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Sectie I 

398. E. L. SCHUMAN, C. L. BRACE. Metric and morphologic variations in 
the dentition of the Liberian chimpanzee, comparisons with anthropoid and 
human dentitions. Human Biology : 239, 1954. 

Deze studie geeft een voortreffelijk overzicht van het gebit van de 
Liberiaanse chimpansee. De auteurs brengen wel geen nieuwe gezichts-
punten naar voren, toch kan kennisneming van de inhoud hunner studie 
slechts worden aanbevolen. 

Achtereenvolgens bespreken zij de afmetingen der verschillende ge-
bitselementen, hun gemiddelden, standaard-deviaties, variaties en 
indices (talonid–trigonid, lengte–breedte). Zij vergelijken de gevonden 
waarden met de overeenkomstige gegevens van het gebit der anthro-
pomorphen en van de mens. 

Hun morphologische beschouwingen geven eenzelfde vergelijkend 
overzicht van de ontwikkeling van de hypoconus (distolinguale cuspis) 
en van het cingulum (tuberculum-Carabelli) enerzijds, terwijl anderzijds 
bovendien het kauwvlakpatroon der mandibulaire molares vergeleken 
wordt met dat van enkele mensenrassen. 	 De Jonge – Zeist 

399. I. GILL. Das Entstehen der Drehungsfalten, einer anormalen Bildung 
an den letzten Molaren der Elefanten. Wissensch. Z. d. Universitat 
Greifswald. 3 : 557, 1953/54. 

Zijn deformaties van de stoottanden bij de olifant we waargenomen, 
vormanomalieën zijner molares daarentegen zijn nauwelijks bekend. 

De schrijfster nu vermeldt een difformiteit bij Loxodonta africana. 
Deze bestaat daarin, dat zich een plooivorming — schrijfster spreekt van 
een „Drehungsfalte" — manifesteert bij de laatste molaris. 

De genese verklaart zij in dier voege, dat zij abnormale draaiing aan-
neemt gedurende die phase der tandontwikkeling, welke aan de ver- 
kalking van de tandkiem voorafgaat. 	 De Jonge – Zeist 

400. K. HINRICHSEN. Funktionsentwicklung des Paradentium beim Gold-
hamstermolaren. Acta Anat. 23 : 161, 1955. 

Met betrekking tot het mechanisme, dat ten grondslag ligt aan de 
doorbraak der gebitselementen lopen de opvattingen nog altijd sterk 
uiteen. Met behulp van een aan M a s s l e r en S c h o u r (1941) 
ontleende tabel geeft schr. een overzicht van de ontoereikendheid van 
verschillende desbetreffende theorieën. 

Eigen onderzoekingen hieromtrent voerde hij uit bij hamsters (meso-
cricetus auratus) ; bij deze dieren verloopt het proces van tandontwikke-
ling en doorbraak bijzonder snel. Aan de hand van een gedetailleerde 
beschrijving van de ontwikkeling en de eruptie van de eerste ondermolaar 
bij genoemde proefdieren komt hij tot de slotsom dat de voornaamste 
motor voor de eruptiekrachten niet dient te worden gezocht in de groei 
van de tandweefsels zelf, nèch in de ontwikkeling van de benige alveolaire 
bodem (deze is bij hamsters blijkbaar zeer zwak), doch in de omliggende 
weefsels, en wel voornamelijk in de bloedvoorziening van het perio- 
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dontium; hierdoor ontstaat nl. een turgor in de periodontale vezels. 
Behalve de doorbloeding zelf zijn ook andere processen van invloed, bv. 
alle, met opzwelling gepaard gaande, chemische veranderingen in de 
grondsubstantie tussen de vezels. Aldus is de hierdoor ontstane spanning 
niet als een zuiver mechanische, doch veeleer als een biomechanische 
druk op te vatten, welke berust op stofwisselingsprocessen. Dit is in 
overeenstemming met de bevindingen van B 1 e c h s c h m i d t (195o 
e.v.) die zuiver mechanische processen op biologisch gebied niet aan- 
neembaar acht. 	 Visser — Hilversum 

40I. J. A. KENNEY, A. C. CURTIS. The physiology of pigmentation. Or. 
Surg. M. P. 7 : 241, 1954. 

De verschillen in pigmentering tussen de diverse mensenrassen en 
diersoorten hebben sinds onheuglijke tijden de belangstelling der 
onderzoekers gewekt. Doch pas in de laatste kwart eeuw zijn de grootste 
vorderingen gemaakt in de kennis van de embryologische, genetische, 
physiologische en biochemische aspecten van de pigmentering. De 
mogelijkheden om de afwijkingen op dit gebied bij de mens therapeutisch 
te beïnvloeden, dateren zelfs pas van de laatste jaren. In dit artikel 
wordt één en ander over de jongste vorderingen op dit belangwekkende 
gebied medegedeeld. Een uitgebreide literatuurlijst is aan deze be- 
schouwing toegevoegd. 	 Visser — Hilversum 

402. J. A. ENGLISH, M. G. WHEATOROFT, H. W. LYON, C. MILLER. 
Long-term observations of radiation changes in salivary glands and the 
general effects of z.000 r. to 1.75o r. of x-ray radiation locally administered 
to the heads of dogs. Or Surg. M. P. 8 : 87, 1955. 

Bij een aantal bastaardhonden werd röntgenbestraling van de kop 
toegepast, variërend van I000 tot 175o r.; na een bepaalde tijd werden 
de honden gedood en onderzocht. 

Zeer sterke atrophie van de speekselklieren bleek te zijn opgetreden, 
vooral bij de dieren die de sterkste bestraling hadden ondergaan. De 
gevoeligheid scheen van hond tot hond te wisselen. Uitvoerig bespreken 
de auteurs de histologische veranderingen. 

Als bijverschijnselen traden op erytheem van de huid, soms ulceratie, 
tandvleesbloedingen en stomatitis, zomede haaruitval. De honden 
toonden zich na de bestraling veelal gedeprimeerd. 

In lichte gevallen bleek herstel mogelijk. 	Dansma — Hilversum 

Sectie II 

427. H. EULER. Kauen und Karies. Z. Welt. to : 87. 1955. 
Naar aanleiding van een publicatie van H. H. N e u m a n n (cf. 

Sectie II, nr. 409, 1955) over hetzelfde onderwerp, bespreekt auteur een 
aantal argumenten die vóór en tegen het oorzakelijk verband tussen de 
kauwfunctie en het optreden van tandcaries pleiten. 

Voeding, de bereiding van het voedsel en de structuur daarvan waren 
voor de praehistorische mens noodgedwongen aanleiding tot een 
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bijzonder krachtig kauwen. Sterke abrasio voorkwam het optreden van 
fissuurcaries, immers er waren geen fissuren meer. Ook de fronttanden 
werden intensief benut om het voedsel te grijpen bij ontstentenis van 
vork en mes. 

N e u m a n n wijst op het optreden van veranderingen in de fosfor-
stofwisseling in het glazuur door inactiviteit, en daarnaast op gewichts-
verschillen tussen kauwende en niet kauwende molaren. De mogelijkheid 
van stofwisseling in het glazuur — vroeger steeds voor onmogelijk 
gehouden — is aan een hernieuwd onderzoek onderworpen. Men heeft 
de aanwezigheid van fosfatase in het glazuur kunnen aantonen. Ook de 
ontwikkeling van het electronenmicroscopisch onderzoek gaf een nieuw 
beeld van de organische structuren in het glazuur. Fijne vezels zouden 
verlopen tussen en in de prismata (H e 1 m c k e). Demineralisering en 
vormverandering van de prismata van gerijpt glazuur met als gevolg een 
geringere weerstand is, in aanmerking genomen gegevens uit de literatuur 
en resultaten van het onderzoek met behulp van de polarisatie micro-
scoop, mogelijk gebleken. Aanvaardt men deze vondsten dan is dit een 
steun voor de theorie van N e u m a n n. 

Een ander vraagstuk is het werkingsmechanisme van deze inactiviteits-
veranderingen. Dit zou van binnen uit tot stand moeten komen. Hier 
heeft het onderzoek van talrijke pulpae van geïmpacteerde verstands-
kiezen enige feiten aan het licht gebracht. In bijna I00% der onder-
zochte pulpae trof hij een hydropische degeneratie aan variërende van uit-
gebreide vacuolevorming in de odontoblastenlaag tot cystevorming toe. 
Dit verschijnsel moet zeker niet zonder betekenis worden geacht voor de 
stofwisseling der harde tandweefsels. De vraag blijft echter nog open, 
welke rangorde de kauwactie toekomt in de cariesgenese. 

Waarnemingen van P e d e r s e n bij Groenlanders en ook van ande-
re onderzoekers dat caries in sommige gevallen bijzonder snel kan 
optreden (auteur spreekt zelfs van drie maanden), spreken tegen de 
opvattingen van N e u m a n n. Schr. acht dit tempo voor het optreden 
van veranderingen in de pulpa en in de stofwisseling van het glazuur 
toch te snel. 	 Van Schijndel – Utrecht 

428. H. J. SCHMIDT. Wasserhdrte und Fluoridierung. Dtsch. Z. Z. 9 : 899, 
1954. 

Gebleken is, dat drinkwater, waaraan de voor cariesprophylaxe 
vereiste hoeveelheid fluor is toegevoegd, bij koken Io-15% van het 
fluorgehalte verliest, terwijl dit verlies bij water met dezelfde fluor-
concentratie, zoals dat in sommige streken van nature voorkomt, 50% is. 
Als oorzaak hiervan wordt aangenomen dat in het laatste geval het fluor 
niet in de vorm van NaF voorkomt, zoals na fluoridering, maar in 
chemische verbinding met het calcium-ion, en bij koken calciumver-
bindingen neerslaan in de vorm van onoplosbaar calciumcarbonaat. 
Door nu de hardheid van het water zodanig te veranderen, dat dit geen 
carbonaten doch sulfaten bevat, die bij koken niet neerslaan, kan dit 
verlies voorkomen worden. 	 Lamers – 's-Hertogenbosch 
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429. W. MEYER, Zum Fluorproblem. Dtsch. Z. Z. g : 940, 1954. 
De aandacht wordt gevestigd op een publicatie in het begin van deze 

eeuw door C. R ó s e, die heeft vastgesteld, dat in streken, waar het water 
harder is, de cariesresistentie groter is dan daar, waar het water minder 
kalkzouten bevat. Verondersteld wordt, dat niet het calcium- en 
magnesiumgehalte van het water, doch de bij het betreffende onderzoek 
niet in aanmerking genomen fluorconcentratie de doorslaggevende 
factor is geweest. 	 Lamers — 's-Hertogenbosch 

43o. H. REBEL. Prdventive Zahnheilkunde. Dtsch. Z. Z. 9 : 881, 1954. 
Na een uitvoerige bespreking van verschillende hypothesen over het 

ontstaan van caries, waarbij blijkt, dat in ieder geval niet één enkele 
factor als oorzaak kan worden aangewezen, vestigt schrijver er de aan-
dacht op, dat verschillende factoren, zoals stofwisseling, mondhygiëne en 
diëet gedurende bepaalde levensperioden, ook praenataal, in meerdere 
of mindere mate werkzaam zijn, zodat de prophylaxe eveneens een grote 
verscheidenheid van maatregelen gedurende het gehele leven moet 
omvatten. 	 Lamers — 's-Hertogenbosch 

431. R. FRANK, A. MEYER. Observations préliminaires sur la carie dentaire au 
microscope electronique. Schweiz. M. Z. 65 : 164, 1954. 

Tot nu toe hebben publicaties betreffende onderzoekingen aan het 
gebit met het electronenmicroscoop zich in hoofdzaak beperkt tot de 
normale structuren van glazuur en tandbeen. Meestal bediende men 
zich daarbij van hulptechnieken als „shadow-casting" en collodium-
afdrukken (cf. J a n s e n, Tijdschr. Tandheelk. 58 : 611 e.v., 1951). 

De laatste jaren heeft men echter aanzienlijke vorderingen gemaakt 
met betrekking tot de vervaardiging van ultra-dunne coupes. Zo is men 
thans in staat, van vooraf ontkalkte harde tandweefsels coupes van 
-o,1 F.L  dikte te verkrijgen, welke volgens de „directe" methode kunnen 
worden bestudeerd. 

De eerste publicaties betreffende cariesonderzoek met behulp van 
.deze methode stammen van onderzoekers als S c o t t, W y c k off, 
Bernie  k, Al b r i g h t en medewerkers (cf. Sectie II, No. 358, 1957). 
In dit artikel vermelden de auteurs hun eigen ervaringen. 

Wat het glazuur betreft namen zij waar, dat de micro-organismen er 
slechts dan in konden doordringen, wanneer de structuur ervan vooraf 
-door andere agentia was vernietigd. Het tegenovergestelde zagen zij bij 
•dentine: hier ging de invasie der bacteriën aan de destructie vooraf. Zij 
drongen in de organische matrix tussen de dentinekanaaltjes en vorm-
den daar a.h. w. haarden, welke leidden tot de vorming van holten en op 
,den duur tot totale destructie. 	 Visser — Hilversum 

432. Z. ANTALOVSKA. Snizuje hyaluronidasa kazivost chrupu? Geskoslovenska 
stomatologie 2 : 43, 1955. 

Schr. betoogt, dat locale applicatie van hyaluronidase de oplosbaar-
heid der harde tandweefsels vermindert. Te oordelen naar de resultaten 
wan tot nu toe verrichte eigen onderzoekingen op dit gebied meent hij • 
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dat aan hyaluronidase een plaats toekomt in de reeks van stoffen, die 
caries tegengaan. Hij erkent de mogelijkheid, dat hierbij meer in het spel 
is dan alleen een locale invloed. 	 Visser – Hilversum 

Sectie III 

357• E. KALDEN. Uber die Versorgung der Dentinwunde in der konservierenden 
Zahnheilkunde. Schweiz. M. Z. 65 : 34, 1955. 

De bescherming van de vitale pulpa, na excavering en preparatie van 
het tandbeen heeft de practici reeds lang beziggehouden. Over het alge-
meen kan men redelijk tevreden zijn met het aanbrengen van een onder-
laag van ZnO-eugenol of oxyfosfaatcement. 

Schr. noemt hiervan echter enige nadelen op en vermeldt daarnaast 
een tiental eigenschappen, waaraan een goed dentine-„verband” moet 
voldoen. Hij meent dat bovengenoemde preparaten, zomede calxyl, 
deze eigenschappen niet alle bezitten, doch acht het door hem gevonden 
mengpolymerisaat van superpolyamiden veel beter. Dit middel is 
opgelost in alcohol en water en laat, na applicatie, door verdamping van 
de oplosmiddelen, een dunne, ondoordringbare laag op het tandbeen 
achter. De rand van de caviteit wordt eventueel gereinigd met chloro-
form, waarin het polyamide gemakkelijk oplost. 

Tot slot vermeldt schr. nog een aantal laboratoriumproeven, welke de 
ondoordringbaarheid, elasticiteit en isolerende eigenschappen van het 
middel hebben aangetoond. 	 Bruins – Dordrecht 

358. H. OBWEGESER, R. V. WAXHTER. Die Behandlung des uberemp-
findlichen Dentins mit nascendem Silberjodid. Z. Welt. 9 : 429, 1954. 

De hier beschreven methode berust op het oblitereren van de dentine-
kanaaltjes door het neerslaan van zilverjodide. Zij is geïndiceerd in 
gevallen van gevoelige tandhalzen, bij kroon- of caviteitspreparaties in 
vitale elementen en ter impregnering van verweekt tandbeen bij caries 
profunda. De gang van zaken is als volgt: 

Eerst wordt jodiumtinctuur geappliceerd, daarna nitras argenti 
Io-20%). Met alcohol 70% kan het overtollige jodiumtinctuur worden 
verwijderd. Zilverjodide is grijs-wit van kleur, zodat de behandeling 
weinig of geen verkleuring van het tandbeen tot gevolg heeft. 

Reacties van de pulpa werden bij een groot aantal applicaties in geen 
enkel geval waargenomen. 	 Lamers – 's-Hertogenbosch 

359. M. SCHUG-KOSTERS, A. MAYER, W. KETTERL, R. TISCHLER. Die 
Exstirpation der Pulpa unter Anwendung der Querschnitts-Meszmethode 
nach Dr. A. M ay e r. Z. Rundschau, 63 : 349, 1954. 

De hier beschreven methode heeft tot doel, bij een vitale exstirpatie: 
I. het periodontium en de omgevende weefsels bewust buiten behande-
ling te laten, 2. de wondgenezing te bevorderen, 3. de techniek van de 
wortelkanaalbehandeling te vereenvoudigen. 
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De uitgangspunten, die leidden tot deze werkwijze, waren: 

a. Apicale ramificaties kunnen door geen enkele methode in de be-
handeling worden betrokken; 

b. Het is normaliter niet mogelijk, een kanaal, histologisch beschouwd, 
nauwkeurig tot het foramen apicale te vullen; 

c. De ervaring heeft geleerd, dat reeds een geringe beschadiging van het 
periodontium een slecht resultaat tot gevolg kan hebben. 

Daarom verlangt deze methode ook, dat de mechanische reiniging en 
de vulling van het kanaal op een van te voren vastgesteld punt, 1 à 1,5 
mm. vanaf het foramen apicale, eindigt. Deze eis houdt in, dat vóór de 
behandeling een röntgenfoto met een naald in situ moet worden ver-
vaardigd en dat de juiste lengte van het instrumentarium steeds tijdens 
de behandeling dient te worden gecontroleerd. 

Daarna wordt met behulp van speciale, van een dwarssnede voorziene 
boren in het tandbeen een trap gemaakt, waarop alle verder te gebruiken 
instrumenten stuiten, evenals de wortelvulling. 

Na bespreking van de klinische en röntgenologische resultaten, zo-
mede histologische onderzoekingen, komt schr. tot de conclusie, dat het 
gunstige resultaat van deze methode voor een groot deel te danken is aan 
het dentinevijlsel, dat vóór de speciale boren uit naar het foramen apicale 
wordt gedreven en aldus een soort van overkapping vormt van het 
pulpa- of peri-apicale weefsel. 	 Eggink — Doorn 

360. R. ROTTKE. Die Behandlung infizierter Wurzelkandle mit antibio-
tischen Prdparaten. Dtsch. Z. Z. 9 : 629, 1954. 

Bij een vergelijkend onderzoek naar de behandeling van 74 gan-
graeneuze elementen met een poly-antibiotisch mengsel (Fokalmin) en 
een antiseptisch preparaat (Mucasept D), bleek Fokalmin een belangrijk 
doeltreffender werkzaamheid te bezitten. Het gemiddelde aantal be-
handelingen ter verkrijging van een steriel wortelkanaal bedroeg 1,4. 

Voor de bacteriologische controle maakte schr. gebruik van de 
sterilotest volgens He t t c h e. Hij komt tot de conclusie dat bij toe-
passing van een poly-antibiotisch mengsel steriliteit van het wortelkanaal 
van geïnfecteerde pulpae, na mechanische reiniging, in de meeste 
gevallen in één zitting te verkrijgen is. 	 Eggink — Doorn 

361. G. KUHN. Gewebeverdndirungen bei Uberdosierung von OH-Ionophorese. 
Dtsch. Z. K. M. 21 : 7, 1954. 

Over de iontophorese is reeds veel gepubliceerd op klinisch, bacterio-
logisch en röntgenologisch gebied. Daarentegen zijn patho-histogische 
controles betrekkelijk weinig uitgevoerd (o.a. door S c h u d e 1 en 
Kristen). 

Eigen onderzoekingen op dit gebied verrichtte schr. bij honden onder 
evipan-narcose. De positieve electrode werd in het wortelkanaal gevoerd, 
de negatieve aan het lichaam bevestigd. Als stroomdosis werd voor 
steeds verschillende elementen 3,3 m.A. gedurende 5 min. een 6,6 m.A. 
respectievelijk gedurende 15, 20 en 3o min. gebruikt. Vervolgens werden 

543 



Excerpta Odontologica 

de wortelkanalen afgesloten met calxyl, gutta-percha points en steen-
cement. Röntgenologische controle werd tweemaal uitgevoerd, zonder 
dat bijzonderheden werden ontdekt. Hierna vervaardigde coupes wer-
den patho-histologisch onderzocht; de preparaten werden vergeleken 
met de onbehandelde elementen in de andere kaakhelft. 

Van de elementen, die met 6,6 m.A. waren behandeld, vertoonden 
die van 5 min. lichte afwijkingen, die van 20 en 3o min. toenemende 
peri-apicale aandoeningen : het periodontium was hier niet meer te 
herkennen, het wortelcement vertoonde lacunaire resorpties, soms 
voortschrijdend tot in het tandbeen. Het spongieuze bot rondom de 
apex vertoonde celrijke bindweefselinfiltraten, waarin • ook leucocyten 
voorkwamen. De structuur der beenbalkjes bleek eveneens schade te 
hebben ondervonden. 

Op grond van zijn bevindingen adviseert de auteur derhalve, de 
stroomdosis niet hoger te nemen dan Bernard heeft aangegeven, 
namelijk 6,6 m.A. gedurende 5 minuten. 	Van der Bergh— Hilversum 

362. F. D. OSTRANDER. Some basic requirements of succesful canal therapy. 
J. Can. D. Ass. 20 : 183, 1954. 

Eén van de belangrijkste grondslagen voor een doeltreffende kanaal-
behandeling is de diagnose, niet alleen ten opzichte van het te behan-
delen element, doch ook in verband met de. toestand van het gehele 
gebit (caries, parodontale afwijkingen). 

Een noodzakelijk middel hiertoe is de rontgenfoto, met daarnaast 
zonodig een totale status. Hiermede is het mogelijk een inzicht te krijgen 
in de toestand van de kanalen met hun afwijkingen alsook van peri-
apicale aandoeningen. Tevens is het noodzakelijk, de vitaliteit van de 
buurelementen te testen, vooral in geval van een trauma, omdat de 
gedegenereerde pulpa van het buurelement het peri-apicale herstel van 
het te behandelen element kan verhinderen. Tenslotte is ook de gezond-
heidstoestand van de patiënt een factor van belang. 

Een tweede belangrijk punt wordt gevormd door een volkomen 
aseptische techniek en bacteriologische controles van kanaal en peri-apex. 
De noodzaak van bacteriologische controles heeft Gr o ss man aan-
getoond, door kweekproeven te verrichten op het moment dat het 
kanaal klinisch voor vulling geschikt leek. Van de 15o gevallen waren 
er slechts 58% steriel. Ook meent men nog vaak dat in geval van een 
geëxponeerde vitale pulpa zonder pijnklachten het verrichten van 
kweekproeven overbodig zou zijn. Op grond van eigen desbetreffend 
onderzoek kwam schr. echter tot het resultaat dat 49,9% der gevallen 
geïnfecteerd waren. Zelfs na de behandeling met een medicament 
gedurende 48  uur bleven 27% geïnfecteerd en Io% waren dit nog na 
2 maal 48 uur. Zonder kweekproeven zouden deze kanalen, op de 
doorgaans aanbevolen wijze, direct na exstirpatie gevuld worden, 
waarbij dus in 5o% der gevallen infectieuze kiemen aanwezig zouden zijn. 
Schr. concludeert hieruit dat alle wortelkanalen met een medicament 
dienen te worden behandeld en dat bacteriologisch dient te worden 
gecontroleerd in hoeverre de infectie overwonnen is. 
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Dat het kweken tijdrovend zou zijn, acht schr. niet juist, eerder het 
tegendeel, omdat men door deze maatregel goed op de hoogte is van de 
toestand van het kanaal. Bij röntgenologisch aangetoonde peri-apicale 
afwijkingen heeft men in vele gevallen niet met een geïnfecteerd kanaal 
te doen; dit bleek schr. in 46 van de 119 door hem onderzochte gevallen. 

De gebruikte medicamenten moeten uiteraard aan bepaalde eisen 
voldoen; de belangrijkste hiervan zijn: snel werkend bij aanwezigheid 
van organisch materiaal en peri-apicaal niet etsend. 

Een derde eis voor een doeltreffende kanaalbehandeling ten slotte is een 
hermetische afsluiting van de kanalen. Eisen voor het vulmateriaal zijn: 

1. het moet gemakkelijk aan te brengen en te verwerken zijn; 
2. het moet goed door het levende weefsel worden verdragen; 
3. het mag door het weefsel niet geresorbeerd worden. 

Schrijver is voorstander van: i. zilverstiften, 2. laterale condensatie 
van gutta percha points, beide gefixeerd met een door Kerr  in de 
handel gebracht ZnO-mengsel (zg. Kerr sealer). 	Eggink — Doorn 

Sectie IV 

183. H. A. YOUNG. Diagnostic survey of edentulous patients. J. Prosth. 
D. 5 : 5, 1955. 

Schrijver legt in deze negen pagina's beslaande publicatie de nadruk 
op de waarde van een juiste diagnose, voordat tot de vervaardiging van 
een volledige prothese wordt overgegaan. 

Aan de hand van het schema, dat op het Tandheelkundig Instituut te 
Washington in gebruik is, bespreekt hij verschillende belangrijke punten. 
Vooraf vestigt hij de aandacht op het nut van een systematisch onderzoek 
speciaal bij het onderwijs; niet minder dan zestien redenen geeft hij 
hiervoor op. 	 Derksen — Utrecht 

184. S. G. STANDARD, J. B. LEPLEY. The freeway space and its relations to 
the temporomandibular articulation. J. Prosth. D. 5 : 20, 1955. 

Het onderlinge verband tussen rustpositie, verticale dimensie, centrale 
occlusie en centrische relatie staat de laatste jaren in "het middelpunt der 
(prothetische) belangstelling. 

Ook deze publicatie van ruim twaalf bladzijden geïllustreerd met zes 
figuren, is geheel aan dit onderwerp gewijd. In de inleiding voegen de 
auteurs aan de vele definities, die van centrische relatie reeds zijn gege-
ven, een nieuwe toe. Vervolgens worden de verticale dimensie, het 
kaakgewricht en zijn bewegingen, benevens de hierbij betrokken 
musculatuur besproken. Hierbij komen de auteurs tot de volgende 
conclusies : 

1. de physiologische rustpositie is bij een bepaald individu constant, 
2. de beweging van een punt dicht onder de rustpositie gelegen tot één 

er boven is een zuivere rotatie; 
3. de verticale dimensie is gelegen tussen de rustpositie en het punt 

waar de rotatie in een translatie overgaat. 
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Hiervan uitgaande beschrijven de auteurs een methode om de juiste 
verticale dimensie te bepalen, na vooraf verschillende bekende werk-
wijzen te hebben besproken. 

De nieuwe procedure berust op het gebruik van de B a 11 a r d-tracer, 
waarbij vanuit de rustpositie de schroef van het centrale draagpunt die 
tevens registratiestift is, etappegewijs wordt verlaagd, bij welke procedure 
steeds de pijlpunt wordt geregistreerd. Deze Gothische bogen komen 
vóór elkaar te liggen totdat de draaiing in een verschuiving overgaat, 
waarbij de kaakkopjes naar boven en naar achteren gaan en waarbij de 
in die stand verkregen pijlpunt weer samen valt met die, welke in de rust-
positie is verkregen. De verticale dimensie ligt tussen deze twee uitersten. 

De publicatie besluit met het verslag van de proeven die de schrijvers 
bij twintig tandeloze patiënten hebben verricht. 

Hierbij werden röntgenfoto's van de kaakgewrichten genomen bij vier 
verschillende graden van mondopening. De op deze wijze verkregen foto's 
bleken bij nadere analyse met de theoretische en practische overwegingen 
van het eerste deel in overeenstemming te zijn. 	Derksen — Utrecht 

185. E. S. SMITH. Aids in teaching laws of articulation. J. Prosth. D. 
5 : 33, 1955- 

Het kost nog al eens moeite, de studenten een duidelijk inzicht bij te 
brengen in de zg. articulatiewetten. 

De auteur nu beschrijft in dit beknopte artikel een eenvoudig demon-
stratie-apparaat, waarmee een en ander aanschouwelijk kan worden 
voorgesteld, met uitzondering van de invloed, die de knobbelhoogte en 
het vlak van oriëntatie uitoefenen. 	 Derksen — Utrecht 

186. CH. H. MOSES. Biomechanics and artificial posterior teeth. J. Prosth. D. 
4 : 782, 1954. 

In dit ruim negentien pagina's tellende artikel, dat met tweeëntwintig 
figuren is verlucht, komt de auteur aan de hand van gegevens uit de 
literatuur tot de conclusie, dat de laterale bewegingen, die de individueel 
instelbare articulator kan uitvoeren, zeer weinig met het nuttig effect 
van het kauwen te maken hebben. 

De eigenlijke kauwbeweging is in hoofdzaak verticaal gericht. 
Na vervolgens het neuromusculaire mechanisme te hebben behandeld, 

wijdt schr. enige aandacht aan het kauwrendement van kunstkiezen, de 
adaptatie der prothese en de eisen die aan kunstkiezen dienen te worden 
gesteld. 

De auteur toont zich voorstander van rationele, knobbelloze kiezen 
welke voorzien moeten zijn van een metalen verhoging (zg. cutting 
edge, type Ha r d y-kiezen 1946) en van een opstelling volgens de anti-
Monson of Pleasure-curve. 

De publicatie wordt beëindigd met de beschrijving van de door de 
auteur zelf uitgewerkte techniek, waarbij kiezen van kunsthars worden 
geperst en waarin van goud gegoten verhogingen zijn verwerkt. 

Voor de volledige techniek wordt naar het originele artikel verwezen. 
Derksen — Utrecht 
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Sectie V 
174. A. GERBER. Uber das Okklusionsbild im Modell Querschnitt. Dtsch. 

Z. Z. 10 : 25, 1955. 
In dit artikel wordt de aandacht gevestigd op het belang van de 

bestudering van transversale doorsneden van onder- en bovenmodellen, 
zomede van sagittale doorsneden ter plaatse van het front. Hierdoor kan 
men een beter inzicht in de occlusie- en articulatieverhoudingen ver-
krijgen; ook laat zich aldus de interdigitatie duidelijk demonstreren. 

Niet alleen kunnen deze doorsneden een belangrijk hulpmiddel voor 
een juiste orthodontische diagnose betekenen, doch ook zijn zij belangrijk 
voor de diagnostiek en de preventie van parodontopathieën. 

Met behulp van illustraties wordt de techniek van de vervaardiging 
beschreven. 	 Zetsma — Utrecht 

175. E. HAUSSER. Weichteil Profil und kndchernes Profil bei anatomisch 
korrekter Okklusion. Fortschr. Kieferorthop. 16 : 32, 1 955. 

In dit artikel wordt een profiel-analyse beschreven met als orientatie-
lijnen de Frankforter horizontale en de glabella-lijn. 

Bij een goede occlusie krijgt men van profielfoto's van verschillende 
patiënten vaak niet dezelfde indruk. Dit verschijnsel wordt voornamelijk 
veroorzaakt door het verschil in dikte tussen de bedekkende weke delen. 
Derhalve is een röntgen-schedel-profielfoto vaak van grote waarde, vooral 
wanneer men naast de benige partijen ook de weke delen op de foto kan 
weergeven. 

De ligging van het gebit ten opzichte van de schedel wordt bepaald 
volgens A. M. S c h w a r z : door de spina nasalis anterior en rakend aan 
het palatum durum wordt een lijn getrokken; de hoek die deze lijn met 
de Frankforter horizontale maakt, is voor de ligging van het gebit ten 
opzichte van de schedel bepalend. 

De relatie tussen neurocranium en splanchnocranium blijkt uit de 
sphenoidaalhoek van K o r k h a u s (deze wordt gevormd door de 
verbindingslijn tussen nasion, sphenoidale en tragion). 

Verschillende röntgen-schedel-profielfoto's illustreren het artikel. 
Zetsma — Utrecht 

176. D. NEUMANN. Der differentialdiagnostische Wert der Fernrdntgen-
Aufnahme bei der oberen Protrusion. Dtsch. Z. Z. to : 58, 1955. 

Uitgaande van een normaal liggende mandibula kan men de pro-
trusie van de bovenkaak als volgt onderverdelen: 
I. coronaire protrusie 
2. totale alveolaire protrusie 
3. maxillaire protrusie 

Aan de hand van profielfoto's en röntgen-schedelfoto's bespreekt schr. 
in dit artikel de differentiële diagnose. Het blijkt dat een profielfoto een 
verkeerde indruk van de benige onderlaag kan teweeg brengen aangezien 
de weke delen zeer verschillend van dikte kunnen zijn. Een rSntgen-
schedelprofielfoto is voor een juiste diagnose dan ook gewenst. 

Zetsma — Utrecht 
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177. O. HOFFER. Strukturelle Veri nderungen des Gaumengewtilbes nach 
kieferorthopaedischer Behandlung mit abnehmbaren Plattenbehelfen. 
Fortschr. Kieferorthop. 15 : 217,  1954.   

In dit artikel wordt de relatie tussen schedel- en gezichtstype en de 
vorm van het palatum nagegaan; voorts wordt de invloed van hyper-
trophieën van de tonsillen op de ademhaling en de deformaties van de 
bovenkaak aan een beschouwing onderworpen; ook de vorm wordt van 
het palatum geanalyseerd en de invloed van de behandeling hierop 
onderzocht. 

Het onderzoekingsmateriaal omvatte 18 patiënten, waarvan uitge-
breide gegevens worden gepubliceerd. 

Bij g patiënten constateerde men keelhypertrophieën, terwijl in 12 
gevallen mondademhaling werd vastgesteld. Na de behandeling waren 
hiervan 8 tot neusademhaling overgegaan, zodat dus 4 patiënten in de 
gewoonte volhardden. 

Aan de hand van sagittale en transversale palatumdoorsneden werd 
de invloed van de behandeling onderzocht: in 30% der gevallen werd een 
daling van het palatum geconstateerd. 

Resumerend komt de auteur tot de conclusie dat de invloed van 
hereditair-constitutionele factoren groot is en dat deze moeilijk door 
middel van behandeling zijn te wijzigen. 

Modelfoto's illustreren het artikel, terwijl tekeningen van palatum-
doorsneden voor en na de behandeling een duidelijke indruk geven van 
de vormveranderingen van het verhemelte. 	 Zetsma — Utrecht 

178. H. BRiicmL. Gedanken liber den gi nstigsten Zeitpunkt der kieferortho-
paedischen Behandlung in Beziehung zur Adenotomie. Fortschr. Kiefer-
orthop. 15 : 214, 1954. 

De auteur onderscheidt drie groepen van mondademhalers : 

I. Aetiologie gebaseerd op hypertrophie van de keeltonsil; 
2. Weliswaar goed toegankelijke neuswegen, doch mondademhaling ten 

gevolge van algemene asthenie en musculaire hypotonie; 
3. Combinatie van I. en 2. 

Vervolgens gaat schr. in op de therapie, die bij groep 1. bestaat uit 
adenotomie; in de meeste gevallen zullen de patiënten daarna tot neus-
ademhaling overgaan. Mocht dit niet het geval zijn, dan wordt een 
F.K.O.-apparaat aanbevolen ten einde een krachtiger kauwmusculatuur 
te verkrijgen. 

Bij groep 2. zal men, behalve algemeen lichamelijke activeringen als 
gymnastiek, lucht- en temperatuurprikkeling van de huid, ook met 
voordeel een F.K.O. -apparaat kunnen toepassen; eventueel bestaande 
compressies kan men met hetzelfde apparaat behandelen. Zou men deze 
nl. met een actieve expansieplaat trachten te corrigeren, dan zou de 
patiënt niet tot neusademhaling worden gedwongen, hetgeen bij de 
F.K.O.-therapie juist wel het geval is. 
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Patiënten uit de sub. 3. genoemde groep zijn- het moeilijkst te behan-
delen: hier zal men zowel adenotomie als F.K.O. dienen toe te passen. 
Bestaat er tevens een aanzienlijke compressie, dan verdient het aanbe-
veling, eerst een actieve therapie met expansieplaatjes uit te voeren om 
dan later, na de adenotomie, tot F.K.O. over te gaan. Zetsma — Utrecht 

179. H. v. THIEL. Gebissanomalien und Hals- Nasen- Rachenraum. Fortschr. 
Kieferorthop. 15 : 200, 1954. 

In dit artikel worden van 895 patiënten de relaties tussen gebits-
anomalieën en rhinologische afwijkingen nagegaan. In samenwerking 
met de staf van een neus- keel- oorkliniek werden de patiënten klinisch 
en röntgenologisch onderzocht op hyperplasieën van de tonsillen, 
septumdeviaties, antrumbelasting e.d. 74,8% bleken rhinologisch belast 
te zijn; deze afwijkingen worden nader ingedeeld. 

Vervolgens worden verschillende soorten gebitsanomalieën beschre-
ven, o.a. kaakcompressie met gedrongen stand van het front, kaak-
compressie met protrusie, combinatie-anomalieën, erfelijke dekbeet en 
progenie. 

De relaties tussen gebitsanomalieën en neus- keelafwijkingen worden 
voor iedere afwijking nauwkeurig in procenten aangegeven. 

Hierna worden verschillende gevallen beschreven, waarbij na ortho-
dontische behandeling de neus- keelafwijkingen aanzienlijk verbeterden. 

Zetsma — Utrecht 

180. A. M. SCHwARZ. Uber die Einwirkung kieferorthopaedischer Gerote auf 
die Nasenhvhle. Fortschr. Kieferorthop. 15 : 248, 1954. 

De invloed van transversale expansie op de neusholte, met behulp van 
F.K.O. en plaatapparaten, werd onderzocht. 

Hierbij bleek dat de verbreding van de kaak en de neusholte als 
gevolg van de expansie niet even groot zijn. Directe verbreding van 
beide vindt plaats door aanbouw van been in de sutura palatina mediana; 
voorts wordt het cavum nasi indirect verbreed door ombouw van de 
processus alveolaris en de daarboven liggende wanden van de sinus 
maxillaris. 

Rëntgenografisch is een nasale verbreding zeer moeilijk te constateren, 
als gevolg van de anatomische verhoudingen, waarvan de auteur een 
meer gedetailleerde beschrijving geeft. Tevens vestigt hij de aandacht 
op het grote belang van het neusslijmvlies; men kan het nasale skelet 
wel verbreden, doch het is gebleken dat de meeste vernauwingen door 
zwellingen van de mucosa worden veroorzaakt; daarnaast zijn natuurlijk 
de adenoïde vegetaties van invloed. Ook worden met het toenemen van 
de leeftijd van de patiënt. deze obstructies vaak geringer, zodat dan in 
het geheel geen behandeling meer nodig is. 

Bij de zg. „Gaumennahtsprengung" verkrijgt men wel een directe 
verbreding van de neusbodem. Volgens de auteur is echter deze therapie 
slechts hoogst zelden geïndiceerd, welke uitspraak hij met voorbeelden 
illustreert. De beslissing betreffende een eventuele splijting dient aan de 
rhinoloog te worden overgelaten. 	 Zetsma — Utrecht 
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181. E. REICHENBACH. Zur Frage der gewaltsamen Zahnrichtung. Fortschr. 
Kieferorthop. 15 : 156, 1954. 

Er bestaan twee manieren om redressement forcé toe te passen : 

1. Men draait het element in zijn alveole; 
2. Men verandert de stand van het element, inclusief zijn processus 

alveolaris. 

Bij eerstgenoemde methode wordt de tang diep in het parodontium 
opgezet. De beschadigingen, die ontstaan zijn ongeveer dezelfde als bij 
een extractie. De genezing geschiedt op gelijke wijze als bij replantatie, 
dit houdt dus in resorptie van de wortel en verkorte levensduur van het 
element. - 

Bij de tweede methode wordt in de onderkaak linguaal en buccaal 
halverwege de wortel een horizontale snede gemaakt van ongeveer i cm. 
lengte; daarna wordt de tang opgezet en het element geroteerd. In de 
bovenkaak wordt de tang buccaal diep onder het tandvlees geschoven tot 
halverwege de processus alveolaris en linguaal zo diep mogelijk in de 
parodontale spleet. 

De auteur heeft nu bij verschillende patiënten, bij wie redressement 
forcé was toegepast volgens de onder 2. genoemde methode, histologische 
preparaten vervaardigd. Hij komt tot de conclusie, dat ook bij toepassing 
van deze methode uitgebreide beschadigingen van het parodontium 
voorkomen en dat op den duur resorptie van de wortel optreedt. 

Hijsen — Utrecht 

182. K. WEDER. Erleichterte Therapie des Lippenlutschens. Dtsch. Z. Z. 

9 : 798, 1954. 
Bij het afwennen van duim- en vingerzuigen dient men er altijd op 

bedacht te zijn, dat de patiënt zijn toevlucht kan nemen tot tong- of 
lipzuigen. Deze gewoonte is in zoverre nog gevaarlijker, dat zij veelal 
frequenter wordt uitgevoerd en daarbij onopgemerkt blijft. De gevolgen 
zijn stellig niet minder ernstig, vooral wanneer bij een toch reeds 
dreigende protrusie de onderlip tussen boven- en onderfront gevangen 
wordt, waardoor de bovenincisieven vóór de onderlip komen te staan. 

Ten einde nu deze ongewenste lipdruk zoveel mogelijk te elimineren, 
ontwierp schr. een eenvoudig apparaat, waarmede hij goede resultaten 
zegt te bereiken. Het is een uitneembaar onderapparaat met buccale 
vleugels uit zelfpolymeriserende kunststof, waarvan de dikte naar 
behoefte varieert. Aldus wordt het inzuigen van de onderlip onmogelijk 
gemaakt en de normale lipsluiting bevorderd. 	Visser — Hilversum 

Sectie VI 
189. M. A. RUSHTON. Oral focal infection and disease. Int. D. J. 5 : 28, 

1954. 
De laatste jaren heeft men in de Angelsaksische landen een aan-

zienlijke wijziging in de beoordeling van dentogene haardinfectie kunnen 
waarnemen. Wel is men nog steeds overtuigd van het belang van een 

550 



Excerpta Odontologica 

gezond gebit voor de algemene gezondheidstoestand, doch de vroeger 
heersende mening, dat genoemde haardinfectie voor een aantal spe-
cifieke, chronische ziekten verantwoordelijk kan worden gesteld, heeft 
men laten varen. Dat wil zeggen: men twijfelt niet aan de mogelijkheid, 
dat infectiehaarden in de mond tot voortgeleide ontstekingen kunnen 
leiden, hetzij via de weefsels (cellulitis, osteomyelitis), hetzij via opper-
vlakken van slijmvliezen (ontstekingen der ademwegen), hetzij via de 
bloedbaan, zoals het geval is bij subacute bacteriële endocarditis (cf. 
Sectie VI, No. 47,  195o). Doch men gelooft niet langer dat ziekten als 
arthritis, rheuma en nephritis in het algemeen op deze wijze ontstaan. 
Het is inderdaad zelfs nooit onomstotelijk bewezen, dat subacute en-
docarditis haar oorsprong kan vinden in een orale haardinfectie, ook al 
acht men dit op bepaalde gronden in een aanzienlijk percentage der ge-
vallen waarschijnlijk. Voor het absolute bewijs zou het echter nodig zijn 
aan te tonen, dat de uit bloedcultures gewonnen streptococcen identiek 
zijn met die uit de verdachte haard en hierin nu is men tot heden nooit 
geslaagd. 

Zijn aldus de betrekkingen tussen subacute bacteriële endocarditis en 
orale haardinfectie nog niet opgehelderd, nog veel duisterder is het 
probleem te dien aanzien van de andere genoemde ziekten als arthritis, 
rheuma etc. Weliswaar heeft de ervaring geleerd dat een zeker verband 
tussen infecties van het gebit en verschillende vormen van arthritis tot 
de mogelijkheden behoort, doch enige wezenlijke steun heeft deze 
veronderstelling eigenlijk nooit gekregen. Men kan dus hoogstens zeggen 
dat, van theoretisch standpunt beschouwd, zekere betrekkingen kunnen 
bestaan, doch dat zij zich in feite niet dan bij hoge uitzondering mani-
festeren. 

De door schr. geuite twijfel betreft evenwel slechts de definitieve 
causale relatie tussen locale haard en algemene ziekte; het zou verkeerd 
zijn te menen dat een dentogene haard in het geheel geen reacties in het 
lichaam oproept. Er zijn bepaalde ziekten waarbij de noodzaak tot een 
specifieke behandeling quantitatief kan worden aangetoond, bv. diabetes 
mellitus en thyreotoxicose. Deze aandoeningen verergeren nl. wanneer 
geïnfecteerde haarden in de mond of elders bestaan. En hoewel het niet 
quantitatief kan worden bewezen, weet men uit ervaring dat de algemene 
gezondheid van patiënten met uitgebreide infectiehaarden in de mond 
eerder gevaar loopt, omdat zij in sterker mate voor allerlei ziekten ge-
predisponeerd zijn. De reacties van het lichaam op acute infecties in de 
mond stemmen in wezen overeen met die, welke het gevolg zijn van acute 
infecties elders in het lichaam: er is geen reden aan te nemen, dat het 
met chronische infecties anders gesteld zou wezen. De tandarts-practicus 
doet er dus goed aan, zich op het standpunt te plaatsen, dat een infectie-
bron in de mondweefsels schadelijke gevolgen van algemene aard kan 
hebben, al is deze dan ook niet de directe oorzaak van allerlei kwalen die 
er voorheen aan werden toegeschreven. Hoe dan ook: de genezing van 
elke infectie dient te worden nagestreefd en heden ten dage ligt de nadruk 
hierbij vooral op de preventie. 

Het is in verband hiermede een gelukkige omstandigheid te noemen, 
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dat men van tandheelkundige zijde meer en meer methoden heeft weten 
te ontwikkelen, met behulp waarvan het mogelijk is, het ontstaan van 
chronische haarden te verhinderen. Wil men van deze mogelijkheid het 
hoogste profijt trekken, dan is ontdekking van afwijkingen in het vroegste 
stadium van essentieel belang; dit betekent dus dat de patiënt zich 
terdege bewust dient te zijn van de noodzaak tot regelmatig onderzoek. 
Komt het desondanks tot bv. necrose van de pulpa of parodontale aan-
doeningen, dan zullen eenvoudige chirurgische maatregelen als apex-
resectie of gingivectomie in de meeste gevallen voldoende zijn om voort-
geleiding van de infectie doeltreffend te verhinderen. Alleen in geval van 
ernstige locale aandoeningen zullen drastischer maatregelen noodzake-
lijk zijn. 

De in de aanvang van het artikel genoemde wijziging in de opvattingen 
komt op merkwaardige wijze tot uiting met betrekking tot die patiënten, 
die weliswaar aan een algemene ziekte lijden, doch bij wie zich geen 
afwijkingen aan het gebit en de omgevende partijen voordoen. Voor-
heen was de tandarts al gauw geneigd te menen, dat geringe afwijkingen 
in het röntgenbeeld van essentiële betekenis zouden kunnen wezen. 
Thans weet men echter dat vele van deze „ontstekingsverschijnselen" in 
wezen niets anders betekenen dan de reactie van het gezonde bot op 
diverse stoornissen. 

Alvorens de tandarts zijn toevlucht neemt tot drastische ingrepen, 
dient hij er zich van te overtuigen dat hij in een bepaald geval werkelijk 
te doen heeft met een infectie, die iedere conservatieve behandeling 
trotseert. Op dezelfde wijze dient de arts er zich van te overtuigen dat 
de algemene klachten van de patiënt inderdaad hun oorsprong in 
mondinfecties vinden. Immers toegegeven dient te worden dat in het 
verleden vele aandoeningen bij gebrek aan kennis omtrent de ware 
aetiologie, aan haardinfectie zijn toegeschreven, waarvan later bleek, 
dat zij een geheel andere oorzaak hebben en dat zij bovendien toe-
gankelijk zijn voor een adaequate behandeling. Voorts moet worden 
aangenomen dat, wanneer de algemene aandoening werkelijk het resul-
taat is van een voortgeleide dentogene haardinfectie, op zijn minst 
verlichting kan worden bereikt door toepassing van geschikte antibiotica. 
Wanneer deze verlichting uitblijft, dan mag het onwaarschijnlijk worden 
geacht, dat een duurzame therapie zou kunnen worden gevonden in 
verwijdering van elementen, laat staan van het alveolaire bot. 

In het algemeen kan worden gezegd dat de tandarts heden ten dage in 
staat is, locale aandoeningen doeltreffend te behandelen, waarbij hij 
onafgebroken voor ogen dient te houden dat de locale gezondheid van 
essentieel belang is voor de algemene gezondheid. Bij regelmatige 
contr&le en zorgvuldige behandeling zal hij in staat zijn, het optreden 
van infectiehaarden in de mond tot een minium te beperken. Wanneer 
deze desondanks voorkomen, zullen zij gewoonlijk door conservatieve 
behandeling of kleine chirurgische ingrepen afdoende kunnen worden 
bestreden. Eventueel gelijktijdig in andere delen van het lichaam 
bestaande aandoeningen zullen op deze sanering waarschijnlijk gunstig 
reageren. Vaststelling van deze feiten houdt echter niet langer in, dat 
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dentogene haarden als oorzaak van zulke aandoeningen mogen worden 
beschouwd. (cf. Sectie VI, No. 47,  195o; No. 84, 85, 1952; Nos i44 t/m 
151, 1954). 	 Visser — Hilversum 

190. E. PINCKNEY. Role of the dentist in the detection of nondental disease. 
J. Am. D. Ass. 5o : 185, 1955. 

Wanneer de tandarts er in slaagt, algemene ziekten, die zich in de 
mondweefsels manifesteren, in een vroegtijdig stadium te ontdekken, 
dan kan dit een aanzienlijke bijdrage tot de volksgezondheid betekenen: 
voorzover het besmettelijke aandoeningen betreft, kan hij aldus de 
verspreiding ervan verhinderen en bovendien is uiteraard de prognose 
voor de patiënt bij vroegtijdige diagnose gunstiger. Juist de tandarts is 
vaak het eerst in de gelegenheid, kennis te nemen van bepaalde patholo-
gische toestanden, omdat hij zijn patiënten geregeld onder controle 
krijgt en omdat veel algemene ziekten symptonen in de mondholte ver-
tonen. Genoemd worden o.a. tuberculose, lues, kwaadaardige gezwellen, 
diabetes, bloedziekten, avitaminosen en metaalvergiftigingen. Aangezien 
het vermogen tot herkenning van deze pathologische aandoeningen tot 
de morele plicht van de tandarts-practicus behoort, pleit schr. voor de 
oefening in deze vorm van diagnostiek door middel van cursussen, 
publicaties e.d. 	 Visser — Hilversum 

191. J. N..ABOTT. Recovery of tubercle bacilli from mouth washings of tuber-
culous dental patients. J. Am. D. Ass. 5o : 49, 1955. 

Ten einde na te gaan in hoeverre de handen van de tandarts, alsook 
zijn instrumenten, tijdens de gewone tandheelkundige behandeling 
van patiënten met tuberculose zijn blootgesteld aan besmetting met 
tuberkelbacillen, verrichtte schr. volgens verschillende methoden een 
bacteriologisch onderzoek van een groot aantal monsters van water, dat 
was gespoeld over de tanden en de gingiva van een niet-geselecteerde 
groep van 111 lijders aan tuberculose, die in de tandheelkundige kliniek 
van een ziekenhuis werden behandeld. Zorg gedragen werd, dat tijdens 
de behandeling mogelijkerwijs in de mond verzameld sputum niet in 
het onderzoek werd betrokken. 

Uit 131 van de 292 monsters konden tuberkelbacillen worden ge-
kweekt. Deze positieve cultures waren afkomstig van 66 patiënten 
(d.i. 59,5%), de micro-organismen waren grotendeels van virulente aard. 

Schr. komt tot de conclusie, dat de besmetting, waaraan de practicus 
bij de behandeling van lijders aan tuberculose blootstaat, niet per se 
afkomstig behoeft te zijn van opgehoest sputum, doch ook van het con-
tact met de gewone mondvloeistoffen. Derhalve beveelt hij bijzondere 
voorzorgsmaatregelen aan, ook met betrekking tot de sterilisering der 
instrumenten. 	 Visser — Hilversum 

192. L. S. FISHMAN, J. FRIEDMAN. Dens in dente. Or. Surg. M. P. 8 : 182 
1955.  

Bedoeling van dit korte artikel is, de aandacht van de algemene 
practicus te vestigen op de klinische betekenis van het verschijnsel „dens 
in dente" (sf. Sectie VI, No. 15, 1949; No. 26, 1950). 
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Na enkele beschouwingen over aetiologie, localisatie, histologische 
bijzonderheden, diagnose en behandeling beschrijven de auteurs twee 
gevallen, één in een centrale bovenincisief en één in een mesiodens. 

Visser — Hilversum 

193. G. E. M. HALLETT, J. WEYMAN. Fourteen cases of congenital absence of 
canines. Brit. D. J. 97 : 228, 1954. 

De literatuur vermeldt diverse gevallen, waarin één of meer hoek-
tanden tezamen met andere elementen ontbreken, doch slechts zelden 
wordt melding gemaakt van gevallen waarin uitsluitend hoektand(en) 
niet zijn aangelegd. 

Als resultaat van eigen klinische en rtintgenographisch onderzoek 
presenteren schr. 14 gevallen, waarin één of meer hoektanden, al dan 
niet tezamen met andere gebitselementen, ontbreken. In 5 gevallen was 
slechts één cuspidaat niet aanwezig, twee gevallen hadden betrekking 
op twee broers, bij wie dezelfde bovenhoektand niet was aangelegd. 

Visser — Hilversum 

194. J. SvEJDA, C. DVOÍtA6EK. Ein Beitrag zu den multiplen Gefiissge-
schwiilsten der lunge. Dtsch. Z. M. K. 21 : I, 1954. 

Enkelvoudige vaatgezwellen in de mondholte zijn geen onbekende 
verschijnselen. Meestal is in zulke gevallen sprake van haemangiomen, 
zelden van lymphangiomen. Zij bevinden zich doorgaans in het slijm-
vlies van lippen, wangen, tong of gingiva; het zijn scherp omschreven 
gezwelletjes die een verschillende grootte kunnen bereiken. 

Veel zeldzamer zijn de multiple vaatgezwellen, die diffuus in lip of 
tong verspreid zijn en die dan leiden tot macrocheilie resp. macroglossie. 
Volgens opgaven in de literatuur wordt deze afwijking voornamelijk 
waargenomen bij kinderen en jeugdige personen. 

De auteurs nu beschrijven twee gevallen van multiple lymphangiomen. 
Beide patiënten (13 resp. 3 jaar) vertoonden een groot aantal papillo-
mateuze blaasjes, ongeveer ter grootte van peperkorrels op de tong; de 
kleur ervan varieerde van glazig wit tot rose, soms zelfs donkerrood. Deze 
blaasjes waren zowel aan de bovenzijde als aan de onderzijde van de 
tong waarneembaar. 

Proefexcisie toonde aan dat men in beide gevallen te doen had met 
lymphangiomen van oppervlakkig karakter, zodat er ook geen macro-
glossie uit was voortgevloeid. In het algemeen treft het echter, dat deze 
afwijking altijd gepaard gaat met een zekere vergroting van de tong, 
bovendien kan zij bezwaren veroorzaken bij het eten, slikken en spreken. 

De auteurs menen afwijzend te moeten staan tegenover de opvatting 
dat de cysteuze afwijking het gevolg zou zijn van degeneratie der 
papillae fungiformes, immers het vóórkomen der blaasjes aan de onder-
zijde van de tong is hierdoor niet te verklaren. 

Van den Bergh— Hilversum 
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Sectie VII 

349. W. R6ss1.ER. Ein Beitrag zur 0perationsmethodik dentaler Oberkiefer-
zysten. Dtsch. Z. M. K. 21 : 15, 1954. 

De grotere cysten der bovenkaak verdringen tijdens hun groei soms de 
neusholte of het antrum en dwingen dientengevolge de operateur, 
uiteenlopende behandelmethoden toe te passen. 

De middelgrote cysten in het gebied der snijtanden laten zich in het 
algemeen uitnemend volgens Par t s c h I en II opereren, terwijl 
grote cysten volgens L o e b e 11 tot een bijholte van de neus worden 
gemaakt, met behoud van het cyste-epitheel (Z a n g e verwijdert de 
cystewand en legt het neusbodemslijmvlies in de holte). W a s s m u n d 
kan zich hiermede verenigen, onder voorwaarde dat de opening naar de 
neusholte even groot is als de diameter der cyste. 

Grotere cysten, welke zich meer zijdelings in de bovenkaak ontwikkelen, 
kunnen daarbij het antrum verdringen. Het antrumslijmvlies is dan 
meestal eveneens ontstoken (direct of langs haematogene weg) . Een proef-
spoeling van het antrum, ten einde de toestand van de mucosa na te gaan, 
levert bij een polypeus slijmvlies meestal weinig resultaat op. In deze ge-
vallen verdient de operatiemethode volgens C a l d w e 11-L u c de voorkeur. 

De behandeling van de tandwortels, die in de cysteholte uitsteken, is 
uiterst belangrijk, hoewel de rhinologen hieraan in het algemeen weinig 
aandacht besteden. Slecht verzorgde wortels kunnen hernieuwde 
infectie der operatieholte veroorzaken. 

De zeer grote cysten, welke zich uitstrekken van het incisief-gebied 
tot in het antrum, laten zich volgens C a 1 d w e 11-L u c of Denker  
niet afdoende opereren: er blijft steeds een diepe uitbochting (recessus) 
onder de neusbodem bestaan. De auteur oppert hier het denkbeeld, de 
operatie volgens Denker uit te voeren en tevens de neusbodem (dak 
der cyste) te verwijderen. Hierdoor zou een goede afvloed van het neus-
secreet gewaarborgd worden. Hij verwijdert de gehele cystewand; een 
aan het septum gesteelde lap (afkomstig van de neusbodem en de laterale 
wand) wordt in de cysteholte gelegd, over de gereseceerde wortelpunten. 
Het intacte deel van het antrumslijmvlies wordt niet verwijderd. 

Als gewoonlijk wordt ook hier de wond in de mondholte primair ge-
sloten en de drainage door middel van een gaaslint via de neus uit-
gevoerd. De behandeling wordt besloten met enige spoelingen, totdat 
geen afscheiding meer volgt. 

Tenslotte beschrijft de auteur twee gevallen, welke volgens deze 
methode zijn behandeld. Hij illustreert deze beschrijving met tand- en 
schedelfoto's, terwijl postoperatieve ritintgenfoto's een goed beeld van 
de genezing verschaffen. 	 Van den Bergh — Hilversum 

350. I. LIGHTERMAN. Sialolithiasis of a minor salivary gland. Or. Surg. 
M. P. 8 : 143, 1955. 

Speekselstenen komen volgens deskundigen het . meest voor in de 
glandula submaxillaris en haar uitvoergang; in de gl. parotis en sub-
lingualis worden zij zelden aangetroffen. 
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De aetiologie is niet geheel opgehelderd. In hoofdzaak kent men dien-
aangaande drie theorieën: 

1. een in de ductus binnengedrongen vreemd lichaam vormt, tezamen 
met micro-organismen een „haard", waarop zich kalkzouten afzetten; 

2. ontsteking van de klier of de uitvoergang leidt tot speekselretentie 
en neerslag van kalkzouten, onder invloed van veranderingen in de 
zuurgraad; 

3. de stuwing wordt veroorzaakt door afgestoten epitheelcellen uit de 
klier of de uitvoergang. 

Het hier beschreven geval betreft een 51-jarige vrouw, bij wie zich 
een steen had ontwikkeld in een speekselkliertje in de omslagplooi, 
ter hoogte van Plid. Uiterlijk deed de begeleidende zwelling het meest 
denken aan een fibroom of een papilloom. Histologisch onderzoek 
leidde tot de juiste diagnose. 	 Visser — Hilversum 

351. P. A. KAUFMAN. Intraoral sialolithotomy. Or. Surg. M. P. 8 : 146, 
1955. 

De diagnose van speekselstenen kan meestal klinisch worden gesteld 
en rontgenographisch bevestigd. In sommige gevallen kan men bij 
klinisch onderzoek reeds waarnemen, dat de steen in de onmiddellijke 
nabijheid van de uitmonding van de ductus is gelegen. Ogenschijnlijk 
zou een kleine incisie in het bedekkende slijmvlies voldoende zijn om 
hem te verwijderen. Schr. maant echter tot voorzichtigheid, want zelfs 
deze kleine ingreep kan, evenals massage of het inspuiten van een 
locaal anaestheticum, voldoende zijn om de steen dieper in de uitvoergang 
terug te drijven. 

Hij adviseert daarom, de steen vooraf te immobiliseren door een lus 
van gewone hechtzijde over het bedekkende slijmvlies aan te brengen; 
deze behoeft niet strak te worden aangetrokken en wordt daarom ook 
in het niet verdoofde weefsel goed verdragen. Deze maatregel geldt 
uiteraard alleen voor stenen, die reeds dicht tot het oppervlak zijn ge- 
naderd. 	 Visser — Hilversum 

352. E. BADEN, H. E. PIERCE. Angular cheilosis and macroglossia. Or. 
Surg. M. P. Report of a case. 8 : Ioo, 1955. 

Angulaire cheilosis, beter bekend als perlèche, is een afwijking van 
de mondhoek die zich kenmerkt door ontsteking en atrophie; zij ontstaat 
meestal door gebrek aan vitamine B2  (riboflavine). Ook als gevolg van 
beetverlaging kunnen soortgelijke verschijnselen optreden, door ma-
ceratie en infectie van de huid in de diepe mondplooi. 

Bij een tekort aan riboflavine kunnen bovendien de volgende ver-
schijnselen zich voordoen: tranende ogen met conjunctivitis, atrophische 
veranderingen van de tong en seborrhoeische ontsteking van de huid 
in de nasolabiale plooi. De mondfissuurtjes stralen in deze gevallen als 
een waaier van de, mondhoeken uit, terwijl wanneer verlaging van de 
beet de aetiologische factor vormt, de fissuren juist meer verticaal ver-
lopen. 
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Bij een 2t -jarige, blanke man, die leed onder de hinderlijke klachten, 
werd door middel van een nieuwe prothese de beet verhoogd, bovendien 
werd riboflavine toegediend, later nog uitgebreid met andere vitamines 
en leverinjecties. De resultaten waren echter weinig bevredigend; in 
verband hiermede werd de te grote tong, die aanleiding gaf tot voort-
durende bevochtiging van de mondhoeken, als oorzaak aangenomen. 
Het betrof hier dus een echt geval van perlèche, het door Franse auteurs 
beschreven ziektebeeld, veroorzaakt door voortdurend belikken van de 
mondhoeken (perlèche = pourlèche, van pourlécher, rondom belikken; 
R a y m o n d). De patiënt werd nu cacaoboter aangeraden ter be-
scherming van de huid; tevens werd hem gewezen op de wenselijkheid, 
zijn tongbewegingen te wijzigen. Het resultaat van laatstgenoemde 
maatregelen wordt niet medegedeeld. 	 jansma – Hilversum 

353. M. E. PIZER. Herpes simplex following oral surgery. Oral Surg. M. P. 
7 : 1079, 1954. 

De auteur beschrijft het geval van een 4o jarige gezonde vrouw, bij 
wie zich, in aansluiting op een onder algemene anaesthesie verrichte 
operatie van een folliculaire cyste, pijnlijke ulceraties in het gebied van 
nek en oren hadden ontwikkeld; een soortgelijke aandoening vertoonde 
ook het wangslijmvlies. Bovendien trad hoge koorts op. 

De diagnose luidde: herpes simplex. Hiertegen bestaat geen specifieke 
therapie: het enige wat men kan doen is het appliceren van een zalf-
verband (schr. paste castorolie in collodium toe) ten einde de pijn en de 
zwelling tegen te gaan, zomede het toedienen van antibiotica ter voor-
kómingvan secundaire infectie. De acute phase duurt ongeveer een week, 
zo ook in het onderhavige geval. 

Schr. vestigt er de aandacht op, dat het optreden van herpes simplex 
na operaties in het gebied van •hoofd en hals altijd mogelijk is; de 
aandoening ontstaat zonder aantoonbare oorzaak en kan zich op alle 
gebieden van huid en slijmvlies manifesteren. 	Visser – Hilversum 

354• P. E. BOYLE. Who should take the biopsy? Or. Surg. M. P. 8 : 118, 

1955- 
Mede onder invloed van de door de Amer. Cancer Society en de 

U.S. Public Health gegeven richtlijnen wordt in de Ver. St. veel meer 
dan vroeger gestreefd naar vroegtijdige herkenning en behandeling van 
kwaadaardige gezwellen, ook in de mond. Tot de noodzakelijke ver-
richtingen behoort uiteraard de proefexcisie en op verschillende tand-
heelkundige instituten wordt van de studenten geëist, dat zij zich hierin 
practisch bekwamen. 

In verband hiermede vestigt schr. de aandacht op veelvuldig voor-
komende fouten bij het vooronderzoek, die tot fatale gevolgen kunnen 
leiden. 

Uit dierproeven is gebleken, dat onoordeelkundige palpatie en incisie 
de metastasering van kwaadaardige tumoren in hoge mate kunnen 
bevorderen. Men bedenke dat vele vormen van kanker — op dezelfde 
wijze als bacteriële infecties — een tijdlang door de omgevende normale 
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weefsels als het ware in toom kunnen worden. gehouden. In het bij-
zonder het periost is in staat, de invasie van kankercellen te weerstaan, 
zolang het tenminste niet door chirurgische ingrepen wordt beschadigd. 

Wanneer dus het vermoeden bestaat, dat men te doen heeft met een 
neoplasma, dat een grote neiging tot metastasering vertoont, is het dus 
zaak, uiterst voorzichtig te werk te gaan en onnodige of schadelijke 
manipulaties, zoals overmatige palpatie, injectie van locale anaesthetica 
in de tumor, te vermijden. Ook mag de incisie zich niet uitstrekken tot 
gebieden die onmiddellijk aan het bot of aan belangrijke bloedvaten 
grenzen; necrotische gebieden dient men eveneens te ontzien. 

Schr. geeft voorts enkele aanwijzingen, die van belang zijn voor het 
histologische onderzoek van het weefselmonster en komt tot de conclusie 
dat, wanneer het vermoeden van een kwaadaardige tumor bestaat, 
de excisie dient te worden overgelaten aan de specialist, die zich van 
zijn verantwoordelijkheid ten aanzien van deze, ogenschijnlijk niet zeer 
ingrijpende maatregel terdege bewust is (cf. Sectie VII, No. 187, 1953). 

Visser — Hilversum 
Sectie VIII 

186. D. AFONSKY. Reviews of stomatitis. I. Stomatitis in nutritional defi-
cienties. Int. D. J. 5 : 59, 1955. 

In het begin van deze eeuw, toen bekend werd dat zich bij dieren 
onder invloed van een dieet, arm aan vitaminen, zekere afwijkingen 
ontwikkelden, nam men aan dat soortgelijke afwijkingen bij de mens 
door toediening van de ontbrekende vitaminen zouden kunnen .worden 
genezen. Weldra bleek echter dat de uit het dierexperiment gewonnen 
inzichten voor de mens niet altijd geldig waren. Weliswaar had men op 
grond van onderzoekingen een aantal symptomen vastgesteld, die als 
diagnostische criteria voor verschillende vormen van deficiëntie werden 
aanvaard, doch allengs kwam men tot de ontdekking dat deze niet altijd 
reageerden op de specifieke therapie. Men werd zich dus al spoedig 
bewust dat ook andere aetiologische factoren in het spel waren; tevens 
bleek dat de aard der op deficiënte voeding berustende ziekten van. land 
tot landja zelfs van streek tot streek wisselde. 

De voedingstoestand van een persoon berust dus niet uitsluitend op 
het dieet. Hij is in de eerste plaats afhankelijk van de stofwisseling der 
individuele cellen van het organisme. In verband hiermede is het van 
belang te bedenken, dat vele vitaminen een enzymatische werking 
uitoefenen, welke van essentieel belang is voor vitale processen in de cel; 
hieruit blijkt de overeenkomst tussen vi aminen en hormonen. 

Bij de beoordeling van de voedingstoestand van een patiënt geldt de 
belangstelling dan ook niet alleen de toegediende hoeveelheid nutriënten 
doch in de eerste plaats hoeveel ervan wordt opgenomen. Dit betekent 
dat aan een bepaald dieet, met een berekende hoeveelheid vitaminen, 
geen universele geldigheid kan worden toegekend, omdat de door het 
organisme gestelde eisen individueel verschillen, als gevolg van de invloed 
van uiteenlopende factoren. 
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Het is dus alleszins begrijpelijk dat men in aetiologisch opzicht 
onderscheid maakt tussen primaire en secundaire deficiënties, de eerste 
als gevolg van een inderdaad onvoldoende voorziening, de tweede als 
gevolg van bepaalde predisponerende factoren. Deze factoren kunnen 
zowel van algemene als van locale aard zijn. Eerstgenoemde verstoren 
de stofwisseling van de nutriënten, laatstgenoemde werken de locale 
uitingen van de deficiëntieziekte in de hand: zo kan bij een bestaand 
tekort aan riboflavine de vorming van kloven in lippen en mondhoeken 
(cheilosis) worden bevorderd door blootstelling aan zonlicht; ook 
kunnen scherpe randen van het gebit en andere irritantia gemakkelijk 
locale aandoeningen teweegbrengen van mondslijmvliezen, welker weer-
stand door de deficiëntie tech al verminderd is. 

De voedingstekorten nu leiden tot een biochemische beschadiging van 
de cellen. Niettemin kunnen zij onder deze omstandigheden nog een 
tijdlang functionneren zonder dat clinisch waarneembare veranderingen 
in de weefsels optreden. Gewoonlijk is dus sprake van een geleidelijk 
verlopend proces, dat zich alleen in een vergevorderd stadium ook cli-
nisch manifesteert. Zo kent men bv. bij pellagra, — een deficiëntieziekte, 
.welke in het eindstadium met ernstige aandoeningen van het mond-
slijmvlies gepaard gaat — in de subclinische phase slechts een geringe 
mate van atrophie der mucosa. Dit wil overigens niet zeggen dat de 
clinische verschijnselen in het algemeen, na een zekere periode van 
deficiëntie, ook prompt mogen worden verwacht: het tijdstip van mani-
festatie is afhankelijk van de leeftijd van de patiënt, zijn vroegere voe-
dingstoestand, de aanwezigheid van bovengenoemde algemene en 
locale factoren en de individuele vatbaarheid. Wanneer men dus bij 
wijze van experiment een aantal personen op eenzelfde deficiënt dieet 
(bv. t.a. v. vitamine C) stelt, dan zullen hun slijmvliezen na een periode 
van bv. een half jaar bv. niet op gelijke wijze blijken te reageren. Zulks 
is eveneens uit dierproeven gebleken. Wèl is men er langs experimentele 
weg in geslaagd, slijmvliesaandoeningen op te roepen, na diëten, arm 
aan vitamine B-complex, riboflavine en pyridoxine. 

Voor de instandhouding van een normale toestand der mondslijm-
vliezen zijn nu de volgende voedingsstoffen van essentieel belang geble-
ken: niacine, riboflavine, pyridoxine, pantotheenzuur, folinezuur, vit. 
B12, vit. C en ijzer. Aan deze lijst zouden nog kunnen worden toegevoegd 
stoffen die er in functioneel opzicht mee verwant zijn, zoals tryptophaan 
t.a.v. niacine. Ook neemt men aan dat proteïnen of aminozuren van 
belang zijn. 

Bij gebrek aan genoemde nutriënten treden gelocaliseerde stoornissen 
in de mondslijmvliezen, met een predilectie voor bepaalde gebieden, 
op; de symptomen zijn meestal mild en chronisch van aard, tenminste 
zolang het acute stadium van de deficiëntieziekte niet is bereikt. 

De meest voorkomende aandoeningen zijn: atrophische glossitis, 
cheilosis, gingivitis, stomatitis, zomede vorming van zweren: de ver-
schillende vormen worden door de auteur nader beschreven. Patho-
histologisch worden in hoofdzaak degeneratieve veranderingen van 
epitheel en bindweefsel aangetroffen. De uitbreiding van de aandoenin- 

559 



Excerpta Odontologica 

gen is afhankelijk van de aard, de ernst en de duur van de deficiëntie. 
Genoemde symptomen zijn evenwel ook weer niet als kenmerkend te 

beschouwen: zij kunnen zich nl. eveneens voordoen onder andere 
omstandigheden, waarbij de voeding zelfs geen rol vervult. Dienten-
gevolge is ter wille van een juiste diagnose uitgebreid algemeen onderzoek 
steeds gewenst. 	 Visser — Hilversum 

187. A. E. DODDS. The prevalence of parodontal disease. 1. In Africa. Int. 
D. J. 5 : 55, 1955. 

De auteur betoogt dat het geven van een overzicht wordt bemoeilijkt 
door de schaarse gegevens in de literatuur; eigenlijk beschikt men 
slechts over incidentele bijdragen, waarbij de verschillende nomen-
clatuur bovendien verwarrend werkt. 

Alles bijeen genomen blijkt dat parodontale aandoeningen bij de 
Afrikaanse volken veelvuldig voorkomen; opmerkelijk is dat zij in het 
algemeen bij de inboorlingen van Oost-Afrika minder frequent worden 
aangetroffen dan bij andere rassen. 

Wat de aetiologie betreft, gewoonlijk worden de aandoeningen in 
verband gebracht met gebrekkige mondhygiëne, tandsteenvorming, 
trauma en deficiënte voeding. 

De parodontale aandoeningen treden overigens op zonder onderschéid 
van ras of kleur, de frequentie neemt met het stijgen van de leeftijd toe; 
bij kinderen worden zij zo goed als niet aangetroffen. Visser — Hilversum 

Sectie IX 
74. L. ROY MAINE. Some observations of the oral roentgenologist. J. Am. D. 

Ass. 49 : 410, 1954. 
De auteur geeft als zijn mening te kennen, dat de tandarts er goed 

aan doet, zijn röntgenfoto's te laten vervaardigen en interpreteren door 
een specialist. Hij is van opvatting, dat met behulp van goede foto's en 
een juiste interpretatie hiervan, in het bijzonder op het gebied van de 
conserverende tandheelkunde nog veel elementen kunnen worden gered, 
die anders aan de tang ten offer zouden vallen. 

Deze stelling wordt aan de hand van enkele voorbeelden toegelicht, 
waarbij schr. tevens uiting geeft aan zijn mening dat, tengevolge van 
tijdsgebrek, de algemene practicus bij de vervaardiging en de ontwikke- 
ling van zijn foto's de navolgende fouten veelvuldig maakt: .. 

1. te weinig foto's in bepaalde gevallen van een verdacht element of 
• proces; 
2. te donkere opnamen; 
3. slechte instelling; 
4. gebruik van te warme of te oude oplossingen van ontwikkelaar en 

fixeer. 	 Spies — Amsterdam 

75. W. HIELSCHER. Winkelhalbierungs- oder Rechtwinkeltechnik. Z. Welt. 
9 : 693, 1954. 

Nadat schr. nog eens uitvoerig de voor- en nadelen van de in de titel 
genoemde technieken heeft opgesomd, geeft hij uiting aan zijn voorkeur 
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voor de methode, waarbij de centrale straal loodrecht valt op de film, 
mits de benodigde gunstige factoren, nl. een krachtig röntgenapparaat 
en een goede filmhouder, aanwezig zijn. 

Een door de auteur ontworpen filmhouder wordt beschreven, welke 
in aanzienlijke mate tot het gestelde doel blijkt te leiden. Tevens wordt 
aanbevolen, hierbij een film toe te passen, die niet van het bekende 
rechthoekige formaat is, doch die een door de auteur experimenteel 
gevonden afgeronde vorm bezit. 	 Spies — Amsterdam 

Sectie X 

246. C. B. WALTON, M. M. LEVEN. A preliminary report of photoelastic 
tests of strain patterns within jacket crowns. J. Am. D. Ass. 5o : 44, 1955.   

Uit de praktijk kan men vele gevallen putten van breuken in porse-
leinen kronen: bepaalde vormen van breuk zijn een ieder wel bekend. 
Vaak tast men echter in het duister omtrent de oorzaken hiervan. De 
uiterlijke vorm van de jacketkroon wordt door verschillende factoren 
bestemd; de dikte ervan hangt echter af van de vorm van de stomp. 
Door deze zo gunstig mogelijk te kiezen bevordert men de stabiliteit 
zowel als de sterkte van de jacketkroon. Welke gedeelten van de stomp 
moeten haaks, en welke rond en vloeiend-verlopend afgewerkt worden? 
Deze en andere vragen worden door de auteurs besproken. 

Aan een vergroot model van een jacketkroon gingen zij na, op welke 
aspecten men vooral dient te letten, wil men de inwendige materiaal-
spanningen in jacketkronen verkleinen, en voor de stompvorm de 
meest gunstige omstandigheden scheppen. De modelkronen vervaardig-
den zij van styrol-kunsthars, door Westinghouse onder de naam „Fos-
terite" in de handel gebracht. Deze kunsthars bleek nl. zeer geschikt te 
zijn om er een photo-elastisch onderzoek mee te verrichten. Bij 919°C. 
zetten zij de proefkroon, bv. incisaal, onder druk: het materiaal ver-
vormde dus, hetgeen spanningen opriep. Vervolgens lieten zij de 
temperatuur geleidelijk zakken tot kamertemperatuur, waarbij de 
belasting gehandhaafd bleef. Bij 20°C. werd de belasting weggenomen: 
door de lage temperatuur kon het materiaal zich niet meer volledig 
elastisch ontspannen. Feitelijk hadden schr. langs deze weg de inwendige 
materiaalspanningen „bevroren", zodat zij in gepolariseerd licht 
duidelijk zichtbaar gemaakt konden worden. 

Na de afkoeling zaagden de auteurs bepaalde zones uit de kunsthars 
kroon, die apart op latente spanningen werden onderzocht. Zodoende 
konden zij een helder inzicht verkrijgen omtrent de in elke zone heersen-
de spanningen. 

Door het aangrijpingspunt van de belasting op de kroon te variëren 
kan men natuurlijk het gedrag van de kroon onder variabele condities 
bestuderen. Door de stompvorm te variëren en daarmede ook de dikte 
van de model-jacketkroon, kan men zoeken naar de gunstigste stomp-
vorm, welke de minste latente spanningen in het kroonmateriaal teweeg 
brengt, hetgeen de kans op breuken tot een minimum reduceert. 
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Dit leerzame artikel bevat talrijke foto's van spanningslijnen en de 
verdeling hiervan over de diverse doorsneden van de proefkronen. Schr. 
trekken hieruit hun conclusies, welke in grote lijnen de resultaten van 
het onderzoek van H. Co n o d (Actual. Od. Stomat. 5 : 193, 1951) 
bevestigen. 	 Van Daalen — Utrecht 

247. M. L. SWARTZ, R. W. PHILLIPS. A method of measuring the adhesive 
characteristics of dental cement. J. Am. D. Ass. 50 : 172, 1955. 

Er bestaat nog steeds geen goed inzicht in het wezen van adhaesie en 
adhaesiviteit: wanneer in de praktijk een cementsoort zich goed hecht 
aan goud en droog tandbeen, wordt zij geschikt geacht voor het be-
vestigen van inlays en kronen op droge tandstompen. Wèl weet men dat 
de hechtkracht verminderd wordt door vocht en temperatuurswisselingen. 
Sedert men naast fosfaatcement voor dit doel ook gebruik maakt van 
snelhardende kunsthars, moet de eis gesteld worden, dat de onver-
mijdelijke polymerisatiekrimp binnen enge perken blijft, daar anders 
spoedig lekken te verwachten zijn. 

De auteurs vermelden dat er nog geen specifieke maatstaf voor de 
adhaesie bestaat, ofschoon reeds meermalen voorstellen werden gedaan 
voor de inrichting van een onderzoek naar deze eigenschap. Zelf intro-
duceren zij een nieuwe methode, die zij uitvoerig beschrijven: een 
gouden cylinder wordt onder druk met één uiteinde vastgecementeerd 
op een dentine-oppervlak, waarna de kracht wordt gemeten, nodig om 
beide weer van elkaar los te trekken. Voor dit laatste werd het Tinus-
Olsen-toestel gebruikt, waarmede de trekkracht geleidelijk vermeerderd 
en tevens geregistreerd wordt. De oppervlakken werden vooraf geruwd 
met het slijpmiddel van een airbrasive-apparaat. 

Behalve fosfaatcement werd ook snelhardende kunsthars onderzocht: 
de uitkomsten bleken overeen te stemmen met de door E. Bar tram 
in haar dissertatie vermelde cijfers. Bij kunsthars werd weinig verschil 
gevonden tussen de hechtkracht van dunner of dikker aangemaakte 
monomeer-polymeermengsels. Ook de invloed van de vochtigheidsgraad 
in de omgevende lucht werd nagegaan: vochtige lucht heeft blijkbaar 
weinig invloed op de hechtkracht van fosfaatcement en pas gepolymeri-
seerde kunsthars; vochtige lucht, doch vooral water, verminderen de 
hechtkracht van oudere snelhardende kunsthars zeer sterk. Een 16 uren 
oud fosfaatcement bezit geen enkele hechtkracht, onverschillig onder 
welke omstandigheden. 

In het algemeen werden de resultaten van het door S t u b e n en 
L o c k o w and t verrichte onderzoek bevestigd gevonden (cf. Sectie X, 
No. 148, 1953) . De hechtkracht van snelhardende kunsthars is ongeveer 
6 x zo groot als die van fosfaatcement. 

Een nadeel van kunsthars is de grote thermische uitzettingscoëfficiënt, 
waardoor spleetvorming optreedt en mondvloeistoffen worden ingezogen, 
hetgeen de hechtkracht sterk doet verminderen. 

Bovenbeschreven proeven zijn tot op zekere hoogte slechts oriënterend 
en kunnen wellicht niet geheel beslissend zijn voor een oordeel over het 
gedrag der onderzochte materialen in de mond. 	Van Daalen — Utrecht 
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248. W. S. CROWELL. The metallography of dental amalgam alloys. J. D. 
Res. 33 : 592, 1954. 

Schrijver bestudeerde de metallografie der amalgamen, ten einde een 
inzicht te krijgen in het verband tussen hun samenstelling en physische 
eigenschappen. Het zilver-tin-systeem is z.i. goed bekend, doch er 
zouden geen publicaties bestaan omtrent het ternaire systeem zilver-tin-
-koper. 

Amalgamen met 22-25 atoom-procenten tin, 2-8 at. % koper en 
voor de rest zilver bezitten volgens schr. de beste physische eigen-
schappen. Hij onderzocht amalgamen met 4 at. % koper en een variabele 
hoeveelheid tin en zilver, terwijl het zinkgehalte op 1 % gehouden werd; 
voorts amalgamen met een constant tingehalte van 24% en wisselende 
atoompercentages koper en zilver, wederom met een constant zink-
gehalte van 1 %. 

Alle gietblokken werden gedurende 24 uren bij 400° C. gegloeid, 
waarna zij werden geëtst en onder het metaalmicroscoop onderzocht. 
Ook een kopervrij monster met 24% tin werd bestudeerd. Had M u r-
p h y fluorwaterstofzuur als meest geschikt etsmiddel aanbevolen. schr. 
bereikte betere resultaten met de veelgebruikte etsvloeistof voor brons, 
nl. verdund zwavelzuur met kaliumbichromaat, natriumchloride en 
natriumfluoride. Alleen dient men na de etsing het ontstane zilver-
chloride-laagje te verwijderen met ammonia of natriumthiosulfaat. 
Vervolgens werd het amalgaam-monster, na afwassing, achtereen-
volgens in water en alcohol, gedroogd. 

De resultaten van dit onderzoek bevestigen volkomen de uitkomsten 
van dat van Murphy (1926). Amalgamen met 4 at. % koper en 
22 at. % tin bestaan uit kristallen van de vaste oplossing zilver-tin (3) 
en van de chemische verbinding Ag3Sn (y). Bij toenemende hoeveel-
heden tin in de legering ziet men de door de /3-kristallen ingenomen 
oppervlakte verminderen. Bij 26 at. % tin ziet men de eutectische massa 
van Ag3Sn- en Sn-kristallen zich ontwikkelen. In verband hiermede 
neemt men bij het gloeien op 400°C. waar, dat de tinkristallen smelten. 
Bij de amalgaam-monsters met 24 at. % tin en opklimmende gehalten 
koper ziet men tussen o en 2 at. % koper een binaire legering; boven 
4 at. % koper kan men het optreden van donkere korrels waarnemen, 
dit wordt bij 6 en 8 at. % nog duidelijker. 

Hoe koperrijker de legering wordt, des te meer ontstaat de chemische 
verbinding Cu3Sn. Het is bekend dat de vaste-oplosbaarheid van koper 
in zilver slechts gering is (circa 2 at.%). Waarschijnlijk is Cu3Sn even-
zeer onoplosbaar in de chemische verbinding Ag3Sn. 

Voortgezet onderzoek zal voor een juist inzicht in dit probleem on- 
ontbeerlijk zijn. 	 Van Daalen – Utrecht 
249. K. H. BEECK. Wissenwertes fiber die Metallverarbeitung unter besonderer 

Beriicksichtigung des Guszproblems. Z. Welt. 9 : 686, 1954. 
Naar aanleiding van Bons a c k's artikel in de Dtsch. Z.Z. van 

Jan. 1953 (cf. Sectie X, No. 187, 1954) en de uit Amerika bekend 
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geworden verbeteringen heeft men ook aan de Universiteit van W.-Ber-
lijn de voorwaarden voor goede gietstukken nader onderzocht. Vooral 
de wasafdruk en de inbedmethode werden onder de loupe genomen: 
het eigenlijke gietprocédé zal later nog worden behandeld. 

Auteur neemt eerst de kwaliteitseisen en eigenschappen van inlaywas 
in zijn beschouwingen op. De samenstelling is nooit geheel constant, 
doch de soorten S.S.W.-groen en Bayer Prepon-groen voldoen z.i. wel 
het best. Schr. is voorstander van het in de caviteit onder druk laten 
stollen van de gesmolten was: het modelleren met scherpe instrumenten 
dient zeer zorgvuldig te geschieden. Hij besteedt voorts aandacht aan de 
gietstift en de „verloren kop." 

Waar men in de publicaties van verschillende auteurs op tegenspraken 
stuit, moet men de oorzaken hiervan zoeken in de verschillen van 
het was-materiaal, dat zij gebruikten. Dit is nl. nooit constant van 
samenstelling, dit geldt eveneens voor de inbedmassa's : zelfs de kwaliteit 
van hetzelfde merk kan aanzienlijk variëren, zoals schr. uit eigen 
ervaring bekend is. 

Een belangrijke verbetering heeft de insluitmethode onder vacuum 
gebracht. Daarom betreurt schr. het dat de overigens uitstekende in-
bedmassa Durotherm volgens hem niet geschikt is voor deze methode, 
daar het hiervoor een te stijve consistentie moet bezitten. 

Schr. verrichtte zijn proeven ook met de Amerikaanse Hygroscopic 
Investment en met Gray Investment van R a n s o m en R a n d o 1 p h. 
Hierbij bleek, dat laatstgenoemde massa ongeschikt was voor het gieten 
van Palliag, aangezien de kwaliteit hiervan door sterke oxydatiever-
schijnselen aanzienlijk wordt geschaad. Van de Duitse soorten werden 
Durotherm Inbedmassa No. 316 en R6cotherm gebruikt, zomede 
R6cotherm Neu; dit laatste speciaal voor de vacuum-gietmethode. De 
uiteindelijk verkregen gietstukken werden zeer nauwkeurig nagemeten. 

De beste wijze van inbedding acht schr. de hygroscopische methode 
met gebruik van een asbest gietring en plaatsing van de gietvorm in 
lauw water, 5 minuten na het aanroeren van de insluitmassa. Als meest 
geschikte inbedmassa's beveelt schr. de Hygroscopic Investment en de 
Inbedmassa No. 316 aan; voorts kwam hij tot het inzicht, dat de goede 
uitkomsten van de hygroscopische inbedmethode in feite niet te danken 
zijn aan de eigenschappen van dit soort insluitmassa's, doch aan de 
mogelijkheid, dat de was tijdens het hard worden van de inbedmassa 
nog geheel vrij kan uitzetten: de bij de stolling van de wasvorm opge-
treden contractie kan door de plaatsing in het waterbad weer volkomen 
worden opgeheven. 

De vacuum-inbedmethode betekent echter een wezenlijke verbetering 
van het procédé en levert bovendien veel gladdere gietstukken op. 

Schr. wil in een volgende publicatie de eigenlijke gietmethoden aan 
een critische beschouwing onderwerpen. 	Van Daalen — Utrecht 

25o. P. WEIKART. Zum Thema Prdzisionsgusz. Z. Welt. JO : 9o, 1955. 
Bij het zoeken naar methoden voor de vervaardiging van nauwkeurig 

passende inlays gaan de verschillende auteurs steeds uit van fraai ge- 
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polijste stalen modellen. De vraag is echter of deze in de practijk der 
tandheelkunde wel als een juiste maatstaf mogen gelden. Zelfs bij de 
meest vaste hand van een voorbeeldige werker zullen de gebruikte 
instrumenten steeds een zekere ruwheid der caviteitswanden achterlaten. 

Voor een centrale caviteit geldt bv. het volgende: tengevolge van 
genoemde ruwe oppervlakken zullen de inlays pas dàn goed passen, 
indien een zekere speling van bv. 5 p, aanwezig is. Bij gebruik van een 
isolatielaagje in de caviteit zal de wasafdruk minstens iop. speling moeten 
vertonen, wil men hem uit de caviteit kunnen verwijderen. Een goed 
passende inlay moet dus later ook, mèt deze speling, in de caviteit kunnen 
glijden. Wil een gietstuk werkelijk practisch bruikbaar wezen, dan dient 
de speling feitelijk nog groter te zijn; immers een onderzoek van de zijde 
van de Degussa-fabriek toonde aan, dat de dikte van de cementfilm nooit 
kleiner kan zijn dan 2op., vaak zelfs 3op,. 

Wanneer men dus als gemiddelde 25p, aanneemt, dan moet de speling 
aan weerskanten minstens 2 X 25p. = 5op, bedragen. Wordt de inlay, 
zoals in de regel het geval is, met een zeker overdruk op haar plaats 
gebracht, dan kan men wel met een kleinere speling rekenen. Wanneer 
men alles doet om de contractie van een gietstuk door middel van 
geschikte procédé's te compenseren, dan blijkt dat, zelfs wanneer men 
hierin slechts voor go% slaagt, de inlay nog te groot is en dus niet passen 
kan. 

Dit alles geldt voor een centrale caviteit. Wanneer men echter te doen 
heeft met een inlay, waarmede één of meer approximale vlakken worden 
opgebouwd, dan zijn de moeilijkheden nog groter. 

Doel van bovenstaande beschouwing is slechts geweest, bij het vraag-
stuk van de precisie-gietmethoden vóór alles de invloed van de dikte der 
cementlaag in het geding te brengen. De beoordeling van de zuiverheid 
van de pasvorm mag slechts geschieden na de bevestiging met cement van de 
gietstukken in de stalen model-caviteit. 	 Van Daalen — Utrecht 
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