschen encephalitis en een haard 
elders in het lichaam gelocaliseerd ; een verslag van een lezing van 
R o s en o w 20) in Holland gehouden en een artikel van R o-
z en da al "),  een der medewerkers aan de Mayo klinieken, 
waarin uit den aard der zaak de haardinfectie een belangrijke rol 
wordt toebedeeld. Verder vinden we in het Ned. Tijdsch. v. Gen. 
een casuistische mededeeling van den mondarts de Jon g h 22) 
over „chronisch rheuma veroorzaakt door pyorrhoea alveolaris" 
en dan eenige mededeelingen over dit onderwerp in verslagen van 
vergaderingen. Zoo besprak v. M e r v e n n e e 23) een patiënt, 
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die 3 jaren lang geleden had aan recidiveerende thrombophlebi-
tiden en eerst na saneering van het gebit genas. M a n s en s 24) 
zag acuut rheuma optreden in aansluiting aan een haard, die niet 
zoo lang van te voren ontstaan was. S c h o e m a k e r 25)  genas 
een patiënt van rheuma door wegnemen van de .galblaas, waarin 
streptococcen konden worden aangetoond. 

K u e n en schrijft in het boek „Praeventieve Geneeskunde" 
onder het hoofd rheuma : „Het staat vast, dat plaatselijke ont-
stekingshaarden algemeene rheumatische reacties kunnen veroor-
zaken, die eerst tot genezing komen, nadat de haard is opgeruimd". 
Echter laat hij er op volgen : „Niemand weet nauwkeurig aan te 
wijzen in welke gevallen van rheuma een focal infection in het 
spel is of niet." 

In het nieuwe „Leerboek der Inwendige Geneeskunde" van 
Hijmans v. d. Bergh, de Langen en Snapper vinden 
we over dit onderwerp : „De geestdrift, waarmede deze theorie 
zonder voldoende grond voor het ontstaan van tal van ziekten 
al te spoedig werd aangewend, is de laatste jaren wel wat bekoeld. 
In hare toepassing in de praktijk, die aanleiding gaf critiekloos in 
allerlei omstandigheden onderstelde haarden operatief te ver-
wijderen, is een kentering gekomen". En verder schrijvend over 
focal infection en rheumatoid arthritis : „De meeste ervaren ge-
neesheeren hebben een parade-geval van dien aard, maar gewoon-
lijk slechts één enkel of een paar van zulke gevallen. Het is de 
vraag, of, bij de beoordeeling van dergelijke waarnemingen, met 
de spontane wisselingen in het beloop der ziekte wel voldoende 
rekening wordt gehouden". 

Van G i 1 s e schrijft in het hoofdstuk „Rheuma en tonsillen" 
in de elfde bundel van „Aanwinsten op Diagnostisch en Thera-
peutisch. Gebied" „dat er weliswaar volkomen negatieve resultaten 
voorkomen, maar dat er ontegenzeggelijk zeer opvallende, gunstige 
uitkomsten van de tonsillectomie bij rheuma tegenover staan". 

T o u w, het hoofdstuk „Primair chronische poly-arthritis" in 
dezelfde bundel behandelend, laat zich als volgt over deze materie 
uit : „Meerdere malen toch kan men waarnemen, dat na het ver-
wijderen van zieke tonsillen, het opruimen van apicale abscesjes 
e.d. een verbetering optreedt. Wij hebben dit bij enkele patienten 
op overtuigende wijze gezien". 

Dit is een kort overzicht van de buitenlandsche en Hollandsche 
literatuur. U zult het wel met mij eens zijn, dat bovengenoemde 
aanhalingen niet steeds verhelderend gewerkt zullen hebben. De 
meeningen van de verschillende schrijvers over dit probleem 
loopen daarvoor te sterk uiteen. 
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Nu mag ik u misschien eenige treffende gevallen uit mijn eigen 
ervaring mededeelen, die zeker tot de haard-infectie behooren. 
Ik zal u geen statistiekje voorleggen, daar is het aantal te klein 
voor. Ik zou u echter zonder eenige moeite een twintigtal gevallen 
uit mijn herinnering kunnen mededeelen, waarbij een haard de 
oorzaak was van algemeene symptomen. 

Besproken werden zes gevallen van haard-infectie, alle onder 
een ander clinisch beeld en meermalen zeer chronisch verloopend, 
waarbij de haard in drie gevallen gezeteld was in de tonsillen, twee 
aan het gebit en één in het antrum Hyghmori. In al deze gevallen 
bracht verwijdering van den haard genezing met zich mede. 

M. H. Zoo• zou ik U nog gevallen kunnen schilderen van 
dentogene periarthritis, tonsillogene nephritis, ischias enz. Na het 
aanhooren van deze gevallen zult u zich wel kunnen voorstellen, 
hoe mijn houding in den loop der jaren, door de ervaring geleerd, 
is geworden t.o. van de haard-infectie. 

Wanneer ik dan het literatuur-overzicht en mijn eigen 
ervaringen samenvattend de vraag moet beantwoorden, welke 
waarde men de haard-infectie uit algemeen ziektekundig oogpunt 
moet toekennen, kan mijn antwoord niet anders luiden dan : een 
belangrijke. N.m.m. en dat blijkt voldoende uit de u beschreven 
gevallen, lijden menschen maanden, ja jaren aan een haard-
infectie, die op een zeer eenvoudige wijze genezen had kunnen 
worden. 

Dat wil echter niet zeggen, dat bij elk rheuma, elke myocarditis, 
elke nephritis, elke thrombophlebitis, elke neuritis de oorzaak in 
een haard gezocht moet worden. Ik ben het met de latere 
Amerikaansche publicaties en de Hollandsche schrijvers over dit 
onderwerp eens, dat het volkomen onjuist is om automatisch op 
grond van een dezer ziektebeelden onmiddellijk tot opruiming van 
alle mogelijke plaatsen, waar gewoonlijk haarden gevonden 
worden, te besluiten. 

Maar laten we ons evenzeer hoeden voor overdrijving naar de 
andere zijde. Er zijn fouten begaan, men heeft meermalen te 
rigoureus en op onvoldoende gronden tot verwijdering van allerlei 
organen besloten, maar dit is geen aanklacht tegen de haard-
infectie als zoodanig, maar tegen onze nog te geringe kennis van 
de differentiaal diagnostiek. Laat dit voor ons een aansporing 
zijn, om aan dit probleem onze volle aandacht te besteden en te 
trachten door gezamenlijken arbeid een beter inzicht in deze mate-
rie te verkrijgen, waardoor het op den duur mogelijk wordt meer 
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dan tot nu toe de verschillende ziektebeelden, die al of niet op 
een haard terug te voeren zijn, beter te onderkennen. Zoolang 
wij nog geen scherp omschreven diagnostische kenmerken hebben, 
die ons met zekerheid een haard-infectie moeten doen aannemen, 
is het de kunst van den medicus, om met de grootst mogelijke 
waarschijnlijkheid deze diagnose te stellen. 	• 

Hoe ontstaat het clinische beeld van de haard-infectie? 

Voor de hand lag dit te verklaren door versleping van bacteriën 
langs de bloedbaan of lymphwegen naar andere organen aan te 
nemen. Deze verklaring vond destijds grooten steun in de proeven 
van Rosenow. Deze toonde n.l. aan, dat een streptococcenstam, 
die bij een mensch tot complicaties had gevoerd, bij het dier de-
zelfde organische afwijkingen veroorzaakte." Zoo kon bij het dier 
een endocarditis verwekt worden door den bacil, die uit een haard 
gekweekt was van een mensch, die aan endocarditis leed. Kweekte 
hij uit haarden bij rheumapatiënten en spoot hij zijn proefdieren 
met deze culturen in, dan zag hij gewrichtsafwijkingen bij dezen 
optreden. Hij sprak van electieve localisatie. Deze theorie heeft 
echter geen algemeenen bijval kunnen vinden. 

Ook anderen gelukten het in een groot percentage bij rheuma-
patiënten bacteriën uit het bloed en de gewrichten te kweeken. 
Zoo konden Cecil, Nicholls en Stainsby 2ß) in 77%  van 
hunne gevallen een streptococ uit het bloed of de gewrichten 
kweeken. Anderen echter zooals Da w s o n, O l m s t e a d en 
Boots 27)  evenals Lichtman en Cross 28), konden deze 
uitkomsten niet bevestigen. Zij verkregen geen hoogere uitkom-
sten bij rheumapatiënten dan bij gezonden en lijders aan andere 
ziekten. Over het algemeen neemt men nu wel aan, dat het be-
trekkelijk zelden gelukt bij een haard-infectie bacillen uit de 
bloedbaan te isoleeren. Het niet kunnen aantoonen van bacteriën 
in het bloed is echter geen voldoende reden om een bacterie-
uitzaaing te verwerpen. U allen zullen wel bekend zijn de onder-
zoekingen van Ok e 11 en Elliott  29), die kort na een tand-
extractie in een zeer hoog percentage bacteriën in het bloed 
konden aantoonen. Deze bacteriën waren echter zeer spoedig 
uit de bloedbaan verdwenen, zonder eenige waarneembare ver-
andering in andere organen te hebben achtergelaten. Men neemt 
dan ook tegenwoordig algemeen aan, dat de verschijnselen bij 
de haard-infectie grootendeels hun oorzaak vinden in bacterie-uit-
zaaingen. Daarnaast spelen echter ook de uit den haard geresor-
beerde toxinen een rol van beteekenis. S 1 a u c k 30) meent, dat het 
door hem waargenomen spierfibrilleeren een symptoom is, dat met 
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zekerheid op een toxischen invloed wijst. Volgens hem worden de 
toxinen uit den haard langs de perineurale lymphbanen naar het 
centrale zenuwstelsel gevoerd en geven aldaar aanleiding tot toxi-
sche beschadiging van zenuwweefsel. S 1 a u c k spreekt in die ge-
vallen van een fokaltoxikose in tegenstelling met fokalinfektion, 
waarbij de symptomen volgens hem veroorzaakt worden door een 
bacteriëele uitzaaing. 

Noch door toxinen injecties, noch door bacterie inspuitingen 
gelukte het echter in het dierexperiment het clinische noch het 
pathologisch-anatomische beeld te verkrijgen, dat groote gelijkenis 
vertoonde met de ons bekende beelden bij haard-infectie. Alleen 
de serumziekte gelijkt in vele opzichten daarop. Zooals u bekend 
zal zijn, berust deze aandoening op een overgevoeligheid van het 
lichaam t. o. van het desbetreffende serum. Men ziet dit sympto-
mencomplex dan ook meest eerst na de tweede of volgende in-
jecties optreden, dus nadat het lichaam overgevoelig gemaakt was 
t. o. van dat serum. 

B ie 1 i n g 31)  gelukte het nu door een inspuiting van bacteriën 
in de bloedbaan, nadat zijn proefdieren eerst door subcutane in-
jecties van deze bacteriën allergisch gemaakt waren het clinische 
beeld van het rheuma te veroorzaken. Hij zag n.l. bij zijn proef-
dieren arthritis en endocarditis optreden onverschillig welke bac-
teriën hij daarvoor gebruikte. Hij beschouwt de arthritis en endo-
carditis dan ook niet als secundaire haarden door uitzaaingen van 
bacteriën veroorzaakt, maar als een veranderden reactievorm van 
het lichaam, een verandering, die door de specifieke voorbehan-
deling teweeg was gebracht. 

K 1 i n g e 32) kon bij zijn proefdieren afwijkingen aan de ge-
wrichten, het myocard, het endocard, en de bloedvaten opwekken 
door injecties met serum, nadat hij zijn proefdieren daartegen 
allergisch had gemaakt. Zelfs de zoo voor rheuma typische 
„Knötchen" ontbraken niet. 

Sedert deze onderzoekingen wordt door velen de pathogenese 
van de haard-infectie als volgt aangegeven. Vanuit een chronische 
haard komen nu en dan bacteriën of toxinen of beide in de bloed-
baan. Het lichaam wordt ten opzichte van deze stoffen op den 
duur allergisch. Als deze allergie ontstaan is, dan gaat het lichaam 
op een nieuwe uitzaaing van bacteriën of toxinen reageeren met 
een symptomen-complex, zooals B i e l i n g en K l i n g e bij hun 
proefdieren zagen optreden ; in het kort met ziektebeelden, zooals 
we deze aantreffen bij haard-infectie. 

N. m. m. komt deze opvatting het meest overeen met de feiten, 
die wij aan het ziekbed waarnemen. Daar zien we toch haarden, 
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die jaren bestaan en nooit aanleiding gaven tot klachten, oorzaak 
worden van ernstige ziekten. 

Waar zijn de haarden gezeteld, die op den duur tot het beeld 
der haard-infectie leiden? 

Naar de ervaring geleerd heeft, moet men deze zoeken in : 

t. de tonsillen, 
2. het gebit, 
3. de bijholten en het middenoor, 
4. de appendix, 
5. de galblaas, 
6. de genitaliën van den man en de vrouw n.l. de prostaat bij 

den man en de cervix en tubae bij de vrouw, 
7. de urinewegen, 
8. zelden ergens elders, zoo bijv. in de longen, indien door 

plaatselijke verwijdingen van de bronchi (bronchiëctasiën) 
aldaar een chronische haard ontstaan is. Ook de darm kan 
den haard herbergen. Daarover zijn reeds meerdere publi-
caties verschenen. 

Het zijn echter de tonsillen en het gebit, die om den voorrang 
strijden. Te zamen vormen zij in de overgroote meerderheid der 
gevallen de zetel van den haard, die tot een haard-infectie voert. 

Waardoor is het clinisch beeld der haard-infectie gekenmerkt? 

Dit is zeer lastig in enkele trekken te schetsen. Dat hangt er 
geheel van af, welke organen en op welke wijze deze organen rea-
geeren op de vanuit het focus in de bloedbaan gebrachte stoffen. 
Het eenige wat deze beelden gemeen hebben, is de chroniciteit 
en het recidiveerend karakter. Ziekten, die tengevolge van een 
haard kunnen ontstaan zijn o.a. gewrichtsrheuma, neuralgiën, 
neuritis, myalgie, nephritis, myocarditis, endocarditis, iritis, irido-
cyclitis, thrombophlebitis. 

Daarnaast komen ook gevallen voor, waarbij de algemeene 
klachten op den voorgrond staan en men zoo goed als geen orgaan-
afwijkingen kan ontdekken. Deze klachten zijn : onverklaarbare 
moeheid, niet frisch gevoelen, behoefte aan veel slaap, geestelijke 
depressie, hartkloppingen, schietende pijnen in de ledematen, 
lendenen, schouder, enz., dyspeptische bezwaren. In tegenstelling 
met al deze klachten staat het gezonde uiterlijk van den patiënt. 

M. H., nu heb ik u slechts een gedeelte der ziektebeelden ge-
noemd, maar daaruit blijkt reeds de veelvormigheid, waaronder 
het beeld der haard-infectie zich aan ons oog vertoont. Is het 
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wonder, dat het meermalen niet gemakkelijk valt uit deze chaos 
van feiten en feitjes een afgerond ziektebeeld op te bouwen? 

Naast deze gedeeltelijk op subjectieve klachten gegronde ge-
gevens hebben we gelukkig ook nog meer objectieve gronden, die 
ons helpen kunnen den weg in dit labyrinth te vinden. 

Deze gegevens zijn : veranderingen in het temperatuur-niveau, 
verandering in de bezinkingssnelheid der erythrocyten, het al of 
niet aanwezig zijn van een leucocytose, verandering in het bloed-
beeld in den zin van de Arnethsche verschuiving, het optreden van 
toxische granula in de leucocyten en dan, sinds S 1 a u c k dit 
symptoom beschreef, het spierfibrilleeren. 

Komt de medicus op grond van zijn gegevens met uitsluiting 
van andere ziekten, zooals specifieke infecties, tumoren enz. tot 
de conclusie, dat de oorzaak van het lijden in een haard gezocht 
moet worden, dan komt het probleem : Waar zit de haard? 

Nu wordt de samenwerking met andere specialisten noodzake-
lijk. Deze specialisten zijn : de oor-, neus-, keelarts, de tandarts, de 
chirurg, de gynaecoloog en uroloog, doch in hoofdzaak zijn het 
de oor-, neus-, keelarts en de tandarts. Ik zal u schilderen, hoe 
ik persoonlijk in deze gevallen te werk ging. Waar het overgrootste 
gedeelte der haarden, die tot het beeld der haardinfectie leiden, 
te vinden zijn in de tonsillen of aan het gebit, werd de patiënt 
zoowel naar den oor-, neus-, keelarts als den tandarts verwezen 
met een uitvoerig schrijven erbij, dat er op clinische gronden 
redenen aanwezig waren een haard-infectie aan te nemen. Daarbij 
werd het verzoek aan hen gericht, een grondig onderzoek naar 
mogelijke haarden in te stellen. Ik zal nu verder den oor-, neus-, 
keelarts buiten beschouwing laten en mij alleen bepalen tot de 
tandartsen. 

Wat moet nu de tandarts doen? 

r. Moet hij een nauwkeurige anamnese opnemen. Het gebeurt 
n.l. niet zoo heel zelden, dat aan het uitbreken van meer alge-
meene symptomen een opleving van het locale proces vooraf gaat. 
Zoo kan pijn aan een der gebits-elementen aangegeven worden 
voor of tijdens het optreden van het algemeene ziektebeeld of bij 
eefi opleving van de verschijnselen. Ik mag u er wel op wijzen, dat 
de patiënt u dit veelal niet uit zich zelf zal mededeelen, daar de 
klachten van de zijde van den . haard over het algemeen gering 
zijn en meermalen eerst tot zijn bewustzijn doordringen, wanneer 
daar uitdrukkelijk naar wordt gevraagd. Een dergelijk anamnes-
tisch gegeven kan voor u van groote waarde zijn om den schul-
digen haard op te sporen. 
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Bij het opnemen van een nauwkeurige anamnese zal eveneens 
blijken, of de patiënt met één of meer elementen bij het kauwen 
voorzichtig is. Hij doet dit meestal onbewust, zoodat eerst na een 
uitvoerige ondervraging dit feit aan het licht komt. Ook dit kan 
een aanwijzing zijn in welke richting de schuldige haard gezocht 
moet worden. 

2. Inspectie en palpatie zoowel van de buitenzijde als het inwen-
dige van den mond. Vergroote en pijnlijke lymphklieren sub-. 
maxillair kunnen een belangrijke vondst zijn. Pyorrhoea alveolaris, 
dentitio difficilis met abscesvorming, diepe tandzakjes bij para-
dentose, fisteltjes, drukpijnlijke plaatsen naast de tanden zijn alle 
waardevolle gegevens. Dat pyorrhoea alveolaris van belang kan 
zijn als bron voor de haard-infectie wordt door meerdere publi-
caties gestaafd. Ook de onderzoekingen van R o u n d en K i r k-
p a t r i c k 33) wijzen in deze richting. Zij lieten lijders aan 
pyorrhoea alveolaris flink op een hard voorwerp kauwen, waarna 
zij bacillen uit het bloed konden kweeken. 

De hoofdzaak der haarden zal echter gezocht moeten worden 
in de gebitselementen zelf. Daarom zal 

3. een minutieus onderzoek van tanden en kiezen moeten volgen. 
Het zal u bekend zijn, dat tanden met levende pulpa nooit of 
practisch nooit een infectieus proces herbergen. Het zijn steeds de 
elementen met doode pulpa, die veelal besmet zijn en als haard 
fungeeren. Nu is dit ook wel begrijpelijk, daar het wortelkanaal, 
indien de pulpa dood is, een doode ruimte geworden is in den zin 
van P ä s z 1 e r 34) . In deze ruimte kunnen bacteriën weelderig 
woekeren, zonder dat zij door de afweerstoffen van het lichaam 
onschadelijk gemaakt kunnen worden. Elk gedevitaliseerd element 
is dus verdacht als haard. Een eerste vereischte is dus al deze 
tanden en kiezen op de u bekende methoden door gebruikmaking 
van mechanische, thermische en electrische prikkels, te onder-
kennen. Vindt u daarbij geen elementen met doode pulpa, dan 
zal uw conclusie dus luiden : geen haarden. 

4. is een uitvoerig röntgenonderzoek van het gebit noodzakelijk. 
Dit onderzoek is ons van groot nut, het kan ons gegevens verschaf-
fen die niet op andere wijze te verkrijgen zijn, het kan ons o.a. 
attent maken op een restgranuloom, cysten, wortelresten enz. Het 
meest wordt het echter gebruikt ter opsporing van granulomen. 
Nu kan volgens de literatuur een granuloomvrij element wel een 
haard herbergen ; behoeft een tand of kies, waarom een peri-
apicale opheldering zichtbaar is, geen geinfecteerde haard meer 
te zijn, maar over het algemeen genomen is het vinden van een 
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peri-apicale ostitis van groote beteekenis en duidt het in de meeste 
gevallen op een haard. 

Vindt men bij het röntgenonderzoek geen afwijkingen, dan is 
dit nog niet bewijzend voor het ontbreken van haarden, daar de 
opheldering door het granuloom veroorzaakt in de schaduw van 
een der gebitselementen geprojecteerd kan zijn. Van de tanden 
met een doode pulpa moet daarom bij het ontbreken van een 
peri-apicale opheldering een röntgenonderzoek in meerdere rich-
tingen verricht worden. 

Indien reeds vroeger een röntgenonderzoek heeft plaats gehad, 
dan is het van zeer groot belang de röntgenbeelden met elkander 
te vergelijken. Bestond er destijds een peri-apicale opheldering, 
die echter bij een volgend onderzoek in grootte is afgenomen, dan 
is het niet waarschijnlijk, dat er sprake kan zijn van een actieven 
haard. De opheldering zal dan meer duiden op litteekenweefsel. 

Heeft men naar aanleiding van bovengenoemde onderzoekingen 
een uitvoerige gebitsstatus gemaakt, dan is de beslissing, waar de 
haard, die de symptomen veroorzaakt, zich bevindt, nog niet ge-
makkelijk. Want in vele gevallen zal men meerdere haarden tege-
lijk vinden. Een onderzoek, ingesteld bij een groot aantal gezonden, 
wees uit, dat ieder dezer de gelukkige bezitter was van gemiddeld 
ruim twee pulpa-doode tanden of kiezen. Er zijn dus zeer vele 
haarden, die nooit een haard-infectie veroorzaken, het is daaren-
tegen maar een zeer klein gedeelte der haarden, dat een haard-
infectie doet ontstaan. Dit was steeds een duister punt in de 
pathogenese van deze ziekte. Sedert we echter weten, dat den aller-
gischen factor een groote rol toekomt in het ontstaan van dit ziek-
tebeeld, is ons dit wel beter begrijpelijk geworden dan voorheen. 
Allergie is een functie van het lichaam en geheel afhankelijk van 
het individu. We kennen families, waarin allergische ziekten zeer 
veelvuldig voorkomen, anderen daarentegen, waarin men nooit een 
allergische aandoening aantreft. Daarom zijn voor ons slechts die 
haarden belangrijk, die gevonden worden bij personen, waarvan 
met groote waarschijnlijkheid kan worden aangenomen, dat zij 
lijden aan een haard-infectie. Vindt men bij hen een of meer 
haarden, dan nog is de vraag gewettigd of men daarin wel de 
oorzaak van het ziektebeeld zal moeten zoeken. Men heeft getracht 
een methode te vinden waardoor nog nadere gegevens over de 
activiteit van den haard zou kunnen worden verkregen. Deze be-
rusten in hoofdzaak op het principe door provocatie van den haard 
te komen tot,  uitzaaiing van bacteriën of toxinen, om zoodoende 
een exacerbatie van de secundaire verschijnselen te voorschijn te 
roepen. Lukt dit dan mag men een oorzakelijk verband tusschen 
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haard en algemeene verschijnselen aannemen. Onder een opleving 
van meer algemeene symptomen wordt ook gerekend een ver-
hooging van het temperatuurniveau, verder veranderingen in het 
bloedbeeld, zooals het optreden van een leucocytose, een ver-
hooging van de bezinkingssnelheid der erythrocyten, enz. W a n-
n e m a c h e r 35) trachtte dit te bereiken door een meer mechani-
sche prikkeling door vibratie. G u t z e i t en K ü c h l i n 38) ma-
ken gebruik van de korte golf. Beide methoden geven goede resul-
taten, alleen de positieve uitslagen komen diagnostische waarde 
toe. 

Pr a d er 37) heeft stelselmatig een nieuwe werkwijze toegepast. 
Hij kweekte uit de apicale haarden door enting door het wortel-
kanaal heen. Evenals Rosenow, Lester Burket 38) e.a., 
vond ook hij in deze haarden meest de streptococ als oorzaak der 
ontsteking. Hij bereidde van deze bacteriën een vaccin en testte 
daarmee de gevoeligheid van den patiënt door intracutane injectie 
(o,o5—o, r cc. i :2 phys. zout, z milliard kiemen per cc.) . Bij 
een positieve reactie ontstond een roodheid, over een uitgestrekt-
heid, die het veelvoud was van die van de controletest (eiwit 
serumplaat met phenol). Die haarden waaruit bacteriën waren 
gekweekt, waarmede een positieve test was verkregen, werden ver-
wijderd. Pr a d er geeft in een artikel, waarin hij dit onder-
zoek beschrijft, frappante voorbeelden van genezingen, nadat 
dergelijke haarden verwijderd waren. Ook vermeldt hij uitblijven 
van genezing in een geval, waarbij de intra-cutane test negatief 
was uitgevallen. 

Heeft de tandarts door zijn onderzoek kunnen vaststellen, dat 
er haarden aanwezig zijn en zoo mogelijk door provocatie kunnen 
uitmaken, welke haard zeer vermoedelijk de oorzaak van de haard-
infectie is, dan moet deze haard volkomen verwijderd worden. Of 
dit door extractie van den desbetreffenden tand moet geschieden of 
dat een andere wijze van behandeling, zooals bijv. wortelresectie, 
mogelijk is, moet de tandarts beoordeelen, mits hij na zijn ingrijpen 
den internist tenvolle kan garandeeren, dat de haard verwijderd is. 
Ik mag u er hier nog wel eens aan herinneren, dat na de extractie 
meermalen een curettage van de alveole noodig is om achter-
gebleven resten van den haard weg te nemen. 

Een nauwe samenwerking en overleg tusschen internist en tand-
arts is voorwaarde voor het bereiken van een goed resultaat. Dit 
geldt niet alleen voor de diagnostiek, maar ook voor de therapie. 
Zoo moet het tijdstip van den tandheelkundigen ingreep in overleg 
met den behandelenden medicus bepaald worden. In het algemeen 
zal de haard eerst dan verwijderd mogen worden als het acute 
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stadium der orgaan-afwijkingen (nier, hart enz.) voorbij is. Even-
eens zal overleg plaats moeten hebben over een eventueele voor-
behandeling. Het extraheeren van een element kan n.l. bij lijders 
aan een rheumatisch klepgebrek een endocarditis ulcerosa, een met 
den dood eindigende ziekte veroorzaken. F i s h 39) zag o.a. in 
zes maanden tijd twee kinderen op deze wijze door een tand-
extractie overlijden. Waar we tegenwoordig in de sulfonamiden 
en sulfapyridinen zulke sterk werkende antibacterieele middelen 
hebben, kan bij goede voorbereiding het gevaar van de extractie 
in die gevallen zoo klein mogelijk gemaakt worden. 

Nu hebben wij de geheele voordracht door over haarden en 
over de opruiming daarvan gesproken. Zou het echter niet beter 
zijn om de haardvorming te voorkomen? Inderdaad is dit zoo. 
Uw voorzitter, N o r d 40), heeft daar onlangs in een artikel in 
uw tijdschrift reeds op gewezen. De peri-apicale haarden ontstaan 
door infectie van de mondholte uit door het wortelkanaal heen. 
Daarmee is de prophylaxe betreffende de haarden gekomen op 
het terrein van de cariesbestrijding. 

Samenvatting : 

r. Het begrip haard-infectie wordt in de literatuur algemeen 
aanvaard, de waarde daarvan wordt echter zeer uiteenloopend 
beoordeeld. 

2. De gang van zaken moet als volgt zijn. Op clinischen grond 
moet vast komen te staan, dat men hoogst waarschijnlijk met een 
haard-infectie te doen heeft. Daarna wordt de patiënt naar de 
desbetreffende specialisten gezonden voor een onderzoek op 
„Haarden". Wordt er één of worden er meerdere haarden ge 
vonden, dan moet getracht worden uit te maken of dezen haard 
een aetiologische beteekenis toekomt. 

3. Bij een onderzoek op haarden zij de tandarts doordrongen 
van de belangrijke beteekenis van het af te geven oordeel. Hij 
mag niet volstaan met een eenvoudig röntgenonderzoek van het 
gebit, doch hij moet een zoo volledig mogelijk onderzoek ver-
richten, wat inhoudt : een uitvoerige anamnese ; inspectie en pal-
patie, zoowel van de buitenzijde als de binnenzijde van den mond; 
onderzoek op pulpadoode elementen en een röntgenonderzoek. 

4. Komt de behandelend medicus tot de conclusie, dat de in 
het gebit gevonden haard de waarschijnlijke oorzaak van de haard-
infectie is, dan moet door den tandarts bepaald worden, op welke 
wijze deze haard zal worden verwijderd, mits deze een methode 
kiest, die een volledig opheffen van den haard garandeert. Inzake 
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het tijdstip van' den tandheelkundigen ingreep is overleg met den 
specialist-internist of behandelend geneesheer noodzakelijk. 

5. De tandarts late zich niet door een medicus tot een tandheel-
kundigen ingreep overhalen of dwingen, die naar zijn meening 
niet verantwoord is. 
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Discussie. 

De heer H u t dankt den inleider hartelijk voor de wijze, waarop hij 
het onderwerp heeft toegelicht, en zegt, dat de samenwerking van tand-
arts en internist veel vruchtbaarder zou zijn, indien elke internist evengoed 
in dit onderwerp thuis was als de inleider. Helaas is dit niet zoo. Vele 
moeilijkheden, waarmede de tandarts dagelijks te kampen heeft, zijn 
een gevolg van het gebrek aan begrip in deze vraagstukken aan medische 
zijde. 

Inleider deelde mede, den patiënt eerst naar den otoloog te zenden en 
daarna naar den tandarts. Is dit de volgorde, die daarbij steeds in acht 
wordt genomen, of heeft Dr. Van L eeuw en een aanwijzing, dat 
de infectie gelocaliseerd is op het gebied van den otoloog, den uroloog, 
den tandarts ? 

Heeft men bij deze infecties te maken met een allergie en waarom 
treedt allergie op en niet immuniteit? 

De heer Dr. Van L eeuw en is het met debater eens, dat niet 
alle medici doordrongen zijn van het belang van het begrip haard- 
infectie. Dit is hoofdzakelijk een gevolg van de overdrijving, waaraan men 
zich in Amerika heeft schuldig gemaakt. De Hollander is naar zijn 
meening echter te critisch. Spr. heeft literatuur aangehaald en daaruit 
blijkt, dat de Hollandsche clinici het begrip haardinfectie aanvaarden, 
maar zij verschillen in meening over de waarde daarvan. Op de belang-
rijkheid wordt in de Hollandsche literatuur naar zijn meening niet vol-
doende gewezen. 

De vraag, of na de conclusie: haardinfectie, de specialisten steeds in 
dezelfde volgorde worden geconsulteerd, kan slechts gedeeltelijk beves-
tigend worden beantwoord. Uit de anamnese blijkt vaak al, naar Wien 
de patiënt het eerst moet worden gestuurd. 

Heeft iemand nooit klachten van de keel gehad, maar wel van het 
gebit, dan wordt die patiënt naar den tandarts gezonden; maar heeft 
hij meermalen keelbezwaren gehad, dan is de keel-, neus- en oorarts de 
aangewezen specialist. Bestaan er reeds lang klachten van een chronische 
appendicitis dan gaat hij eerst naar den chirurg. Wordt een afwijking 
in de urine gevonden en de patiënt heeft er vroeger ook last van gehad, 
dan ligt het onderzoek op het terrein van den uroloog. 

De vraag, over allergie en immuniteit, raakt een der lastigste onder-
werpen uit de geneeskunde. Allergie en immuniteit sluiten elkaar niet 
uit. Men kan immuun zijn en toch allergisch. Patiënten met haard-
infectie zijn immuun; want de bacteriën die slechts even in de bloedbaan 

men worden gedood; er ontstaat geen sepsis. Maar de patiënten zijn 
ens allergisch. 



N.571  

De heer Ti a y e zegt, dat de meeniogen der tandartsen inzake 
gángraenbehandeling van tanden en kiezen nogal uiteehloopen. Er zijn 
collega's, die gangraen in vele gevallen volledig te genezen achten. De 
meesten echter zijn ervan overtuigd, dat grangraenbehandeling maar 
voor een klein percentage tot volledige genezing leidt. 

Spr. vraagt, of, uitgaande van het principe der haardinfectie de 
gangraenbehandeling, zooals die in het algemeen wordt toegepast, paar 
het oordeel van den inleider verant 'ocrd-is. 

De heer Dr. Van L e e u w en begrijpt de vraag aldus. Debater 
bedoelt het gangraen van de pulpa. Is het gangraen van de pulpa een 
chronische haard geworden, dan moet die haard opgeruimd worden. Hoe 
die opruiming moet plaats vinden moet de tandarts uitmaken. Als de 
tandarts den internist maar kan garandeeren, dat die haard volledig is 
opgeruimd. 

De heer R o es t wijst op het verschil tusschen een chronische infectie 
van het wortelvlies en een granuloom, en vraagt, of Dr. van L e e u we n, 
wanneer een gesloten granuloom jarenlang heeft bestaan, wel eens heeft 
geconstateerd, dat de klachten, waarover hij sprak, ook dan bestaan? 

De heer Dr. van L eeuw en : Zeker. Het zijn juist de afgesloten 
ontstekingen die vaak de oorzaak zijn. In het geval van een open vërbin-
ding kunnen de antistoffen van het lichaam de bacteriën bereiken. Het 
lichaam is dan wel in staat die bacteriën onschadelijk te maken, Een 
granuloom met een membraan kan ook wel degelijk als haard fungeeren, 
maar van de vele granulomen, die men vindt, is het slechts een enkel, 
dat dit doet. Spr. zou dus niet gaarne willen zeggen, dat de tandarts 
voortaan elk granuloom op moet ruimen, en heeft er juist op gewezen, 
dat alleen die granulomen van belang zijn bij de patiënten, die aan een 
haardinfectie lijden. 

De heer Tj eb b es maakt de opmerking, dat de uitdrukking „ge-
sloten granuloom" tot misverstand aanleiding kan geven. Pathologisch-
anatomisch beschouwd is het granuloom een circumscripte chronische 
osteomyelitis, begonnen meteen cellige infiltratie van het periodontium 
en beenmerg, gevolgd door een afbraak van beenbalkjes en vorming 
van granulatieweefsel. Door nieuwvorming van been om= den haard ont-
staat ten slotte het afgekapselde granoloom. Dit is een levehd weefsel en 
staat dus steeds met de rest van heflichaam in open verbinding, kan dus 
steeds gevaar voor dit lichaam plevi r en. De heer Dr. van L eeuw en 
laat den tandarts de beoordebling over wat als haárd te beschouwen 
is On - wat. niet. Moet 	tandarts zoo radicaal zijn als men in 
Amerika is geweest en elken dooden tand verwijderen — wat tegen-
woordig niet meer wordt gedaan — of moet- de tandarts alleen die 
elementen wegneven, waarin hij duidelijke teekenen vindt van een acute 
ontsteking? Nu vindt de tandarts na een geslaagde wortelkanaalbehan-
deling bij het beschouwen van een goede röntgenfoto toch in een 
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groot aantal gevallen een rest van een vroeger opgetreden ontste-
king in het been. Echter moet men wel voorzichtig zijn met terstond 
te concludeeren, dat die tand een infectiehaard is. Men kan vele dezer 
ontstekingen beschouwen als litteekenvorming na lichte ontstekingen. Als 
er bindweefsel is ontstaan, kan het geheel steriel zijn. Zoo is bij bacterieel 
onderzoek van granulomen gevonden, dat het vaak steriel was. Maar 
elk granuloom is een haard en dit maakt voor den tandarts de beoor-
deeling, of het element verwijderd moet worden of niet, moeilijk. Als een 
duidelijke onregelmatige opheldering van de apex kan worden waarge-
nomen, die meer is dan een klein litteeken van vroegere ontsteking, is het 
zoo, dat dan toch geadviseerd moet worden dien haard weg te nemen 
in de rustperiode, vooral omdat de ingreep van verwijdering van een 
granuloom niet een kunstbewerking is, die technisch een probleem 
behoeft te zijn voor den tandarts. Bovendien laadt de tandarts, die een 
granuloom laat zitten, de verantwoordelijkheid op zich voor een mogelijke 
latere ziekte van den patiënt. 

De heer T e k e n b r o e k vraagt of het mogelijk is, dat bij een 
primairen haard aan een tand door metastatische uitzaaiing ergens in het 
lichaam een secundaire haard ontstaat, zoodat na extractie van de be-
treffende tand de haardinfectie toch niet opgeheven zou zijn, omdat die 
secundaire haard dan zelfstandig de rol overneemt. 

De heer Dr. van L eeuw en antwoordt, dat deze mogelijkheid 
bestaat, maar over het algemeen is het zoo, dat de bacteriën zelve geen 
plaatselijke ontstekingen elders veroorzaken. Wel ontstaat b.v. een ge-
wrichtsontsteking, doch bij puncteeren van het gewricht worden prac-
tisch nooit bacillen daarin gevonden. Wanneer echter eenmaal een be-
schadiging van het vaatstelsel op rheumatischen bodem heeft plaats 
gevonden, ziet men de bacteriën zich wel degelijk hechten en is de kans 
belangrijk grooter, dat secundaire haarden ontstaan. Is dit niet het geval 
geweest, dan worden zij meestal uitgescheiden of vernietigd zonder tot 
haardvorming elders te hebben gevoerd. Er kunnen dus wel haarden 
ontstaan, maar over het algemeen gebeurt dit niet. 

Er zijn onderzoekers, die aannemen, dat door verwijdering van een 
haard, andere haarden die reeds aanwezig zijn, door uitzaaiing ge-
infecteerd worden. Of dit juist is, blijve in het midden. 

De heer H. C o e b e r g h maakt een opmerking naar aanleiding van 
de woorden van den heer T j e b b e s. Een granuloom ontstaat alleen, 
wanneer het pulpa-weefsel van het gebitselement afgestorven is. Bij een 
wortelkanaal-behandeling is men nooit zeker, dat al het pulpaweefsel 
verwijderd is. De heer T j eb b es zegt wel, dat de Röntgenfoto peria-
picaal iets te zien zal geven als er met de pulpa van het element iets 
gaande is, maar voor spreker is er daarmee geen zekerheid, want ook 
sommige periapicale aandoeningen zijn niet door röntgen aantoonbaar, 
terwijl spreker bovendien meent, dat het achtergebleven pulpa-weefsel 
als zoodanig als „focus" kan werken. 

Er is een tweede moeilijkheid. Hoe kan in veel gevallen worden aan- 
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getoond of een gebitselement nog een levende pulpa bevat? Vooral wan-
neer men te doen heeft met kronen, in het bijzonder jacket-kronen, die 
zijn aangebracht op een element met levende pulpa. 

Dan deze vraag. Dr. van L e e u w en zegt, dat vele malen na de 
extractie bacteriën in het bloed zijn aangetoond. Zijn die gevallen zoo-
danig, dat vóór de extractie die bacteriën niet in het bloed aanwezig 
waren ? 

De laatste vraag betreft de curettage. Daarbij wordt gedoeld op de 
gevallen, waaromtrent Dr. van L eeuw en meent, dat persé ge-
extraheerd moet worden. Is het dan noodzakelijk te curetteeren of is er 
dan niet in vele gevallen een groot gevaar van uitzaaiing? 

De heer Dr. van Leeuwen verklaart, dat Ok e l l en Elliott 
vóór en na de extractie uit het bloed hebben gekweekt. Vóór de extractie 
was het bloed steriel, daarna was het geinfecteerd en korten tijd later 
was de proef weer negatief. De bacillen kunnen dus slechts korten tijd in 
het bloed aangetoond worden. 

Wat de curettage betreft, is de heer C o e b e r g h bevreesd voor uit-
zaaiing. Beschouwt U de publicatie van Ok e 11 en Elliott dan 
blijkt, dat bij gewone tandextractie in een ontstoken mond, reeds in 77% 
van het aantal gevallen uitzaaiing van bacteriën in het bloed plaats vindt. 
Een normaal lichaam maakt die bacillen meestal onmiddellijk onscha-
delijk. Alleen bij niet normale lichamen kan het anders zijn. Met de 
moderne chemotherapeutische middelen te onzer beschikking behoeft de 
angst voor een uitzaaiing niet zoo groot te zijn. Hier gaat het om een 
nauwe samenwerking tusschen internist en tandarts, zoo b.v.: in die 
gevallen waar een hartklepgebrek bestaat. Dan mag geen tand geëxtra-
heerd worden, daar dan de kans bestaat, dat de patiënt een endocarditis 
ulcerosa krijgt. Als in zoo'n geval een extractie noodig is, kan de arts 
deze menschen voorbereiden door behandeling met sulfanilamiden of 
sulfapyridinen, waardoor de kans op bacterieele uitzaaiingen tot een 
minimum teruggebracht wordt. 

De curettage zelf betreft de technische zijde van de tandheelkunde en 
daarover kan morgen een uitspraak worden gedaan. Spreker zou er geen 
gevaar in zien. Het laten zitten van een klein deel van een haard is een 
gevaar. 

De heer Back er Dirks vraagt, of uitzaaiing van bacteriën in 
het bloed niet met hooge koorts gepaard moet gaan en of daaromtrent 
niets in eenigerlei publicatie is vermeld. 

De heer Dr. van L eeuw en beantwoordt de vraag ontkennend. 
Een uitzaaiing van bacteriën in het bloed behoeft geen hooge koorts met 
zich te brengen. De heer Back er Dirks zal vele extracties verricht 
hebben, maar weinig koorts daarna geconstateerd hebben. Men is veel 
te bang voor bacillen. Men heeft vaak streptococcen in het bloed, zonder 
dat men er last van heeft. Het gaat om de hoeveelheid en om de vraag, 
hoe het lichaam er op reageert. 



TANDARTS EN HAARDINFECTIE *) 

DOOR 

M. HUT 

Het probleem der haardinfectie heeft ons tandartsen al voor 
vele moeilijkheden gesteld en de conscientieuze collegae zullen 
dikwijls met een onvoldaan gevoel hebben teruggezien naar de 
oplossing, die voor het geval waarbij hun medewerking werd 
ingeroepen, werd aanvaard. Sinds Hunter en R o s e n o w de 
focale infectie naar voren hebben gebracht, heeft de medische 
wereld niet stil gezeten, zijn er vele kanten van deze zaak duide-
lijker belicht en is het inzicht dieper geworden. De mogelijkheid 
van haarden in den mond deed de belangstelling voor tandheel-
kundige kwesties groeien, hoewel hierbij helaas moet worden op-
gemerkt, dat belangstelling en begrip hierbij niet synoniem zijn 
of parallel behoeven te gaan. 

De diagnose, of een haardinfectie aanwezig is en waar die ge-
zeteld zou zijn, is een zaak van den internist. Wordt één keer 
de diagnose orale focale infectie gesteld, dan is het de taak van 
den tandarts, deze haarden nader te localiseeren en te behandelen. 
Hier is het nu de plicht van den tandarts de belangen van den 
patiënt op zijn gebied zoo goed mogelijk te behartigen. Hij moet 
zich rekenschap geven van de verantwoordelijkheid, die hem hier-
mee op de schouders is gelegd, want het gaat niet op, deze af te 
schuiven naar den medicus, die hem in consult heeft geroepen. 
Deze is op dit terrein leek en dus zonder meer niet in staat om 
voor te schrijven, wat hier moet gebeuren. Een patiënt te sturen 
met een stel röntgenfoto's met aanteekeningen van den röntgeno-
loog welke elementen afwijkingen vertoonen en dus geëxtraheerd 

*) Voordracht voor de „Vereeniging van Nederlandsche Tandartsen", 
gehouden den 18en Mei 194.1 te Utrecht. 
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moeten worden is zonder meer onjuist. Immers elementen zonder 
röntgenologische afwijkingen kunnen eventueel schuldig zijn, 
terwijl andere met duidelijke afwijkingen inactief kunnen wezen 
of zelfs een genezen proces vertoonen, waarvan het verlitteekende 
weefsel nog altijd een wat breedere schaduw geeft dan een nor-
maal periodontium. 

Wij zullen ons nu achtereenvolgens bezig houden met de taak 
van den tandarts, indien hij zoo'n patiënt ter behandeling ge-
zonden krijgt, de onderzoekmethoden en enkele resultaten van on-
derzoekingen op het gebied der wortelkanaalbehandeling, om aan 
de hand hiervan tot een conclusie te komen, hoe de houding van 
den tandarts tegenover het vraagstuk der haardinfectie moet zijn. 

Als mogelijkheid voor een orale focale infectie komt in aan-
merking elk chronisch ontstekingsproces, hetgeen dus practisch 
neerkomt op afgestorven pulpae al of niet met aantoonbare peri-
apicale afwijkingen en paradentopathieën met diepe (± 1/2 wor-
tel) ontstoken tandvleeschzakken, waarbij dus de resorptievlakken 
groot zijn. De opsporing van de laatste is vrij gemakkelijk, van de 
eerste is het zoo gemakkelijk niet. 

Zoolang wij te maken hebben met een mond, waarin nooit 
tandheelkundig conservatief is ingegrepen en waarschijnlijk nooit 
zal worden ook, is de opgaaf vrij eenvoudig. Elke paradentose ver-
dwijnt als de gebitselementen verwijderd zijn. Indien geen vul-
lingen het onderzoek naar de vitaliteit der pulpa in den weg zitten, 
gaat ook dit vrij eenvoudig. Ook hier zal de therapie weer 
extractie zijn, waarbij het dikwijls verstandig is ook meteen die 
elementen te verwijderen, die weliswaar nog geen afgestorven 
pulpa vertoonen, maar waarvan de caviteit zoo groot is, dat een 
pulpitis en de gevolgen daarvan elken dag verwacht kunnen 
worden. Niet carieuze tanden, die suspect lijken bij doorlichten en 
percussie, zijn met inductiestroom op vitaliteit der pulpa te onder-
zoeken. Wij zijn zoo vertrouwd met het verschijnsel van pulpa-
complicaties na caries dentium, dat de zooeven genoemde groep 
wel wat meer aandacht mag worden geschonken. 

Allen kennen wij de afgestorven pulpa in een niet carieus 
element na een meer of minder groot trauma. Onderzoekingen 
van P a 1 a z z i brachten aan het licht, dat er in deze nog meer 
mogelijkheden zijn. 

(Deutsche Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde, Dez. 
1938, Band V, Heft 12. Prof. Silvio Pal azzi, Mi-
laan. Instituut Klinische Tandheelkunde, Koninklijke 
Universiteit in Padua). Hij toonde aan, dat langs haema-
togenen weg, bij verschillende ziekten, als influenza, diph- 
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therie, typhus, sepsis, meningitis, arteriosklerose, agranulo-
cytose (eventueel ook correlatie met paradentitis) de 
pulpa kan afsterven. Door het onderzoek aan cadavers 
met verschillende doodsoorzaak was de frequentie van dit 
verschijnsel na te gaan. 

Hierbij wordt uitgegaan van de premisse, dat de pulpa 
de invloeden ondervindt van het geheele organisme gelijk 
elk ander orgaan en hierop reageert op haar eigen wijze. 
Zoo zal dus door een algemeen verminderden weerstand 
ook de weerstand der pulpa verzwakt zijn. Van veel be-
lang voor de reactie der pulpa is de wijdte van het fora-
men apicale ; hoe nauwer, hoe minder circulatiemogelijk-
heden, waardoor het al gauw tot een stuwing komt met 
de gevolgen van dien, veranderingen in de capillaircircu-
latie en tenslotte degeneratie der pulpa. Wel beschikt de 
pulpa over behoorlijke afweer, want bij paradentose kan 
de tand in veretterd en granuleerend weefsel staan en 
toch niet geinfecteerd raken. De pulpa beschikt niet over 
collaterale circulatie, zoodat de gevolgen van circulatie-
stoornissen direct ernstig zijn. Volgens F i s c h e r zou de 
alcalose der pulpa erg belangrijk zijn voor de vitaliteit. 
Bij vitaminearme voeding vertoont de pulpa haemorrha-
gieën. Bij veranderingen in het systeem der endocrine 
klieren vertoont ook de pulpa reacties (kroonpulpa fibreus 
karakter). Bij elementen met paradentose reageert de 
pulpa alcalisch. 

De onderzoekingen betroffen gave elementen van aan 
verschillende ziekten gestorven individuen, zonder para-
dentose. Indien dus veranderingen worden aangetroffen, 
mag een haematogene weg worden aangenomen. De 
grootste veranderingen kwamen in de pulpa voor bij die 
ziekten, die het ergst het evenwicht tusschen de functies 
der verschillende organen verstoorden, als anaemie, tu-
berculose, uraemie, ernstige stofwisselingsveranderingen 
en arteriosclerose. 

Volgens P a l a z z i zijn de histologische beelden van 
pulpopathieën van locale oorzaken te onderscheiden van 
die van algemeene. Er is een duidelijke overeenkomst te 
vinden tusschen de veranderingen in de pulpa en het 
algemeene lijden (Lymphsarcoom van K u n dr a t geeft 
karakteristieke veranderingen en wel speciaal in het api-
cale deel der pulpa) . Bij arteriosclerose vertoont ook de 
pulpa sclerose der vaten en van het geheele weefsel. Bij 
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tuberculose patiënten en bij cachexie zien we een aplasti-
sche pulpa, het geheel wordt onvoldoende gevoed. De 
pulpa wordt dus ook metastatisch zoowel als haemato-
geen betrokken bij de algemeene constitutie. 

Gevolgtrekkingen: 
T. De tandpulpa lijdt onder algemeene veranderingen 

van het individu, in het bijzonder vanuit biologisch en 
constitutioneel oogpunt bezien. 	• 

2. Bij infectieuze ziekten met ernstige septische toestan-
den is de pulpa ook onderhevig aan verschijnselen van 
actieve reactie. 

3. Bij ziekten, die het geheele organisme zwaar treffen 
(tuberculose en cachetische toestanden) vertoont de 
pulpa aplastische en atrophische verschijnselen. 

4. De algemeene veranderingen voeren bij de pulpa in 
het bijzonder tot degeneratieve verschijnselen. 

5. Bij individuen, die algemeene verschijnselen van arte-
riosclerose vertoonen, vertoont de pulpa, behalve scle-
rose van het geheele weefsel, sclerose der vaten. 

6. Bij individuen met. stoornissen in de kalkstofwisseling, 
vertoont de detinoïdenlinie phenomenen, die verbon-
den zijn aan het veranderde metabolisme. 

7. Bij hypoplastische en cachetische individuen vertoont 
de pulpa een opvallende aplasie. 

Wel heel wat meer moeilijkheden bieden ons de conserveerend 
behandelde gebitten. Wanneer de patiënt blijk heeft gegeven prijs 
te stellen op het behoud van zijn natuurlijke gebit, dan gaat het 
niet op zoo kwistig de extractietang te hanteeren. Hoewel, gelijk 
reeds eerder gezegd, de diagnose 6f we te maken hebben met 
orale focale infectie aan den internist is, toch verdient het wel eens 
aanbeveling een oogenblik bij dit punt te blijven stilstaan. Wan-
neer de consequenties voor den patiënt niet zoo eenvoudig te 
dragen zijn als bij de niet behandelde menden — hier hebben 
wij tandheelkundig gesaneerd en onafhankelijk van orale focale 
infectie den patiënt een grooten dienst bewezen —, dan dienen 
we toch zeker verantwoord te zijn al deze ingrepen te doen. En 
wanneer de indicatie van den internist slechts berust op de poging 
om proefondervindelijk resultaat te krijgen, en om, als de oprui-
ming van het gebit niet heeft geholpen, de andere localisatie-
mogelijkheden van haarden te beproeven, dan heeft het zeker 
zin eens te overleggen om aan het andere eind van de reeks der 
mogelijke oorzaken te beginnen. Als de schuld ook kan liggen 
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bij de tonsillen, die altijd nog het grootste deel op hun geweten 
hebben, appendix, neusbijholten, urogenitaaltractus, enz., dan zou 
ik liever kiezen mijn appendix of tonsillen kwijt te zijn, dan mijn 
tanden en kiezen en voor dit standpunt voelt ook menig medicus 
wanneer wij hem dit zoo voorleggen. Afgezien nu van deze kwestie, 
die bij een bepaald geval aan de orde kan komen, wit staat ons 
tandartsen in dezen dan te doen? Dan zouden wij in de eerste 
plaats moeten noemen de prophylaxe, voorkom zoover mogelijk 
de paradentose en de wortelkanaalbehandelingen. 

De paradentose biedt ons voorloopig nog zeer vele moeilijk-
heden, door ons gebrek aan inzicht in haar wezen. Naar te hopen 
is zal in de toekomst door samenwerking met internist en misschien 
bacterioloog, hier spoedig verandering komen. Vooralsnog weten 
wij, dat overbelasting van elementen zeer schadelijk werkt en 
zullen we door een zoo gunstig mogelijke drukverdeeling in het 
gebit te bevorderen ongetwijfeld goed doen. Inslijpen, partieele 
prothesen, apparaten om tandenknarsen te voorkomen, enz., zijn 
maatregelen,• die elke practicus kan toepassen, om van orthodontie 
maar niet te spreken. 

De pulpacomplicaties voorkomen is dus een kwestie van caries-
prophylaxe in den ruimsten zin. Veel is hier dus gelegen aan de 
voïksopvoeding, opdat men in breede kringen meer begrip krijgt 
voor deze materie. Veel kan hier worden verwacht van kleuter-
tandheelkunde, tandverzorging op de scholen en nazorg. Goed 
geregelde ziekenfondsen zullen voor de groote massa van het volk 
deze taak verder op zich dienen te nemen, om zoo, door systema-
tische controle en behandeling de pulpabehandelingen zooveel 
mogelijk te elimineren. 

In dit verband moge even het vraagstuk der secundaire 
caries worden aangeroerd. Immers een zeer groot deel 
der pulpacomplicaties treffen wij aan bij reeds eerder . 
behandelde tanden en kiezen. Door secundaire caries aan 
zoo'n element wordt de weg naar de pulpa gebaand, ter-
wijl de patiënt het kwaad vaak niet eerder opmerkt dan 
dat het te laat is. „De kies is immers al gevuld en dus in 
orde" en onwillekeurig schenkt hij minder aandacht aan 
eventueele kleine lasten. W a n n e n m a c h e r geeft aan, 
dat elementen met plastisch materiaal gevuld in 6o% na 
2 tot 6 jaar secundaire caries vertoonen. Daar een groot 
deel dezer narigheid ongetwijfeld te wijten is aan minder 
goede caviteitspreparatie (bij inlays moet de preparatie 
wel nauwkeuriger gebeuren) en vullen (gebrekkige cer- 
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vicale randsluiting), verdient dit bij de prophylaxe zeker 
even vermeld te worden. 

De prophylaxe is evenwel niet voor den patiënt, waarbij onze 
hulp, op dit moment wordt ingeroepen. Wij hebben hier al te 
maken met elementen, waar kanaalbehandelingen gebeurd zijn, die 
meer of minder goede resultaten hebben opgeleverd. Nadat bij 
zoo'n patiënt eerst een nauwkeurige status van den mond is op-
gemaakt en nagegaan, welke elementen niet meer in het bezit 
zijn van een levende pulpa, rijst de vraag, welke van deze schuldig 
kunnen zijn. En zoo komen wij tot de punten, of dit uit te vinden 
is of een bepááld element de bron van de infectie vormt; en zoo 
wij dit al hebben gevonden, welke therapie mogelijk is. 

Opsporen der haarden. 

Wanneer wij de niet vitale elementen hebben opgespoord met 
electrische stroom, röntgenfoto's (points in de kanalen), tempe-
ratuur, eventueel de gevoeligheid van het dentine beproeven door 
perforatie van gouden kroon, beginnen wij deze aan een nauw-
keurig onderzoek te onderwerpen. Hierbij wordt in den regel 
direct naar de röntgenfoto gegrepen. En hoewel natuurlijk niet 
bestreden behoeft te worden, welk een waardevol diagnostisch 
hulpmiddel wij in de X-foto bezitten, wordt deze toch dikwijls 
onjuist geïnterpreteerd. Men vergeet maar al te vaak, dat de 
eigenlijke infectiehaard het niet-steriele wortelkanaal is. De om-
geving der apex verandert alleen maar als reactie op den prikkel 
vanuit het wortelkanaal. Met de röntgenfoto nemen wij alleen 
maar déze reactie waar en nog alleen maar als er oplossing van 
bot mee gepaard gaat ; van wat er in het kanaal zelf voorvalt 
kunnen wij niets aflezen. En al merken wij dan al een beenresorp-
tie op, dan weten wij nog niet den toestand waarin het weefsel 
zich bevindt; dit kan nog een actief voortschrijdende ontsteking 
zijn, maar ook een teruggaand in genezing verkeerend proces. 
Ieder van ons kent de fotoreeksen, waarop de genezing van een 
periapicale beenresorptie wordt gedemonstreerd na een kanaal-
behandeling. Krijgen wij dus één zoo'n foto uit de rij gelicht toe-
gezonden, dan kan een verkeerde conclusie gemakkelijk worden 
getrokken. Zoo kan een klein granuloom zich aan de voor- of 
achterzijde van een wortel bevinden en op de foto niet worden 
opgemerkt ; door vanuit verschillende hoeken te projecteeren kan 
hier soms resultaat worden verkregen. Op de röntgenfoto alleen 
is zeker geen beslissing van al of niet actieve haard te trekken. 

Men heeft dus gezocht naar aanvullende onderzoekmethoden. 
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Op dit terrein zijn eenige zeer interessante onderzoekingen ver-
richt en nog aan den gang, die misschien veel zullen bijdragen 
tot een bevredigende oplossing. Het is dan ook hierom, dat wij 
hiervan wat uitvoeriger melding zullen maken. De moeilijkheid 
is, dat een chronische ontsteking vaak locaal zoo weinig verschijn-
selen geeft. Indien het mogelijk zou zijn deze verschijnselen duide-
lijker te maken door de ontsteking te prikkelen, zou men dus de 
actieve processen kunnen herkennen, o.a. door de dan optredende 
acutere vorm van periodontitis. De provocatiemethode volgens 
Gut z e i t- K ü c h l i n doet dit met korte-golf-behandeling, de 
mechanische provocatiemethode van W a n n e n m a c h e r e.a. 
(A d 1 o f f, K 1 u s z m a n n) door vibreeren der tanden. Hier-
door wordt niet alleen het paradentium geprikkeld, maar volgt 
ook een vergroote uitzaaiing van kiemen uit het wortelkanaal. Ook 
op geheel andere wijze heeft men getracht tot nadere localisatie te 
komen en wel door bacterieel onderzoek van den kanaalinhoud. 
Ook hier is W a n n e n m a c h e r met zijn „Uitstrijkmethode" 
tot resultaten gekomen, welke methode door I m a g a w a (Tokio) 
wordt aanbevolen. Hierbij wordt met een steriele papierpoint of 
naald materiaal uit het wortelkanaal genomen en direct op het 
objectglaasje gebracht, uitgestreken en gekleurd (methyleenblauw, 
haematoxyline-eosine, Gramkleuring enz.) . Uit de samenstelling 
van het secreet zijn bepaalde gevolgtrekkingen te maken omtrent 
den toestand van het periapicale weefsel. Een bezwaar van deze 
methode is, dat voor het verkrijgen van periapicaal materiaal de 
kanalen voor een naald geheel doorgankelijk moeten zijn. 

Zeer interessant zijn de onderzoekingen van P r a d e r, Davos, 
op dit terrein. Zijn methode is niet eenvoudig en zal door den 
practicus ook niet zoo maar zijn toe te passen. Hij is evenwel nog 
bezig en mogelijk komen hier, in elk geval voor de kliniek, belang-
rijke resultaten uit te voorschijn. Pr ader kent een zeer groote 
beteekenis toe aan den allergischen of toxischen toestand, waarin 
het organisme geraakt, als gevolg van de chronische infectie. Door 
differentieering en isoleering van apicale kiemen krijgt hij het 
materiaal, waarmee hij door huid-testen zijn patiënten op aller-
gieën gaat onderzoeken. Hierdoor is dan eventueel de actieve tand 
op te sporen. 

P r a d e r heeft bij zijn onderzoek alleen nog maar 
betrokken de apicale aandoeningen. Pyorrhoe-tandzakken 
(gelijkend op catarrhinfecties) en andere zijn voorloopig 
nog niet opgenomen. De techniek der enting van apicaal 
materiaal is moeilijk. Indien hiervoor de tand wordt ge- 
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extraheerd, dan is het bezwaar, dat bij de extractie een 
vacuum ontstaat in den alveolus, waardoor de mond-
vloeistof en de inhoud der tandvleeschzak wordt opge-
zogen. Hieraan is in zooverre tegemoet te komen, door 
het element met steriele gaasjes droog te leggen en daar-
na twee keeren met jodiumtinctuur aan te strijken en 
te drogen met lucht. Is er pyorrhoe, dan is dit nog niet 
betrouwbaar. Beter vindt Pr a der het, enten door het 
kanaal heen naar de apex. Dan behoeft de tand ook 
niet geëxtraheerd. Direct enten op bouillon in een am-
pulle en deze weer dichtsmelten. Het vaakst bleken voor 
te komen de „vergrünende Streptokokken" = strepto-
coccus viridans. 

Doordat er dikwijls een actieve reactie kwam, ging hij 
er toe over met vaccins te werken. Over de interpretatie 
der test bestaat verschil van meening betreffende het feit, 
of het als een immuniteits- dan wel als een allergische 
reactie beschouwd moet worden. 

Met fotografische opnamen wordt de reactie vastge-
legd ; orthochromatische platen geven de opperhuids-
reacties weer, infraroodopnamen die van subcutis en van 
het subcutane bindweefsel. Bij de laatste komt de gepig-
menteerde opperhuid dus niet in het beeld. De reactie 
van deze huidtest speelt zich meest af in de subcutis. 

(Dentogene Herdinfection und Kutantest von Dr. 
F l o r i a n Pr ad e r, Davos. Schweizerische Monat-
schrift für Zahnheilkunde, Dez. 1940, Band 50, no. tz.) 

Hebben wij nu op een of andere wijze de schuldige elementen 
kunnen opsporen, dan moeten we ons met de therapeutische mo-
gelijkheden bezighouden. 

Ons staat hiervoor ter beschikking het volgende drietal : 

1. Een nauwkeurig uitgevoerde kanaalbehandeling, waarbij de 
kanalen steriel worden gemaakt en gevuld en herinfectie van het 
periapicale weefsel onmogelijk wordt gemaakt. (In het algemeen 
is dit vooral bij jeugdige individuen geïndiceerd.) 

2. Wortelpuntresectie. Indien de gewenschte reactie van het 
periapicale weefsel niet optreedt, dan is amputatie der apex toe 
te passen met eventueel excochleatie van de granulaties in het bot. 
In elk geval dient hierbij het kanaal te worden gesteriliseerd en 
gevuld ! De resectie kan ook geïndiceerd zijn als snelle verwijde-
ring der haarden wordt gewenscht. Hierbij is te bedenken, dat 
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vele periapicale aandoeningen na een goede kanaalbehandeling 
zonder verwijdering der wortelpunt genezen. 

3. Extractie van het element. Hierbij moet aan de mogelijkheid 
van replantatie worden gedacht, daar op deze wijze een element 
dikwijls nog jaren kan worden behouden. 

In verband met de extractie moet nog gewezen worden 
op het gevaar van uitzaaiing van groote menigten bacte-
riën in ernstige gevallen van dentale focale infectie na 
totale extractie van hdt gebit (b.v. bij endocarditis lenta). 
Deze gevallen kunnen in overleg met den internist even-
tueel met pyramidon en prontosil worden voorbehandeld. 

Pulpabehandelingen. 

Hoe staat het nu met de kanaalbehandelingen? Is de tandarts 
in staat een succesvolle pulpabehandeling te verrichten en dus ge-
rechtigd hiermee door te gaan? 

Ook hieromtrent zijn diverse uitgebreide onderzoekingen ver-
richt, waarvan hier iets van de resultaten volgt. De bedoeling is 
niet hier het uitgebreide vraagstuk der pulpabehandeling in zijn 
geheel te bespreken, of om een principieele uitspraak te doen voor 
een of andere methode. Wij zullen een heelen stap verder zijn, 
indien wij hiermee den radicalen eisch van extractie van elk 
element zonder levende pulpa kunnen weerleggen en tevens het 
ongerijmde kunnen aantoonen van uitspraken als zou conservee-
rende tandheelkunde synoniem zijn met septische tandheelkunde. 

Onverschillig welke methode wij ook toepassen, het resultaat zal 
in de eerste plaats afhankelijk zijn van de nauwgezette techniek 
van den operateur. Alleen een weloverwogen methode, logisch en 
nauwkeurig toegepast, kan tot de gewenschte resultaten voeren. 

Wij dienen ons voor oogen te houden, dat de meest ideale toe-
stand, waarin een tandwortel zich na kanaalbehandeling kan be-
vinden, wel die is, dat hij in het geheel niet prikkelend werkt op 
zijn omgeving en geen kans heeft om weer geïnfecteerd te ge-
raken. Indien dus de apex door een groeiproces van cement of 
dentine zou kunnen worden afgesloten en het wortelkanaal hier-
door geheel of gedeeltelijk gevuld, dan zou van een chemische of 
mechanische prikkeling door onze wortelvullingen geen sprake zijn 
en herinfectie via foramen apicale onmogelijk wezen. En indien 
het vooralsnog niet in onze macht ligt, dit geheel te bereiken, dan 
dienen wij toch doelbewust in deze richting te werken. Het is 
dus van het allergrootste belang, hoe de toestand van het weefsel 
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is in en rond de apex, opdat dit in staat zal zijn, deze biologische 
functie te vervullen. 

Zoo wijst W a 1 k h o f f reeds in zijn in 1931 verschenen boekje 
over „Das Problem der Dentalen Fokalinfection" op zijn methode 
om periapicale aandoeningen te genezen. Hij vindt het noodzake-
lijk, dat de kanaalvulling na gangraenbehandeling der pulpa, een 
antiseptische werking moet hebben, daar nooit met zekerheid vast-
gesteld kan worden, of het weefsel rond de apex geheel genezen 
is, en het kanaal van hieruit weer geïnfecteerd zou kunnen worden. 
Hij publiceert vele röntgenfoto's met periapicale ophelderingen, 
die na behandeling geheel zijn verdwenen en bewijst hiermee de 
mogelijkheid van geslaagde pulpabehandelingen. 

T h ö n e vertelt van de goede resultaten, die hij met „Mum" 
als amputatiepasta bereikt. Na cauterisatie en desinfecteeren met 
b.v. formaline-tricresol wordtt „Mum" gelegd ; dit preparaat is 
niet in water oplosbaar, wel in „Thyrvonin", hetwelk zeer vluchtig 
is ; hiermee pulpakamer bevochtigen, waardoor de opgeloste Mum 
in het dentine dringt ; het geheel kleeft en sluit goed af ; eventueel 
voor mechanische retentie der mumvulling zorgen ; hierover de 
gewone kroonvulling. (Pulpamummification mit „Mum". Zeit-
schrift für Stomatologie, 13 Dec. 194.0, Heft 23, S. 883, Dr. W. 
Thöne.) 

W a n n e n m a c h e r schrijft in de Zahnärztliche Wochen-
schrift (1944, Heft 47,  S. 761) dat met juist geïndiceerde ampu-
taties en extirpaties met verschillende methoden het gewenschte 
doel kan worden bereikt. Van veel belang is het volledig opvullen 
der kanalen met een niet krimpend materiaal, met het oog op 
het ontstaan van doode ruimten. Ook vindt hij de resultaten met 
niet resorbeerbare kanaalvullingen als b.v. getah-percha, zekerder 
dan met resorbeerbare. Volgens hem zijn ook gangraenbehande-
lingen tot een goed einde te brengen. Als cijfers geeft hij van 
kanaalvullingen met chloro-percha na devitalisatie en extirpatie, 
dat van alle gevallen 14% röntgenologische afwijkingen vertoo-
nen, terwijl voor de volledig gevulde dit cijfer daalt tot 9,8%. 
(Wel komt in een 20% nog een „verdikt periodontium" voor, 
waarvan de oorzaak voor een deel kan liggen in de projectie.) 

Onder leiding van H e s z (Prof. Dr. Walter Hes z, Zürich) 
werden de resultaten van kanaalbehandelingen volgens de ampu-
tatie na devitalisatie histologisch onderzocht. Hij vond dat een 
necrobiotische zone tot stand kwam, bestaande uit een laag necro-
tisch weefsel, een infiltratiezone met leuco- en lymphocyten, waar-
aan weer een laag aansloot van jong kernrijk bindweefsel. Wij 
hebben hier dus te maken met een genezingsproces, waaruit een 
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bindweefsel-litteeken ontstaat. Verder vond hij, dat eerst het 
foramen apicale door resorptie wordt vergroot, terwijl in een 
volgend stadium cement wordt afgezet langs het kanaallumen, en 
uiteindelijk vond hij in vele gevallen het foramen geheel afgesloten. 
Van de 62 gevallen die onderzocht werden na een mummificatie-
duur van 1-6 jaren waren de kanalen alle steriel. 

Br ü h l m a n n geeft aan, dat 85% der gevallen geslaagd zijn, 
M u l l e r 88,5%. (Deze laatste uit 26o gevallen.) 

In 1922 publiceerde Davis (Amerikaan) over pulpectomie, 
waarmee de basis werd gelegd voor de vitale-amputatie-methode. 
H e s z heeft ook deze methode nader onderzocht en vond even-
eens cementnieuwvormingen. Een bezwaar is de lange duur van 
het proces der cementnieuwvorming en daarom heeft men naar 
middelen gezocht om dezen groei te stimuleeren. H e 11 n e r 
(1930) en F el d m a n n (1932) probeerden dit met dentine-
splinters, M ü n c h met pulpatect (kalkzouten, vitaminen en ge- 
pulveriseerde en gesteriliseerde embryonale kalverbotten en been-
merg). Vooral bij jonge elementen is deze methode geindiceerd en 
M ii n c h publiceert seriefoto's waaruit blijkt, dat zelfs de wortels 
worden afgevormd, bij aldus behandelde tanden en kiezen. 

R o h n e r heeft geëxperimenteerd met Calxyl, een preparaat 
van Herman n, bestaande hoofdzakelijk uit calciumhydroxid, 
NaHCO3, NaCI, CaC12  en KC1; het reageert alcalisch, de pH 
ligt bij 9,o ; volgens Hermann is het „gewebsfreundlich", des-
infecteerend, bij elk geval bruikbaar, zet acidose om in alcalose,. 
hetgeen bij ontstekingen van belang is, daar hierbij acidose ont-
staat. R o h n e r publiceert uitgebreide onderzoekingen (A l f r e d 
R o h n e r, Appenzell. Schweizerische Monatschrift für Zahnheil-
kunde, Nov. 194.0, Band 5o/no. 1 r, Blz. 903), waaruit blijkt, dat 
vanuit dit materiaal kalk in het genezingsproces wordt betrokken. 
Ook hier wordt weer de cement- en dentinenieuwvorming aange-
toond. Van de onderzochte gevallen reageerden 25% met eenige-

ontsteking, maar deze was blijkbaar van zoo weinig ernstigen . 

aard, dat toch nog de gewenschte nieuwvorming optrad. 
Komen wij nu tot een samenvatting van het voorafgaande, dan. 

kunnen wij zeggen, dat de prophylaxe ons grootste wapen tegen. 

de orale focale infectie behoort te zijn. Is het voor het voorkomen. 

te laat en komen wij aan het genezen toe, dan is de eerste taak 
het juist localiseeren der actieve processen. Dat hiervoor röntgen-
foto's alleen niet voldoende zijn is wel duidelijk. Indien dus geïn-
diceerd, zal een uitgebreid en tijdroovend onderzoek moeten ge-
beuren. Uit de verschillende experimenten blijkt, dat kanaalbehan-
delingen met een behoorlijke kans van slagen zijn uit te voeren en 
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zoo noodig is deze therapie uit te breiden met resectie der apex 
en als laatste mogelijkheid de extractie. Wij zullen dan ook voor 
dit laatste niet terug mogen deinzen, indien beide andere niet tot 
het gewenschte resultaat voeren. Maar tevens dient te worden 
opgemerkt, dat ook niet eerder naar de forceps mag worden ge-
grepen, dan nadat alle pro's en contra's terdege zijn overwogen. 
Wanneer nu een opmerking over de kanaalbehandelingen in de 
gewone praktijken mocht worden gemaakt, dan zou ik graag nog 
eens W a n n e n m a c h e r aanhalen. Hij merkt op, dat het soms 
den schijn heeft, alsof er een tegenstelling zou bestaan tusschen 
wetenschappelijke en practische tandheelkunde en zegt, dat het 
hiertoe toch volstrekt niet mag komen, wil de tandheelkunde haar 
sociale taak naar behooren vervullen. En toch is er op het gebied 
der vullingen en kanaalbehandelingen in de practijk veel wat 
hierop wijst; hij zegt dan : „Es dominiert die unvollkommene, 
unbefriedigende Leistung", en wijt dit aan de sociale verzekerin-
gen, die den tandarts noodzaken om, wil hij zich een bestaan ver-
dienen, per tijdseenheid meer patiënten te behandelen, dan be-
hoorlijkerwijs mogelijk is. 

Pichler houdt Wannenmacher in deze gezelschap met 
zijn uitspraak : „Es klingt hart, aber es ist wahr : sie ruiniert die 
zahnärztliche Moral, weil sie den Zahnarzt zwingt, schlecht zu 
arbeiten." 

Zoo ligt hier nog een groot terrein, waarop veel verbeterd moet 
worden, ook op verschillende plaatsen in ons land. 

Als wij nu tot slot nog even een artikel over dit onderwerp 
aanhalen uit het Tijdschrift voor Tandheelkunde van 193o, ge-
schreven door N o r d, en we vergelijken zijn conclusie met die 
waartoe wij nu zijn gekomen, dan blijkt, dat er in deze tien jaren 
weinig is veranderd. 



Discussie. 

De V oorzit ter opent de discussie en zet uiteen, dat het onder-
werp „Haardinfectie" voor deze vergadering aan de orde is gesteld, omdat 
de medische wereld eindelijk meer belangstelling gaat koesteren voor 
orale focale infectie. Het is derhalve mogelijk, dat de medicus den tandarts 
zal vragen, of er in den mond eventueel haardinfectie aanwezig is. Blij-
kens ervaring zal de tandarts vaak antwoorden, dat hij röntgenfoto's 
heeft gemaakt en niets bijzonders heeft gevonden, dan wel in een of ander 
element een afwijking heeft aangetroffen en die zal behandelen. Dit is 
niet juist. Den medicus wordt vaak, niet ten onrechte, verweten, dat hij 
onvoldoende belangstelling heeft voor de processen in den mond, ten 
koste der algemeen gezondheid, maar met evenveel recht kan vaak de 
medicus den tandarts verwijten, dat hij in gebreke blijft hem voldoende 
in te lichten en hem vertelt, dat alles in den mond in orde is. Het zal 
noodzakelijk zijn, dat de tandarts zich op dit punt herziet. Men kan niet 
volstaan met het maken van een röntgenfoto en het trekken van een 
oppervlakkige conclusie. Dit moet met grooten nadruk worden onder-
streept. Iedere tandarts, die een röntgenapparaat bezit, kan gemakkelijk 
een röntgenfoto maken, maar de interpretatie is zeer moeilijk. Vermoe-
delijk zullen velen zich nog moeten inwerken in dit niet eenvoudige 
onderdeel. In het algemeen geschiedt het meer amateuristisch dan voor 
tandartsen toelaatbaar is. Het is weliswaar een feit, dat ook de grootste 
autoriteiten op het gebied der röntgenologie het niet altijd met elkaar 
eens zijn, doch in ieder geval mag men verwachten, dat twee te goeder 
naam en faam bekend staande tandartsen omtrent één röntgenfoto niet 
de meest uiteenloopende opmerkingen zullen maken tegenover den medi-
cus, die hun daarover een vraag stelt. Dat geldt niet zoozeer de röntgen-
foto, waarop geen granuloom te vinden is, dan wel het beeld, dat een 
verdikt periodontium vertoont, waaromtrent sommigen verklaren, dat 
alles in orde is, en anderen dat er een infectie aanwezig is en het geïnfec-
teerde element verwijderd moet worden. Het is niet zoo moeilijk een 
juiste conclusie te trekken, mits het röntgenbeeld met de noodige aan-
dacht wordt bekeken, met een goede verlichting en een vergrooting, 
eventueel van het positieve beeld ter controle. Bij twijfelgevallen moet 
men meer foto's maken. 

Nu is de ervaring, dat wanneer men met goede verlichting de foto's 
bekijkt, in 90% van de gevallen, waarbij het wortelkanaal tot aan de 
apex is behandeld, onverschillig of er een infectie van het periodontium 
heeft plaats gehad, een verdikking van het periodontium kan worden 
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waargenomen, die er uitziet als een dikke potloodstreep. Bij de levende 
pulpa is die streep dunner. Die „verdikte potloodstreep" is mijns inziens 
steeds een aanwijzing om uitermate voorzichtig te zijn. Is dit ook de 
meening van den inleider 

Over het redden van de pulpa is niet gesproken. Nog al te vaak wordt 
tot devitaliseeren door cauterisatie overgegaan, terwijl de pulpa nog te 
redden zou zijn, als men er eenige moeite voor wilde doen. Spr. heeft 
sedert dertig jaar voortreffelijke resultaten bereikt met eugenol-zinkoxyde. 
Een voorbehandeling met dit eenvoudige middel, als een patiënt klachten 
heeft, is vaak voldoende om aan pulpabehandeling te ontsnappen, terwijl 
anders tot devitalisatie wordt overgegaan. Men moet echter voldoende 
zinkoxyde in de eugenol spatelen. Indien dit goed is gedaan, wordt de 
vulling, die men daarmee legt, zoo hard als cement. De caviteit kan wor-
den gevuld, zonder dat vrees behoeft te bestaan, dat de patiënt de vulling 
zal stukbijten. Dit bij uitstek eenvoudige middel kan voor elke praktijk 
worden aanbevolen. 

Ten slotte is aan dit vraagstuk nog een sociale kwestie verbonden. Het 
is de conclusie, dat de wortelbehandeling met alle eventueel funeste ge-
volgen voor den algemeenen gezondheidstoestand daaruit voortkomend, 
minder lichtvaardig behoort te geschieden dan vroeger, toen dit alles 
niet bekend was. De behandeling heeft alleen dan reden van bestaan, 
als ze met voldoende zorg kan worden toegepast. Als men nu nagaat, hoe 
dit in ons land in de ziekenfondsenpraktijk moet gebeuren voor een 
honorarium, dat ver beneden peil is, dan beteekent dit, dat die wortel-
behandeling onmogelijk behoorlijk kan worden toegepast en tot funeste 
gevolgen kan leiden en daarom behooren deze voorwaarden door de 
tandheelkunde in Nederland te worden afgewezen! 

De heer H u t kan op de eerste vraag niet terstond een antwoord 
geven, doch neemt in het genoemde geval het zekere voor het onzekere 
en doet de wortelkanaalbehandeling, als hij het niet vertrouwt, gaarne 
over. De kans bestaat, dat een rustend proces actief wordt gemaakt, maar 
er blijft niets anders over. Immers de tandarts moet tegemoetkomen aan 
den eisch door den internist geformuleerd, dat hem alle waarborgen moe-
ten gegeven worden, dat alles in den mond in orde is en er geen haard-
infectie aanwezig is. Daar de interpretatie van een verdikt periodontium 
naar beide kanten kan uitvallen, kan de gevraagde waarborg alleen wor-
den verleend door de wortelkanaalbehandeling in bepaalde gevallen over 
te doen. 

De tweede vraag betreft een onderwerp, dat bij de prophylaxe thuis 
hoort en dus hierbij niet verder ter sprake is gebracht. 

De derde vraag is al beantwoord door de citaten van W a n n e-
m a c h e r en P i c h l e r, met wie spreker het eens kan zijn. 

De heer Tj eb b es is het ermede eens, dat het moeilijk is bij een 
verdikt periodontium een algemeene regel te stellen. Men moet geval 
voor geval bestudeeren en rekening houden met de anamnese. Men moet 
weten hoe lang het geleden is, dat de wortelkanaalbehandeling heeft 
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plaats gehad en indien zulks mogelijk is, de nieuwe röntgenfoto met een 
oude röntgenfoto vergelijken, om zoo waar te nemen hoe het proces zich 
ontwikkeld heeft en vernemen, of er klachten omtrent het desbetreffende 
element zijn geweest. Spr. wil echter niet zoo"ver gaan als de heer H u t 
en bij de minste verbreeding van het periodontium de behandeling 
overdoen. De heer H u t zal het ermede eens zijn, dat er gevallen zijn, 
dat de verdikking zoo gering is, dat de tandarts niet de kans mag loopen 
om door een nieuwe behandeling de zaak erger te maken dan zij is. Hij 
zal zeker niet door die hernieuwde pulpabehandeling in t oo % der 
gevallen de verbreeding doen verdwijnen. Men moet ongetwijfeld vele 
dezer kleine verbreedingen van het periodontium als zuiver litteeken-
weefsel beschouwen. Een algemeene regel kan echter in deze niet gesteld 
worden. 

De heer H u t heeft al eerder aangeduid, dat er sprake kan zijn van 
litteekenweefsel. Het is echter mogelijk, dat de tandarts op een gegeven 
oogenblik anamnestisch niet verder komt en toch den internist antwoord 
moet geven, of de zaak in orde is. Dan moet de tandarts verantwoord zijn. 
Als er dan aanleiding toe is, doet spr. de behandeling liever over. Heeft 
men een oude en een nieuwe X-foto van een pulpabehandeling, dan kan 
men vaststellen, of de afwijking kleiner is geworden en het een genezings-
proces is, maar krijgt men een patiënt gezonden zonder oude X-foto's 
en er staat veel op het spel, dan heeft men het gevoel, dat men moet 
ingrijpen, hoewel men het anders liever niet zou doen. Er bestaat dus in 
deze geen verschil van meering. 

De heer Van den Berg is het volkomen eens met den inleider 
dat het noodzakelijk is pas dan het wortelkanaal te vullen, wanneer het 
steriel is. 

Gaarne zou hij nu echter willen weten, hoe het kanaal gesteriliseerd 
wordt, en hoe de inleider constateert, dat het kanaal steriel is. 

Met de opmerking van den voorzitter, dat het vooral op het lezen van 
de röntgenfoto aankomt, gaat hij accoord; geenszins echter met de bewe-
ring, dat dit fotografeeren zoo gemakkelijk is. De foto's, die hij hier te 
lande gezien heeft, waren over het algemeen onvoldoende (dus ook wat de 
leesbaarheid betreft) in vergelijking met wat er op dit gebied in het 
buitenland gepresteerd wordt. Hij kan dit bewijzen met de collectie, die 
hij hiervan heeft aangelegd. 

Het zou nuttig zijn, dit onderwerp eens op een van de volgende ver-
gaderingen te behandelen. 

De heer H u t heeft reeds in zijn voordracht gezegd niet de bedoeling 
te hebben een uitspraak uit te lokken over het principe der geheele 
wortelkanaalbehandeling of de methoden die toegepast worden, maar 
heeft alleen getracht een overzicht te geven van hetgeen onderzoekers 
hebben bereikt met nauwkeurige,onderzoekingen, zoodat zij konden aan-
toonen, dat een geslaagde wortelkanaalbehandeling redelijkerwijs moge-
lijk is. Ongetwijfeld kan ook electrische behandeling tot resultaat voeren, 
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al heeft spr. daar te weinig over kunnen lezen, om hier tastbare resultaten 
mee te deden afkomstig van autoriteiten, op wie hij zich zou kunnen 
beroepen. 

Op het vaststellen van de steriliteit van het kanaal komt het bij deze 
bespreking niet aan, zoodat spr. daarop thans het antwoord zal schuldig 
blijven. 

De heer Van den Berg is wel wat pessimistisch als hij verklaart, 
dat de X-foto's hier te lande zoo slecht zijn. Spr. kan niet accepteeren, dat 
de Nederlandsche X-foto's slechter zouden wezen dan de buitenlandsche. 

De heer Van den Berg heeft al eens een eenvoudige methode 
gedemonstreerd, hoe men kan vaststellen, dat een kanaal steriel is. 

De V oor zit ter gelooft, dat dit een punt is, dat in een volgende 
vergadering aan de orde zou kunnen worden gesteld, als de juiste wortel-
kanaalbehandeling besproken wordt. 

De heer Tj e b b es heeft van den inleider gehoord, dat hij bij het 
zoeken naar een haard de vitaliteit van de pulpae onderzoekt en dat hij 
het feit heeft waargenomen, dat er een haard aanwezig kan zijn zonder 
dat op de röntgenfoto eenige afwijking te zien is. Daarbij kwam de moei-
lijkheid ter sprake ingeval van een brug of een jacketkroon. Spr. heeft 
het altijd zoo gedaan, dat hij een röntgenfoto maakte en als er periapicaal 
geen afwijking kon worden waargenomen concludeerde, dat er geen 
haard was. Is dit verkeerd gezien ? Immers bij gangraen van de pulpa 
moet eenige periapicale resorptie te vinden zijn, tenzij dit van recenten 
datum is, en als er niets van dien aard te zien is, is de pulpa levend of 
vormt de inhoud van den tand geen gevaar voor het lichaam. Er bestaat 
dan geen reden door een kroon heen te boren tot de boor bij de pulpa 
komt. Boort inleider alle tanden, die niet electrisch op koude of warmte 
reageeren, aan, en opent hij die ook als hij op de foto niets ziet ? 

De heer H u t antwoordt, dat het niet noodig is tot de pulpa te boren 
om een reactie teweeg te brengen. Als de tand cervicaal zeer opper-
vlakkig wordt aangeboord, ontstaat oogenblikkelijk een reactie van pijn. 

De heer T j eb b es: En als de tand niet reageert? 

De heer H u t zou het aangeboorde gaatje dan zoo wijd maken, 
dat met de naald van het inductie-apparaat het dentine te bereiken is, 
zonder het metaal van de kroon aan te raken, zoodat het tot een reactie 
zal komen, zelfs bij mindere gevoeligheid van de pulpa. 

Bij versch gangraen van de pulpa zal men op de X-foto geen afwijking 
kunnen opmerken. Derhalve kan niet met zekerheid gezegd worden, als 
men op de X-foto niets kan aflezen, dat er geen haard aanwezig is. 

De heer T j e b b es moet verschil maken tusschen oud en versch 
gangraen. Bij versch gangraen geeft de patiënt aan, dat er klachten zijn 
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geweest en heeft de tandarts gegevens genoeg, al ziet hij niets op de foto. 
Maar bij oud gangraen zijn op de X-foto altijd periapicale afwijkingen 
zichtbaar. 

De heer H u t durft dit „altijd" niet onderschrijven, zou het althans 
niet zoo maar durven beantwoorden. In twijfelgevallen moet echter 
het zekere voor het onzekere worden genomen, want de internist verlangt, 
dat de tandarts zoo goed mogelijk onderzoek heeft verricht en met stellige 
zekerheid kan zeggen, dat er geen haard meer is. Het zijn echter zeld-
zame gevallen, dat de behandeling zoo ver moet worden doorgezet. 

De heer S c hut  t e Jr. concludeert, dat het onderwerp, dat collega 
H u t heeft ingeleid, aller aandacht heeft en het daarom aanbeveling 
verdient in de najaarsvergadering een serie referaten te houden over de 
diverse methoden van wortelkanaalbehandeling, welke de inleider, vol-
komen terecht, niet heeft aangeroerd. Dan kan het probleem behoorlijk 
worden besproken, zoowel theoretisch als practisch. Dit zou dan om-
vatten zoowel de ideale eischen als hetgeen als ontoelaatbaar is ge-
qualificeerd. 

Er is ook alle reden het onderwerp „röntgenfoto's" speciaal in studie 
te nemen. Aan de duidelijkheid en de leesbaarheid zit zeer veel vast. Het 
is te hopen, dat dit het onderwerp van een geheel programma zal uit-
maken, opdat het probleem van alle kanten zal worden belicht. 

De V o or zit ter geeft deze wenken gaarne ter overweging aan 
zijn opvolger, collega T e k e n b r oe k. 

Een praktische vraag in deze is, welke soort film men nog kan krijgen 
om goede X-foto's te maken. 

De heer H. C o e b e r g h antwoordt, dat hem bekend is, dat er 
geprobeerd wordt een Nederlandsche film te fabriceeren. 

De V oor z i t t er stelt na deze discussie vast, dat het bestuur wel 
zeer gelukkig is geweest bij het kiezen van het behandelde onderwerp 
en dat collega H u t op voortreffelijke wijze den spreker van Zaterdag-
avond heeft aangevuld. Het is niet zoo eenvoudig als het lijkt bij deze 
voordracht, om een zoo uitgebreid gebied zoo te comprimeeren als 
collega H u t dit heeft gedaan. De Vereeniging is hem dan ook zeer 
dankbaar daarvoor. 


