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Sectie I 

247. R. SPRINZ. The masseter muscle. Brit. D. J. 93 : 229, 1952. 

Sedert R o s e n m ü l l e r in 1799 de M. masseter beschreef als een 
uit twee lagen bestaande spier, is er in de descriptie geen verandering 
meer gekomen. Thans wordt zij doorgaans als volgt beschreven: De 
spier heeft twee oorsprongen, respectievelijk voor de oppervlakkige en 
de diepe laag. De oppervlakkige laag ontspringt van het voorste deel 
van de onderrand van de arcus zygomaticus en de processus zygomaticus 
maxillae. De diepe laag zou dan van het achterste gedeelte van genoemde 
onderrand ontspringen. 

De insertie wordt als volgt beschreven: De oppervlakkige bundels 
hechten zich aan de onderste helft van de ramus ascendens en aan de 
angulus mandibulae; het diepe gedeelte insereert aan de bovenste helft 
van de ramus en aan de buitenzijde van de processus coronoïdeus. 

De zes door de auteur onderzochte praeparaten leverden de volgende 
bevindingen op: De M. masseter bezit slechts één oorsprong en heeft 
drie inserties, welke op de ramus ascendens aangrijpen. De spier is te 
verdelen in een oppervlakkige, een middelste en een diepe laag. Deze 
verdeling vindt haar oorzaak in de omstandigheid, dat in de achterrand 
van de spier de A. en N. masseterica binnendringen; laatstgenoemde 
scheidt de middelste en de diepe laag. Aan de voorrand der spier ver- 
enigen de bundels zich weer. De fascie aan genoemde voorzijde verenigt 
zich met de fascie der M. temporalis. De aandacht wordt nog gevestigd 
op twee spatia submasseterica, die in verbinding staan met de A. en de 
N. masseterica. 	 van den Bergh — Hilversum 

248. C. F. MOORREES, R. H. OSBORNE, E. WILDE. Torus mandibularis: 
its occurrence in Aleut children and its genetic determinants. Am. J. 
Phys. Anthrop. to : 319, 1952. 

In aansluiting op in 1951 gepubliceerde bevindingen betreffende het 
voorkomen van de torus mandibularis bij bewoners van de Aleoeten 
(cf. Sectie I, no 195, 1952) vermelden schr. in dit artikel de resultaten 
van voortgezette onderzoekingen op dit gebied, ditmaal op een andere 
eilandengroep van deze gordel. 

Naar aanleiding van de veelal gehuldigde mening, dat genoemde 
exostose in hoofdzaak bij volwassenen kan worden aangetroffen (op 
grond waarvan verscheidene onderzoekers als verklaring van het ver-
schijnsel een overmatige kauwfunctie menen te mogen aannemen) 
richtten schr. hun belangstelling in het bijzonder op de frequentie ervan 
bij jeugdige personen. Zij vonden de torus mandibularis bij 163 kinderen 
tussen I en 17 jaar in ongeveer 25% der gevallen, een getal, dat niet veel 
afwijkt van het in de vorige publicatie vermelde. Hun resultaten sterken 
hen in het bij die gelegenheid uitgesproken vermoeden dat erfelijke: 
factoren de voornaamste, zij het niet de enige, oorzaak voor deze vorm 
van exostose betekenen. Schr. erkennen echter dat de onderzochte aan-
tallen te gering zijn voor definitieve conclusies dienaangaande. 

Visser — Hilversum 
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249. F. WUSTROW. Das organische Grundgerüst im menschlichen Zahn-
schmelz. Zeitschr. Anat. Entw. gesch., 116: 115, 1951 

Een verslag van microscopisch onderzoek naar de bouw van de or-
ganische bestanddelen van het glazuur. Nieuw in de onderzoeksmethode 
is het „roosten" van de slijppreparaten bij Ioo-3o0 C. Het is de be-
doeling, dat hierbij de organische bestanddelen verkolen en zo zicht-
baar worden. 

Bij de bespreking van de resultaten van zijn onderzoek geeft de auteur 
veel aandacht aan de dwarsstreping van de glazuurprisma's. Hij be-
toogt, dat deze dwarsstreping een even essentieel deel van het organische 
„skelet" van het glazuur vertegenwoordigt als de reeds lang geaccep-
teerde prismascheden, die een overlangs streeppatroon vormen. Prisma-
scheden vormen met binnen de prisma's verlopende overlangse vezel-
systemen en de dwarsstrepen een gecompliceerd net van organische 
bestanddelen, waarvan de auteur na uitvoerige bespreking van de mi-
croscopische beelden een bijzonder aantrekkelijk ruimtelijk model af-
beeldt. (Vele van de in dit model getekende vezeltjes en draadjes moeten 
echter ver beneden het oplossend vermogen van het microscoop lig-
gen. Ref.). 

De schrijver neemt stelling tegen de opvatting, dat de dwarsstreping 
ontstaat door periodieke afzetting van mineralen en voert aan, dat de 
vorming van de organische glazuurmatrix rhythmisch geschieden moet. 

De functies van het organische geraamte zijn volgens schr. het verle-
nen van vorm aan het glazuur vóór en tijdens de mineralisatie en de ver-
sterking van het glazuur, zoals betonijzer het beton versterkt. (Dit is, 
gezien de teerheid van deze bestanddelen in ontkalkte glazuur prepa- 
raten, echter zeer onwaarschijnlijk. Ref.). 	Jansen – Utrecht 

25o. J. G. HELMCKE, B. JAHN. Elektronenmikroskopische Untersuchungen 
über das Dentin im menschlichen Zahn. Die Naturwissenschaften 

39 492, 1952. 
Korte mededeling over electronen-optische waarnemingen aan af-

drukken van breukvlakken. Wanneer dentinekanaaltjes door de breuk 
een eindweegs waren geopend gaf de afdruk het reliëf van de wand der 
kanaaltjes weer. Men vond een vezelige structuur in de wand en aan-
duidingen dat de dentine vlak om de kanaaltjes „anders" was dan 
verderop. 	 Jansen – Utrecht 

251. A. TOVBORG, M. DAM, X-ray crystallographic examination of calculi 
from salivary glands. J. D. Res. 31 : 62o, 1952. 

De auteurs geven een kort overzicht van de chemie van zg. tricalcium-
phosphaat. Het is evenwel gebleken, dat, wanneer calciumphosphaat 
in het dierlijke lichaam wordt neergeslagen, dit meestal geschiedt in de 
vorm van apatiet (de formule van hydroxyl-apatiet is Cab  (PO4)3OH). 
Dit is bv. het geval in been, tandbeen, glazuur, verder in tandsteen, 
concrementen in urine e.d. Men heeft echter ook een andere vorm van 
calciumphosphaat in het lichaam aangetroffen, waarvan de formule 
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volgens T r ö m el (1932) fl-Ca3  (PO4)2  luidt. Fr  ronde 1 (1941) gaf 
aan deze modificatie de benaming whitlockiet (whitlockite), welke 
naam door de schrijvers wordt overgenomen. Laatstgenoemde stof nu 
komt echter slechts zeer zelden in het lichaam voor: volgens opgaven in 
de literatuur o.a. een enkele maal in tandsteen en niersteen. 

Naar aanleiding hiervan onderwierpen de auteurs 26 speekselstenen 
aan een röntgen-kristallographisch onderzoek ; hiervan bleken 2 uit 
zuiver whitlockiet te bestaan, 12 waren gevormd uit een mengsel van 
whitlockiet en apatiet, 12 uit zuiver apatiet. In twee stenen werd boven-
dien calciumcarbonaat (calciet) gevonden (cf. P er do k, Tijdschr. 
Tandheelk. 55 : 481, 1948).  

Uit hun waarnemingen concluderen schr. dat speeksel zo goed als 
altijd een stof bevat die de neerslag van apatiet tegengaat. 

Visser — Hilversum 

252. J. L. NEMES, M. G. WHEATCROFT, R. S. LEOPOLD. Effects of total 
body x-radiation on salivary components of dogs. J. D. Res. 31 : 603, 

1953• 
Teneinde een beter inzicht te krijgen in het wezen van pathologische 

processen in de mondholte als gevolg van plaatselijke of algemene rönt-
genbestraling, verrichtten schr. een experimenteel onderzoek op 14 
honden, die aan algemene röntgenbestraling in verschillende doses 
werden blootgesteld. Zij gingen daarbij in het bijzonder de biochemische 
en de bacteriologische veranderingen in het speeksel na. 

Als resultaat van hun onderzoekingen vonden de auteurs o.a. dat het 
gemiddelde phosphor- en stikstofgehalte van het speeksel duidelijk was 
verminderd. Daarentegen werd de zuurgraad verhoogd en nam de 
werking van lysozyme (een in het lichaam voorkomende stof, die de ont-
wikkeling van sommige bacteriën remt, cf. Sectie I no 224, 1952) toe. 
Onder het phasencontrast-microscoop vonden zij een aanzienlijke toe- 
name van alle soorten mondbacteriën, samengaand met het begin van 
degeneratieve weefselveranderingen (gingivitis, necrose etc.). 

Visser — Hilversum 

253. V. V. BRUNST, E. A. SHEREMETIEVA-BRUNST, F. H. FIGGE. The 
effect of local x-ray irradiation upon the teeth and surrounding tissues in 
young axolotls. J. D. Res. 31 : 609, 1952. 

Doel van het hier beschreven onderzoek was, de invloed van röntgen- 
bestraling op gebitselementen en omgevende weefsels na te gaan. Als 
proefdieren kozen schr. jonge axolotls, die zij hiertoe bijzonder geschikt 
achtten. De axolotls werden verdeeld in twee groepen. Bij de eerste 
groep van 20 dagen oude dieren waren reeds enige tanden in aanleg 
aanwezig; bij de tweede groep van 6o dagen oude dieren waren de 
elementen goed ontwikkeld. 

Na bestraling met doses, variërend van 2000-4000 r. bleek het gla-
zuurepitheel van de zich ontwikkelende elementen te verdwijnen. 30-40 
dagen na de bestraling waren bij beide groepen nog slechts geringe over-
blijfselen van de elementen waarneembaar; 15 dagen later waren ook 
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deze geheel verdwenen. Ook bleek de mitotische activiteit van het om-
liggende weefsel, die juist in de periode van tandontwikkeling zeer inten-
sief pleegt te zijn, volkomen te worden onderdrukt; het mondepitheel 
bezat niet langer het vermogen, nieuwe glazuurorganen te vormen. 

De auteurs bespreken tenslotte het mechanisme van de resorptie der 
elementen. Op grond van hun waarnemingen zijn zij geneigd, deze 
aan de werking van macrophagen toe te schrijven. Visser — Hilversum 

254. I. R. MAHLER, V. F. LIsANTI. Hyaluronidase-producing microor- 
ganisms from human saliva. Or. Surg. M. P. 5 : 1235, 1952. 

In 1928 ontdekte D u r a n- R e y n a l s. dat de ontsteking, die op-
treedt na injectie van koepokstof bij het konijn, veel uitgebreider werd 
wanneer het virus tezamen met testikelextract in de huid werd gespoten. 
Uit voortgezet onderzoek (1930) bleek dat deze eigenschap verband 
hield met het feit dat testisextract de doorlaatbaarheid van de weefsels 
verhoogt. De wijze waarop dit geschiedt, was toen echter nog niet be-
kend. Men noemde de stoffen die een zodanige werking uitoefenden 
„spreading factors". Behalve in testikelextracten bleken zij voor te 
komen in extract van nieren, voorts in slangengif en in extracten van 
bepaalde micro-organismen. 

Tegen het einde van de dertiger jaren vond men dat het mechanisme 
van genoemde spreading factors berustte op de aanwezigheid van een 
enzymatische stof, die thans hyaluronidase wordt genaamd. Dit enzym 
bezit de eigenschap, hyalonzuur — een belangrijk bestanddeel van bind-
weefsel — te splitsen. In vitro is gebleken dat bij deze splitsing de vis-
cositeit van de hyalonzuuroplossing wordt verminderd; aan deze ver-
mindering wordt de verhoogde permeabiliteit van de weefsels in vivo 
toegeschreven (cf. N. Tijdschr. Geneesk. 93 : 4320, 1949). 

Waar hyaluronidase door verschillende micro-organismen wordt ge-
produceerd, is het dus niet te verwonderen dat zij ook in speeksel voor-
komt, gelijk een der auteurs, Lis anti in 195o aantoonde (J. D. 
Res. 29 : 392, 1950). Hij vond dat de aanwezigheid van het enzym in 
het speeksel zelfs uitsluitend berustte op het metabolisme der bac-
teriën. Bij een aanvullend onderzoek van speekselmonsters van 300 
personen trof hij slechts i o zonder hyaluronidase-activiteit aan. On-
afhankelijk klinisch onderzoek bracht aan het licht dat de personen, van 
wie laatstgenoemde monsters afkomstig waren, geen tandcaries, parodon-
tale afwijkingen of stoornissen van de bovenste luchtwegen vertoonden. 

Met het oog hierop bleek het van belang na te gaan, welke mond-
bacteriën in het bijzonder hyaluronidase vormen. Hiertoe verrichtten 
schr. een bacteriologisch onderzoek bij een 6o-tal speekselmonsters. Zij 

• isoleerden hieruit 4  soorten hyaluronidase- vormende micro-organismen 
De voornaamste, een alpha haemolytische streptococcus, werd in 55% 
der gevallen aangetroffen. Op grond van biochemische tests werd dit 
•organisme gedefinieerd als Streptococcus mitis. De overige hyaluroni-
dase-vormers waren Micrococcus pyogenes var. aureus (18% der 
monsters) en alpha en bêta streptococcen uit de Lancefield groepen 
A en K (1 1 % der gevallen). 
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Schr. vermelden nog dat het gehalte aan hyauluronidase onveran-
derlijk verhoogd bleek bij het voorkomen van parodontale afwijkingen 
of van stoornissen in de bovenste ademhalingswegen. 

Visser — Hilversum 

255. M. R. DEWAR, G. J. PARFITT. Research note on the preparation of 
tomato peptone agar medium. Brit. D. J. 90 : 15o, 1951. 

• De auteurs gaan na, welke invloed de variatie van een aantal factoren 
bij de bereiding van een tomaten pepton agar op de groei van de bac- 
teriën heeft. Hun streven is, een voedingsbodem te vinden, die de groei 
van lactobacillen bevordert, terwijl de groei van de overige organismen 
uit de mondholte zo sterk mogelijk wordt geremd (cf Sectie II, No 27o, 
1953).  

Door de invloed van deze factoren één voor één te bestuderen, komen 
schr. tenslotte tot de optimale samenstelling. 	van Aken — Utrecht 

. 256. H. HOFFMAN. Bacteriology of the fusobacteria: a review. Or. Surg. 
M. P. 5 : 1077, 1952. 

Niet kort weer te geven samenvattend overzicht betreffende hetgeen 
bekend is over bacillus fusiformis (Plaut-Vincent), thans juister genaamd 
fusobacterium. 

Een uitgebreide literatuurlijst is aan het artikel toegevoegd. 
,dansma — Hilversum 

Sectie II 

286. H. B. G. ROBINSON. Bacteriology of dental caries. Or. Surg. M. P. 
5 : 1223, 1952. 

Hoewel het cariesproces in velerlei opzicht overeenstemming vertoont 
met andere door bacteriën veroorzaakte ziekten, verschilt het er in 
zoverre van dat de werking der micro-organismen niet berust op een 
actieve invasie in het lichaam, doch dat zij de caviteiten, die door hun 
eigen stofwisselingsproducten worden gevormd, op passieve wijze binnen-
dringen. De schade die zij aanrichten, wordt ook niet veroorzaakt door 
exotoxinen, endotoxinen of allergische verschijnselen, doch eenvoudig 
door de zuren, die zij bij hun metabolisme produceren. 

De plaque is te beschouwen als een microcosmos, waarin de caries-
verwekkende organismen koloniseren. Het is een zeer gecompliceerde 
organisatie van verschillende bacteriesoorten, die in een zekere gemeen-
schap leven. Actinomyceten schijnen hierbij te fungeren als een geraamte, 
binnen welks grenzen diverse bacillen, coccen en andere vormen worden 
aangetroffen. 

Er zijn voorshands geen aanwijzingen, dat het cariesproces aan een 
specifiek micro-organisme moet worden toegeschreven, doch wèl, dat 
het een door bacteriën veroorzaakte afwijking is. Bij de huidige stand 
van de kennis van het probleem laat het zich aanzien, dat elke groep van 
zuurvormende organismen, die zich in het milieu van de plaque kan 
handhaven, als een mogelijke aetiologische factor voor het cariesproces 
mag worden beschouwd. 	 Visser — Hilversum 
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287. W. PIGMAN, H. C. ELLIOTT Jr, R. O. LAPERE. An artificial mouth 
for caries research. J. D. Res. 31 : 627, 1952. 

Reeds sedert lange tijd hebben vele onderzoekers gezocht naar ge-
schikte methoden om het cariesproces in vitro te reproduceren. 

Schr. ontwierpen hiertoe een apparaat met behulp waarvan zij in 
staat zijn, de omstandigheden in de mond beter te imiteren dan bij 
vroegere constructies het geval was. Een belangrijke verbetering is 
volgens hen dat de zuurgraad zich met deze „kunstmatige mond" beter 
laat regelen. 

De auteurs geven een beschrijving met afbeelding van het apparaat, 
dat in zijn geheel in een autoclaaf kan worden gesteriliseerd en waarin 
de te' onderzoeken elementen op kunsthars blokjes worden gemonteerd. 

De voorlopige ervaringen met I o elementen, die ongeveer 8 weken in 
het apparaat verbleven, leerden schr., dat in het toegepaste milieu 
zich een aanzienlijke plaque op de elementen vormt en dat uitgebreide 
ontkalking op alle vlakken plaats vindt. Dit geschiedt waarschijnlijk 
door het gemis aan reinigende werking van tong, lip, wang en kauw-
functie, waardoor in de normale mond de plaquevorming wordt tegen-
gegaan. De onderzoekingen worden voortgezet. 

Visser — Hilversum 

288. W. W. CARLSON, L. V. FARINA, V. WHITESIDE-CARLSON. Man-
ganese antagonists in the nutrition of lactobacillus acidophilus. J. D. Res. 
31 : 634, 1952. 

Voor een goed begrip van het cariesproces is het o.a. van belang te 
weten welke stoffen de groei van zuurvormende micro-organismen sti-
muleren. In vroeger onderzoek was komen vast te staan dat mangaan 
de groei van verschillende zuurvormende bacteriën bevordert. 

Op grond van eigen onderzoekingen komen schr. tot de conclusie 
dat mangaan zelfs van essentieel belang is voor de groei van L. acido-
philus 4646. Toevoeging van stoffen als natrium- en ammonium citraat 
etc., die in staat zijn, de mangaan-ionen in eomplexe verbindingen vast 
te leggen, leidde dan ook tot belemmering van de groei dezer organis-
men. Deze belemmerende werking kon worden teniet gedaan, door de 
concentratie van het mangaan te verhogen. Ook kaliumfluoride ging 
de groei van L. acidophilus 4646 tegen, zij het slechts in betrekkelijk 
hoge concentraties. Hier kon echter toevoeging van mangaan deze in-
vloed niet ongedaan maken. 

Visser — Hilversum 

289. E. H. PENNELL, S. S. HERMAN. A mark sense card for recording dental 
examination findings. J. D. Res. 31 : 113, 1952. 

Auteurs beschrijven het nut en de mogelijkheden van het gebruik van 
een ponsmachine voor het verwerken van statistisch materiaal, ook voor 
tandheelkundig massa-onderzoek. 

Van Schijndel — Utrecht 
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290. J. C. MUHLER, H. G. DAY. Relation of PH to the effectiveness of 
sodium fluoride and stannous fluoride in decreasing enamel solubility. 
J. D. Res. 31 : 102, 1952. 

In vroegere onderzoekingen (cf Sectie II no 222, 1952) kon worden 
vastgesteld, dat de oplosbaarheid in vitro van glazuurpoeder of tand-
fragmenten werd verminderd door natriumfluoride. Deze werking nam 
toe met de stijging van de zuurgraad. Klinische waarnemingen konden 
het verschijnsel echter niet bevestigen. Op grond van scheikundige 
overwegingen is dit duidelijk, aangezien bij verhoging van de zuurgraad 
meer calcium in oplossing gaat, dat dan weer als in water onoplosbaar 
calciumfluoride neerslaat. Bij de controlemonsters blijft het calcium 
in oplossing. 

Gebruikt men nu gravimetrische methoden, waarbij de hoeveelheid 
vaste substantie door filtratie uit de oplossing wordt geïsoleerd en ver-
volgens gewogen, dan is zonder meer duidelijk dat het lage gewichts-
verlies van de met NaF behandelde tandsubstantie gedeeltelijk terug 
te voeren is op de aanwezigheid van onoplosbaar calciumfluoride. 

De auteurs benaderden het probleem op een andere wijze, teneinde 
boven beschreven moeilijkheden te omzeilen. Het blijkt, dat ongeacht 
de fluoorconcentratie, zowel voor natriumfluoride, als voor stanno-
fluoride, het beschermend effect van deze stoffen niet beïnvloed wordt 
door de zuurgraad van de oplossingen, zodat hier overeenkomst met de 
klinische waarnemingen vastgesteld kan worden (cf Sectie II no. 221,1952) . 

Opvallend was de grote doeltreffendheid van stanno-fluoride bij het 
verhinderen van het oplossen van glazuur. Deze werking was veel 
sprekender dan bij natriumfluoride. 	 Van Schijndel — Utrecht 

291. R. J. BRUCKNER, TH. J. HILL, B. J. WOLLPERT. Measurement of 
dental caries incidence in school children using a sodium bicarbonate 
dentrifice. J. D. Res. 31 : 105, 1952. 

Natriumbicarbonaat en het natriumion blijken de groei en de zuur-
vorming van mondlactobacillen te beïnvloeden. Dit was aanleiding 
om natriumbicarbonaat te beproeven als cariesprophylacticum in een 
gecontroleerd tandenpoetsprogramma op scholen gedurende één jaar. 

Het onderzoek geschiedde met spiegel en sonde en met behulp van 
bitewings; DMF tanden en vlakken werden geregistreerd, lactobacillen-
tellingen uitgevoerd (methode niet genoemd). 

Het verschil tussen de experimentele en de controlegroep was zeer 
gering, zowel wat betreft de cariesfrequentie als wat betreft de lacto-
bacillentellingen. Het onderzoek gaf weinig positieve resultaten. 

Van Schijndel — Utrecht 

292. E. C. NAKFOOR, H. R. HUNT, C. A. HOPPERT. Fracturing of the 
molar teeth in caries-susceptible and caries-resistent albino rats. (rattus 
norvegicus). J. D. Res. 31 : 143, 1952. 

Sinds 1937 doet men onderzoekingen bij caries-gevoelige en caries-
resistente stammen van albinoratten. Deze stammen werden verkregen 
door phenotypische selectie en inteelt. In een groot aantal experimenten 
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heeft men nagegaan welke factoren in het cariesproces bij ratten 
van invloed zijn. Een van de factoren, welke nauwkeurige observatie 
bemoeilijken, is het fractureren van de tanden. Men vermoedde, dat in 
dit opzicht een belangrijk verschil zou bestaan tussen de caries-gevoelige 
en de caries-resistente stam, waardoor de eerstgenoemde gereder door 
caries zou worden aangetast. 

Ondermolaren van caries-resistente ratten blijken inderdaad in deze 
proeven meer weerstand te bieden tegen fracturen. Waarschijnlijk echter 
spelen fracturen geen belangrijke rol bij het ontstaan van het caries-
proces. Enige correlatie tussen fracturen in de groep van caries-gevoelige 
dieren e n de aanwezigheid van een cariesproces werd niet gevonden. 

Van Schijndel — Utrecht 

293. R. E. SULLIVAN, F. G. EVERETT. Studies in the syrian hamster. II. 
Blood sugar; method and results. J. D. Res. 31 : 151, 1952. 

Een methode voor hart-punctie bij Syrische hamsters wordt beschre-
ven. Hierdoor is het mogelijk bloed te onttrekken aan de dieren voor 
de bepaling van het bloedsuikergehalte in verband met cariesonderzoek 
zonder dat hierbij een hoog sterftecijfer optreedt. Bloedsuikerbepalingen 
bij verschillende soorten voedsel worden in een tabel gegeven. 

van Schijndel — Utrecht 

294. K. MORGENROTH. Tierversuche mit einzeln Bestandteilen des Roggen-
korns als Beitrag zu den endogenen Faktoren der Kariesätiologie. Stoma 
4 : 48, 1951.  

Bij voedingsexperimenten is gebleken dat verschillende broodsoorten 
(vervaardigd uit rogge) invloed uitoefenen op de ontwikkeling van de 
elementen. Naar aanleiding . hiervan gaat schr. na  welke bewerkingen 
de roggekorrels bij de vervaardiging van meel ondergaan en welke be-
standdelen in de verschillende meelsoorten terecht komen. 

Teneinde de invloed van de verschillende onderdelen van de korrel 
op de ontwikkeling te onderzoeken, werd een aantal ratten  gevoed 
met de geselecteerde bestanddelen van de korrel. Zo geschiedde de 
voeding met 1. de meelkern, 2. gemalen meel, 3. gluten, 4. de kiem en 
5. de zemelen. 

Hierbij bleek dat normaal ontwikkelde elementen ontstaan bij een 
voeding die bereid is uit zemelen of uit meel van de kiemen. Welke 
stof(fen) voor de normale ontwikkeling in het bijzonder verantwoordelijk 
is (zijn), wordt niet vermeld. 

(In hoeverre de ontwikkeling der elementen betrokken is bij de aetiolo-
gie van caries, komt niet ter sprake. De titel van het artikel is dus enigs- 
zins misleidend — ref.). 	 van Aken — Utrecht 

295. M. L. SNYDER. Laboratory methods in the clinical evaluation of caries-
activity. J. Am. D. Ass. 42 : 400, 1951. 

Een overzicht wordt gegeven van een vijftal bekende testmethoden 
ter bepaling van de cariesactiviteit; zij worden beoordeeld naar een 
aantal criteria, gesteld aan een methode die in de practijk bruikbaar is. 
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Het blijkt nu dat de Snijderbuis tot nu toe de meeste practische voor-
delen biedt. Behalve dat men hiermede een redelijke correlatie bereikt, 
onderscheidt dit apparaat zich door een eenvoudige, voor de practicus 
uitvoerbare techniek. 

Aan de hand van een aantal tabellen, waarin de correlatie tussen de 
waarnemingen aan een Snijderbuis, het aantal lactobacillen in het 
speeksel en de klinische bepaling van de cariesactiviteit tot uiting komt, 
wordt de bruikbaarheid duidelijk gemaakt. 

(De wijze waarop de cariesactiviteit klinisch werd bepaald, wordt 
niet uiteengezet. Uit het artikel blijkt dus eigenlijk alleen een duidelijke 
correlatie tussen het aantal lactobacillen en de Snijderbuis, — ref.). 

van Aken — Utrecht 

296. G. N. JENKINS, D. E. WRIGHT. The role of ammonia in dental caries. 
II. Effect of ammonium salt and urea on salivary organisms. Brit. D. J. 
90 : 117, 1951.  

Het artikel geeft een verslag van de experimenten, die schrijvers 
uitvoerden om inzicht te krijgen in het mechanisme van de verminderde 
melkzuurproductie in de mondflora, onder invloed van ammonium-
zouten en ureum. Zij voegden verschillende concentraties van zout-
oplossingen (waaronder ammoniumzouten) aan speeksel of aan cultures 
van lactobacillus acidophilus toe. Hierbij werd gelet op eventuele 
veranderingen in de pH en de melkzuurproductie. 

Naar aanleiding van deze proeven komen schr. tot de conclusie dat, 
in tegenstelling tot de opvattingen van K e s e 1, de invloed van am-
moniumzouten niet sterk afwijkt van die van andere zouten. 

Betreffende de invloed van ureum op de cultures blijkt, dat bij toevoe-
ging van geringe concentraties ureum de zuurproductie sterk toeneemt. 
(Het NH4+, gevormd uit ureum, houdt door neutralisatie de pH op 
een waarde, gunstig voor de groei van de lactobacillen). Bij hogere 
concentraties (boven 8%) neemt de productie van melkzuur daaren-
tegen sterk af. 

Ureum remt in hoge concentraties: 1. de zuurproductie der lacto-
bacillen, 2. de urease-activiteit, waardoor het ureum wordt afgebroken 
(N.B. Lactobacillen produceren geen urease, zodat het ureumgehalte 
gehandhaafd blijft). 

Bij ureumconcentraties, lager dan 8% (1,2%) blijkt de vermindering 
in de zuurproductie te kunnen optreden indien 2% (NH4)2HPO4  of 
Na2HPO4  wordt toegevoegd. Het mechanisme hiervan is niet duidelijk. 
Bij nog lagere concentraties (I %) neemt de zuurproductie weer toe. 

van Aken — Utrecht 
Sectie III 

231. N. RosEN. Bacteriologic standards in endodontics. Or. Surg. M. P. 
5 : 1119, 1952. 

Nog altijd bestaat een aanzienlijk verschil van opvatting met betrek-
king tot de vraag, wanneer men tot de definitieve vulling van een wortel-
kanaal mag overgaan. Moet men de strenge maatstaf van bacteriologi- 
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sche controle aanleggen of kan men zich tevreden stellen met de afwezig-
heid van zekere klinische symptomen als vochtafscheiding, foetor, pijn 
etc., vooropgesteld natuurlijk, dat alle eventueel geïnfecteerde kanaal-
inhoud grondig verwijderd is? In het algemeen zullen de practici wel 
geneigd zijn tot laatstgenoemde opvatting. 

Dat te dien aanzien in het onderwijs ook geen eenheid bestaat, toont 
schr. aan met een statistiek, die ontleend is aan een enquête, verricht 
bij de endodontische afdelingen van 42 tandheelkundige instituten in de 
V.S. Bij ongeveer 50% werd bacteriologisch onderzoek als eis gesteld, 
waarbij nog kan worden aangetekend dat de gevolgde methode niet 
overal van gelijke waarde was. 

Zelf is schr. van mening dat bacteriologisch onderzoek van de kanaal-
inhoud tot onzekere resultaten leidt en dientengevolge in het algemeen 
weinig waarde heeft. De vervaardigde cultures kunnen bv. negatief 
uitvallen doordat sporen van de tijdens de behandeling toegepaste 
medicamenten achtergebleven zijn. Bovendien is absolute steriliteit 
voor een duurzaam resultaat geenszins vereist, gelijk schr. met een 
sprekend voorbeeld toelicht. Over deze steriliteit wordt trouwens bij 
wortelpuntresectie nooit gesproken. 

Men mag niet uit het oog verliezen, dat in geval van infectie de 
natuurlijke weerstand van de patiënt van primair belang is en dat de 
tandarts niet meer kan doen, dan de aanvallende micro-organismen 
zoveel mogelijk te elimineren. Dit kan hij bereiken door verschillende 
voorzorgen: grondige verwijdering van geinfecteerd pulpaweefsel, voor-
koming van besmetting uit de mond door gebruik van cofferdam, toe-
passing van een aseptische techniek met behulp van steriele instrumen-
ten, doeltreffend gebruik van medicamenten en hermetische afsluiting 
van het kanaal met een daartoe geschikt vulmateriaal. 

,Dansma — Hilversum 

232. F. PRADER. Granulombehandlung mit Apicoflux. Schweiz. M. Z. 
62 : 1197, 1952. . 

Op klinische en bacteriologische gronden verdeelt auteur de behan-
deling van necrotische pulpae met apicale complicatie in verschillende 
groepen. 
t. Behandeling van acute apicale opalamming 

a. apicale ontsteking: vele leucocyten, weinig bacteriën en exsu-
daat; behandeling met apicoflux. 
b. apicale infectie: vele micro-organismen, weinig leucocyten en 
exsudaat; behandeling met apicoflux + geschikt mengsel van anti-
biotica; 

2„ Behandeling van het kanaal, d.w.z. desinfectie door middel van anti- 
septica (asphaline Ch.Ph.K.) en beïnvloeding van het symptoomloze 
granuloom door formaline-afsplitsende stoffen; 

3. Behandeling van het sereuze apicale exsudaat door fermentgiften en eiwit-
coagulatie: weinig leucocyten, en micro-organismen, veel serum; 

4. Vulling van het granuloom met apicoflux 	jodoformpoeder; 
5. Vulling van het wortelkanaal. 
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Volgens dit schema is het de auteur mogelijk met succes deze groep 
endodontische gevallen te behandelen. Apicoflux is een niet prikkelend 
resorbeerbaar wondverband (cf. Sectie III, nos 170, 171, 1952). 

De desinfectie met antibiotica moet gericht zijn op de specifieke flora, 
die bij opening van het kanaal wordt aangetroffen. Penicilline-poeder 
leent zich goed voor de bestrijding van de gram-positieve flora bij ge- 
sloten gangraen; de meer gram-negatieve flora van open gangraen en 
necrobiose door silicaatvullingen laat zich goed bestrijden met strepto-
mycine. Deze antibiotica, waarbij aureomycine wordt gevoegd, worden 
aangemaakt met apicoflux als vehiculum en in het wortelkanaal ge-
bracht met behulp van een lentulonaald. Door deze praemedicatie wordt 
de acute phase bestreden. 

De behandeling van het kanaal wordt ingeleid door een rigoureuze op-
ruiming, waarna desinfectie volgt met de gebruikelijke antiseptica 
(Ch. K.M. e.d.). Voor de beïnvloeding van het granuloom zijn forma-
line afsplitsende praeparaten het meest geëigend (trioxymethyleen, of 
paraform) waarbij het van belang is een juiste dosering en langere 
applicatieduur toe te passen. 

Een lastige complicatie is de afscheiding van sereus exsudaat, daar dit 
wordt bevorderd door sterke antiseptica, terwijl antibiotica hier geen 
nut hebben. De oorzaak van deze afscheiding kan, behalve in de kanaal- 
infectie, ook gelegen zijn in andere omstandigheden, zoals fermen-
tatieve vervloeiing in het granuloom of irritatie van het peri-apicale 
gebied. Infectie wordt dus bestreden met antibiotica en apicoflux, terwijl 
het fermentgift tricresol-formaline 1 : I fermentatieve processen elimi-
neert. Door eiwitcoagulatie met sterke etsmiddelen bv. trichloorazijn-
zuur conc. of door middel van diathermie of ook peri-apicale curettage 
kan men in hardnekkige gevallen uitkomst brengen. 

Is het kanaal kiemvrij en het granuloom rustig, dan volgt de periodieke 
granuloomvulling. Wekelijks wordt apicoflux met jodoformpoeder 1 : 
doorgeperst. Na 3-5 behandelingen volgt de wortelvulling met een 
nauwkeurig tot de apex reikende, niet resorbeerbare, antiseptische 
wortelvulling. Een passende guttaperchastift wordt aangebracht met 
triopasta (nauw foramen) of met de Weensche wortelvulling (wijd 
foramen) . 

Auteur acht de mechanische en vooral ook de medicamenteuze voor- 
behandeling primair; de aard van de wortelvulling secundair. Een 
overzicht van I Io gevallen met enige x-foto's is ter illustratie bijgevoegd. 
(Ref. meent, dat nog weinig definitiefs over de behandelmethode te 
zeggen valt, gezien de korte observatietijd van 1-2 jaar. Elders in de 
literatuur acht men een hermetische wortelvulling van groot belang, 
auteur gaat hieraan wel wat lichtvaardig voorbij). van Schijndel — Utrecht 

Sectie IV 
97. R. H. Boos. Occlusion from restposition. J. Prosth. D. 2 : 575, 1952. 

Schr. geeft in dit dertien pagina's beslaande artikel een beschouwing 
over de rustpositie welke volgens hem het uitgangspunt is voor het ver-
krijgen van een juiste occlusie. De rustpositie zou tevens die stand van 
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de onderkaak zijn, in welke de grootste kauwkracht kan worden ontwik-
keld, terwijl occlusie, spierfunctie en kaakgewricht met elkander in 
harmonie dienen te zijn. De verticale dimensie mag nooit groter zijn 
dan de rustpositie verminderd met de „freeway space" (± 2 mm.). 
De beweging van rustpositie naar occlusie is een zuivere scharnier-
beweging, die dus moet worden gezien als een rotatie om de stilstaande 
as die door de condyli gaat. 

Vervolgens beschrijft de auteur zijn registratiemethode ter bepaling 
van de rustpositie. In het kort komt deze neer op het volgende: Nadat 
de patiënt uitvoerige instructies heeft ontvangen en — teneinde de kauw-
spieren te vermoeien — een aantal malen ectale, orthale en propaline 
bewegingen heeft uitgevoerd, bijt hij in zacht gips, dat met behulp van 
een gipsspuit op de onderelementen is aangebracht. Op deze wijze wor-
den drie of meer registraties verricht, waarbij dus geen contact tussen 
boven- en onderelementen mag optreden. Het bovenmodel wordt nu 
door middel van een facebow in de articulator gezet, terwijl het onder-
model aan de hand van de checkbites van gips dient te worden bevestigd. 

Na nog enkele technische wenken te hebben gegeven, besluit de auteur 
zijn bijdrage met een opsomming van de verschillende wijzen waarop 
een juiste articulatie kan worden bewerkstelligd, waarbij hij nog op- 
merkt, dat de gothische boog niet behoeft te correleren met de rust- 
positie. 	 Derksen — Soestdijk 

98. F. H. Mc KEVITT. Verto-occlusion. J. Prosth. D. 2 : 625, 1952. 

In dit zeven pagina's tellende en met drie figuren geïllustreerde ar-
tikel houdt de auteur zich bezig met het begrip,,verto-occlusion", waar-
onder hij verstaat de juiste stand van de condyli ten opzichte van de 
discus articularis, gevoegd bij een correcte centrische relatie en een 
juiste specifieke afstand tussen onder- en bovenprocessus. 

Deze relaties zouden gedurende het leven constant zijn, dit in tegen-
stelling tot de zg. „interalveolar space", die geen vaste waarde heeft 
doch door atrophische oorzaken aan veranderingen onderhevig is: In 
verband hiermede is dus o.m. de beenstructuur van groot belang. 

De auteur is van oordeel dat, wanneer een juiste „verto-occlusion" 
is geregistreerd, de toepassing van gothische boog, checkbites en indivi-
dueel instelbare articulator overbodig is. Wel is het van belang, de stand 
van het occlusale vlak nauwkeurig vast te leggen. Derksen - Soestdijk 

99. F. W. CRADDOCK, H. F. SYMMONS. Evaluation of the face bow. J. 
Prosth. D. 2 : 633, 1952  

Nog altijd wordt in de prothetische literatuur op het nut van de face 
bow gewezen. De schrijvers stelden zich tot taak na te gaan of inder-
daad het gebruik van een dergelijk apparaat de nauwkeurigheid ten 
goede komt. 

Onderzocht werd, welke verschillen optreden bij het verhogen of ver-
lagen van de „beet", en bij propaline en laterale beweging, wanneer 
de modellen al dan niet met behulp van de face bow in de articulator 
werden geplaatst. In het eerste geval werden de modellen naar de door 
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Bon w i 11 aangegeven middenwaarde georiënteerd. Aan de hand 
van een aantal mathematische berekeningen leverden de auteurs het 
bewijs dat aan het gebruik van een face bow zeker geen voordelen ver-
bonden zijn; beide methoden leverden dermate kleine verschillen op, 
dat deze verwaarloosd mogen worden, zodat de minst omslachtige 
methode de voorkeur verdient. 	 Derksen - Soestdijk 

zoo. K. E. ELMBERG. Centric-stabilisatorn. Odontologisk Revy. 3 : 255, 
1952. 

In dit artikel wordt de gebruikelijke methode ter bepaling van de 
centrische relatie, met behulp van beetplaten, aangevuld met de be-
schrijving van een eenvoudig hulpmiddel, dat tot doel heeft, de gips-
modellen buiten de mond in de juiste stand op elkaar te plaatsen, zonder 
dat de wasrollen tevoren — in de mond — aan elkaar zijn gehecht. 

Intra-orale registraties bieden steeds een grote kans op onnauwkeurig-
heden; schr. meent hieraan echter te kunnen ontkomen door toepassing 
van zijn ;,stabilisator" : twee paar roestvrij stalen stroken, 10 mm breed 
en o,3 mm dik. 

Is de verticale dimensie eenmaal bepaald, dan wordt het eerste stel 
stroken verwarmd en bevestigd in de molaarstreek van de boven-wasrol; 
dank zij het zig-zag-profiel kan het tweede paar stroken op het eerste 
worden aangebracht. Vóór het dichtbijten wordt nu de onder-wasrol 
in de molaarstreek iets opgehoogd en zacht gemaakt. Tijdens de occlusie 
wordt de was dan tegen de extensies van het tweede paar stroken aan-
gedrukt en zodra de was is afgekoeld, zijn de stroken op hun plaats 
gefixeerd. De overmaat was wordt verwijderd en de centrische relatie is 
vastgelegd. 	 Deenik — Utrecht 

Sectie V 

99. T. RAYNAL, P. DESCLAUX, A. SOULAIRAE, P. GENIN. Anomalies 
bucco-dentaires étudiées comparativement chez un groupe d'enfants normaux 
et chez un groupe d'enfants arrières psychomoteurs. Bull. Off. Soc. Stom. 
de France 53 : 839, 1952. 

Een vergelijkend onderzoek naar het gebit werd ingesteld tussen een 
groep van 25o normale schoolkinderen en een even grote groep psychisch 
gestoorde patiëntjes, waaronder epileptici, mongooltjes, achterlijke kin-
deren, enz. De aandacht werd speciaal gericht op tand-anomalieën, 
'doorbraaktijden, traumata, afwijkende boogvormen en malposities. 

Ten opzichte van microdontie, macrodontie, Carabellische knobbel en 
odontoïden werden geen verschillen geconstateerd. Ook glazuur-hypo-
plasieën en agenesieën waren ongeveer gelijk over beide groepen ver-
deeld. Bij 24 niet-normale kinderen werden echter rotaties om de 
lengte-as, linguale, palatinale of vestibulaire posities opgemerkt tegen-
over 4 gevallen bij de andere groep. Vooral bij de mongooltjes was 
sprake van een te late doorbraak van het melkgebit; in enkele gevallen 
brak het eerste tandje pas na de toe maand door; in het algemeen was 
bij deze groep de doorbraak vertraagd. Een groot verschil werd gecon- 
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stateerd ten aanzien van de traumata. De frequentie hiervan was bij 
achterlijken en vooral bij epileptici belangrijk hoger. Zoals te verwachten 
was, vond men bij deze groep een veel groter aantal verticale open 
beten (tong!). 

Opmerkelijk is, dat de cariësfrequentie bij de normale kinderen echter 
belangrijk hoger lag (540 tegen 403) dan bij de psychisch niet-normale 
kinderen. 	 Broekman — Utrecht 

Ioo. L. PETRIK. Die Behandlung des seitlichen Kreuzbisses mit dem Aktivator. 
Öst. Ztschr. Stom. 49 : 376, 1952. 

Ter opheffing van de unilaterale- of bilaterale kruisbeet, hetzij op 
alveolaire of mandibulaire basis, wordt een modificatie van de gebrui-
kelijke activator beschreven, waarbij het mogelijk is om zonder beet-
verhoging in korte tijd een goed resultaat te bereiken, dat geen neiging 
tot recidief vertoont. Ook de prothetische behandeling van gebitten 
met zware articulaire kruisbeten kan op deze wijze zelfs op latere leeftijd 
met succes worden ingeleid. 	 Broekman — Utrecht 

I01. R. D. EMSLIE, M. MASSLER, J. D. ZWEMFA. Mouth breathing : 
I. Etiology and effects. J. Am. D. Ass. 44 : 506, 1952. 

Hoewel er een aanzienlijke hoeveelheid literatuur over mondadem-
haling bestaat, is men het tot nu toe slechts eens over de oorzaken 
hiervan. Ten aanzien van de gevolgen heerst nog veel verschil van 
mening, in het bijzonder waar het betreft de ontwikkeling van aange-
zicht en kaken. Recente onderzoekingen doen vermoeden dat teveel 
belang is gehecht aan het belang van mondademhaling als oorzaak van 
misvormingen aan gelaat en kaakstelsel, met voorbijzien van de des-
betreffende erfelijke factoren. Dit geldt ook voor de invloed van mond-
ademhaling op de ontwikkeling van het gebit, wat evenwel nog niet wil 
zeggen dat er in het geheel geen verband zou bestaan tussen mond-
ademhaling en orthodontische afwijkingen. In principe is men het er 
ook over eens dat een open mond invloed heeft op de gingiva. In hoe-
verre bij het bestaan van gingivitis de mondademhaling hiervoor ver-
antwoordelijk kan worden gesteld, is nog niet bekend. 

Schneider — Rotterdam 

Sectie VI 

ion. H. EULER. Histologische Studien an Zahnzysten. Dtsch. Z. M. K. 

16 : 355, 1952. 
De auteur geeft een literatuuroverzicht betreffende de histologische 

onderzoekingen van tandcysten en voégt hier de resultaten van zijn 
eigen onderzoek aan toe. Allereerst worden verschilpunten in het 
histologische beeld tussen de fungeuze en de folliculaire cysten behan-
deld. Algemeen heerst de opinie dat de folliculaire cyste niet ontstoken 
zou zijn, terwijl de fungeuze cyste chronische ontstekingsverschijnselen 
zou vertonen. De folliculaire cyste bezit een dunne, celarme epitheellaag; 
het omhullende bindweefsel is van een losse structuur. De fungeuze 
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cyste heeft daarentegen een dikke epitheelwand, terwijl het bindweefsel 
straf is en een granulatie-zone het epitheel begrenst. 

Nu blijkt echter dat men onder de oudere folliculaire cysten zelden 
een infectie-vrije aantreft, terwijl ook epitheel en bindweefsel op ver-
schillende plaatsen op de gelijknamige weefsels der fungeuze cysten 
gelijken. Sommige auteurs menen dat voor de ontwikkeling van een 
folliculaire cyste de infectie via een melktandwortel en niet een ontwik-
kelingsstoornis beslissend zou zijn. Schr. sluit zich hier ten dele bij aan. 

Over de groei van een cyste kan worden gezegd, dat dit geen continu 
proces behoeft te zijn. Een cyste kan jarenlang stationair blijven en 
soms valt zelfs regeneratie van het been waar te nemen. Hernieuwde 
infectie leidt weer tot een rijke toevloed van lymphocyten, leucocyten 
en plasma in de bindweefselkapsel van de cyste en het volume van de 
cysteholte neemt toe. Het groeiproces zou niet door de actie van het 
epitheel geschieden doch door die van het bindweefsel. Na ontsteking 
van de cystewand kunnen granulatieproppen ontstaan, welke na ver-
vetting en vervloeiïng aanleiding geven tot de vorming van cholesterine- 
kristallen. 	 van den Bergh — Hilversum 

Sectie VII 
173. P. P. KRANZ, O. FERSTL. Die in der zahnärztlichen Sprechstunde 

gebräuchlichen Anästhesie-Mittel und die Anwendungsmethoden. Dtsch. 
Z. M. K. 16 : 363, 1952. 

In kort bestek behandelen de auteurs het omvangrijke, in de titel ge-
noemde gebied. In de tandheelkundige practijk is men doorgaans op de 
locale en de geleidingsanaesthesie aangewezen, volgens schr. is slechts 
in 1% der gevallen een roesnarcose nodig (nerveuze patiënten, huid-
incisie etc.). 

Allereerst beschouwen schr. de locale anaesthesie en vestigen er de 
aandacht op, dat, wanneer het anaestheticum abusievelijk intraveneus 
wordt ingespoten, de toxiciteit tot het 40-voudige kan oplopen. Ook ver-
kiezen zij in verschillende gevallen vasopressine boven adrenaline (cf, 
Sectie I, No 104, 195o). 

In geval van collaps bevelen zij aan: subcutaan: cardiazol of sympatol, 
intramusculair: cardiazol, sympatol, coffeïne. Bij een zg. protoplasma-
tische shock geven zij intraveneus: physiologische zoutoplossing, sympa- 
tol, vitamine C. (ook het rutine bevattende subsidon is bruikbaar, - ref.). 
Bij langere duur en oudere patiënten geven zij de voorkeur aan strophan-
tine; in geval van toxische verschijnselen worden campher, coffeïne etc., 
zomede kunstmatige ademhaling met toevoeging van zuurstof aan-
bevolen. 

In verband met de behandeling van hartpatiënten noemen de auteurs : 
novocaïne-corbasil, melaesthine (Woelm), Bayer A.B.C. en xylocaïne. 
Als voorbereidende middelen bevelen zij broompraeparaten, adaline, 
bromural en barbituurzuurderivaten aan; ook kan in bepaalde gevallen 
het gebruik van luminal, zowel prae- ah post-operatief dienstig zijn. 

Wat de narcotica betreft, merken schr. op dat in de tandheelkundige 
praktijk meestal slechts behoefte is aan het bereiken van analgesie. In 
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dit opzicht voldoet lachgas goed. Genoemd worden verder chloor-
aethyl en trichlooraethyleen (met welk middel schr. geen ervaring 
hebben). Goede resultaten vermelden zij met de toepassing van iso-
propylchloride. 

Intraveneuze narcose achten zij om velerlei rederien voor tandheel-
kundige ingrepen weinig raadzaam (reflexen van de sinus caroticus). 

van den Bergh — Hilversum 

174. R. R. Mc INTOSH. Aspects of nitrous oxide. Brit. D. J. 93 : 234, 1952. 
Het artikel bevat enige algemene wenken voor de practicus, die lach-

gasnarcose voor extracties wil toepassen. De auteur vestigt er de aan-
dacht op dat het vaststellen der verschillende narcose-stadia bij gezonde, 
krachtige patiënten betrekkelijk eenvoudig is, doch dat dit bij een zieke 
soms grote moeilijkheden kan opleveren. In het eerste stadium, dat van 
analgesie, is caviteitspraeparatie mogelijk; de pijn is dan sterk gedempt. 
Voor extracties is het begin van het chirurgische stadium noodzakelijk. 
Is men, onvoorzien, nog in het excitatiestadium, dan kan de extractie 
heftige, agressieve reacties teweeg brengen, althans bij mannelijke 
patiënten. Bij vrouwen zijn de reacties, als gevolg van een andere psy-
chische geaardheid, in het algemeen minder intensief. 

Ten overvloed wijst schr. op de omstandigheid dat oudere personen 
gemakkelijker zijn te narcotiseren dan jongere; vrouwelijke patiënten 
gemakkelijker dan mannelijke. Alcoholisten leveren in dit opzicht grote 
moeilijkheden op. Ook angst en het reeds aanwezig zijn van pijn beïn-
vloeden de narcose in ongunstige zin. In deze gevallen voldoet het 
mengsel van 85% N2O en 15% 02  soms niet en zou men de zuurstof-
toevoer aanzienlijk moeten verminderen (hypoxie). Het belang van de 
tandextractie weegt echter niet op tegen het risico, dat men loopt met 
het veelal zwakke hart van een alcoholist. 	van den Bergh — Hilversum 

175. E. REICHENBACH. Zur Operationstechnik bei der Entfernung abgebrochener 
Injektionsnadeln im Kieferbereich. Dtsch. Z.M.K. 16 : 373, 1952. 

Nieuwe wegen worden aangegeven voor het verwijderen van naald-
fragmenten in het gebied van de onderkaak en de fossa pterygopalatina. 
Vooraf gaat een bespreking over bestaande methoden, o.a. die van 
Axhausen (1936), Neumann (194.3), Luniatschek (1937) 

De meeste naaldbreuken komen voor bij het foramen mandibulare; 
helaas blijkt dat door een verkeerde injectietechniek het fragment dik- 
wijls ver van de juiste plaats verwijderd ligt. Hier baat de techniek van 
Axhausen niet. 

Schr. maakt gebruik van een dikke naald, die hij inbrengt totdat een 
nauw contact met het fragment is verkregen („harpoenerende naald") ; 
hij controleert dit intra operationem door middel van röntgenphoto's 
tot het gewenste resultaat benaderd is. Om zich nu aangaande de situatie 
van de harpoenerende naald te oriënteren, bevestigt hij het opzetstuk 
van de naald aan een kurk, waarop hij de patiënt laat dichtbij ten. Deze 
stand is dus terug te vinden. De wondopening kan nog worden gemar-
keerd door een verschuifbaar metalen kogeltje om de naald. 
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De auteur beschrijft hierna zijn techniek om een naaldfragment, dat 
door de canalis pterygopalatinus in de fossa pterygopalatina is gestoten,. 
te verwijderen. Hij opent hiertoe eerst de voorwand van het antrum, 
vervolgens de achterwand en grijpt daar het fragment, hetgeen een 
delicate operatie is! 	 van den Bergh — Hilversum 

176. J. HEISZ. Die Frakturen des Jochbeins und des Jochbogens in der Klinik, 
im Röntgenbild und in der Therapie. Dtsch. Z. M. K. 16 : 382, 1952_ 

Bij breuken van jukbeen en jukboog is meestal sprake van compressie-
fracturen, met als eventuele complicatie: breuk van orbita of antrum-
wand. Het gelaat is ter plaatse ingezonken, de onderkaak is veelal 
beperkt in de laterale en verticale bewegingen. 

De auteur bespreekt achtereenvolgens de opnametechniek voor de 
vervaardiging van intra- en extra-orale röntgenphoto's, het systeem van 
reponeren (intra-oraal zowel als extra-oraal) en de methode om het 
fragment met een extensie-verband te fixeren. 

Intra-orale methode: het jukbeen wordt vrijgepraepareerd en gerepo-
neerd met behulp van een elevatorium; de auteur is geen voorstander 
van dit systeem. 

Permaxillaire methode: door het antrum (boogsnede en venster in de 
fossa canina, zoals bij de operatie volgens C a 1 d w e 11- L u c). Het 
jukbeen dat in het antrum was gedrukt, wordt vervolgens op zijn plaats 
gebracht. Het terugzakken van het fragment kan worden voorkomen 
door een staaf kunsthars dwars in het antrum te plaatsen. Deze staaf 
wordt na enkele weken verwijderd. Drainage als bij C a l d w e 11- L u c. 

van den Bergh — Hilversum 

177. J. C. STOOPACK. Biopsy techniques in oral surgery. Or. Surg. M. P. 
5 : 1034, 1952. 

De proefexcisie is een hulpmiddel bij het vaststellen der diagnose; 
de rest van het onderzoek mag evenwel niet worden verwaarloosd. De 
methode is aangewezen voor iedere ulcereuze aandoening in de mond, 
die niet in ongeveer 2 weken onder conservatieve behandeling geneest; 
verder bij iedere tumor, die na één maand nog geen tekenen van ver-
dwijning vertoont. Aangaande ulcereuze aandoeningen onder een pro-
these merkt schr. op, dat men deze aan de patiënt moet ontnemen en niet 
moet vertrouwen op het woord van de patiënt dat zij niet zal worden 
gedragen. 

Kleinere ulcera en tumoren kan men volgens schr. beter in toto 
wegnemen; bij grote beperkt men zich tot een fragment. In gepigmen-
teerde tumoren, zoals naevi en melanomen mag men nooit snijden met 
het oog op het gevaar van uitzaaiing; deze moeten dus ruim worden 
geëxcideerd. Ook bloedvatgezwellen neme men in hun geheel weg. 

Men onderscheidt in hoofdzaak 4 methoden van proefexcisie: 
1. de aspiratiemethode, in het bijzonder bestemd voor de excisie van 

tumorweefsel, dat onder een oppervlak van normaal weefsel is 
gelegen. Het tumorweefsel wordt in deze gevallen met een spuit 
opgezogen; 
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2. de ponsmethode, volgens welke het te onderzoeken weefsel wordt 
weggenomen met behulp van een scherp instrument, dat op een 
priem gelijkt; 

3. de diathermische methode; deze wordt door schr. •absoluut ver-
worpen, aangezien de weefselelementen door de ontwikkelde warmte 
worden beschadigd, zodat de diagnose onmogelijk wordt gemaakt; 

4. de chirurgische methode; deze wordt het meest toegepast. 

Het verdient in het algemeen aanbeveling, bij de proefexcisie ook een 
deel van het aangrenzende normale weefsel weg te nemen, ter verge-
lij king. Het weefsel dient na excisie onmiddellijk te worden gefixeerd 
door het in io% formaline te brengen. 

Schr. wijst tenslotte op de noodzaak, de patholoog-anatoom in te 
lichten over de ziektegeschiedenis en niet tezeer te vertrouwen op een 
enkelvoudig negatief rapport betreffende een verdachte afwijking. In 
vele gevallen is herhaalde excisie raadzaam. 	jansma — Hilversum 

178. L. GOLD, E. E. DOYNE. Actinomycosis with osteomyelitis of the alveolar 
process. Or. Surg. M. P. 5 : 1056, 1952. 

De meeste publicaties aangaande actinomycose hebben betrekking 
op de verschijnselen in de zachte weefsels. In dit artikel worden patholo-
gisch-anatomische waarnemingen vermeld met betrekking tot de in-
vloed van deze infectie op een gebitselement en het omgevende bot. 

Bij een jongen van 10 jaar waren de wortelkanalen van een eerste 
ondermolaar, die op de röntgenphoto reeds apicale afwijkingen ver-
toonde, in drie zittingen met een mengsel van penicilline en strepto-
mycine behandeld en vervolgens met gutta percha gevuld. Twee maan-
den later klaagde de patiënt over een onaangename smaak; bij onder-
zoek bleek de behandelde molaar los te staan, dunne, gele etter vloeide 
uit de tandvleesrand. Deze pus bleek staphylococcus aureus te bevatten. 
De röntgenphoto vertoonde een uitgebreide opheldering om beide wor-
tels; het leek of de kies met een deel van de kaak als sequester zou 
worden uitgestoten. 

Na voorbehandeling met penicilline-injecties werden kies en kaak-
fragment in toto verwijderd. In de gedeeltelijk gevulde mesiale kanalen 
zowel als in het bot bleken bij pathologisch-anatomisch onderzoek 
actinomyces te kunnen worden aangetoond. Het was in dit geval wel 
duidelijk dat de infectie van de carieuze holte uit door de wortelkanalen 
was binnengedrongen. 	 ,dansma — Hilversum 

179. J. L. BRADLEY. Unilateral fracture of the right maxilla and malar 
bones. Or. Surg. M. P. 5 : 1047, 1952. 

Uitvoerige ziektegeschiedenis van een 20-jarige man, die bij een 
auto-ongeluk multipele fracturen van de schedel had opgelopen, o.a. 
van de maxilla. Na de operatie volgens C a 1 d w e 11-Luc werd de 
bodem der oogholte manueel gereponeerd, als gevolg waarvan het oog, 
dat door het trauma naar binnen was afgeweken, weer in normale 
positie kwam. 	 jansma — Hilversum 
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180. E. L. SLEEPER. Basal cell carcinoma of the lip. Or. Surg. M. P. 
5 : 1064, 1952. 

Beschrijving van een geval van lipcarcinoom bij een 71  jarige manne-
lijke patiënt. De tumor was klein en groeide slechts zeer langzaam. 
De therapie bestond uit excisie met brede zoom gezond weefsel. De 
auteur wijst op het belang, dergelijke patiënten na de operatie regel- 
matig te controleren. 	 Dansma — Hilversum 

181. M. LOZIER. Restraint of ambulatory patients in general anesthesia. 
Org. Sur. M. P. 5 : 1099, 1952. 

De auteur beschrijft een methode, waarop hij zijn patiënten in de 
behandelstoel vastbindt, wanneer hij lachgas-zuurstof narcose toepast; 
zulks ter vermijding van ongevallen bij excitatie. ,dansma — Hilversum 

182. K. H. THOMA. Sturge-Kalischer-Weber syndrome 
with pregnancy tumors. Or. Surg. M. P. 5 : 1124, 1952. 

Ziektegeschiedenis van een 28-jarige vrouw, die altijd enigszins spons-
achtig, snel bloedend tandvlees had bezeten en die in de tweede maand 
van de zwangerschap geplaagd werd door het optreden van zg. zwanger-
schapstumoren, zich manifesterende als uitgebreide hypertrophieën van 
de gingiva in boven- en onderkaak, in hoofdzaak aan de rechterzijde. 
Ook vertoonde zij een grote naevus op de rechterwang. 

Bij de anamnese bleek dat zij aan epilepsie leed, voor welke ziekte 
zij onder neurologische behandeling was. De epileptische aanvallen 
begonnen gewoonlijk in de linker arm. Op grond van de verschijnselen 
meent schr. te mogen aannemen, dat in de rechter helft der hersenen 
vaatafwijkingen bestonden. 

Patiënte gebruikte tegen de epilepsie geregeld phenobarbital, later 
ook dilantine, welk middel hypertrophie van de gingiva kan veroor-
zaken. Microscopisch onderzoek van de onder pentothal-narcose ver-
wijderde, zeer vaatrijke tumormassa wees echter uit, dat de gezwellen 
niet het gevolg waren van het gebruik van dit medicament. 

Na de operatie bleef de toestand van de gingiva verscheidene jaren 
normaal, doch gedurende een tweede zwangerschap verschenen de 
zwangerschapstumoren opnieuw. In tegenstelling tot de eerste maal trad 
nu na operatie voortdurend recidief op, bovendien gingen de gebits-
elementen losstaan, ofschoon röntgenologisch onderzoek geen afwijkin-
gen aan het licht bracht. Definitieve genezing volgde dan ook pas na 
totale extractie. 

De redacteur L. R. C a h n tekent hierbij aan, dat de hier be-
schreven angiomateuze dysplasie verschillende kenmerken vertoont van 
de ziekte van Sturge-Kalischer-Weber; tot deze kenmer-
ken behoren ook de naevus op het gelaat en de epilepsie. Ook de tumoren 
van de gingiva maakten deel uit van de vasculaire dysplasie, die in het 
beschreven geval het uitgebreidst waren aan de zijde, waar zich ook de 
naevus bevond. Dat de gingiva voor en na de eerste zwangerschap nor-
maal was, is in overeenstemming met de hypothese van Web e r, 
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nl. dat het in deze gevallen een aangeboren afwijking betreft, die slechts 
manifest wordt onder invloed van de een of andere prikkel, in casu 
één van hormonale aard. 	 jansma — Hilversum 

183. E. P. CAWLEY, D. A. KEitx. Lichen planus. Or. Surg. M. P. 
5 : 1069, 1952. 

Lichen planus is een huidziekte die gekenmerkt is door het optreden 
van rose tot paarsachtige, zeer kleine, glanzende en niet zelden sterk 
jeukende knobbeltjes. De wezenlijke aetiologie is onbekend, al weet 
men dat storingen van emotionele aard er dikwijls aan vooraf gaan of 
ermede samenvallen. De afwijking komt meestal bij volwassenen voor; 
slechts zelden neemt men haar bij kinderen waar. 

In 50% der gevallen is ook het mondslijmvlies aangetast. Alleen in het 
begin ziet men papels, in een later stadium manifesteert de afwijking 
zich in de vorm van porcelein-witte vlekjes, strepen en lijnen, die door 
elkaar heen lopen en aldus een netvormig patroon te voorschijn roepen. 
In de meeste gevallen zijn zowel de tong als de wangen, lippen en pala-
tum aangedaan. Doorgaans veroorzaakt de ziekte verder geen verschijn-
selen, soms echter klagen de patiënten over een droog en branderig 
gevoel. 

Differentieel diagnostisch komen, wat de afwijkingen in de mond 
betreft, in aanmerking: leucoplakie, secundaire lues en lupus erythema-
tosis. 

Voor therapeutische doeleinden worden arsenicum-, bismuth- en 
kwikpreparaten genoemd, hetzij afzonderlijk of in combinatie. 

Het artikel bevat voorts een uitvoerige beschrijving van een geval 
met fraaie afbeeldingen. 	 ,dansma — Hilversum 

184. T. BLUM. Oral surgical procedures. Or. Surg. M. P. 5 : 1137, 1952. 
Dit artikel is een samenvatting van een aantal chirurgische raad-

gevingen voor de algemene practicus. Is de pas afgestudeerde tandarts—
zonder voorafgaande oefening als assistent bij een ervaren collega — 
doorgaans al ongeschikt om de algemene practijk naar behoren uit te 
oefenen, veel minder is hij dit volgens schr. nog ten aanzien van de tand-
heelkundige chirurgie. Om zich hierin te bekwamen, zou hij de eerste 
jaren een intensief contact met de desbetreffende klinieken moeten on-
derhouden en bovendien veel studeren. 

De apexresectie is een van de operaties, die de auteur wel aan de alge-
mene practicus wil toevertrouwen. Hij acht het niet nodig dat het snij-
vlak bij de apex loodrecht op de as van de wortel staat, om niet onnodig 
houvast prijs te geven. In sommige gevallen blijft nog na jaren peri-
apicale opheldering van het bot op de röntgenphoto zichtbaar. In het 
merendeel dezer gevallen bleek bij histologisch onderzoek het weefsel 
ter plaatse uit gewoon littekenweefsel te bestaan, zonder aanwezigheid 
van enigerlei infectie. Overigens bestaat volgens schr. de enige radicale 
behandeling van granulomen uit extractie van het betrokken element. 

De vitaliteit van de, aan een cyste grenzende, elementen blijft, ook 
na operatieve verwijdering van de cyste, dikwijls bestaan, zelfs al rea- 
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geren zij niet op de pulpatester (cf. Sectie VII, no 159, 1953). Schr. 
geeft deze, alvorens tot kanaalbehandeling over te gaan, een jaar de 
kans om normaal te gaan reageren. 

Van iedere verwijderde cyste en apexresectie worden jaarlijks con-
trólephoto's gemaakt. Ook bij de gewone kanaalbehandelingen is dit 
noodzakelijk om tot een juiste beoordeling van het resultaat te komen. 

In geval van geïmpacteerde elementen moeten photo's onder ver-
schillende hoeken worden vervaardigd, teneinde een juist inzicht in de 
situatie te verkrijgen. Na verwijdering worden de wonden (gesloten, in-
dien nodig, met catgut) bedekt met sulfanilamide-poeder en gaas, dat 
dagelijks vernieuwd wordt. 

Aan de hand van enige voorbeelden maakt schr. vervolgens duidelijk, 
hoe hij geïmpacteerde elementen en verschillende vormen van epulis 
behandelt. Hij maakt tenslotte scherp onderscheid tussen „maxillo-
faciale" en „mondheelkundige" chirurgie en bepleit een zodanige op-
leiding van de tandarts, dat deze de laatstgenoemde vorm in volle om- 
vang kan beoefenen. 	 Gieskes — Enschede 

Sectie VIII 

131. S. RAMFJORD. Reattachment in periodontal therapy. J. Am. D. Ass. 

45 : 513, 1952. 
Sub-gingivale curettage van pathologische tandvleespockets kan tot 

een z.g. reattachment leiden, wanneer men zich bij het verrichten van 
deze behandeling beperkt tot: a. paradentale pockets in de frontstreek 
van het gebit, zodat mondhygiëne en behandeling goed kunnen worden 
uitgevoerd; b. smalle, diepe, intra-alveolaire pockets, die een goede 
bescherming van het bloedstolsel waarborgen; c. elementen, waarbij een 
stevig ontwikkelde z.g. vrije gingiva goed geadapteerd tegen de wortel- 
oppervlakte gelegen is. 

De behandeling wordt voorafgegaan door tandsteenverwijdering, in-
structie in de mondhygiëne en het elimineren van andere locaal wer-
kende ongunstige factoren. De pocketwanden worden geëtst met eèn 
geconcentreerde phenol-kamferoplossing, waarna cementoppervlak en 
overige pocketwanden gecuretteerd worden. Hierbij laat het genecroti-
seerde epitheelweefsel zich verwijderen. Vervolgens wordt zorg gedra-
gen, dat het speeksel gedurende to minuten geen toegang tot de pocket 
heeft, opdat zich een bloedstolsel kan vormen. 

Een aantal clinische en histologische aspecten wordt besproken. 
De uitspraak van G. V. B 1 a c k: „Suppurative detachments of the 

periodontal membrane are permanent detachments" behoort volgens 
de auteur herzien te worden. Referent had gaarne deze laatste ziens-
wijze gestaafd gezien met enige casuïstische mededelingen. 

Dekker — Utrecht 

132. G. S. STIBBS. Role of operative dentistry in the prevention of periodontal 
disease. J. Am. D. Ass. 45 : 645, 1952. 

Een aantal leden van de tandheelkundige professie is volgens de 
auteur onvoldoende van het feit doordrongen, dat bij een betere uit- 
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oefening van de zuiver conserverende tandheelkunde vele aandoeningen 
van het paradentium kunnen worden voorkomen. 

Groot is het belang van de röntgenografische gebitscontrole: begin-
nende tandcaries, storingen in de dentitie en sub-gingivaal tandsteen 
behoren immers vroegtijdig te worden geconstateerd. (Voor het waar-
nemen van tandsteen acht referent de röntgenografische controle niet 
aangewezen) . 

Men voere alle verrichtingen voorzichtig uit: zorgvuldige separatie 
en preparatie zonder laedering van het tandvlees. 

Speciaal bij het aanleggen van cofferdam ontstaan door het meestal 
onnodige gebruik van ligaturen en van niet passende klemmen bescha-
digingen. 

Cofferdamklemmen kunnen beter gefixeerd worden door het aan-
brengen van een kleine hoeveelheid plastische afdrukmassa tussen de 
klemboog en het occlusale vlak. 
• De tandmorphologie houde men goed voor ogen bij het modelleren 

van de vullingen. Een juiste vorm van de crista marginalis en het ap-
proximale vlak en een accuraat aangebracht contactvlak zijn vereist. 

Een uitgesproken contour bij de vullingen van een klasse V-caviteit 
kan een bescherming van de sulcus marginalis voor de traumatische 
invloed van het voedsel betekenen. 

Wanneer men op de beschreven wijze te werk gaat, zal het aantal 
der paradentopathieën, dat zijn ontstaan aan locale factoren dankt, 
belangrijk beperkt worden. 

In de algemene tandheelkundige practijk kan bij uitoefening van de 
conserverende tandheelkunde volgens de principes, tijdens de opleiding 
in de „dental school" geleerd, het creëren van nieuwe aandoeningen 
van het paradentium voorkomen worden. Van grote waarde zullen 
hierbij het gebruik van cofferdam en het vervaardigen van röntgen- 
opnamen vóór en na de behandeling zijn. 	Dekker — Utrecht 

Sectie IX 
58, G. HERULF. An „anatomic" projection method for dental radiography. 

Act. Odont. Scand. Io : 75, 1952. 
De auteur vangt aan met een bespreking van de verschillende instel-

methoden voor het vervaardigen van intra-orale röntgenfoto's. Deze 
methoden hebben het nadeel dat zij 6f aan vaste regels zijn gebonden, 
gegrond op gemiddelden en geen rekening houdend met de individuele 
anatomische variaties, 6f zo afhankelijk zijn van de routine en de aanleg 
van de practicus (zoals bv. bij de „bisectrice"-methode), dat zij veel-
vuldig aanleiding geven tot mislukkingen. 

Uitgaande van de overweging dat een anatomische methode altijd 
betere resultaten zal opleveren dan een schematische, heeft schr. nu  
getracht tot een eenvoudige methode te komen. Van ieder individu 
is de bovenste orbitarand altijd eenvoudig te vinden. Richt men nu 
hierop b.v. in het geval, dat een cuspidaat moet worden gefotografeerd, 
de centrale straal in orthoradiale projectie door en loodrecht op de as 
van het element, dan zal men, het apparaat langs deze centrale straal 
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bewegend, op zeker moment het punt vinden, waarop van de cuspidaat 
een nauwkeurige foto volgens de „bisectrice-methode" kan worden 
vervaardigd. 

Door talloze metingen aan schedels heeft de auteur de gemiddelde 
afstand van de punt van de knobbel tot de bovenste orbitarand berekend, 
evenals de gemiddelde hoek tandas-film en de lengte van het element. 
Hieruit vindt hij de grootte x, die de afstand betekent van het focus 
tot de bovenste orbitarand, gemeten langs de centrale straal. Gezien 
de grote focus-object-film-afstand moet bij deze methode het diaphrag-
ma uit het apparaat worden verwijderd. 

De auteur meent hiermede een methode te hebben gevonden, die 
weliswaar onvolmaakt is doch die betere resultaten oplevert dan de tot 
dusver gebruikte; bovendien acht hij de toepassing ervan eenvoudiger 
voor de ongeoefende. Het onderzoek wordt nog voortgezet. 

Spies — Amsterdam 

Sectie X 

152. C. H. FISCHER, R. ISENBARTH. Struktur und Festigkeit der schnell-
polymerisierenden Kunststoffe, Dtsch. Z. M. K. 17 : 112, 1952. 

Dit artikel behelst het resultaat van een aantal onderzoekingen 
betreffende de structuur van een zestal fabrikaten van snelhardende 
kunstharsen, de gunstigste poeder-vloeistof-verhouding voor elk der 
merken, de structuur van het gepolymeriseerde product en de invloed 
van de toegepaste druk tijdens het polymeriseren op de krasvastheid 
en de slijpvastheid. 

Allereerst maken schrijvers door enige eenvoudige, getekende dia-
grammen van Ha e f e l i duidelijk, in welk opzicht de polymerisatie 
van langzaam- en snelpolymeriserende kunstharsen verschilt; uit deze 
voorbeelden zijn de waarneembare verschillen direct af te lezen. Ver-
volgens verduidelijken schrijvers de micro-structuurfoto's van het poeder 
der 6 fabrikaten, waaronder zich ook het splinterpolymerisaat „Biofast" 
bevindt. De meeste poederdeeltjes bevatten insluitsels van lucht- en 
waterblaasjes of pigment; slechts „Rapid-Palapont" en „Biofast" blij- 
ken een homogene structuur te bezitten. Het microscopische beeld van 
de parel-polymerisaten vertoont na harding nog duidelijk hun oor-
spronkelijke samenstelling uit bolvormige deeltjes, samengekit door de 
tussenstof van het gepolymeriseerde monomeer; daarentegen vertoont 
het „Biofast" een meer homogene structuur. De invloed van het onder 
druk polymeriseren blijkt uit het microscopische beeld door een verbe-
tering der homogeniteit. Sterke vingerdruk werkt reeds heilzaam een 
10 x zo hoge druk wijzigt dit resultaat niet veel meer. De voor het ont-
staan van een homogene structuur vereiste mengverhouding bleek een 
andere, dan die, welke Spreter von Kreudenstein inder-
tijd vond. 

De auteurs bevestigen het door S c h r o e d e r en S a n t or ik 
waargenomen verschijnsel, dat ook bij het onder druk zetten van poly-
meriserende, snelhardende kunsthars poreuze structuren niet te ver- 
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mijden waren. De zich dicht onder het oppervlak bevindende blaasjes 
worden bij het afwerken der vulling blootgelegd, en zullen vermoedelijk 
voor latere verkleuringen verantwoordelijk gesteld moeten worden. Het 
polymeriseren onder druk had een duidelijke invloed op de uitkomsten 
der kras-proeven: hoe hoger deze druk was geweest, des te ondieper 
de toegebrachte beschadiging van het oppervlak was. Ook nu weer bleek 
„Biofast" het superieure materiaal, slechts weinig achterstaande bij 
silicaatcement en gietmetaal, en nog harder dan amalgaam. Bij de 
hierop-volgende afslijtingsproeven bleken alle snelhardende kunst-
harsen op nagenoeg dezelfde wijze te reageren als zilveramalgaam; 
alleen gietmetaal vertoont een geringe afslijting. 

Verder klinisch onderzoek, zich over meerdere jaren uitstrekkend, 
is natuurlijk gewenst, daar bijv. de houdbaarheid en de levensduur 
in de mond nog door vele andere factoren bepaald worden. Alle resul-
taten samenvattend, komen auteurs tot de slotsom, dat zij de indruk 
hebben gekregen, dat snelhardende kunsthars een bruikbaar plastisch 
vulmateriaal worden kan. 	 van Daalen — Utrecht 

153. A. C. SWANEY, G. C. PAFFENBARGER, H. J. CAUL, W. T. SWEE-
NEY: American Dental Association specification no. 12 for denture base 
resin: second revision, J. Am. D. Ass. 46  : 54, 1953. 

Tengevolge van de introductie van de snelpolymeriserende kunst-
harsen werd een herziening noodzakelijk van de geldende A.D.A.-
Specificatie no 12, om ook dit materiaal erin te kunnen opnemen. De 
voorgestelde wijziging, de tweede sedert de opstelling der specificatie-
standaarden, werd voornamelijk ingegeven door het streven, de inrich-
ting der proeven ondubbelzinnig en eenvoudig te maken. Uit de vooraf 
gegeven toelichting blijkt, dat ook nieuwe werktekeningen met de voor-
geschreven maten dienden te worden gegeven voor de benodigde appa-
ratuur. Het al te rekbare begrip „kamertemperatuur" werd gepreci-
seerd op 23°  ± I° C. Ook de vroeger gebezigde term „suitable plasti-
city" en de bepaling van de tijdsduur van het mengen werden nader 
gepreciseerd. Daar er tegenwoordig circa 40 verschillende polymerisatie-
voorschriften bekend zijn, werd in deze chaos eveneens orde geschapen. 
De voorgeschreven temperatuur bij de bepaling der water-absorptie 
en de oplosbaarheid van kunstharsen werd gewijzigd, daar alle kunst-
harsen in de praktijk als regel nooit hoger verwarmd worden dan tot 

37°  C. Evenzo ondergingen de voorschriften voor de doorbuigingsproef 
enige wijzigingen. Bij de bepaling van de mate van kleurvastheid schrijft 
men voortaan dezelfde dikte der proefplaatjes voor als bij de absorptie-
en oplosbaarheids-test. Om verschillende redenen werden geen eisen 
vastgelegd voor de reparatiemogelijkheid van kunstharsmateriaal. Deze 
varieert niet veel voor de diverse fabrikaten; als regel is de reparatie-
plaats circa 40% zwakker dan het oude materiaal. Tenslotte volgen de 
uitvoerige voorschriften in hun geheel, zoals zij voortaan gelden zullen, 
met de nauwkeurige aanwijzingen en werktekeningen op schaal, waar-
aan moet worden voldaan, wil men onderling vergelijkbare uitkomsten 
verwachten. 	 van Daalen — Utrecht 
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154. J. OSBORNE: The use of self-curing resins in prosthetic dentistry, Brit. 
D. J. 93 : 309, 1952. 

Wanneer men wil beoordelen, of snelhardende kunsthars in de pro-
thetische tandheelkunde met voordeel kan worden, gebruikt, dan dient 
men voornamelijk naar twee maatstaven tewerk te gaan: 1. Hoe valt 
een vergelijking der physische eigenschappen uit met die van normaal 
te verwerken kunsthars voor prothetisch gebruik, en- 2. Wat zijn de 
klinische ervaringen met dit materiaal? Allereerst houde men er reke-
ning mede, dat snelhardende kunsthars heel weinig tijd laat voor de 
volgende manipulaties: stoppen, proefpersen, verwijdering van even-
tuele overmaat en de definitieve sluiting van de cuvet. Dit alles moet 
binnen 5 minuten zijn geschied, dus is grote vaardigheid vereist. Elk 
tijdverlies door onefficiënt werken zal zich wreken. 

Wat de physische eigenschappen betreft, het volgende: de sterkte 
van snelhardende kunsthars is slechts een fractie van die van normale 
kunsthars, want de ketenlengte der moleculen is gering, en dus ook het 
moleculairgewicht. Dit is niet te verwonderen, daar prothetische kunst-
hars alleen door urenlange polymerisatie (beginnen bij lage tempera-
tuur, en eindigen bij too° C.) voldoende sterkte bereikt. Zelfs al zou 
men de snelhardende kunsthars een half uur koken, dan kan de sterkte 
toch nooit voldoende hoog worden opgevoerd; in het gunstigste geval 
zeker niet hoger dan tot de helft der waarden, die normaal-gepolymeri-
seerde kunsthars vertoont. 

Wanneer de polymerisatie van snelhardende kunsthars bij kamer-
temperatuur heeft plaats gevonden, dan make men zich geen illusies 
ten aanzien van de sterkte van het materiaal. De mate van kleurvast-
heid, alhoewel niet geheel bevredigend, zal in de praktijk echter geen 
bezwaar opleveren. De oplosbaarheid en opzwelbaarheid in water, 
weliswaar groter dan bij normale prothesekunsthars, geven evenmin 
bezwaren. Door de geringe tijd gedurende welke snelhardende kunst-
hars plastisch is, wordt de hechtingsmogelijkheid aan het overige pro-
thesemateriaal en de elementen ongunstig beïnvloed; men zal dus 
steeds moeten streven naar een goede mechanische verankering. Bij 
reparatie met snelhardende kunsthars houde men rekening met de mo-
gelijkheid van porositeit en vormverandering. 

Het voorgaande klinkt dus over het algemeen niet erg bemoedigend; 
snelhardende kunsthars bezit vooralsnog velerlei onvolkomenheden. 
Eventuele uitschakeling van de kans op vormverandering zou natuur-
lijk weinig zin hebben, zolang de gerepareerde plaats te zwak blijft 
voor normaal gebruik. De levensduur van een met snelhardende kunst-
hars gerepareerde, doormidden gebroken bovenprothese is gemiddeld 
slechts een half jaar. Bij kleinere reparaties kan men langduriger succes 
verwachten. J e f f r e y s heeft goede resultaten bereikt, wanneer 
de reparatie gepaard gaat met een algehele verbetering in de aanpassing 
der prothese. Grote reparaties dient men bij voorkeur met normale 
kunsthars uit te voeren, voor „relining" is snelhardende kunsthars 
echter wel bruikbaar, zolang nog genoeg oud materiaal is overge- 
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bleven. Wanneer men echter het gehele palatum heeft moeten ver-
wijderen, dan make men liever van normale kunsthars gebruik. 

Schr. geeft voorts uitvoerige en behartigenswaardige aanwijzingen 
voor het werken met snelhardende kunsthars. Voor de vervaardiging 
van obturatoren heeft dit materiaal ongetwijfeld voordelen, evenals 
voor het maken van individuele afdruklepels. Bij rebasing en relining 
direct in de mond dient men steeds te denken aan de mogelijkheid, dat 
er schade aan de mondweefsels zou kunnen worden toegebracht, tenzij 
men zekere voorzorgs- en beschermingsmaatregelen heeft getroffen, en 
tenzij het een kleine ondervoering van zadels betreft bij partiële pro-
theses, of ander werk van beperkte omvang. Voorts is snelhardende 
kunsthars goed te gebruiken voor rebasing van volle onderprotheses en 
relining van totale bovenprotheses, alles met inachtneming van be-
doelde voorzorgen. 

Schr. memoreert de rebasing-methode van C ut 1 e r. Op het mo-
ment, dat de prothese met de deegmassa in de mond wordt gebracht, 
mag de kunsthars niet te zacht zijn. Na een eerste harding in de mond 
geschiedt de verdere polymerisatie in water van 37°  C., waarna het bij-
en afwerken volgt. Boven- en onderprothese moeten steeds na elkander 
worden ge-rebased. Men doet in elk geval goed, te bedenken, dat schr, 
ook nog op het experimentele karakter van het bovenstaande gewezen 
heeft, zodat het nodig blijft, aan de vervolmaking der methode van 
C ut 1 e r te werken, teneinde de nog geldende bezwaren eventueel 
te elimineren. 

Dit artikel vormde oorspronkelijk de inhoud van een voordracht; 
daarom achtte schr. het van belang, te eindigen met een weergave van 
de discussie, welke op deze voordracht volgde. van Daalen – Utrecht 

Sectie XI 

57. W. A. Joxnarr. The Askov dental demonstration. J. Am. D. As 
45 : 43o, 1952. 

Gebruik makend van de behoefte aan tandheelkundige hulp van de. 
bevolking, in het bijzonder de jeugd, van het plaatsje Askov, en de 
onmogelijkheid, die op bevredigende wijze te verkrijgen, voerden de 
verschillende bevoegde autoriteiten en instellingen daar een zg. „com-
munity dental health program" in, teneinde daardoor in staat te zijn, 
de resultaten van een dergelijke organisatie te kunnen bestuderen. Als 
controle diende een nabijliggende plaats, genaamd Hinckley, van on-
geveer dezelfde grootte. 

De proef strekt zich uit over de kinderen van 3 tot 17 jaar en omvat: 
klinisch en röntgenographisch onderzoek, tellingen van lactobacillen, 
fluoorbehandeling, onderwijs in mondhygiëne, voorschriften betreffen-
de het dieet en uiteraard tandheelkundige behandeling. 

Uit de voorlopige resultaten blijkt, dat de grootste vooruitgang in de 
groep van 3-5-jarigen merkbaar is, bij de ouderen wordt deze steeds 
minder en in de groep van 13-17 jaar is zij nagenoeg nihil. Het voor-
deel van het gebruik van bitewings trad duidelijk aan het licht. De tel- 
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lingen van lactobacillen geven o.a. ook gelegenheid, de ouders het nut 
van een goede mondhygiëne te demonstreren. De dieetvoorschriften 
hebben gedeeltelijk succes en de invoering daarvan telde nog vele 
problemen. Instructie betreffende doelmatige tandreiniging met de 
borstel blijkt van veel waarde. 

Over het algemeen kan na drie jaren worden vastgesteld, dat een 
„community dental health program" grote baten zowel voor de patiënt 
als voor de gemeenschap afwerpt. 	 Spies — Amsterdam 
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