
¼JOPSPRONKL'JKE 
B1JDRAGEP // 

OVER EEN EXTREEM GEVAL VAN HETEROTOPIE 

VAN EEN HOEKTAND IN DE ONDERKAAK *) 

DOOR 

Dr. J. OIDTMANN 

Het zij mij veroorloofd om enkele oogenblikken uw aandacht 
te vragen voor een extreem geval van heterotopie van den hoek-
tand in de onderkaak, hetwelk zoowel uit anatomisch alsook uit 
patho- en odontogenetisch oogpunt onze bijzondere aandacht en 
studie verdient. 

Toevallig kwam een onderkaaks-fragment van een volwassene 
in mijn bezit, waarin wij aan de rechterzijde twee hoektanden 
kunnen waarnemen, terwijl aan de linkerzijde de hoektand ont-
breekt. (fig. i en x1  + x2 ). De ligging der hoektanden ten op-
zichte van elkaar is duidelijk • genoeg te bepalen op de foto en 
röntgenopname van het geval en maakt een topographisch-anato-
mische omschrijving ervan overbodig. Beide hoektanden vertoon-
den dezelfde uitwendige glazuur-hypoplasien. Geen caries, oc-
clusale abrasie der overige tanden. 

Na nauwkeurige bestudeering van de anatomische vormen der 
hoektanden, bleek mij al spoedig, dat wij met een linker en 
rechter hoektand te doen hebben. Verder in aanmerking nemend, 
dat röntgenologisch de linker hoektand in de linker kaakhelft niet 
aanwezig was, meende ik voor deze afwijking de diagnose te mogen 
stellen ... heterotopie van  den linker hoektand en wel in een 
extremen vorm, zooals ik die voordien feitelijk voor onmogelijk 
hield en zooals de meesten uwer ook wel niet bekend zal zijn. 

Kortom wij hebben voor ons een aberratie van den linker hoek- 

*1 Voordracht gehouden op de Oct. vergadering 1942 van het 
Ned. Tandh. Genootschap. 



tand over de mediaanlijn heen naar de rechterzijde van de onder-
kaak ter hoogte van en vertikaal gericht naast den rechter hoek-
tand. 

Mijn diagnose nader te motiveeren is de strekking dezer voor-
dracht. 

Wij mogen ons niet tevreden stellen met dit buitengewoon 
interessant en zeldzaam geval zonder meer als een heterotopie aan 
te zien en het dan weer als een soort van curiosum daar te depo-
neeren, waar het mogelijk reeds vele tientallen van jaren gerust 
heeft, namelijk in de museumkast. 

Dit geenszins als verwijt bedoeld van welken aard ook maar 
ter aansporing voor ons allen om ook als tandarts het vele en soms 
met veel moeite en geduld verzamelde wetenschappelijk materiaal 
in onze musea én privé verzamelingen voor wetenschappelijke 
onderzoekingen en doeleinden te verwerken. Mijn bescheiden bij-
drage in dezen zin moet men dan ook als dusdanig opvatten onder 
het reeds meer door mij geciteerde motto. ,,Observe, compare, 
reflect, record." Dit ter inleiding. 	 / 

Het zou mij geenszins verwonderen, als enkelen uwer ietwat 
vreemd stonden tegenover het woord „Heterotopie". Het is name-
lijk een der vele woorden welke successievelijk uit onze tandheel-
kundige terminologie verdwenen zijn. In dit geval mijns inziens ten 
onrechte. U zult het woord vergeefs zoeken in onze meest bekende 
leerboeken der specieele pathologie der mondholte en der ortho-
dontie. (Case, Angle, Lischer, Herber, Izard, Leist-Bustin, Breitner, 
Simon, Korkhaus, Schwarz, Port-Euler, Kranz, enz.) . 

In het algemeen worden hiervoor afwisselend de woorden 
transpositie, transversie, aberratie, Verlagerung, Migration, 
Verirrung, dystopie, impaction, situs inversus e.a. gebruikt. Tot 
voor enkele jaren was ook mij het woord heterotopie in de ortho-
dontie vreemd. In navolging van Van Loon heb ik het over-
genomen bij het onderwijs. 

Wat verstaan wij eigenlijk onder heterotopie? Als woordelijke 
vertaling uit het Grieksch willen wij daarmede in de anatomie, 
pathologie en teratologie niets anders mede te kennen geven dan 
„een andere, een vreemde plaats". Een topographisch anatomische 
afwijking dus van een bepaald orgaan of celgroep in ons 
organisme. 

Volgens het geneeskundig woordenboek van Pink ho f ver-
staan wij hieronder „het ontstaan van weefsels op een ongewone 
plaats". Voor ons geval kan deze definitie ons niet bevredigen, om 
de eenvoudige reden, dat de heterotope tand niet primair op de 
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verkeerde plaats ontstaan of aangelegd is (heterogenese, hetero-
plasie), maar als gedeeltelijk ontwikkeld orgaan in verkeerde 
richting afdwaalde, tijdens zijn dwaalweg zich verder ontwikkeld 
heeft en dan op een ongewone plaats doorgebroken is. Twee ge-
heel verschillende opvattingen dus, welke mogelijk ertoe bijge-
dragen hebben, dat het woord heterotopie uit onze . tandheel-
kundige nomenklatuur verdween. 

In het bekende en uitstekende Orthodontisch Leerboek van 
I z a r d (r93o), spendeert deze schrijver slechts drie regels aan 
deze afwijking en schrijft, „Certaines de ces malpbsitions sont 
particulièrement intéressantes, telles que les transpositions des ca-
nines particulier. Ces malpositions ne peuvent se produire que par 
version ou coudure et gression." Als voorbeeld dier afwijking geeft 
hij een afbeelding zooals in fig. r r uit eigen collectie weergegéven 
en zooals wij die in boeken en publicatie's stereotiep aantreffen. 

Uit Lischer's leerboek van 1912 moge nog enkele woorden dien-
aangaande geciteerd worden. „There remain a few forms r of 
malposition however, which can not be attributed to them. I refer 
to transposition and those forms of impaction for which G r e -  
v e r s has suggested the term perversion." (q.. int. dent. congres 
St. Louis 1904). Aan het toentertijd meest bekende schema van de 
tandstellingsanomalieën voegt de schrijver dus de woorden : 
„Transversion" en „Perversion" toe. Hiermede te kennen gevend 
die extreme vormen van retentie en transpositie, welke meestal 
niet in het bereik van de orthodontische behandeling liggen. 

Na deze uiteenzetting zal het niet verwonderen, dat ik ter zelf-
studie nog verder in de litteratuur ging zoeken om iets nader te 
weten te komen omtrent den oorsprong en de beteekenis van het 
woord heterotopie in de tandheelkunde, of met andere woorden 
om na te gaan of ik wel het juiste woord bezigde bij mijn diagnose. 

Door de bijdrage van St e r n f e 1 d over „die Anomaliën der 
Zähne" in Scheff's handboek van 1910 werd ik opmerkzaam ge-
maakt op het boek van E. M a g i to t (1877) getiteld „Traité des 
anomalies du système dentair chez les hommes et-les mammifères." 
Voor zoover ik kon nagaan was deze schrijver wel een der eersten 
welke het woord heterotopie in de tandheelkundige terminologie 
gebruikte. 

Met buitengewoon veel interesse heb ik het boek van M a g i -
t o t gelezen, niet alleen wegens zijn voor dien tijd uitgebreide 
líennis over de tandanomalieën in het algemeen, maar ook wegens 
zijn helder inzicht in deze materie, zijn eenvoudigen duidelijken 
schrijftrant, maar vooral ook om zijn keurig verzorgde 286 afbeel- 
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dingen, zooals wij die veelal in de oudere leerboeken van dien tijd 
kunnen bewonderen. 

In zijn boek wekte het ook mijn bijzondere belangstelling, dat 
de meeste der besproken „tandanomalieën", (retentie, heterotopie, 
overtollige tanden, agenesie, cystenvorming, macro- en micro-
dontie, enz. enz.) ook bij vele andere zoogdieren voorkomen. Een 
voor zichzelf sprekend geval eener uitgebreide cystenvorming met 
heterotopie en retentie van een hoektand in de onderkaak vindt 
men in fig. 9 en x7  afgebeeld. 

Als wij de latere en de meest moderne leerboeken op dat gebied 
naslaan, dan vinden wij min of meer de indeeling ervan volgens 
M a g i t o t weer terug, zij het dan ook aangevuld met foto's 
X-foto's, histologische preparaten en natuurlijk ook met nieuwe 
gezichtspunten dienaangaande. Het boek is en blijft echter ook 
thans nog een groot standaardwerk op tandheelkundig gebied, 
hetwelk ik iedereen, die zich met voornoemde studie bezig houdt, 
ten zeerste kan aanbevelen. 

M a git g t verdeelt dan de „anomalies du système dentair, 
etc." in 9 hoofdstukken, waarin hij in No. 4  bespreekt „les anoma-
lies de siège ou hétérotopie", waaraan niet minder dan 28 blad-
zijden en vele afbeeldingen gewijd worden. 

Omdat de schrijver zooveel aandacht aan dit onderwerp ge-
schonken heeft, wil ik gaarne de oorspronkelijke definitie weer-
geven, welke hij van heterotopie gaf ... „Nous décrirons sous le 
nom des anomalies de siège ou hétérotopie dentaire, toute pro-
duction d'une dent, hors du lieu ou elle est placée normalement." 

Hij onderscheidt daarbij drie mogelijkheden : 

a. Die gevallen, waarbij de heterotope tand in de tandenrij blijft 
of met andere woorden, dat die tand niet het verband met de 
tandboog verloren heeft. Het zijn die gevallen, waarbij slechts 
twee tanden in den tandboog met elkaar van plaats verwisselen 
(vise versa) en zooals wij die meestal als voorbeelden in de 
leerboeken weervinden (Izard, Lischer, Sternfeld, Herbst, 
Euler e.a.). Enkelen Uwer hebben waarschijnlijk ook mo-
dellen van soortgelijke gevallen in hun collectie. Meestal 
verwisselt de bovenhoektand met een zijner buurtanden van 
plaats, hetzij met de eerste praemolaar of met de laterale 
snijtand. Fig. i i en fig. 12 linker C. 

Merkwaardigerwijze spreekt M a g i t o t in deze gevallen 
niet van heterotopie maar van een „Transpositon ou migra-
tion double". Mijns inziens mogen en moeten wij ook deze 
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gevallen als heterotopie aanduiden, zelfs al zou de aetiologie 
dezer afwijking niet dezelfde zijn als bij vele andere gevallen 
van heterotopie. 

b. Die gevallen waarbij een tand buiten de alveole resp. buiten 
den alveolairrand (bord alvéolaire) doorbreekt, terwijl de 
plaats waar deze doorbreken moest, onbezet blijft. 

Wij hebben dan te doen met een „héterotopie par déplace-
ment ou migration simple". 

c. Die gevallen waarin het tandstelsel compleet is en er toch 
ergens in het lichaam een supernumeraire tand in welken vorm 
'ook doorbreekt. Wij spreken dan van een „hétérotopie par 
genèse". 

M a g i t o t doelt hiermede op het aanwezig zijn van tanden 
bij dermoid- en ovariaalcysten en gebruikt daarbij terloops het 
woord heterotoplasie. Hiermede benaderen wij echter een gebied 
uit de algemeene pathologie, resp. der teratologie, hetwelk ver 
buiten onze beschouwingen van heden ligt en pathogenetisch ook 
niet met onze gevallen te vergelijken is. 

Het is mij nu in de eerste plaats opgevallen, dat M a g i t o t 
zelf het woord „retentie" niet gebruikt, al bespreekt hij die ge-
vallen en geeft er afbeeldingen van in alle U bekende variaties. 
Zich strikt aan zijn definitie houdend rekent hij onder b. bijvoor- 
beeld ook de gevallen van een geretineerde hoektand, van een 
hoektand in ektosteem of hypersteem, alsook die gevallen, waarbij 
tanden nog al ver van hun oorspronkelijke plaats doorbreken of 
geretineerd blijven. Een groote verscheidenheid dus van afwij-
kingen, welke terminologisch toch wel eenige aanvulling en andere 
indeeling verdiende. 	• 

Dit geschiedde eetst een tiental jaren later door den inter-
nationaal bekenden patholoog en anthropoloog Rudolf  
Virchow. 

In een voordracht getiteld „Retention, Heterotopie und Hetero-
topie mit Retention der Zähne" gehouden in de Berliner Anthro-
pologische Geséllschaft in 1886 in aansluiting aan een meenings- 
verschil over een gevonden onderkaaksfragment in de Schipka-
Grot in Moravië besprak hij voornoemde afwijkingen van de lig-
ging der tanden in de kaken. 

Volgens het medisch proefschrift van H. Er k e le n z in 1902 
aan de Universiteit te Leiden over „Retentio dentium" was V i r-
c h o w, waarschijnlijk de eerste die het woord „Retentie" der 
tanden gebruikte. 
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Voornoemde voordracht van Virchow heb ik in de Amster-
damsche Universiteitsbibliotheek kunnen weervinden en nagelezen. 

Voor retentie en heterotopie geeft hij de navolgende difinities : 
„Mit dem Namen Retention habe ich einen Zustand belegt, bei 

welchem ein Zahn innerhalb des Kiefers, an derjenigen Stelle wo 
er gebildet wurde,.zurückgehalten wird, ohne in ordnungsmäsziger 
Weise durchzubrechen." Hij laat er dan verder op volgen : 

„Aber die Stelle, wo er gebildet wurde kann an sich eine ord-
nungswidrige sein, wie man früher sagte ... aberratio loci, oder 
wie wir jetzt kurz sagen, eine Heterotopie". En verder : „Diese ist 
nicht immer mit Retention verbunden, vielmehr kann auch ein 
heterotoper Zahn an dem Ort, wo er sich befindet, durchbrechen". 

Zooals de titel zijner voordracht luidde, maakt V ir c h o w 
dus onderscheid tusschen i) Retentie, 2) Heterotopie, 3) Hete-
rotopie met retentie en voegt er nog aan toe 4) Polyodontische 
Retentie of heterotopie van overtollige tanden. 

Zooals men ziet neemt V ir c h o w de z.g. hétérotopie par 
genèse van M a g i t ot niet in zijn indeeling over. 

Wegens de vele combinatie-mogelijkheden resp. grensgevallen 
is een allesomvattende juiste defenitie eener afwijking veelal moei-
lijk te geven, en zou men dikwijls gaarne daarin eenige verande-
ring willen aanbrengen naar eigen inzicht. Hoe eenvoudig de 
definitie van V ir c h o w over heterotopie ook moge luiden, zoo 
kan ik mij met de passage daarin „die ordnungswidrige Stelle, 
wo der Zahn gebildet wurde" niet vereenigen. Men zou er de 
gevolgtrekking uit kunnen maken, dat de tandkiem primair ver 
van zijn oorspronkelijke plaats zou zijn aangelegd en zich dan ook 
daar op die vreemde plaats verder ontwikkeld zou hebben en 
doorbreken. 

Zeer zeker is dat voor onze en dergelijke gevallen van hetero-
topie niet juist. Ik kan mij theoretisch voorstellen, dat een nog 
jonge tandkiem een ietwat langere vervanglijst als normaal heeft, 
of dat een tandkiem iets eerder loslaat van die tandlijst en daar-
door in beperkten kring eenigszins van zijn voorganger in de nog 
jonge kaak verwijderd ligt en zich dan in verkeerde richting ont-
wikkelt. Dit zijn ook de vroegere hypothesen over de genese van 
die gevallen, welke M a g i t o t een migration double noemt. Voor 
ons geval echter kunnen wij aan de hand van X-foto's en modellen 
en het reconstrueeren van een aantal dergelijke heterope tand-
stellingen als vrij zeker aannemen, dat de betrokken tandkiemen 
primair op de goede plaats in de kaak aangelegd, gedeeltelijk 
ontwikkeld, maar verkeerd gericht waren en tijdens hun ver- 



dere ontwikkeling in die verkeerde richting afdwaalden en op 
een abnormale plaats doorbraken resp. geheel of gedeeltelijk in de 
kaak geretineerd bleven. Welke causaal genetische factoren. daarbij 
een rol spelen is niet altijd met zekerheid te zeggen, al zijn ons vele 
gevallen bekend waarvan de aetiologische factor vrij duidelijk is. 
Zoo bijvoorbeeld bij een' trauma, persisteerende melktanden, 
agenesie, overtollige tanden, e.a. 

Men zou daarvan dus kortweg kunnen zeggen „plaatsgebrek" 
en daarom een biologisch vechten om de ruimte, langs de wortels 
der temporaire en permanente elementen heen en den weg van 
geringsten weerstand door spongiosa en compacta der onderkaak 
volgend. Een stoornis dus in het gecompliceerde ontwikkelings-
mechanisme der tanden. 

Enkele malen vinden wij nu ook nog in de litteratuur voor 
gevallen van retentie en heterotopie van tanden de benaming 
situs-inversus. Dit waarschijnlijk in navolging van de medische 
terminologie. Het woord situs geeft in het algemeen de ligging van 
organen weer en situs-inversus dus een verkeerde ligging van or-
ganen. (s. rarior s. transversus, s. verticalis, s. sagitalis, s. perver-
sus, s. inversus, enz.) . 

In een publicatie van Pal a z z i in 1926 schrijft deze bijv. over 
„situs dentium inversus". E u 1 e r in zijn laatste boek van 1938 
over de macropathologie der tanden schrijft bij een afbeelding van 
heterotopie (migration double) „situs inversus bzw. heterotopie". 

Al zijn wij ook gerechtigd van een organum dentium te spreken 
(W e s k i), zoo geloof ik toch, dat het niet bevorderlijk is voor de 
vereenvoudiging der tandheelkundige nomenklatuur de benaming 
situs inversus te handhaven. 

Ook zou ik er nog aan willen toevoegen, dat de ontwikkelings-
stoornissen der organen van borst- en buikholte resp. hun topo-
graphisch anatomische afwijkingen slecht te vergelijken zijn met de 
ontwikkeling der kaken, vooral van de onderkaak, wier beide helf-
ten zich eerst op het einde van het eerste levensjaar door ver-
beening der symphysen vereenigen. 

Kortom, om elkaar te begrijpen, kunnen wij volstaan met de 
woorden retentie en heterotopie, zij het dan ook met toevoeging 
van een enkel woord ter nadere aanduiding der anormale ligging 
van een element. Trouwens de röntgenfoto alleen zegt ons reeds 
meestal veel meer, dan wij in woorden kunnen uitdrukken. 

Zooals ik reeds in het begin dezer regelen te kennen gaf, 
was mijn eerste indruk van het geval, dat wij met een heterotopie 
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te doen hadden, en ik werd door de voorafgaande beschouwingen 
.00k deels daarin gesteund. Omdat ik in den beginne echter nog 
niet zoo zeker was van de diagnose, stelde ik mij de vraag of de 
Filaats der beide canini naast elkaar nog iets anders zou kunnen 
beteekenen. 

Hebben wij soms met een hyperodontie te doen? In vroegere 
jaren heeft men wel eens gedacht aan atavisme. Deze weten-
schappelijke speculatie op phylogenetisch gebied 'is echter niet 
houdbaar gebleken, en mag wel terecht als afgedaan beschouwd 
'worden, omdat er geen normale gebitsformule bestaat, waarin de 
'C. in duplo voorkomt, noch bij de anthropomorphen, noch bij de 
hominiden, noch bij welk zoogdier dan ook. (B u s c h, H e r b s t, 
Adloff, Scheff,Eulere.a.). 

Verder zouden wij ons kunnen afvragen, of er toch soms nog 
een toevallige tandverdubbeling van den hoektand zou kunnen 
zijn op andere genetische basis. Diplogenese, zooals M a g i t ot 
zulks eenvoudig maar doeltreffend noemt. 

Sedert de publicatie van De Jonge in 194o, en zooals 
collega T j e b b es mij nog toevallig onlangs over een geval 
mededeelde, staan wij tegenwoordig niet meer zoo geheel scep-
tisch tegenover deze mogelijkheid als vroeger, al behooren ook 
deze afwijkingen tot de allergrootste uitzonderingen, en zijn mij 
deze alleen voor de bovenhoektanden bekend. Toch zou ik nog 
even attent willen maken op het nogal veelvuldig voorkomen 
van twee wortels aan den onderhoektand. Volgens E u 1 e r (1938) 
hebben wij hierbij met een toevallige, zij het dan ook veelvuldig 
voorkomende „Abspaltung von dem regularen Wurzelstock" te 
doen.. De „afwezigheid" van een hoektand aan de linkerzijde in 
de kaak, was en bleef dan ook mede een der redenen, waarom ik 
meende een heterotopie voor mij te hebben. 

Hiermede wil echter ook anderzijds weer niet gezegd zijn, dat 
wij de mogelijkheid van een „agenesie" van een hoektand mogen 
uitsluiten. In onze Nederlandsche litteratuur ' zijn door Nor d 
(1931) en door B r o e s e van Groenau (1941) dergelijke ge- 
vallen beschreven. Vooral zijn ons ook uitvoerige bijdragen dien-
aangaande bekend van H. Willner (1926) en Schweitzer 
(1934) welke ons aantoonen, dat ook agenesie der hoektanden, 
zoowel in de boven- als onderkaak voorkomt. Het spreekt van-
zelf, dat wij de agenesie van een hoektand niet op dezelfde weten- 
schappelijke basis mogen opvatten, als de bekende reductiever-
schijnselen in het gebit, wat bètreft de I2 su., de I2 inf., de P2 

en de M3. 
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Voor ons geval zou het dus na de voorafgaande overwegingen 
niet zoo heel onlogisch zijn om met de mogelijkheid rekening te 
houden, dat wij met een toevallige combinatie te doen hebben 
van een linkszijdige agenesie van den hoektand en rechtszijdig 
met een hoektandverdubbeling. 

Juist wegens het zeldzame van het geval hoopte ik in de littera-
tuur meer gegevens te vinden over soortgelijke gevallen. De oogst 
dienaangaande was echter vrij schaars te noemen en ik kon slechts 
na veel zoeken twee gevallen vinden, ongeveer analoog- aan het 
mijne. 

In verband met het voorheen gezegde over agenesie en ver- 
dubbeling van den hoektand zou ik in de eerste plaats een artikel 
willen noemen van Hop w e 11 Smith in the British Dental 
Journal van Februari 1911, hetwelk mij door de tijdsomstandig-
heden slechts bekend is uit een Duitsch referaat daarover in „Die 
Ergebnisse der Zahnheilkunde 1912 blz. 389". 

De titel der publicatie luidt : „A remarkable case of suppres-
sion and redundacy of the mandibular canine". Het is mij zooals 
voorheen gezegd tot mijn zeer groote spijt niet mogen gelukken 
het oorspronkelijke artikel ter inzage te krijgen, en het is mij dan 
ook niet mogelijk om met zekerheid weer te geven, wat de schrijver 
met zijn eigenaardig opschrift bedoeld heeft. Als ik het met de 
vertaling wel heb, dan heeft hij waarschijnlijk ook gedacht aan 
de mogelijkheid van agenesie eenerzijds en overtolligheid van den 
hoektand anderzijds. Indien zulks het geval is, dan heeft hij zich 
vergist, zooals ik nog nader zal toelichten. 

Het tweede geval dat mij bekend is, en met het mijne vol-
komen overeenstemt is afkomstig van Br u n s m a n n en gepu- 
bliceerd in de D.M.f.Z. van 19o1 en is getiteld: „Das hinüber- 
wachsen von Zähnen über die Mittellinie". In zijn korte casuis-
tische mededeeling dienaangaande maakt hij de gevolgtrekking, 
dat „hinüberwachsen von Zähnen über die Mittellinie hinaus oor-
kommen karn und vorkommt". Hij beschouwt dus zijn geval als 
een aberratie. Fig. zo. Het woord heterotopie gebruikt hij niet. 

Om ons eenigermate een begrip te vormen over het afdwalen 
van een „tandkiem" wil ik U in het kort enkele chronologische 
data releveeren over aanleg, wording, groei en doorbraak der 
fronttanden en van den onderhoektand in het bijzonder; en 
enkele phasen daarvan met behulp van histologische en anato-
mische preparaten nader toelichten. 
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Vooral is het voor ons daarbij van groot gewicht om de topo-
grafie der temporaire en blijvende tanden ten opzichte van elkaar 
na te gaan tijdens de odontogenese. 

Hoofdzakelijk aan de hand van histologische gegevens (o.a. v. 
Magitot, Köliker, Röse, Wal'khof, Meyer, 
K r o n f e l d e.a.) is ons het ontogenetische gebeuren vrijwel 
duidelijk geworden, al wachten nog veel problemen van biolo-
gischen aard op nader onderzoek. 

Zoo heerscht er ook nog dikwijls meeningsverschil over het 
juiste tijdperk der verschillende ontwikkelings-, groei- en door-
braakphasen, en verschillen de data dienaangaande soms nog al 
aanmerkelijk. Hierover behoeven wij ons echter niet al te zeer te 
verwonderen, en ons daarbij op een al te kritisch standpunt te 
stellen. Het is veelal buitengewoon moeilijk om met zekerheid 
den leeftijd der anatomische preparaten te bepalen, hetzij van 
een embryo, van een foetus of na de geboorte. 

In het algemeen nemen wij aan, dat de primaire tandaanleg 
met een proliferatie van het mondslijmvlies-epitheel begint in de 
5e week van het embryonale leven, spoedig gevolgd door een 
inzinking daarvan- in het rnesodermale weefsel der kaken in den 
vorm eener afgeplatte streng en de ronding der kaken volgend. 
De tandlijst. 

Door uitstulpingen aan deze tandlijst ontstaan dan de verdere 
ontwikkelingsvormen der melktanden onder de namen ... knop-
vorm, kapvorm en klokvorm. 

Ongeveer in de vierde maand van het intrauterine leven, zien 
wij de tandvervanglijst van de blijvende C van de tandlijst van de 
temporaire C aftakken. 

Evenals de temporaire elementen doorloopen de blijvende tan-
den de knop-, kap-, en klokvorm en zijn oraalwaarts van hun voor-
ganger gelegen. Deze ontwikkelingsstadia liggen ongeveer in de 
6e-7e maand van het intrauterine leven. 

Door oplossing van de vervanglijst verliest de kiem van het blij-
vend element het verband met zijn voorganger en beschrijft dan 
in zijn verdere ontwikkeling als het ware een relatief halfcir-
kelvormige beweging om dezen heen. 

Ongeveer in de 6de levensmaand liggen dan de beide kiemen 
op gelijke hoogte en in een gezamenlijke alveole der kaak. 
(Fig. 8, a. b.). 

Eerst op 5-6 jarigen leeftijd heeft de kiem van de blijvende 
C zijn laagste punt in de kaak bereikt, en ligt dan meer onder den 
melkhoektand. (Fig. 8c) zij het dan ook iets distaalwaarts daar-
van en in een dwangpositie tusschen de wortelpunten van melk-. 
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ioektand en i. melkmolaar en thans in eigen beenige krypte resp. 
alveole. (Fig. 6 en 7). 

Het is mij nu opgevallen in afbeëldingen uit leerboeken, dat in 
vele gevallen de hoektand toch nog tijdens de verdere otltwikke-
ling een plaatsverwisseling doormaakt ten opzichte van bovenge-
noemde melkelementen. Zooals men ook uit de afbeelding van een 
schedel van een 6-jarige ziet, (fig. 7) ligt hier de blijvende hoek-
tand iets mesiaal van den temporairen hoektandwortel. Soms 
is de incisale rand ietwat mesiaal getipt. 

Zooals men hier ook verder ziet, ligt de basaalrand van den hoek-
tand vlak tegen de compakta van den kaakrand en thans in eigen 
beenige crypte. (Fig. 6, 7, 8c). Vanaf dit levenstijdperk, 6 jaar, 
is de kroon geheel verkalkt en begint de doorbraak-tendenz in de 
lengte-as-richting van den tand, totdat de wortel nagenoeg volle-
dig ontwikkeld is. 

Ik geloof, dat een dergelijke, zij het dan ook sterkere kante-
ling primair als beginstadium van onze besproken afwijking 
aangezien mag worden, m.a.w. de hoektand lag primair op 
zijn goede plaats, maar was verkeerd gericht. (Fig. x5  en x6). 

Welke biologische krachten er mede toe bijgedragen hebben, 
om den hoektand zooals in ons geval tenslotte toch nog in een 
verticale positie in de kaak te brengen, daarover kan ik mij op 
het oogenblik nog geen definitief oordeel vormen. 

Extrême gevallen van heterotopie van den hoektand in de 
bovenkaak zijn waarschijnlijk te over bekend, zoowel uit de 
praktijk, als uit de litteratuur, ik zal daarop niet nader ingaan. 
Dergelijke extreme gevallen in de onderkaak schijnen daaren-
tegen volgens de statistieken zeer schaarsch te zijn. Het deed 
mij dan ook genoegen aan de twee vermelde gevallen (H o p-
we11—Smith en Brunsmann) thans een derde geval 
te kunnen toevoegen. Deze drie gevallen geven ons min of 
meer den eindtoestand weer van den afgedwaalden hoektand in 
de onderkaak. 

Ik ben nu op verder onderzoek uit gegaan om eventueel tus-
schenstadia te vinden van dergeijjke aberraties en na te gaan 
of deze afwijking zich wel zoo ontwikkelde, als ik mij . had 
voorgesteld. 

Door een wel zeer gunstige samenloop van omstandigheden is 
het mij mogen gelukken, om aan de hand van schedel-, model- en 
Röntgenmateriaal dienaangaande nog enkele gegevens bijeen te 
brengen, welke het verloop van dergelijke aberraties van den 
hoektand nader belichten. 

Hiertoe hoort in de eerste plaats een onderkaaksfragment van 
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een volwassene, mij bekend van een afbeelding uit het voornoem-
de medische proefschrift van H. E r k e le n z in 1902.   Na- 
dere gegevens over deze kwestie vindt men in ons Tijdschrift 
voor Tandheelkunde van 1902 alsook in de notulen onzer 6gste 
Genootschapsvergadering van Maart 1904. 

Ik heb het betreffende preparaat nog kunnen opsporen in het 
anatomisch museum te Leiden hetwelk mij door de welwillende 
medewerking van Dr. D a n k me y er tijdelijk voor verder on- 
derzoek werd afgestaan, waarvoor hiermede mijn oprechten dank. 
Zooals men uit fig. 2 en x4  kan zien, persisteert aan de 
linkerzijde de melkhoektand (carieus) terwijl de bijbehoorende 
permanente hoektand op zijn dwaalweg door de onderkaak bij zijn 
doorbraakspoging met de kroon de mediaanlijn reeds gepasseerd 
heeft en deels doorgebroken is. Heterotopie met retentie. De 
wortelpunt vertoont een lichte knikking. 

De tweede gelukkige „vondst" bij mijn zoeken naar bewijs-
materiaal, was wel een schedel in het museum van het Tandheel- 
kundig Instituut met een keurig cariesvrij gebit met echter twee 
heterotope hoektanden, een in de 'boven- en een in' de onder-
kaak. Ook in dit geval heeft de hoektand de mediaanlijn bereikt. 
Fig. 4, 5 en x4  onderkaak als ook fig. 3 bovenkaak. 

Verdere aberratie-mogelijkheden van den onderhoektand in 
mesiale richting, kan men zien aan een aantal modellen uit de- 
orthodontische afdeeling (fig. 12, 13, 14, r5).  Heel mooi is ook de 
kanteling in mesiale richting van een der hoektanden te zien bij 
een geval van agenesie der onderste middelste snijtanden. De wortel 
is nog pas in de helft zijner ontwikkeling. x5. De groeikracht, de 
turgor, zooals Van L o o n het gaarne noemde, is er, maar in 
verkeerde richting, en het is wel niet twijfelachtig, dat zich hieruit 
eene heterotope tandstelling der hoektanden later zal ontwikkelen 
tenzij niet eerder om een of andere reden (folliculitis, cyste enz.) 
ingegrepen moet worden. 

Hiermede wil ik dan mijn beschouwing over heterotopie in 
het algemeen en over den hoektand in de onderkaak in het bij-
zonder beëindigen. 

Bilthoven, 
Bilderdijklaan io. 
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Fig. x3  
Geval Erkelenz 
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Fig. 4 

Fig. 5 	 Fig. x4 
Schedel V. i6 Tandh. Inst. Heterotopie met retentie 
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Fig. 6. De C inferior tusschen de wortels van c en ml  

Fig. 7. De C. inf. tusschen de wortels van c en i2 

Fig. x5 	 Fig. x6 
Mesiaalwaartsche kanteling der C's 
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A 	 B 	 C 
Fig. 8. Histol. Prep. c en C onderkaak 

A en B+ 5 en 6 levensmaand en C zE 6 jarigen leeftijd 

Fig. x7 

Fig. 9. Heterotopie met retentie van hoek- 
tand in onderkaak met cyste 
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Fig. to. Geval Brunsmann Fig. r i. „Migration double" 

Fig. 12. Heterotopie van 2 hoektanden 
aan de labiale zijde 

Fig. 13. Analoog geval Erkelenz (Fig. 2) 

Fig. 14. 	 Fig. 15. 
Fig. 14 en 15. Twee diverse standen van heterotopie der beide C's aan de linguale zijde 

Foto Archief T. v. T. 





ACUTE HAEMATOGENE OSTEOMYELITIS, 
IN HET BIJZONDER DER KAKEN 

DOOR 

Dr. J. R. JANSMA 

Men onderscheidt bij de ontstekingen der beenderen, ,die van 
periost, tela ossea en beenmerg, resp. periostitis, ostitis en 
osteomyelitis. In de meeste gevallen echter zijn de ziekelijke 
veranderingen niet tot één der drie zoo nauw samenhangende 
weefsels beperkt en vooral in de zwaardere gevallen doen ze 
allen mede. 

Men pleegt ook dan te spreken van osteomyelitis 1), juister 
zou het zijn dit panostitis te noemen, het spraakgebruik heeft 
echter anders gewild. 

Bij deze beenontstekingen wordt een actieve rol gespeeld door 
het periost, het vaathoudende bindweefsel der Haverssche kanalen 
en het beenmerg, de eigenlijke beensubstantie blijft passief. 

Aetiologisch worden door mechanische, chemische (o.a. arseni-
cum), bacterieele en toxische prikkels ontstane ontstekingen onder-
scheiden, ook Röntgen- en radiumstralen kunnen als schuldigen 
+optreden. 

In dit opstel zullen we ons beperken tot de door bacteriën ver-
oorzaakte osteomyelitis en moeten dan weer 2 groepen uit elkaar 

i) Geraadpleegde literatuur over osteomyelitis: H. H e 11 n e r, 
Osteomyelitis in M. Kirschner and O. Nor dm an n, Die 
Chirurgie Allgemeine Chirurgie II, 1940, p. 766. C. L. S tar r, 
Osteomyelitis in D. L e wi s, Practice of surgery 1935 vol. II Ch. II. 
J. C. B1 o o d g o o d Lesions of the oral cavity and of the jaws, in 
D. Lewis, Practice of surgery 1935 vol IV Ch. 4, p. 146. C. P a r t s ch 
Erkrankungen der Hartgebilde des' Mundes, p. 189, in C. Par t s c h, 
C h r. Bruhn and A. K ant orowicz, Handbuch der Zahn-
heilkunde 1924 I. 
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houden : i. de na een trauma (gecompliceerde fractuur) ontstane, 
of van een ziektehaard op het been voortgeleide osteomyelitis en 
2. de haematogene (metastatische, embolische) osteomyelitis. 

In de tandheelkunde hebben we gewoonlijk te doen met de ie 
groep, de ostitis resp. osteomyelitis, die optreedt bij kaakfracturen, 
bij kaakschoten, die uitgaat van gedevitaliseerde elementen, van 
extractiewonden, na injecties, bij moeilijke doorbraak van onder-
verstandskiezen enz. Ook de bovenkaakosteomyelitis der zuige-
lingen behoort hier vermoedelijk toe. 

We zullen ons echter alleen bezighouden-  met de 2e groep, de 
haematogeen embolische osteomyelitis, welke aandoening een heel 
ander karakter heeft. Deze osteomyelitis is een septichaemie met 
localiseering in het skelet. Geïnfecteerde embolieën blijven steken 
in het beenmerg en de ontsteking volgt, mede omdat de weerstand 
veelal verzwakt is door thromboseering der bloedvaten. 

Voor het ontstaan van deze osteomyelitis zijn dus noodig : 

i. Een primaire ziektehaard met pathogene en virulente 
microorganismen. 

2. De invasie der microorganismen in de bloedbaan. 
3. Ontwikkeling dier microorganismen in het beenmerg. 

De primaire haard kan bestaan in een huidverwonding, waarbij 
lang niet altijd duidelijke infectieverschijnselen zijn waar te ne-
men, in'acnepuistjes, eczemen, furunkels enz. Nog belangrijker als 
entree zijn de slijmvliezen van den tractus respiratorius en digesti-
vns en van het urogenitaalapparaat, waarbij o.a. genoemd worden 
afwijkingen der tonsillen, neusbijholten en tanden. Verder kan de 
osteomyelitis optreden in het verloop van infectieziekten, bijv. 
typhus, roodvonk, influenza. Bij bacteriologisch onderzoek vindt 
men echter ook dan bijna steeds staphylococcen als oorzaak. Er 
blijven verder steeds gevallen over, waarbij geen primaire aan-
doening te vinden is, de osteomyelitis is dan cryptogenetisch. Een 
trauma werkt praedisponeerend, het getroffen beenstuk wordt 
daarbij blijkbaar in zijn voeding gestoord en wordt tot een locus 
minoris resistentiae. 

In het aangetaste beenstuk wordt het beenmerg hyperaemisch 
en treden bloedingen op, gevolgd door etterige infiltratie, de 
aderen thromboseeren. De localisatie is meestal in de metaphyse 
der lange pijpbeenderen met het erbij gelegen deel der diaphyse. 
De onder hooge druk staande etter dringt naar de oppervlakte 
onder het periost, dat vervolgens doorbroken wordt, waarna het 



~• • 

I 19 

absces zich een weg tusschen de spieren naar de lichaamsopper-
vlakte baant. 

Beennecrose treedt op door voedingsstoornis en beschadiging 
door bacterietoxinen, deze necrose kan partieel zijn of totaal. Het 
organisme tracht zich van dit doode weefsel te ontdoen, er treedt 
een demarcatieproces op, terwijl daarnaast een opbouw van nieuw 
been door het periost plaats vindt, deze begint meestal reeds na 8 
dagen. Dit ligt als een gipsafdruk om het doode been heen en 
vormt de „doodkist" of capsula sequestralis. Door openingen in 
deze capsula blijft de etter afstroomen. (zie figuur). 

-- doodkist 
	fistel 	

necrose 
- 	pus 

Naast de diaphyse kan ook de epiphyse en daarmede haast 
altijd het gewricht worden aangetast. In 84 % is de staphylococ-
cus pyogenes aureus als oorzaak gevonden, minder vaak witte 
staphylococcen, streptococcen en menginfecties. 

Het ziektebeeld is in het algemeen het volgende : bij den, meest 
zich in de groeiperiode bevindenden, patiënt, vooral tusschen 8 en 
i6 jaar, treedt een gevoel van onwel zijn op met vaak vage „rheu-
matische" klachten in de ledematen. Na eenige uren of dagen 
wordt patiënt zwaar ziek, hoofdpijn, koude rillingen, daarna hooge 
continue koorts, delireeren, beneveld sensorium, albuminurie, 
lichte icterus. Naast deze teekenen van de algemeene sepsis komen 
de plaatselijke klachten, heftige kloppende pijnen in het aange- 
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taste beenstuk dicht bij een gewricht, pat. vermijdt iedere bewe-
ging van de zieke extremiteit. Deze is zeer pijnlijk bij druk en 
spoedig treedt oedemateuze zwelling van de weeke deelen op, de 
huidaderen worden duidelijk zichtbaar..Phlegmonen en abscessen 
verschijnen, spontane doorbraak volgt, indien niet reeds eerder 
geïncideerd is. Het gewricht bij den ziektehaard is veelal door 
sereus vocht gezwollen, de regionaire lymphklieren opgezet en pijn-
lijk bij druk. In het bloed vindt men leucocytose, de bloedbezin- 
king is verhoogd. 

Nadat vrije afvoer der pus is opgetreden, zinkt de temperatuur 
en verdwijnen de acute ontstekingsverschijnselen, terwijl de patiënt 
zich beter gaat gevoelen. 

De ziekte is nu uit het acute in het subacute of chronische 
stadium gekomen. De pus blijft vloeien, bij stagnatie treedt de 
koorts weer op, natuurlijk ook bij het optreden van nieuwe been-
haarden of haarden in andere organen. 

Terwijl de weeke deden geslonken zijn, neemt de zwelling van 
het beenstuk toe, de doodkist wordt gevormd. Door granulatie-
weefsel wordt het necrotische beenstuk afgescheiden, de sequester 
is ontstaan, wordt gedeeltelijk opgelost en indien hij klein is, uit-
gestoten. 

Er komen gevallen voor, waar de zware sepsis het ziektebeeld 
overheerscht en de patient in enkele dagen sterft. Zoo moest ik 
als candidaat op een college van Prof. L a n z bij een jongeman,, 
die zwaar ziek in somnolenten toestand in de collegezaal werd 
binnengereden, trachten een diagnose te maken. Met veel hulp 
van den hoogleeraar werd deze gesteld op osteomyelitis van een 
femur. Twee dagen later op het college van Prof. de Vries  
werden de met abscessen doorzaaide organen van dezen onge-
lukkige gedemonstreerd. 

Op de differentiaaldiagnostiek met sarcoom, tuberculose, lues, 
actinomycose, acuut rheuma enz. ga  ik niet in. 

De therapie bestaat uit behandeling van den primairen haard, 
indien deze te vinden is, terwijl getracht wordt het osteomyelitisch 
proces tot stilstand je brengen en verdere uitbreiding te voor-
komen. Dit laatste geschiedt door zoo spoedig mogelijk voor goede 
afvloeiing der etter te zorgen. Over verdergaand actief ingrijpen, 
het maken van boorgaten in het been, het openbijtelen, de sub-
periostale resectie enz., heerscht nog veel verschil van meening. 
Door dieet, bestralingen etc. wordt getracht den algemeenen weer-
stand te verhoogen. Vaccin- en serumtherapie hebben weinig aan-
hangers meer. De nieuwere chemotherapeutica als sulfathiazol 
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zijn onzeker in hun werking. Is de demarcatie van den sequester 
voltooid, dan moet deze veelal operatief worden verwijderd. 

De osteomyelitis komt het meeste voor in de lange holle been-
deren, de volgorde in frequentie is ongeveer: femur, tibia, Nume-
rus, radius, fibula, ulna, clavicula, onderkaak. Minder frequent in 
korte en platte beenderen, bijv. schedeldak, wervellichamen enz. 

Beschouwen we thans in het bijzonder de acute haematogene 
osteomyelitis van de onderkaak, dan zijn de symptomen voor een 
groot deel dezelfde als bij andere localisaties. Zwaar ziek zijn, 
hooge koorts, hevige pijnen in de kaak, sterke zwelling van de 
weeke deelen, o.a. mondbodem, losstaan van tanden in het aange-
taste kaakgedeelte, trisma en zwelling der regionaire klieren. 
Spoedig verschijnen abscessen, waaruit na doorbraak of na incisie 
pus blijft stroomen en dus fistels ontstaan. Afsterven van pulpae 
treedt gewoonlijk op, doordat de bloedcirculatie onderbroken 
wordt, terwijl de n. alveolaris inferior natuurlijk ook vaak in de 
knel komt. Later volgt, indien de patiënt niet te gronde gaat aan 
sepsis, bronchopneumonie, meningitis enz., weer losmaking van 
een min of meer grooten sequester. 

Bij de therapie der kaakosteomyelitis is het wel zeer gewenscht, 
dat naast chirurgische, ook dadelijk tandheelkundige hulp aan- 
wezig is. Nagegaan moet worden of we hier werkelijk met een 
haematogene infectie of met een door een plaatselijke afwijking 
veroorzaakte ontsteking te maken hebben. In dat geval is ver- 
wijdering van die oorzaak, meestal door extractie van een tand, 
natuurlijk gewenscht. Overigens moet men trachten ook zeer los-
staande elementen te behouden, terwijl bij het optreden van een 
spontaan fractuur of bij vroege sequesterverwijdering een steun- 
apparaat of prothese moet worden aangebracht, die misvorming 
van de onderkaak voorkomt. Deze sequester moet, liefst van de 
mondholte uit, verwijderd worden, we'hebben dan geen uitwendig 
verband noodig, terwijl een ontsierend lidteeken achterwege blijft. 
Bij onderkaakosteomyelitis wordt vaak aangeraden niet te lang . 
met de sequesterverwijdering te wachten, daar de vorming van de 
doodkist zeer langzaam geschiedt ; is het necrotische beenstuk ech- 
ter verwijderd, dan treedt in de gespannen gehouden periostbuis 
snelle beenvorming op. In gunstige gevallen kan men 4-5 weken 
wachten op de sequestratie, dan den sequester verwijderen, waar-
na in 5 weken voldoende nieuw been gevormd is. 

Na deze korte en zeer onvolledige beschrijving van de haema-
togene osteomyelitis in zijn meestal weinig onschuldigen vorm, 
kom ik thans tot een forme fruste van deze ziekte, waarvan ik een 



~.-- ~.... 	.,_. 

aantal gevallen in dit tijdschrift beschreef 1). Deze gevallen zijn 
gekenmerkt door de localisatie van den zeer circumscripten haard 
in de tusschenkaak, een acuut begin met hevige pijn, meestal met 
temperatuurverhooging en zwelling der regionaire lymphklieren, 
kloppijnlijkheid van één of meer tanden, soms losstaan, absces 
vorming met doorbraak labiaal of palatinaal, waarna 6f genezing 
optreedt 6f een fistel blijft bestaan, die noopt tot verwijdering van 
den ontstekingshaard, granulatieweefsel met kleine sequesters. De-
ze vorm van acute haematogene osteomyelitis is dus gekenmerkt 
door zijn goedaardig karakter, terwijl het niet te verklaren valt, 
waarom de haarden in de tusschenkaak optreden en wel op het 
niet bijzonder groot aantal patiënten, dat ik in mijn uitsluitend 
particuliere praktijk zie, in meerdere gevallen, terwijl ik in de 20 
jaar daarvoor 1 geval waarnam en in de literatuur er niets over 
kon vinden, 	 • 

Bij een literatuurstudie over een ander onderwerp stuitte ik 
echter op eenige beschrijvingen van dergelijke casus in de jaren 
1909-19to en daar onder meer de bekende kaakchirurg W i 11 i-
g e r zich met dit onderwerp heeft beziggehouden, acht ik het van 
belang hierop nog eens in te gaan. 

T r a u n e r 2) beschrijft in een publicatie van 1909 eenige ge-
vallen, die gelijken op de door mij vermelde. 

Geval I : een man van 21 jaar krijgt een pijnlijke zwelling van 
de linker bovenkaak boven Iiss en I2ss. Zekerheid omtrent vitali-
teit is niet te verkrijgen, omdat pat. zeer zenuwachtig is. Het ge-
vormde absces wordt geïncideerd. Bij later openboren van Iiss en 
I2ss werden de pulpae dood bevonden, de tanden bleven 
behouden. 

Geval II: een man van 42 jaar krijgt een pijnlijke zwelling 
aan de rechter bovenkaak. Pulpae van Iisd en I2sd blijken dood 
te zijn, hoewel de tanden geheel gaaf zijn. 

Geval III: een man van 21 jaar krijgt pijn in de molaren-
streek rechts onder, later blijkt er een ontstekingshaard bij I2id te 
zijn, de pulpa van dit element is dood. 

Alle drie gevallen traden in het koude jaargetijde op. 

1) J. R. J a n s m a, Eenige gevallen van osteomyelitis van de 
bovenkaak, niet uitgaande van het tandstelsel. Tijdschrift voor tandheel-
kunde 1942, p. 245. 

J. R. J a n s m a, Nogmaals osteomyelitis van de bovenkaak, niet 
uitgaande van het tandstelsel. Tijdschrift voor tandheelkunde 1942, 
p. 611_ 

2) F. Tr a u n e r, Osteomyelitis idiopathica maxillae. Oesterrei-
chisch-Ungarische Vierteljahrschrift für Zahnheilkunde, 2909, p. 27. 
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Zooals Williger  1) reeds opmerkte is bij al deze drie ge-
vallen mogelijk, dat de infectie niet haematogeen is ontstaan, 
maar van een element met doode pulpa is uitgegaan. Een reeds 
vergeten trauma kan oorzaak van dit laatste geweest zijn. 

C a r r 2) beschrijft een geval van een man van 26 jaar, wien 
elders een ondermolaar werd getrokken, waarop een ontstekings-
reactie volgde. Tegelijkertijd ontstaan pijn en zwelling in de 
rechterbovenkaak, er ontwikkelt zich een absces, dat geincideerd 
wordt. De 3 rechterboventanden staan, zeer los, alleen I1sd heeft 
een kleine porceleininlay. Bij aanboren zijn de pulpae in de 3 
tanden dood, maar niet vervallen, kunnen in hun geheel worden 
verwijderd. Deze osteomyelitis lijkt wel haematogeen ontstaan, 
geheel zeker is het geval echter weer niet. 

D e p en dor f 3) oefent geen kritiek op de gevallen van 
T r a u n e r uit en deelt zelf ook eenige mede. 

Geval I : bij een mannelijken patiënt van .17 jaar ontwikkelt zich 
na een vechtpartij, waarbij hij verschillende slagen in het gelaat 
ontving, een osteomyelitis van de bovenkaak onder hevige pijnen, 
koorts met koude rillingen en vorming van abscessen. De ont-
steking begint bij de rechter bovenpraemolaren en breidt zich naar 
links uit. Op de chirurgische kliniek worden rechts boven alle 
elementen , en links boven de incisieven verwijderd. D e p e n-
d o r f neemt nu de behandeling over, de algemeene toestand is 
slecht, er is een kleine snelle pols, de lymphklieren zijn zeer ge-
zwollen. Er is sterke ettervloed. Links staan alle nog aanwezige 
elementen los. D e p e n d o r f laat de losse elementen rustig op 
hun plaats, na eenige weken wordt een sequester verwijderd, die 
den geheelen processus alveolaris met een deel van het kaak-
lichaam bevat van de rechterbovenkaak en tusschenkaak. De kaak-
holte deed niet mede. W i 1 li g  r vindt dit natuurlijk geen ge-
slaagd voorbeeld van een haematogene infectie. 

Geval II : een man van 32 jaar, met influenza, krijgt pijn in 
de rechterbovenkaak, na 4  dagen zwelling, een incisie geeft alleen 
bloed. De le molaar is afwezig, 2e en 3e molaar blijken bij aan- 

Willige r, Akut entzündliche Erkrankungen der Kiefer, ohne 
erkennbare Eintrittspforte. Correspondenzblatt für Zahnärzte 191o, 
P. 193. 

2) J. N. C a r r, Alveolar abscess complicated with necrosis of the 
alveolar process: a case in practice. British journal of dental science 1909, 
p. 154. 

$) Th. D e p e n d o r f, I. Infektiöse Osteomyelitis des Oberkiefers. 
II. Akute Periostitis des Unterkiefers. Oesterreichisch-Ungarische Viertel-
jahrschrift für Zahnheilkunde 1910, p. 195. 
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boren vitaal te zijn. Nadat patiënt 14 dagen in bed heeft door-
gebracht, komt hij nog steeds met pijn terug, tusschen 2e en 3e 
molaar loopt pus af, het rechter antrum blijkt bij doorlichting 
dof te zijn. De 2e molaar wordt geëxtraheerd, waarbij het antrum 
breed wordt geopend, veel pus stroomt af. De diagnose luidt 
kaaknecrose ten gevolge van antrumcatarrh en influenza. 

Williger acht dit nu juist een voorbeeld van idiopathische 
osteomyelitis met secundaire aandoening van het antrum. Een 
antrumaandoening leidt volgens hem nooit tot aantasting van 
het kaakbeen. 

Erg overtuigend kan ik dit geval niet noemen, van een Röntgen-
photo wordt niet gerept. 

Onderkaak, geval I: een vrouw van 45  jaar krijgt na kou-
vatten een periostitis van de. rechteronderkaak, het tandvleesch is 
rood en gezwollen, aanvankelijk geen percussiepijn van de gezon-
de tanden, later wel. Het tandvleesch wordt ruim opengeklapt, 
geen pus en geen beenafwijkingen worden gevonden. Daarna ge-
nezing, gedacht wordt aan rheuma. 

Geval II : een man van 21 jaar krijgt pijn in rechteronderkaak, 
alle tanden worden bij faradisch onderzoek vitaal bevonden. Na 
incisie genezing. Oorzaak kouvatten. 

Geval III: een vrouw van 25 jaar krijgt pijn in rechteronder-
kaak. Geen gebitafwijkingen, secundaire luesafwijkingen o.a. in 
mond. Wederom incisie en genezing. 

Een haematogeen ontstaan van de ontstekingen in deze 3 ge-
vallen lijkt me niet uitgesloten, misschien speelt in het 3e geval de 
lues een rol. Williger  nam in de linkeronderkaak van een 
vrouw met gonorrhoische salpingitis een dergelijke periostitis waar. 

Keeren we nu weer tot de osteomyelitis terug. 
Williger zag onder meer dan roo gevallen van kaak-

osteomyelitis 2 bij een intact tandstelsel. 
Geval I: een 3o-jarige man krijgt heftige pijn in de linker-

bovenkaak, zonder dat tandklachten voorafgegaan waren, de wang 
zwelt en een absces boven I2ss en Css wordt geopend, deze tanden 
zijn licht klopgevoelig. Css, die een kleine cementvulling bevat, 
reageert niet op electrischen stroom, bij openboren wordt de pulpa 
niet geheel dood aangetroffen, de exstirpatie kan nagenoeg zonder 
pijn geschieden. Pus blijft 3 weken uit de incisie vloeien, dan 
wordt een sequester verwijderd van een grootte van 2 erwten. De 
wortelpunt van Css wordt weggenomen. Volgens Williger  is 
het electrisch pulpaonderzoek niet geheel betrouwbaar. Erg vitaal 
lijkt me die pulpa volgens de eigen beschrijving van Williger 
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echter wel niet geweest te zijn. Geheel onaanvechtbaar, wat de 
haematogene infectie betreft, schijnt dit geval niet te zijn. Het 
komt wel meer voor, dat een peri,ostitis na een pulpa-aandoening 
ontstaat, terwijl de pulpa nog niet gevoelloos is en bloedt bij aan-
boren. 

Geval II: een arbeider van 24. jaar, die 6 jaar geleden lues 
had, krijgt heftige pijn in de linkerbovenkaak boven beide snij-
tanden, trauma is niet voorafgegaan. Patiënt voelt zich zeer ziek, 
krijgt een zwelling van de linkerwang, de tanden gaan losstaan. 
Na eenige dagen volgt doorbraak van een absces palatinaal achter 
I1ss. Alle tanden reageeren op stroom. Ook labiaal ontstaat een 
subperiostaal absces, dat geincideerd wordt. Na 3 weken wordt 
een corticale sequester van 2 bij z1/2 c.m. verwijderd, granulaties 
worden weggekrabt, waarbij de apices van I1ss, I2ss en Css ont-
bloot worden, I1ss en I2ss zijn afgestorven, de pulpae zijn in droge 
draden veranderd. Css is nog vitaal. Wortelkanaalvulling van I1ss 
en I2ss, en volgens de Röntgenphoto ook van Css, volgt. Wasser-
mannreactie is negatief. Dit lijkt me een zeker geval van haema-
togene osteomyelitis. 

Verder beschrijft Williger nog een geval van osteomyelitis, 
welke ontstond op de plaats, waar voor 7 jaar een ontstoken I2ss 
werd verwijderd. Waarschijnlijk is volgens Williger hier een 
granuloom achtergebleven, dat echter nooit klachten veroorzaakte, 
terwijl geen fistel aanwezig was. Incisie en sequesterverwijdering 
yonden hier weer plaats, terwijl de pulpa van I1ss sneuvelde. 

Het plotseling veretteren van tandcysten meent Williger 
ook aan haematogene infectie te kunnen toeschrijven. 

De prognose van deze categorie osteomyelitides acht Will i-
g e r gunstig, men moet trachten de tanden te behouden. Volgens 
W ill i g er is het zaak het kaakbeen zoo spoedig mogelijk te 
openen. Later moeten de elementen met afgestorven pulpae wor-
den behandeld. 

In de latere literatuur vondt ik nog een mededeeling van 
Brinchl). 

Geval I: een man van 48 jaar heeft sedert eenige jaren vage 
pijnen in onderkaak, er is een niet ver voortgeschreden paraden-
tose, de ondertanden staan niet los, er is geen percussiepijn, op de 
Röntgenphoto zijn periapicale beendefecten bij I1id en I2id, daar-
omheen een osteoporotische zöne. Er is geen trauma in de anam-
nese. Bij aanboren blijken beide tanden vitaal Wortelpuntresectie 

1) O v e Br inc h, Ober periapikale Ostitis bei lebender Pulpa. 
Paradentium 1939, p. 129, in Zahnärztliche Rundschau 1939. 
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heeft plaats, het gtanulatieweefsel wordt weggekrabt en histo-
logisch onderzocht. Hierdoor konden ostitis fibrosa, tuberculose, 
actinomycose en sarcoom worden uitgeschakeld. Een jaar na de 
operatie was het beendefect verdwenen, de tanden waren echter 
uitgevallen. 

Geval II: een man van 55  jaar heeft arthritis coxae sin. en 
wordt op haardinfectie onderzocht, de onderfronttanden zijn alle 
intact, maar aan de 4  wortelpunten bestaat een groot beendefect 
met vrij scherpe begrenzing: Misschien is er vroeger wel eens een 
trauma geweest. De tanden zijn bij druk en  percussie niet ge-
voelig, bij openboren wel. Wortelpuntresectie van alle 4 onder-
tanden heeft plaats. Week granulatieweefsel is door een straffe 
bindweefselkapsel omgeven, echter is geen cysteholte aanwezig en 
zijn er geen cholesterinekristallen. Het granulatieweefsel is in het 
centrum ontaard, er zijn geen epitheelresten. De operatie heeft 
geen invloed op de arthritis. 

Beide gevallen kunnen weer verklaard worden door een haema-
togene infectie, patiënt i had veel tonsillitis, patiënt 2 had een 
infectieus gewrichtslijden. Hier was echter geen acuut begin, geen 
hevige pijn, de afwijkingen werden min of meer toevallig ontdekt. 
De wijze van vitaliteitsonderzoek is nog wel primitief. 

Wat evenals in de bovenkaaksgevallen frappeert, is dat bij 
dergelijke ernstige afwijkingen om den apex van een tand de 
bloedverzorging van de pulpa niet behoeft te worden gestoord. 

Br in c h vermeldt nog een geval van S u n d b er g, het 
betreft hier een osteomyelitis aan den apex van een centralen 
ondertand. 

P e r n a 1) vermeldt een statistiek over de osteomyelitisgevallen 
van de stomatologische kliniek te Rome. Er werden over de jaren 
1937 en 1938 8 r gevallen waargenomen, waarvan 65 in de onder-
kaak, 52 uitgaande van doode tanden of wortels, 7 van gereti-
neerde verstandskiezen, r van trauma, r van onderlipsfurunkel, 
4 haematogeen, 16 in de bovenkaak, 13 uitgaande van doode tan-
den, r van verstandskies, r haematogeen. 

Ongetwijfeld zullen er in de literatuur nog wel meer gevallen 
van de forme fruste der haematogene bovenkaaksosteomyelitis 
voorkomen, opmerkelijk is het echter, dat ik in het afgeloopen 
halfjaar in mijn praktijk 3 zekere gevallen waarnam, de D e c k e r 

1) E. P e r n a, Considerazioni clinische su 81 casi di osteolmieliti. 
Stomatologia Italiani I 1939, p. 937, referaat in Zentralblatt für die 
gesamte Zahn, Mund und Kieferheilkunde 194o, p. 364. 
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één, terwijl in de literatuur alleen op geval 2 van W i l l i g e r 
geen aanmerking te maken valt. 

Uit de laatste maanden kan ik nog een mogelijk geval toe-
voegen. Het betreft een vrouwelijke patiënte van 22 jaar. Deze 
kreeg op een Zaterdag hevige pijnen in rechterboven- en onder-
kaak. 's Woensdags bezocht ze een tandarts, die een bovenkies 
aanboorde, maar geen oorzaak van de pijn kon vinden. Donder-
dags kreeg ze pijn boven Iisd en 's Zaterdags zag ik haar voor 
het eerst, alle tanden bleken vitaal, behalve I1sd, die een kleine 
porcelein cementvulling had. Op de Röntgenphoto geen afwij-
kingen, klierzwelling rechter kaakhoek. I1sd werd opengeboord 
en de pulpa verwijderd, er was geen gangraen, 2 dagen later 
werd een absces geïncideerd. De pijn bleef echter bestaan en 
bedaarde eerst na een week. Een nieuwe photo liet nu een zwarte 
hof om den apex zien. Uit de fistel stroomde nog steeds pus. Een 
week later wees ik op de noodzaak van ingrijpen, waarop patiënte 
zich aan verdere behandeling onttrok. 

Hier is natuurlijk naast een haematogene infectie (patiënte had 
een infectieuse nagelaandoening) ook een pulpitis van I1sd als 
oorzaak mogelijk. Histologisch onderzoek van de helaas door een 
misverstand verloren gegane pulpa, had deze quaestie uit kunnen 
maken. 

Osteomyelitis komt het meest voor in voorjaar en herfst, de 
jaargetijden die vochtig zijn en bovendien gekenmerkt worden 
door groote temperatuurswisselingen. 

Daarnaast vindt men wel aanduidingen, dat er tijden zijn met 
meer osteomyelitis dan anders. Zoo schrijft bijv. M or a 1 1) in 
1929, dat de osteomyelitis minder frequent is dan eenige jaren 
geleden. . Misschien is thans een periode met meer kaakontste-
kingen aanwezig. Dit zou op een verminderden weerstand 
tegen infecties kunnen wijzen. Onder de huidige, voedingsomstan-
digheden is dit niet te verwonderen; waar het speciaal aan ligt, 
aan het vitamine abc, of aan de ouderwetsche eiwitten en vetten, 
is niet zoo gemakkelijk uit te maken. 

1) H. Moral, Spezielle Pathologie der Mundhöhle in Fortschritte 
der Zahnheilkunde 1929, p. 134. 



PROTHETISCHE PARTIKELTJES 

III 

DOOR 

B. R. BAKKER, 
TANDARTS 

DE DUBIEUSE BEET 

Hoewel het m.i. bij het meerendeel der patiënten een prestatie 
is om hen fout te doen bijten, lukt dit, naar het schijnt aan 
sommigen onzer toch. Berust dit verschijnsel ook al op den psy-
chologischen inslag, die de toegepaste prothetiek gemeen heeft met 
de geneeskunst? Zoo ja, dan kan men de verklaring alleen hierin 
zoeken, dat de tandarts den patiënt suggereert iets héél moeilijks 
te moeten verrichten. Hoe ernstiger de patiënt probeert mee te 
werken, des te erger stuurt hij de boot in den wal. 

Maar deze soort tegenspoeden staan voor het oogenblik niet op 
het programma en evenmin de minder gelukte gevallen, waarin 
de beet te hoog of te laag werd genomen. In het kort, de min of 
meer grove werkfouten, die de tandarts toch eigenlijk zichzelf 
heeft te wijten, blijven hier onbesproken. 

Er zijn n.l. interessanter gevallen, die de aandacht verdienen. 
Wij kennen allen de patiënten, bij wie niet alleen elke kunst-
greep, maar ook een volkomen rustig optreden ten  eenenmale 
faalt. Zij schijnen over een serie beet-mogelijkheden te beschikken, 
die onze wanhoop welhaast oneindig doet schijnen. Zij komen 
zoowel voor in klasse I als in II en III maar de verraderlijksten 
behooren tot de eerste groep. Ten deele omdat wij bij degenen, 
die een van den norm afwijkenden kaakstand vertoonen, al meer 
op verrassingen zijn voorbereid, ten deele om redenen, die meteen 
zullen blijken. 



I29 

'Ik stel U, in gedachten, een patiënt voor, van wien de collega, 
die hem behandelde, het volgende vertelt : 

„De heer X. heeft mij bij het bepalen van den beet 
niet de minste moeilijkheid bezorgd ; alles liep zeer vlot 
van stapel ; met groote zekerheid kwam de onderkaak bij 
het sluiten van den mond herhaaldelijk in den zelfden 
stand terug. Ook bij het passen in de was klopte de zaak. 
En toen de prothese werd geplaatst was de occlusie nog 
net even goed. Een dag of wat later kwam de patiënt 
terug omdat hij last had. Volgens hem sloten de tanden 
zoo moeilijk op elkaar; ten minste vaak: Soms ging het 
ook goed. Bij onderzoek bleek mij, dat de occlusie inder-
daad niet juist was maar een knobbelbeet vertoonde. En 
toch hadden de tandenrijen zoo keurig op elkaar gesloten. 
De bovenkaak kon natuurlijk niet naar achteren zijn ver-
schoven. Dus moest de onderkaak naar voren zijn geko-
men. Omdat, naar ik dacht, de meest distale stand van 
de onderkaak de juiste occlusie geeft, was het duidelijk, 
dat de patiënt de onderkaak in vóórbeet stelde. Hij deed 
het dus nu fout en dit legde ik hem uit. Toen liet ik hem 
een paar van de bekende kunstjes doen, met de punt van 
de tong tegen den achterrand van de plaat, en dan de 
mond sluiten. Dat hielp voortreffelijk; de occlusie was 
weer geheel normaal en in orde. Ik prevelde dus nog wat 
over moeten wennen enz. en sprak af, dat de patiënt het 
nu eens een paar weken zou probeeren. Dit heeft hij 
trouw gedaan ; tenminste hij bleef veertien dagen weg en 
kwam toen terug met de mededeeling, dat het heelemaal 

• mis was. De bovenplaat zat niet meer zoo vast als eerst, 
de kiezen kon hij heelemaal niet meer op elkaar krijgen, 
het onderstuk deed hem pijn en hij had ook pijn in het 
kaakgewricht. Erg plezierig was dit alles niet. Nu kan ik 
wel opnieuw beginnen, maar ....". 

Dit „maar" doet er verder niets toe ; het had tengevolge, dat 
de patiënt nu hier is. Ik zal U niet de volledige gegevens opsom-
men, die anamnese ,en onderzoek opleverden, maar mij bepalen 
tot de punten, die mij voor het geval van belang lijken. 

De heer A. G. is 56 jaar, gezond, gespierd, resoluut, nooit 
rheumatische aandoeningen gekend, verzorgde zijn natuurlijk ge-
bit slecht, dit was in zijn jeugd „ijzersterk", maar ging niettemin 
door cariës te gronde, pogingen tot behoud werden niet aan-
gewend, de tang hield langzamerhand opruiming; hij liep jaren- 



130 

lang met „niet veel" in den mond ; de tandarts had ten slotte nog 
enkele tanden en wat wortelresten te extraheeren. Nadat de 
laatste extracties gedaan warén bleef de patiënt nog ongeveer 9 
maanden tandeloos. Nu draagt hij alleen de bovenprothese. Bij ' 
zijn eerste bezoek, plaatsten wij ook het voor de onderkaak be-
doelde stuk en ondanks herhaalde exercities gelukte het niet, zon-
der onze hulp, de tandenrijen weer in occlusie te krijgen. De 
patiënt weet stellig, dat hem dit mogelijk geweest is en het blijkt 
ook nu mogelijk als wij vrij stevig de kin náar achteren drukken. 
Ter nadere studie hebben wij modellen gegoten met de boven- en 
de onderplaat als negatief, gebruikten de protheses daarop als 
beetplaten en gipsten de modellen in een articulator. De zoo vast-
gestelde kaakrelatie bleek stellig nog tot klasse I te behooren, ook 
al was een lichte tendenz naar II aanwezig. 

Dit was dus de relatie zooals deze bestond op de tijdstippen, 
waarop de beet aanvankelijk werd bepaald, de prothese in de was 
werd gepast en werd geplaatst. 

Door palpeeren hebben wij zoo goed mogelijk de plaats van de 
condylus benaderd en getracht op het gevoel de beweging hiervan 
te volgen, terwijl de patiënt de mond herhaaldelijk _ opende en 
sloot. We konden nagenoeg geen beweging constateeren ; de con-
dylus scheen op zijn plaats te blijven en het gewricht dus als een 
scharniergewricht te functionneeren. Om in dit opzicht meer 
zekerheid te krijgen gebruikten we de registratieboog van G y s i, 
waartoe dus eerst beneden een wasplaat moest worden gemaakt. 
De schrijfpunten werden op de condyli ingesteld en hun beweging 
bij openen en sluiten geregistreerd.. 

Zoowel links als rechts bleek ook nu de beweging zeer 
klein ; wij vonden een wirwar van krasjes, die stuk voor stuk zeker 
niet langer waren dan 2 m.m. Volledigheidshalve wilden we nu 
ook de zijdelingsche bewegingen nagaan. Om de schrijfnaald voor 
de „Gothische boog" te kunnen vastmaken, is een bovenbeétplaat 
noodig. Wij brachten dus deze apparatuur in orde en bepaalden, 
zoo goed mogelijk trachtend de vroeger genomen hoogte te be-
naderen, opnieuw den beet. Vanzelfsprekend werden de waswallen 
evenwijdig aan het vlak van Camper afgesneden. Het vinden 
van een centrale relatie gaf weinig moeite ; de patiënt sloot her-
haalde malen nauwkeurig in den zelfden stand. Na hernieuwde 
bevestiging van den gezichtsboog, zóó, dat de schrijfpunten op 
precies dezelfde plaatsen waren ingesteld als bij de eerste regi-
stratie, lieten wij den patiënt laterale bewegingen uitvoeren. De 
schrijfstiften kwamen zeer duidelijk in beweging. Ontdaan van 
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minder beteekenende détails ontstonden de hieronder nageteeken-
de figuren. 

Bij beweging naar rechts gleed de linkercondylus, (fig 1) 
van a naar b en de rechter (fig. 2) van a naar c; bij beweging 
naar links gleed de rechtercondylus (fig. 2) van a naar b en de 
linker (fig. 1) van a naar c. Het is duidelijk, dat de condyli, al-
thans vanuit een bepaalden centralen stand, een beweging naar 
achteren kunnen maken, van grooter uitgestrektheid dan men 
gewoonlijk aantreft. Vanzelfsprekend werden nu de orthale be-
wegingen ook herhaald. Zij leverden een verrassend resultaat. De 
condyli bleken n.l. zich thans wèl te bewegen ; zij legden het 
traject a—b van de figuren 1 en 2 vrijwel ongewijzigd af. Van-
waar het verschil met straks? Aan de bovenbeetplaat kan dit toch 
niet worden geweten, meenden wij. Maar niettemin namen we 

c 

-C 
Fig. i 

haar weg en verzochten den patiënt den mond weer dicht te doen.. 
Hij deed dit prompt en de schrijfstiften; en dus de condyli, bleven. 
op hun plaats ! 

Onnoodig te zeggen, dat wij het spelletje enkele malen hebben 
herhaald. Telkenmale als de patiënt op de waswallen ging bijten, 
bewogen de condyli zich langs baan a—b; was alleen de onder-
plaat aanwezig, dan liet hij de kaak om de op hun plaats blijvende 
condyli draaien. 

De volledige oplossing van dit raadselachtig verschijnsel kunnen 
wij niet geven. Dat het gewricht op twee manieren kan werken, 
blijkt afdoende. Omtrent het ontstaan van deze dubbele functie 
helpt S t e i n h a r d t (Deutsche Zahnheilkunde ; H. g1) ons op 
weg. Hij leert ons de ziektegeschiedenis als volgt te interpreteeren : 
de patiënt bezat gedurende zeer 'geruimen tijd waarschijnlijk te 
weinig elementen, die de verticale componenten der kauwkracht 
konden opvangen. Bij aanwezigheid van slechts enkele elementen 
als b.v. in figuur 3 geteekend, kunnen deze een verschuiving van 
de onderkaak naar dorsaal in de hand werken. Het gewrichtskopje 
wordt aldus in de fossa gedrongen en de bewegingen der kaak tot 
zuivere rotatie beperkt. Deze gang van zaken wordt wel zeer aan- 
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nemelijk waar uit onze experimenten, de anatomische mogelijkheid 
bleek, (de trajecten a—c in figuren z en 2) en bovendien na her-
stel van den steun in de moláarstreek, de gewrichtsbeweging zich 
normaliseert, welk proces met pijn gepaard gaat. Het omgekeerde 
immers, dat een van nature aanwezig scharniergewricht zich tot 
een draai-schuif-gewricht zou ontwikkelen is ondenkbaar. 

Niet opgelost is de vraag waarom, of waardoor de oorspronke-
lijke functie van het gewricht zich herstelt. Hier Jan men zich 

slechts aan veronderstellingen wagen omtrent een instinctief 
zoeken naar evenwicht e.d. Zeker is, dat bij dezen patiënt de ver-
vorming van het kaakgewricht door gemis aan steunelementen van 
tijdelijken aard bleek. Bij een ander kan zij ook permanent zijn 
geworden. Het moeilijkst blijft de twijfelaar. 

Voor den heer X., werd een nieuwe prothese vervaardigd, die 
hij reeds geruimen tijd draagt en die aan subjectieve eischen 
schijnt te voldoen. 

Het evenwicht is klaarblijkelijk gevonden. 

Maart '943. 



OVERTOLLIG - OVERTALLIG - BOVENTALLIG 

De leidende kringen in den lande dringen in den laatsten tijd 
bij herhaling aan op het gebruiken van zuiver Nederlandsch, met 
name de germanismen worden ten zeerste afgekeurd. 

De Jong e acht zich geroepen in dit koor mee te zingen, 
helaas zonder zich, door het naslaan van een woordenboek, althans 
eenigszins op de hoogte te stellen. 

In Ko e n e n s Handwoordenboek van de Nederlandsche 
Taal, uitgave 1931'35, komen zoowel overtal als overtallig voor, 
in de uitgave 1894, overtal. Alvorens mijn geschrift aan de .Re-
dactie van dit Tijdschrift te zenden, had ik niet nagelaten me 
daarvan te overtuigen. (Bovental en boventallig ontbreken). 

Er zijn leeraren, waarvan men iets medekrijgt voor het leven. 
Van Dr. G. N o 1 s t T r e n i t é was dit het streven naar een juist 
en scherp stellen in de moedertaal. Bij het geven van definities 
leerden we het snel af met het woord „als" te beginnen. 

Ten einde geen twijfel te laten bestaan in het ons bezig houden-
de geval vroeg ik het advies van mijn ouden leermeester. Hij ant-
woordde mij o.m.: „Overtallig is om den dooien dood geen ger-
manisme, maar een goed oud-hollandsch woord van Hoof t, 
Wagenaar, Bilderdijk enz." 

Dr. N o I s t T r e n i t é verwees me naar het Woordenboek der 
Nederlandsche Taal, 11 e deel, bewerkt door W. L. de Vr e e se 
•en G. J. Boeken oog e n, 1910, waarin een aantal plaatsen met 
het woord overtallig uit bovengenoemde schrijvers worden 
aangehaald. 

Het woord boventallig is niet van departementalen huize, zoo-
als De Jon ge aangeeft, maar eveneens een oud-hollandsch 
woord met dezelfde beteekenis als overtallig (zie Woordenboek 
3e deel, 1 e stuk, bewerkt door J. W. Muller  en A. K I u y v e r, 
1902). 

Het komt weinig voor in de oude literatuur. 
Wat ten slotte wel zeer grappig aandoet is het woord nieuw-

vorming, dat De Jonge gebruikt. Van germanismen ge-
sproken ... . 

J. R. JANSMA 


