
EXCERPTA ODONTOLOGICA 

Correspondentie deze:rubriek betreffende te richten aan: 
Dr. J. B. V i s s e r, Koningsstraat 15, Hilversum 

Sectie I Basiswetenschappen 

486. M. SuzuK1, T. SAKAI. The foramina on the lingual surface of the 
mandible in the Japanse. Med. J. Shinshu Univ. 2 : I, 1957. 

Niet het minst als gevolg van recente onderzoekingen van odonto-
logische zijde is de kennis van die kleine foramina van de maxilla en 
de mandibula, wier beschrijving men vergeefs in anatomieboeken resp. 
atlassen zal zoeken, in de latere jaren in niet geringe mate verrijkt. 

De auteurs geven nu in hun publikatie een volledig overzicht van de 
orale foramina der mandibula. Vóór alles vragen zij de aandacht voor 
die foramina, welke zich ter hoogte van de spina mentalis bevinden 
en die als foramen supraspinosum resp. infraspinosum en interspinosum 
kunnen worden onderscheiden. 

De verhoudingscijfers, waarin zij de frequentie dezer drie foramina 
vastleggen, wijzen uit, dat hun aanleg geenszins constant is: zo vonden 
zij bijvoorbeeld het foramen intraspinosum in niet meer dan 26,05% 
hunner gevallen. 

Daarnaast vestigen zij de aandacht op het oraal van de onderincisivi 
— echter op aanzienlijk hoger niveau gelegen — mediaal en lateraal 
foramen interalveolare. 

Tenslotte beschrijven zij dan nog het door S h i l l e r en Wis well 
in 1954 waargenomen orale foramen, hetwelk zich ongeveer ter hoogte 
van de voorste premolaris bevindt: diens situs is echter vrijwel basaal. 

Het percentage, waarin zij dit laatste, nog naamloze foramen in 
hun materiaal aantroffen, bedroeg 76,47: bilateraal was het in 46,22% 
aanwezig, unilateraal in 30,25%. 

De Jonge – Bosch en Duin 

487. H. PANTKE. Untersuchungen ober Retziusstreifen und Perikymatiën. 
Stoma Io : 32, 1957. 

In de ogen van E u s t a c h i u s (1562) was de menselijke tand-
kroon „wit en glanzend, door de natuur wonderbaarlijk kunstig gepo-
lijst". Maar reeds in 1687 ontdekte Van Leeuwenhoek dat 
het glazuuroppervlak niet volkomen glad is, doch een aantal „krings-
gewijze rimpels" vertoont, waaruit hij afleidde dat „yder van de selve 
die spatie is, die de tand in een dag of ook een maand buyten het tand-
vlees is gestoten" (zie ook O i d t man n, Tijdschrift Tandheelkunde 
55 : 55o, 1948). Pas 150 jaar later gaf R e t z i u s (1837) een uitvoerige 
beschrijving van dit reliëf, zonder het nochtans in oorzakelijk verband 
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te brengen met de door hem ontdekte en naar hem genoemde lijnen 
in het glazuur. Hierop hebben later C z er m a k (1850) en vooral 
Pr eis w e r k (1895) de aandacht gevestigd. Laatstgenoemde auteur, 
die de verhevenheden in het glazuur „perikymaties" (kyma = golf) 
noemde, meende dat de lijnen van Re t z i u s aan de aanwezigheid 
van deze perikymaties gebonden zijn, m.a.w. hij achtte de perikymaties 
— ontstaan door laagsgewijze afzetting van het glazuur — primair, 
terwijl daarentegen b.v. Wolf  de R et z i u sstrepen als primair 
beschouwt: de perikymaties zouden daarvan slechts de perifere uiting 
betekenen. 

Over het algemeen beschouwt men de R et z i u sstrepen als het 
gevolg van een ritmische stoornis in de verkalking (P e r n k o f, 
Meyer). Volgens Wolf, Meyer, Heuser, Orban, Scott, 
S y m o n s e.a. corresponderen zij in het bijzonder met de groeven 
tussen de perikymaties. Dit blijkt uit glazuurcoupes, waarin men de 
lijnen van R e t z i u s ziet uitmonden in deze verdiepingen van het 
glazuuroppervlak, die door de verhevenheden gescheiden zijn. 

Het onweerlegbare bewijs voor deze relatie is volgens schr. echter 
alleen met behulp van de replica-techniek (zie ook P a n t k e, Tijd-
schrift Tandheelkunde 63 : 269, 1956 en 64 : 409, 1957) te leveren. 
Voor zijn desbetreffende onderzoekingen gebruikte hij de door S co t t 
en W y c k o f f aanbevolen oplossing van collodium-amylacetaat. 

Van een overlangs beslepen blijvende hoektand werd alleen het 
slijpvlak met verdund zoutzuur behandeld. Daarna werd tegelijkertijd 
een replica-afdruk van het geëtste slijpvlak en het onbehandelde tand-
oppervlak vervaardigd; deze werd tussen object- en dekglas platgedrukt, 
zodat de beide gebieden in één beeldvlak konden worden bestudeerd. 
Aldus zag de auteur de in het geëtste slijpvlak zichtbaar gemaakte 
R et z i u sstrepen (ene beeldhelft) uitmonden in de groeven tussen de 
perikymaties van het normale tandoppervlak (andere beeldhelft). In-
tussen bleken alleen de R et z i u slijnen van gelijke breedte en op 
onderling gelijke afstand met de genoemde groeven te corresponderen. 
Daartussen liggen nl. nog andere, onregelmatige lijnen, die A s p e r 
(1916) toeschrijft aan werkelijke stoornissen in voeding en ontwikkeling 
van het jeugdig organisme. 

Het is voorts nog steeds een punt van discussie of de lijnen van 
R et z i us en de perikymaties ook bij melkelementen worden aan-
getroffen. Volgens Kronfeld, Von Ebner, Rebel e.a. ont-
breken zij in het melkgebit; Or ban vond ze alleen in het cervicale 
kroondeel. 

Met behulp van zijn replica-techniek kon de auteur de Retziu s-
strepen en de perikymaties zowel in pre- als in postnataal gevormd gla-
zuur van melkelementen aantonen, al was het beeld ook minder dui-
delijk. Schr. vond dat de R e t z i u slijnen hier veel steiler verliepen 
dan in het glazuur van blijvende elementen, vooral in het cervicale 
gebied. Dit brengt hij in verband met de afwijkende richting van de 
prisma's. 

Visser – Hilversum 
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488. R. NAU,Joxs. Histotopochemische Untersuchungen liber den Einfluff 
fluorhaltiger Lósungen auf den Stoffwechsel der Gingiva. Stoma to : 41, 
1957. 

Bij de lokale applicatie met fluoriden is bevochtiging van de gingiva 
met deze vloeistof uiteraard haast niet te vermijden. Daar nu de fluor-
ionen een niet onaanzienlijke invloed op de stofwisseling van dit 
weefsel kunnen uitoefenen, leek het schr. van belang na te gaan, in 
hoeverre de lokale applicatie aantoonbare veranderingen teweegbrengt 
in de biochemische processen die zich in het tandvlees afspelen. Hij 
maakte daartoe gebruik van de histotopochemie, een methode die 
het mogelijk maakt, chemische reacties in weefselcoupés vast te stellen 
(cf. Sectie I, No. 480, sept. 1957). 

In het bijzonder onderzocht hij de invloed van alkalische en zure 
fosfatasen op het tandvlees vóór en na de applicatie. Daarbij bleek 
dat de activiteit van de alkalische fosfatase slechts ten dele, en die van 
de zure fosfatase in het geheel niet geremd werd. 

Schr. concludeert dat aan de werking van de fluoroplossingen op de 
gingiva geen bijzondere betekenis kan worden toegekend, en dat het 
door sommigen geëiste aanleggen van cofferdam een overbodige maat-
regel is, tenminste wanneer met de gebruikelijke toepassing van watten-
rollen het inslikken van fluoriden kan worden voorkomen. Bovendien 
zijn zonder cofferdam de tandhalzen beter toegankelijk voor de fluor-
iden, hetgeen wellicht de beschermende invloed ten goede komt. 

Visser – Hilversum 

Sectie II Wetenschappelijk Cariësonderzoek 

536. W. BUTTNER, H. D. CREMER, W. HARTUNG. Erniihrungsfaktoren 
bei Zahn- und Knochenbildung. VI. Kariesreduktion bei der Ratte durch 
Zusatz von Trockenhefe (Torula utilis). Dtsch. Z. Z. 12 : 541, 1957. 

Aangezien het mogelijk is bij laboratoriumratten door middel van 
een bijzonder dieet molaarcariës op te wekken, kan men omgekeerd 
ook nagaan welke toevoegsels aan het dieet een cariësremmende werking 
teweeg brengen. 

De auteurs bereikten een aanzienlijke cariësreductie (47%-88%), 
wanneer zij bij ratten aan bepaalde cariogene diëten (volgens Shaw  
of Cr e m e r- R o z e i k) 5%—x o% van een gistsoort (Torula 
utilis) toevoegden. Zij vonden dat ook de anorganische bestanddelen 
van deze gist een cariësremmende werking bezaten. 

Visser – Hilversum 

537. E. HALS, T. MóRCH, P. TORRELL. Effect of topically applied agents 
on enamel. II. Influence of storage on the stability of fluoride solutions. 
Acta Odont. Scand. 15 : 115, 1957. 

Uit desbetreffend onderzoek bleek dat de samenstelling van fluoride-
oplossingen door bewaren veranderingen ondergaan. Deze verande-
ringen treden op in glazen flessen (ook wanneer zij met paraffine zijn 
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bekleed) zowel als in flessen van polyethyleen. In laatstgenoemde bleek 
de stabiliteit van de oplossingen nog het minst te worden aangetast. 

Visser – Hilversum 

538. K. F. HOFFMANN. Die Zahnkariesforschung im rg. Jahrhundert. 
(Ein °berblick liber die Zahnkariestheorien). Dtsch. Z. Z. 12 : 569, 
1957• 

Een kort overzicht van een aantal cariëstheorieën die in de 19e 
eeuw opgeld deden en die tenslotte door de chemisch-parasitaire 
theorie van Miller  werden verdrongen (zie ook J. J. B a c k e r 
Dirk s: Opstellen over het cariësvraagstuk, Tijdschrift Tandheel- 
kunde 1987/1938). 	 Visser – Hilversum 

539. A. MEIANDER. Kurzer Bericht liber den Versuch der Fluoridierung des 
Trinkwassers in .Norrkoping, Schweden. Odont. Revy 8 : 57, 1957. 

In de Zweedse stad Norrkoping (± 85.000 inwoners), waar reeds 
sinds 1914 schooltandheelkunde bestaat, is men in 1952 overgegaan 
tot fluoridering van drinkwater. Doordat de stad twee leidingsystemen 
bezit is zij, wat de watervoorziening betreft, in twee geheel gescheiden 
gebieden verdeeld. Aangezien slechts één der leidingen gefluorideerd 
wordt en de grens tussen beide gebieden een tamelijk grillig verloop 
heeft, kan het voorkomen, dat een kind b.v. thuis gefluorideerd drink-
water krijgt en op school niet. Het spreekt vanzelf dat hierdoor het 
aantal personen, dat voor vergelijkend onderzoek in aanmerking komt, 
gereduceerd wordt. 

Het gebruikte fluorzout is kiezelfluornatrium (Na,SiF6); de techniek 
van de fluoridering wordt aan de hand van enkele afbeeldingen be-
schreven. 

Een vergelijkend onderzoek, in 1955 en 1956 verricht bij jeugdige 
personen uit verschillende leeftijdsklassen (8-11 en 15-18 jaar), 
bracht schr. tot de overtuiging dat ook in deze korte tijd: 3 resp. 4 jaar 
na het begin der fluoridering, reeds duidelijk heilzame invloeden zijn 
aan te tonen (cariësreductie van 3o% tot 5o%), althans voorzover het 
jonge elementen betreft. 	 Visser – Hilversum 

540. C. GYSEL. Fluor et Stomatologie. Essai d'une introduction encyclopédique 
à l'étude des rapports du fluor avec la science et la médecine dentaires. 
Revue Belge de Stomatologie. 54 : 5, 1957. 

In een bijna 240 pagina's beslaand geschrift, dat als eerste aflevering 
van de jaargang 1957 van het Belgisch Tijdschrift voor Tandheelkunde 
verscheen, geeft de auteur een overzicht van diverse fluorproblemen. 
Daarbij is hij uitgegaan van de overweging dat de thans zo in het mid-
delpunt staande fluorprofylaxe niet het enige aspect is dat de belang-
stelling van de tandheelkundige wereld verdient. Daarom heeft schr. 
zijn studie breed opgezet en ook aandacht besteed aan het belang van 
fluor voor algemene biologie en geneeskunde. De bespreking van deze 
onderwerpen vult de beide eerste hoofdstukken van het symposion. De 
hoofdstukken 3 tot en met 7 zijn gewijd aan de betekenis van fluor 
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voor de biochemie van het gebit, bepaalde gebitsaandoeningen, cariës-
resistentie en -profylaxe en de therapie van diverse aandoeningen, o.a. 
ook gevoelige tandhalzen en parodontopathieën. Elk hoofdstuk is weer 
in afzonderlijke paragrafen verdeeld. 

De auteur legt er in zijn voorwoord de nadruk op dat hij geen enkele 
aanspraak maakt op oorspronkelijkheid en volledigheid. Het betreft 
hier zuiver compilatieve arbeid, ten dienste van hen, die niet in de 
materie thuis zijn en zich over de genoemde vraagstukken wensten te 
oriënteren. In verband daarmee is ook een uitgebreide literatuurlijst 
toegevoegd. 	 Visser — Hilversum 

Sectie lII Conserverende Tandheelkunde 

487. A. NORMAN CRAr1Ir1, S. L. CRANIN. Endodontic treatment of the 
mandibular first molar. Or. Surg. M. P. 10 : 21o, 1957. 

Vele malen is de aandacht gevestigd op de grote waarde van de 
eerste ondermolaar voor het gebit. In strijd daarmee is de ervaring 
dat dit element zo vaak al op jeugdige leeftijd verloren is gegaan. Dat 
zulk een prematuur verlies het kauwapparaat ernstig kan schaden, 
o.a. door kanteling van de achterliggende kiezen, behoeft geen betoog. 

Doel van dit artikel is dan ook het streven naar het behoud van M1  
inf. zoveel mogelijk aan te moedigen, ook al is de prognose door be-
staande ontstekingsverschijnselen dubieus. De auteurs beschrijven vier 
gevallen van jeugdige patiënten (resp. II, 12, 14 en 18 jaar) bij wie 
een eerste ondermolaar ernstige peri-apicale (zelfs interradiculaire) 
afwijkingen vertoonde; door zorgvuldige kanaalbehandeling konden de 
elementen toch op verantwoorde wijze behouden worden. Schrijvers 
leggen daarbij de nadruk op de waarde van een goede mechanische 
reiniging; deze achten zij van meer belang dan de toepassing van een 
bepaald medicament. Zij gebruikten in alle gevallen formocresol- 
preparaten. 	 Visser — Hilversum 

488. F. LANGENDORF. zuur Kapitel Wurzelbehandlung. Z. Welt Ref. 
58 : 362, 1957. 

De auteur doet verslag van zijn ervaringen met een nieuw preparaat 
voor kanaalbehandeling, genaamd Ergodentin. Over de chemische 
samenstelling ervan worden geen bijzonderheden vermeld, doch het 
zou behalve een antibacteriële ook een sedatieve werking bezitten en 
tevens door de weefsels goed worden verdragen. Het middel kan zowel 
in vloeibare als in pasta-vorm worden aangewend. De auteur had 
vooral gunstige ervaringen bij melkelementen. 	Visser — Hilversum 

Sectie IV Prothetische Tandheelkunde 

268. J. S. LANDA. A scientific approach to the study of the temporomandibular 
joint and its relation to occlusal disharmonies. J. Prosth. D. 7 : 170, 

1957. 
L a n d a behoort tot die auteurs wier publikaties altijd het lezen 

waard zijn, ook al behoeft men het niet steeds met hem eens te wezen. 
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Ook dit artikel kan de belangstellende lezer van harte worden aan-
bevolen, temeer daar het zich niet voor een beknopt referaat leent. 
Daarom moge hier worden volstaan met het noemen van enige con-
clusies. 

i. De gebruikelijke röntgenfoto's bij open en gesloten mond zijn voor 
de diagnose van kaakgewrichtssyndromen waardeloos, uitgezonderd 
bij fracturen van de processus condyloideus en bij ankylose; 

2. De voorste articulatie-component (de occlusie) en de achterste (het 
gewricht) staan in zulk een nauw verband met elkaar, dat occlusale 
stoornissen zich dikwijls in de functie van het gewricht manifesteren; 

3. De kauwspieren vervullen in de functies van het kauwmechanisme 
een dominante rol, daarom dienen in een goed functionerend kauw-
orgaan de kauwspieren, de occlusie der elementen en het gewricht 
in harmonie samen te gaan; 

4. Het geheel of gedeeltelijk opheffen van de free-way space bij beet-
verhogingen veroorzaakt spanning in de kauwmusculatuur, in de 
parodontale weefsels en in het kaakgewricht. Dit geeft aanleiding tot 
circulatiestoornissen, tengevolge waarvan weefsels met de minste 
weerstand pathologische veranderingen kunnen ondergaan. 

Verder dient nog te worden vermeld de mening van de auteur, dat 
bepaling van de verticale dimensie niet uitsluitend aan de hand van de 
rustpositie dient te geschieden, doch dat drie andere werkwijzen daarbij 
evenzeer in aanmerking komen: 

i. onderzoek van het mechanische prestatievermogen gedurende het 
kauwen. Dit kan geschieden door met de basiswallen en de opge-
stelde prothese in harde was desbetreffende proeven te nemen; 

2. het doen uitvoeren van spraakoefeningen bij verschillende beethoog-
ten; 

3. beoordeling van de esthetische waarde der prothese bij verschillende 
graden van mondopening. 	 Derksen – Utrecht 

269. B. G. SCHALLHORN. A study of the arbitrary center and the kinematic 
center of rotation for face-bow mountings. J. Prosth. D. 7 : 162, 1957. 

Schrijver, die met deze publikatie de eerste prijs won in de „Prosthetic 
Essay Contest for Senior Dental Students", uitgeschreven door de 
„American Denture Society", geeft hierin zijn oordeel over de waarde 
van de „arbitrary" (middenwaarde)-face-bow ten opzichte van de 
„kinematische". 

Bij 7o proefpersonen werd de scharnieras met behulp van de kine-
matische face-bow bepaald, vervolgens werd nagegaan hoever het 
gevonden rotatiecentrum van het met behulp van de middenwaarde-
methode (I 3 mm vanaf de tragus op de lijn laterale ooghoek — midden 
tragus) vastgestelde punt was gelegen. Hierbij bleek dat in 95% der 
gevallen het „kinematische" centrum binnen een straal van 5 mm 
van het „arbitrary"-centrum werd gevonden. 
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Terugvallend op A r s t a d en anderen, die een fout van 5 mm niet 
van belang achten, concludeert de auteur, dat het vinden van de juiste 
scharnieras van minder belang is dan het bepalen van een juiste verti- 
cale dimensie en centrische relatie. 	 Derksen - Utrecht 

27o. K. EICHNER. Funktionelle Relationsbestimmung , fiir die individuelle 
Kalottenartikulation nach F e h r. Z. Welt Ref. 58  : 239, 1957. 

Sedert F e h r in 194.7 de voordelen van het gebruik ener bolvormige 
calotte voor de opstelling van elementen in de totale prothese naar voren 
had gebracht, hebben andere auteurs-prothetisten enige bedenkingen 
geuit, terwijl G y s i de methode zelfs onbruikbaar achtte. Volgens hem 
zou nl. de onderkaak, alleen al door het gebruik van vlakke molaren 
en het ontbreken van een habituele ruststand, in verloop van 2 tot g 
jaren wel 2-6 mm naar voren schuiven. Toen ook R e h m zich bij 
deze zienswijze aansloot, leek de kwestie — in aanmerking genomen 
ook de grote reputatie van genoemde opponenten — van de baan. 

Een tegenbewijs was natuurlijk niet zo gemakkelijk aan te voeren, 
totdat M u n k, op instigatie van F e h r, bij een na-controle van 18 
patiënten, met behulp van een nauwkeurig rontgenonderzoek, bewees, 
dat in geen enkel geval zulk een progene verschuiving kon worden ge-
constateerd. 

In het Tandheelkundig Instituut te Berlijn heeft men met F e h r ' s 
methode gedurende acht jaren ervaringen opgedaan, die allengs heb-
ben geleid tot een voor alle gevallen bruikbare werkwijze. Men paste 
hier een calotte toe met een straal van 11,5 cm, die in de praktijk als 
gemiddelde waarde voor alle gevallen goed voldeed. De gang van zaken 
is als volgt: 

i. vervaardiging der gipsmodellen: 
2. het maken van de beetplaten met vlakke waswallen; 
3. beetbepaling bij de patiënt, onder aantekening van middel-, hoek-

tand-, lip- en lachlijn; 
4. de beide waswallen worden met een boven een spiritusvlammetje 

verwarmde calotte vóórgevormd : bol voor de boven- en hol voor de 
onderbeetplaat; 

5. controle in de mond van de beetplaten in occlusie bij zijdelingse en 
voorwaartse bewegingen van de onderkaak: wanneer alles klopt, 
dan dienen de waswallen steeds in een vlak contact met elkaar te 
blijven, zo niet, dan herstelt men elke afwijking door wegschrapen, 
resp. toevoegen van een laagje was. Het fenomeen van C h r i s t e n-
s e n is dan opgeheven; 

6. een goede controle van het vereiste vlakvormige contact wordt ver-
gemakkelijkt door de voorgevormde onder- en bovenwaswal te be-
leggen met een laagje zilverpapier; 

7. men fixeert de relatie tussen beide beetplaten in centrale occlusie 
door het indrukken van U-vormige nietjes in de beide waswallen, 
en vooral niet door vastsmelting, hetgeen de vorm van het kauw-
vlak immers weer zou vernietigen; 
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8. de modellen worden vastgegipst in een occludator met een steun-
stift in het front; 

g. opstelling van de onderelementen, liefst met platte kauwvlakken, 
die geheel tegen de bovenwaswal dienen aan te liggen; 

1o. opstelling van de bovenelementen tegen de reeds aanwezige onder-
elementen; 

11. de fronttanden behoeven niet in kopbeet te worden geplaatst: een 
kleine overbeet is geoorloofd: 

12. na het passen bij de patiënt kan de totale prothese op de gebruike-
lijke wijze worden afgewerkt. 

Schr. is van oordeel dat, wanneer aan het bovenstaande stipt de hand 
wordt gehouden, geen articulatiefouten kunnen optreden en dat de 
voorspelling van G y s i aangaande de voorwaartse verschuiving van 
de onderkaak elke grond mist. 	 Van Daalen — Utrecht 

271. J. OSBORNE, N. BRJLLS, G. A. LAMMIE. Partial dentures. Int. D. J. 
7 : 26, 1957. 

Bij het bestuderen van de vraagstukken betreffende de partiële pro-
these is het van essentieel belang, het gehele kauwapparaat als een 
fysiologische eenheid te beschouwen. In dit rapport, uitgebracht naar 
aanleiding van het F.D.I.-congres, sept. 1957, worden de vorderingen 
over de laatste vijf jaren vermeld; de auteurs bestudeerden daartoe de 
Angelsaksische, Duitse en Scandinavische literatuur. Eerst bespreken 
zij de publikaties, die betrekking hebben op de fysiologische aspecten, 
daarna geven zij een overzicht van de klinische toepassingen. In beide 
delen wordt aandacht besteed aan: 1. musculatuur, 2. occlusie, 3. kaak-
gewricht en 4. parodontale weefsels. 

Fysiologische aspecten 

1. Voor ontwerp en constructie van een partiële prothese is het van 
grote waarde dat men een goed inzicht heeft in de werking der 
spieren. Een belangrijke stap voorwaarts in het onderzoek hierom-
trent is de toepassing der elektromyografie. Van deze methode heb-
ben dan ook diverse onderzoekers gebruik gemaakt (cf. Sectie I, 
No. 351, 1954, Nos 411, 416, okt. 1955; No. 464, jan. 1957, Sectie V, 
No. 248, jan. 1957). Men kan er de activiteit van afzonderlijke spier-
groepen mee weergeven, alsook de variaties in de spierfunctie bij 
verschillende occlusievormen en interocclusale afstanden. Voorts 
heeft men myogrammen benut voor de diagnose van afwijkingen 
in de occlusie. 

2. Vast staat dat bij volwassenen de occlusie in de loop der jaren ver-
andert door verlies, resp. migratie en afslijting der elementen. In 
aanmerking genomen het feit dat de spieractiviteit tot op zekere 
hoogte afhankelijk is van de occlusie, is het duidelijk dat genoemde 
veranderingen van invloed zijn op de spierwerking en dus op 
het bewegingspatroon van de onderkaak (cf. Be y r o n Sectie I, 
No. 417, okt. 1955) 

737 



Excerpta Odontologica 

3. Tot nu toe heerst nog geen eenheid van opvatting ten aanzien van 
het mechanisme der gewrichtsfunctie. Sommige auteurs menen dat 
bij volwassenen in het bijzonder de aard der onderkaaksbewegingen 
van invloed is op de vorm van het gewricht en dat de betrokken 
spieren te beschouwen zijn als een soort veiligheidsmechanisme, 
waardoor een te grote belasting van het gewricht wordt voorkomen. 

4. Wat de steunweefsels betreft is men het er over eens, dat belasting 
in axiale richting minder nadelig is dan die in horizontale richting en 
dat partiële protheses — zo enigszins mogelijk — door het restgebit 
dienen te worden gesteund. Over de mogelijkheden tot herstel van 
het parodontium duurt de discussie nog voort. Reit an (1953) 
meent dat van de fibroblasten ter plaatse een reorganiserende kracht 
uitgaat. Hij kent aan deze cellen een dubbele rol toe: zij kunnen func-
tioneren als osteoclasten wanneer het periodontium aan druk wordt 
blootgesteld, omgekeerd functioneren zij in geval van trek als osteo-
blasten. Bovendien kunnen de bloedvaten in het periodontium zich 
in hoge mate aanpassen aan verhoogde functionele eisen, door ver-
wijding en toeneming van het aantal. Deze gunstige reacties treden 
echter alleen op wanneer de belasting binnen fysiologische grenzen 
blijft en intermitterend is. Van de horizontale krachten zijn vooral 
de laterale gevaarlijk voor premolaren en molaren omdat de getroffen 
elementen dan geen steun van de naburen ontvangen, zoals het 
geval is bij sagittaal werkende krachten. Dit geldt natuurlijk in het 
bijzonder voor gevallen met scherpe interdigitatie (hoge knobbels). 
Destructieve veranderingen in de steunweefsels worden behalve door 
traumatische occlusie en/of articulatie bevorderd door ondoelmatig 
geconstrueerde partiële protheses. 

Klinische aspecten 

1. Gedurende de kauwfunctie worden de door de spieren uitgeoefende 
krachten via de occlusie overgebracht op het periodontium, het 
onderliggende bot en in laatste instantie wellicht op het kaakgewricht. 
Deze krachten lopen zozeer uiteen, dat een vorm van restauratie, die 
voor de ene patiënt goed zou voldoen, voor een ander ontoereikend 
of zelfs schadelijk zou wezen, ook al zouden overigens de klinische 
omstandigheden en de weerstand der weefsels gelijk zijn. Hieruit 
volgt dat de prakticus eigenlijk zou moeten beschikken over een 
betrouwbare en snelle methode om voor iedere patiënt de spierkracht 
te meten. Helaas is zulk een methode nog niet bekend, zodat de 
prakticus zich dient te behelpen met bereikbare klinische gegevens : 
algemene indruk van de gesteldheid der spieren, afslijpingsfacetten 
van de overgebleven elementen, aantal natuurlijke elementen dat 
straks als antagonisten van de prothese zal functioneren, ervaringen 
met vroegere protheses etc. 

2. Vóór de vervaardiging van de prothese is het noodzakelijk, een even-
wicht in de occlusie te verwezenlijken, door middel van inslijpen, 
conserverende maatregelen en desnoods extractie. Van groot belang 
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is voorts, bij de constructie der prothese te zorgen voor een evenwicht 
in occlusie en articulatie. Dit dient ook op lange termijn te worden 
gehandhaafd, eventueel door rebasing en/of opnieuw inslijpen. 

3. Stoornissen in de occlusie kunnen artrose van het kaakgewricht ver-
oorzaken. In zulke gevallen kan herstel vaak worden bereikt door 
inslijpen, al dan niet aangevuld door prothetische voorziening. Wan-
neer men tot beetverhoging denkt over te gaan dan dient men er zich 
rekenschap van te geven dat dit niet mag gaan ten koste van de 
normale interocclusale ruimte (freeway-space). Vooral bij oudere 
patiënten moet men voorzichtig zijn met vergroting der verticale 
dimensie, omdat zij zich, zowel fysiek als psychisch, dikwijls moeilijk 
aanpassen. 
Artrose van het kaakgewricht kan ook het gevolg zijn van het verlies 
der achterste molaren: in deze gevallen bestaat de therapie in de 
vervaardiging van een partiële prothese, die de steun in dit gebied 
herstelt. 

4. Wanneer het mogelijk is, een geheel dentaal gedragen prothese te 
construeren, dan kan de constructie ook zo geschieden dat de paro-
dontale weefsels niet worden beschadigd. Het grootste probleem 
vormt altijd nog de vrij-eindigende prothese. Meningsverschil be-
staat ten aanzien van de waarde van „stressbreakers". Terwijl 
B i a g g i, St e i g e r, Simpson en anderen het gebruik hier-
van aanbevelen, zijn auteurs als S p r en g, A c k e r m a n n, 
Reichenbach, Van Thiel, en Krogh-Poulsen 
van mening dat in normale gevallen de samendrukbaarheid van de 
mucosa die van het periodontium evenaart, zodat er geen reden is 
om stressbreakers aan te brengen. Dit verschil van opvatting is voor 
een groot deel toe te schrijven aan het ontbreken van gegevens met 
betrekking tot de klinische resultaten van verschillende prothesetypen 
over een lange periode van functie. Verschillende auteurs geven de 
voorkeur aan een starre prothese, waarin verende ankers de rol van 
stressbreaker vervullen (cf. Arno 1 d, Tijdschrift Tandheelkunde 
63 : 6, 1956). Een indrukwekkende literatuurlijst besluit dit artikel. 

Visser — Hilversum 

Sectie V Orthodontie 

271. K. BINDER. Uber den ?usammenhang zwischen Kieferasymmetrien und 
Hdndigkeit. Fortschr. Kieferorthop. 17 : 103, 1956. 

Aan de hand van 562 modellen gaat schr. na  of er verband bestaat 
tussen rechts- resp. linkshandigheid en kaakasymmetrieën in transversale 
zin. Dit onderzoek, waarin alleen de bovenkaken werden gemeten, ge-
schiedde naar aanleiding van de publikaties van S t a 11 a r d, die 
meent dat gebitsanomalieën asymmetrisch optreden, waarbij voorna-
melijk de rechterzijde wordt gedeformeerd. Dit in tegenstelling tot de 
opvatting van K or k h a u s, volgens wie juist de linker kaakhelft 
in de meeste gevallen sterker gedeformeerd is. Dit verklaart K o r k-
h a u s als volgt: 
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De rechter gezichtshelft is gewoonlijk relatief overontwikkeld; zij 
wordt geinnerveerd door de belangrijkste hersenhelft, d.i. de linker. Is 
het andersom, dan heeft men te doen met een linkshandig individu; 
dit is een aanduiding dat hier de rechter hersenhelft de belangrijkste is. 
Bij de rechtshandige mensen (d.i. ongeveer 96%) zal evenwel de rechter 
aangezichtszijde ten opzichte van de linker over het algemeen uitge-
sprokener, manlijker en in mimiek levendiger zijn. 

De auteur nu vond een asymmetrie in 72,5% der gevallen, waarvan 
in 89,5% de linker tandboog in transversale zin gecomprimeerd was, 
en aangezien het aantal rechtshandige individuen ook veel groter is dan 
het aantal linkshandige, lag het voor de hand, één en ander met elkaar 
in verband te brengen. Doch toen 168 kinderen uit de groep van 562 
op rechts- en linkshandigheid werden onderzocht, bleek van een corre-
latie met kaakasymmetrieën niets. 

Het transversale symmetrievergelijk liet zien dat in 65% der gevallen 
de boventandboog links kleiner was dan rechts. Tevens bleek uit dit 
onderzoek dat ook bij de linkshandige patiënten de linker boventand-
boog ten opzichte van de rechter zwakker was ontwikkeld. 

Klaassen — Utrecht 

272. J. HA'm , H. HERRMANN. Folgezustande nach Progenieoperationen. 
Dtsch. Z. M. K. 25 : 447, 1957. 

De auteurs onderzochten de postoperatieve toestand van progenie-
operaties (met progenie wordt hier mandibulaire protrusie bedoeld; 
pseudoprogenie en dwangprogenie kunnen evenwel ook langs operatieve 
weg verholpen worden). 

Het aantal onderzochte gevallen van echte progenie bedroeg 9, 
terwijl voorts nog 20 gevallen van „progenie-operatie" gecontroleerd 
werden. 

Er werd één geval van recidief der occlusie gevonden, 4 gevallen 
toonden recidief van de open beet, doch zonder wederoptreden van 
progenie. Volgens schr. moet men rekenen met 40% recidief in de vorm 
van open beet, welke overigens meestal te wijten is aan de nabehande-
ling. Dikwijls blijkt de fixatie onvoldoende te zijn; het is noodzakelijk, 
geruime tijd een hoofd-kinkap te dragen, bij voorkeur profylactisch, 
gedurende een half jaar des nachts. 

Paresthesieën van de N. mandibularis traden in 6o% der gevallen 
op, deze waren echter van tijdelijke aard; een permanente beschadiging 
kwam niet voor. Storingen in de N. facialis werden in het geheel niet 
gevonden, wel echter laesies der N. auriculo-temporalis. 

Van den Bergh— Hilversum 

273. H. SCHMELZ. Uber die Bedeutung traumatisch geschcidigter Zahnkeime 
fur den kieferorthopddischen Behandlungsplan. Z. Welt Ref. 58 : 327, 
1957. 

De omvang van traumatische beschadigingen aan doorgebroken 
elementen is over het algemeen gemakkelijk vast te stellen. Heel wat 
moeilijker is het zich een oordeel te vormen over de gevolgen van 

740 



Excerpta Odontologica 

traumatische invloeden op tandkiemen, omdat deze zich bijna steeds 
pas na verloop van lange tijd kenbaar maken. Meestal geschiedt de in-
werking van zulke traumata niet direct via de processul alveolaris op 
de kiemen, doch veeleer via de melkelementen, die dan worden ge-
luxeerd of in de kaak worden gedrongen. 

De gevolgen van het trauma zijn afhankelijk van het ontwikkelings-
stadium van het getroffen element, zomede van de kracht en de rich-
ting van het inwerkende geweld. Was de kiem ten tijde van het trauma 
nog weinig ontwikkeld, dan is het mogelijk dat zij geheel te gronde 
gaat; in latere stadia kan het trauma aanleiding geven tot vertraging in 
de groei van de wortel, degeneratie van de pulpa, wortelverkromming, 
etc. Dikwijls breken zulke elementen in een verkeerde richting door. 

Bij gebitten, waarin kiembeschadiging heeft plaatsgevonden, is dus 
orthodontische behandeling meestal niet te ontgaan, hetzij ter sluiting 
van het door kiemvernietiging ontstane hiaat, hetzij ter regulatie van 
het abnormaal doorgebroken element. Het is in verband hiermee van 
groot belang, dat de diagnose van kiembeschadiging in een vroeg 
stadium wordt gesteld, waarbij een nauwkeurige anamnese en röntgen-
foto's waardevolle hulpmiddelen zijn. 

Twee gevallen worden beschreven. 	 Visser — Hilversum 

Sectie VI Pathologie 

321. W. BIEDERMAN. The incidence and etiology of tooth ankylosis. Am. J. 
Orthod. 42 : 921, 1956.   

Het materiaal voor dit onderzoek omvatte 119 patiënten, met 221 
elementen die ankylose vertoonden. De conclusies uit dit onderzoek 
luiden als volgt: 

I. Ankylose komt in de onderkaak tweemaal zo frequent voor als in de 
bovenkaak; het zijn voornamelijk melkmolaren die deze afwijking 
vertonen: in het blijvende gebit is zij veel zeldzamer (8,1% van het 
totale materiaal) ; 

2. mechanische traumata zijn waarschijnlijk niet de oorzaak van anky-
lose; 

3. mogelijk is een lokale stofwisselingsstoornis voor de etiologie van 
invloed. 	 Zetsma — Utrecht 

322. I. PASTINSZKY, B. BERÉNYL. Die Pathologie und Differentialdiagnostik 
der Makrocheilie. Dtsch. Z. M. K. 25 : 436, 1957. 

De auteur beschrijft de verschillende oorzaken en verschijningsvormen 
van macrocheilie. Hij maakt hierbij onderscheid tussen twee hoofd-
groepen: de acute macrocheilie (traumatisch, allergisch, infectieus en 
dentogeen) en de chronische (congenitale en verworven vormen). Bij 
de verworven vorm worden voorts nog o.a. posttraumatische, hor-
monale, neoplastische, chronisch infectieuze en leukemische oorzaken 
onderscheiden. 
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I. Acute macrocheilie 

r. Onder de traumatische oorzaken worden genoemd: mechanische in-
sulten (o.a. stoten, lipbijten en -zuigen); thermische oorzaken (ver-
branden en bevriezen) ; chemische oorzaken (lippenstift, mondwater, 
tandpasta) : tenslotte de bestraling door de zon of door röntgen-
stralen: beide leiden tot oedemateuze macrocheilie. 

2. Allergische macrocheilie ziet men optreden bij urticaria als 
Q u i n c k e' s oedeem, soms na een insektebeet, of door serum-
injecties, bepaalde voedingsstoffen en endogene allergenen. 

3. De acuut-infectieuze macrocheilie kan verschillende oorzaken heb-
ben: 
a. streptococceninfectie, bekend als erysipelas labii: het proces reci-

diveert dikwijls en veroorzaakt hierdoor toeneming van het volume 
der lip en chronische macrocheilie; 

b. macrocheilia staphylogenes: na furunkel of karbonkel; 
c. macrocheilia anthracosa: na anthrax-infectie; 
d. macrocheilia syphilitica: als begeleiding van een primair affect 

of van het exantheem (tweede stadium) ; 
e. macrocheilia diphtheritica; 
f. macrocheilia trichophytica: een schimmelinfectie via snor of baard; 
g. macrocheilia virosa: begeleidend verschijnsel van herpes simplex 

labialis, resp. herpes zoster of stomatocheilitis epizootica; 
h. macrocheilia leishmaniosa: indien de porte d'entrée der infectie 

de lip is; na de-incubatietijd ontstaat een zweer met een infiltraat; 
i. macrocheilia trichinosa: oedeem in de fase der spierontsteking. 

II. Chronische macrocheilie 
I. Macrocheilia congenitalis. De opvallende zwelling der lippen kan 

een erfelijke familietrek zijn. Ook mondademhaling en adenoïde 
vegetaties kunnen een gezwollen bovenlip veroorzaken. Omgekeerd 
kan progenie leiden tot een vergrote onderlip (Habsburgers!). Ook 
macrocheilia angiomatosa hoort onder deze categorie thuis. 

2. Macrocheilia acquisita. Bij deze groep worden onderscheiden: 
a. hormonale macrocheilie, b.v. bij insufficiëntie der schildklier na 

thyreoidectomie, voorts bij acromegalie en tijdens de tweede helft 
der zwangerschap (macrocheilia gravidarum) ; 

b. neoplastische macrocheilie: bij lipcarcinoom, door obstructie der 
lymfvaten; 

c. chronische infectieuze macrocheilie, r. na erysipelas; 2. na lupus; 
3. na het ontstaan van luetische gummata der lippen; 4. macro-
cheilia rhinoscleromatosa: na deze neusinfectie overgaand op de 
lip; 5. macrocheilia filariosa: een tropische elefantiasis der lip; 

d. leukaemische macrocheilie: soms in de- bovenlip optredend; 
e. macrocheilie door andere oorzaken: i. cystica; 2. m. granuloma-

tosa Miescher; 3. m. glandularis; 4. m. hypertrophica, etc. 
Het artikel bevat een fraai systematisch overzicht der verschillende 

vormen, zonder dat daarbij nieuwe gezichtspunten naar voren worden 
gebracht. 	 Van den Bergh — Hilversum 
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323. G. ELMERING. Ober das maligne Melanom und sein Auftreten im Mund-
Kiefer-Bereich. Dtsch. Z. M. K. 25 : 457, 1957. 

Het maligne melanoom als afwijking in de mondholte is uiterst zeld-
zaam. A x h a u s e n beschouwt het als een woekering der chromatoforen 
(kleurstof bevattende cellen). 

Nadat de auteur het beeld van de tumor uitgebreid heeft toegelicht, 
bespreekt hij een patiënte, een 38-jarige vrouw. Bij deze patiënte was al 
eerder een oog verwijderd, dat door een melanoom was aangetast. 
Ongeveer drie jaar daarna ontstonden klachten in de mandibula. 
Kaakresectie, exstirpatie der regionale lymfklieren, radiumbestraling en 
behandeling met het hormoon testoviron mochten niet baten: een jaar 
later overleed de patiënte. Sectie wees uit dat zich metastasen o.a. in 
lever en beenderstelsel hadden gevormd. 	Van den Bergh — Hilversum 

324. E. SONNABEND. Zur Follikularzysten-Genese. Dtsch. Z. M. K. 25 : 
389, 1957. 

De twee gangbare theorieën omtrent de genese der folliculaire kysten 
zijn die der ontwikkelingsstoornis (B r o c a, Ma git o t) en die van 
de infectieuze oorsprong (Lartschneider, Bloch-Jórgen-
s e n) ; andere auteurs hechten weer waarde aan de theorie der trauma-
tische genese. W a s s m u n d acht het mogelijk dat behalve infectie 
door een melktandwortel, ook marginaal penetrerende of hematogene 
infectie de oorzaak van deze kysten kan zijn. Wel is het bekend dat de 
folliculaire kyste pas tot ontwikkeling komt nadat de kiem zich van de 
tandlijst heeft losgemaakt. 

De auteur bespreekt verschillende gevallen uit de literatuur en geeft 
hier zijn visie op. Ook beschrijft hij een geval uit eigen waarneming. 
De kyste had zich enige maanden na een trauma gevormd; zij zou langs 
hematogene weg zijn geïnfecteerd. Hoewel dit geval geillustreerd wordt 
door diverse coupes en een uitgebreide toelichting, doet de beschreven 
genese weinig overtuigend aan. 	 Van den Bergh — Hilversum 

325. B. C. P. JANSEN. Voeding en kanker. Voeding 18 : 509, 1957. 

Het is bekend dat allerlei nutriënten een grote invloed hebben op de 
stofwisselingsprocessen in het organisme. Zo zijn in water oplosbare 
vitamines bestanddelen van enzymen, evenals ettelijke anorganische 
(sporen-) elementen. Verder weet men dat de stofwisseling van kanker-
cellen afwijkt van die der normale  lichaamscellen. Tientallen jaren 
geleden heeft men b.v. reeds gevonden dat in gezwelweefsel de glycolyse 
in relatief veel belangrijker mate zou voorkomen dan in normaal 
weefsel, waar de oxydatie overheerst. 

Het is dus begrijpelijk dat veel onderzoekers getracht hebben, het 
ontstaan of verloop van kankergezwellen te beïnvloeden door de voe-
ding, speciaal in de laatste jaren, na de ontdekking van het overweldi-
gende aantal nutriënten, en van de belangrijke functie, die vele ervan 
als bestanddelen van katalysatoren in de weefselstofwisseling vervullen. 
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De oogst aan positieve gegevens is nog niet zeer groot en het is voors-
hands onmogelijk aan te geven hoe een mens zijn dieet moet samenstellen 
om zo weinig mogelijk kans op kanker te hebben. Toch zijn enkele 
duidelijke uitkomsten verkregen: zowel uit dierproeven als uit statis-
tische onderzoekingen bij de mens heeft men aanwijzingen gekregen 
dat een al te overvloedige voeding en een daardoor veroorzaakt hoog 
lichaamsgewicht in dit opzicht ongunstig is. Sommige auteurs overwegen 
zelfs de mogelijkheid van sterke ondervoeding gedurende enige tijd bij 
patiënten, bij wie alle zichtbare gezwelweefsel is weggenomen, maar bij 
wie men vreest voor achtergebleven, niet ontdekte metastasen. Voorts 
is wel gebleken dat het nuttigen van hoogverhitte vetten zoveel mogelijk 
dient te worden vermeden. 

Ook hier is van belang de zorg voor een goed gebalanceerd dieet : 
geen tekort aan, doch ook geen overmaat van verschillende nutriënten. 

Visser — Hilversum 

Sectie VII Mondheelkunde en chirurgie 

535. J. WEISKOPF. ArtikulationsstSrungen und Kiefergelenkerkrankungen. 
Dtsch. Z. M. K. 25 : 297, 1957. 

De omstandigheid, dat gebit, kauwvlakkenreliëf, kaak, musculatuur 
en gewricht niet langer als op zichzelf staande delen doch als func-
tionele eenheid wordt beschouwd, heeft bijgedragen tot een beter 
begrip van de oorzaken der kaakgewrichtsaandoeningen. De vraag 
waarom het bij de ene mens wèl en bij de andere onder schijnbaar gelijke 
omstandigheden niet tot afwijkingen komt, kan volgens P o m m er 
en A x h a us en als volgt worden beantwoord: een gewrichtsaan-
doening komt steeds dan tot stand wanneer er een wanverhouding 
tussen de functionele belasting en de weerstandskracht van de betrok-
ken weefsels bestaat. Van een zodanige wanverhouding is reeds sprake 
wanneer een overigens normale functie een te grote belasting betekent 
voor het verzwakte kraakbeen, waarvan de weerstand b.v. door hoge 
leeftijd is verminderd. Anderzijds kan het normale kraakbeen- en 
discusweefsel door dysfunctie worden overbelast. Uit deze voorbeelden 
kan de verscheidenheid van pathologische veranderingen in dit gebied 
reeds enigermate worden verklaard. 

Van de factoren die gewrichtsaandoeningen te voorschijn kunnen 
roepen, noemt schr. als voornaamste : 
i. stoornissen in de articulatie. Het is S t e i n h a r d t' s grote ver- 

dienste, de samenhang tussen beet- en gewrichtstype histologisch te 
hebben aangetoond. Volgens S c h r a der zijn de sterk „over-
grijpende" beettypen in dit opzicht reeds als anomalieën te be-
schouwen, omdat zij de voorwaartse en zijwaartse bewegingen te 
sterk beperken. Een compensatiecurve, die het evenwicht zou kunnen 
herstellen, is veelal niet aanwezig. Verdere articulatiestoornissen 
worden gevormd door glijhindernissen, anomalieën in de stand en 
extractiehiaten; 

2. veranderingen in de spiertonus; 
3. traumata; 
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4. ontstekingsprocessen, hetzij door directe infectie, hetzij voortgeleid; 
5. gezwelvorming aan gewricht en jukboog; 

Uit de verscheidenheid van etiologische factoren laat zich afleiden 
dat de indeling van de kaakgewrichtsaandoeningen niet zo eenvoudig is. 
Schr. volgt de indeling van A x h a us e n, die drie hoofdgroepen 
onderscheidt: 
A. acute vormen van artritis (o.a. pyogene en reumatische artritis); 
B. chronische vormen van artritis; 
C. artrosis deformans (chondrale en ossale vorm). 

Van de acute artritiden is in het bijzonder de pyogene vorm van 
betekenis. De symptomen zijn: drukpijnlijkheid, trismus, zwelling en 
koorts. Vooral aan de mogelijke gevolgen dient aandacht te worden 
geschonken. In lichte gevallen komt het tot beschadiging van het kraak-
been en secundair vaak tot artrosis deformans. Zwaardere gevallen 
kunnen leiden tot ankylose, bij kinderen tot onderontwikkeling aan de 
getroffen zijde en dientengevolge tot asymmetrie van het aangezicht. 

De meest voorkomende gewrichtsaandoening is de onder C. genoemde 
artrosis deformans. De symptomen: gewrichtsknappen, uitstralende pijn 
en gestoorde beweging worden aan de hand van enkele gevallen en 
afbeeldingen uitvoerig besproken. 

De diagnose wordt gesteld op een zorgvuldige anamnese, klinische 
verschijnselen en röntgenfoto's bij open en gesloten mond in verschil-
lende richtingen (instel methoden volgens Par m a, S c h u 11 e r, 
Clementschitsch en Wassmund). Eventueel kan men 
zich bedienen van moderne hulpmiddelen, als tomografie (cf. Sectie IX, 
No. io8, okt. 1957), kymografie, contrastmiddelen, etc. 

De therapie is afhankelijk van de diagnostische bevindingen. Schr. 
noemt de volgende mogelijkheden: 
1. eliminering van de dysfunctie, vooral van dwangmatige bewegingen, 

die de patiënten dikwijls uitvoeren; 
2. orthopedisch-prothetische maatregelen (sluiting van hiaten, opheffing 

van glijhindernissen) opdat het gewricht zoveel mogelijk wordt ge-
spaard; 

3. fysische therapie: opwekking van hyperaemie (betere doorbloeding) 
door middel van sollux- en kortegolfbestraling; 

4. medicamenteuze behandeling (hyaluronidase, penicilline, etc.); 
5. chirurgische maatregelen, b.v. bij habituele luxatie, artrosis deformans, 

ankylose. Een strenge indicatiestelling is steeds noodzakelijk (cf. 
T j e b b es Tijdschrift Tandheelkunde 63 : 58o, juli 1956). 

Visser — Hilversum 
536. F. WIRTH. Zur konservativen und chirurgischen Therapie der Arthropa-

thien des Kiefergelenkes mit Knacken. Dtsch. Z. M. K. 26 : 21, 1957. 

De auteur bespreekt in het kort de klinische verschijnselen van 
chronische artropathieën (artrosis) met „intermediair knappen", en 
gaat vervolgens in op de therapeutische mogelijkheden (cf. Sectie VII, 
No. 535,  nov. 1957).  
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In de afgelopen jaren werden in het mondheelkundig instituut te 
Graz 58 patiënten conservatief behandeld; hiervan zag schr. er  38 
terug voor controle. De conservatieve therapie omvatte prothetisch-
orthopedische behandeling, röntgenbestraling en intra-articulaire in-
jecties met hyaluronidase; Impletol bleek niet te voldoen. 

Voorts was bij 15 patiënten in dezelfde periode de discus operatief 
verwijderd; hiervan kwamen 14 voor controle terug. 

Op grond van zijn bevindingen bij al deze gevallen concludeert schr. 
dat — hoewel de ervaringen van de 14 patiënten uit de laatste groep 
gunstig waren — aan de conservatieve therapie over het algemeen de 
voorkeur toekomt boven de radicaal-chirurgische. Laatstgenoemde 
behandeling dient z.i. alleen te worden toegepast in de zwaarste geval- 
len, waar andere middelen falen. 	 Visser – Hilversum 

537. H. OBWEGESER, H. TSCHAMER. Bericht liber unsere Erfahrung bei der 
Behandlung von nicht frischen tiefen Mund-Kieferhóhlenverbindungen 
nach Zahnextraktionen. Dtsch. Z. M. K. 26 : 4, 1957. 

Het kan ook de meest ervaren prakticus overkomen dat bij extractie 
in de bovenmolaarstreek de sinus maxillaris wordt geopend. In sommige 
gevallen is dit, op grond van de anatomische verhoudingen, zelfs niet 
te ontgaan. 

Over de gedragslijn die bij deze complicatie dient te worden gevolgd, 
zijn niet alle auteurs het eens: T r a u n er en L o o s b.v. achten het 
raadzaam, de extractiewond door hechting te sluiten, B ei 1 har z 
daarentegen komt op grond van zijn onderzoekingen tot de slotsom 
dat in verreweg de meeste gevallen spontane genezing tot stand komt 
en dat men dus na het vaststellen van de perforatie kan volstaan met 
goede wondverzorging. Dit is tegenwoordig ook wel de gangbare op-
vatting. 

Anders wordt het echter wanneer na enkele weken de fistel nog niet 
dicht is; in die gevallen kan men er zeker van zijn dat spontane genezing 
ook verder zal uitblijven en dat infectie van de kaakholte optreedt. Hier 
is behandeling dus noodzakelijk. 

Deze behandeling is in hoge mate afhankelijk van de bevindingen, 
welke berusten op de uitkomsten van rinoscopie, röntgenonderzoek, 
eventueel met contrastmiddelen (cf. Sectie VI, Nos 296, 297, juli 1957) 
en vooral van spoelingen. Schr. verrichten deze laatste niet via de 
fistelopening of de fossa canina, doch via de onderste neusgang (volgens 
M i d d el d or p f). De beste therapie achten zij chirurgische sluiting 
van de perforatie na voorafgaande conservatieve behandeling (spoe-
lingen, eventueel met toevoeging van antibiotica). Radicale operatie 
van de kaakholte passen zij alleen toe, wanneer na conservatieve be-
handeling de spoelvloeistof niet helder blijkt. 

In de jaren 194.8-1954. behandelden schr. aan het mondheelkundig 
instituut te Graz 105 gevallen van zulke verouderde perforaties volgens 
bovenstaande principes. Zij waren in de gelegenheid 81 hiervan (77%) 
naderhand te controleren. De gevallen werden naar gelang van de 
behandeling in groepen verdeeld en de bevindingen vergeleken. Het 
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artikel bevat een verslag van de uitkomsten van dit onderzoek, waarbij 
schr. tevens bijzonderheden vermelden met betrekking tot de operatie-
techniek. Zij komen tot de slotsom dat in de meeste gevallen de sinusitis 
geneest, wanneer na conservatieve behandeling de fistel gesloten wordt 
(dus zonder radicale operatie van de sinus), zelfs wanneer tengevolge 
van de ontsteking het slijmvlies, b.v. door vorming van poliepen, sterk 
veranderd is. 

Schr. vermelden nog dat in het door hen onderzochte materiaal de 
sinus in verreweg de meeste gevallen door extractie van Ml  en M2  was 
geopend. Daarop volgde P2  en tenslotte M3  (cf. Sectie VII, Nos 458, 
459, juli 1956). 	 Visser — Hilversum 

538. H. GRASSER. Vergleichende Temperaturmessungen bei entziindlichen 
Prozessen in der Mundhdhle mit und ohne Antibiotikagaben. Dtsch. 
Z. M. K. 26 : 16, 1957. 

Schr. betoogt dat ook in de mondheelkunde antibiotica dikwijls 
zonder noodzaak worden toegepast. Hij wil deze in het algemeen reser-
veren voor ontstekingsprocessen die het leven bedreigen. Het tempera-
tuursverloop kan hierbij tot op zekere hoogte als leidraad dienen. Hoe-
wel men, vanwege het individuele verschil in reactie, altijd rekening 
moet houden met andere klinische verschijnselen, heeft men in de koorts-
curve toch een zekere maatstaf voor het bepalen van de ernst der in-
fectie, de indicatie tot het toedienen van antibiotica en de therapeutische 
waarde daarvan. De daling van de temperatuur bevestigt dat de therapie 
heeft aangeslagen, omgekeerd vindt men in het uitblijven van de daling 
aanwijzingen omtrent het falen van het middel, resp. de aanwezigheid 
van resistente bacteriestammen. 

Het artikel bevat een verslag van een vergelijkend onderzoek met 
behulp van een speciaal registratie-apparaat naar het temperatuurs-
verloop bij twee groepen van patiënten met ontstekingsprocessen in de 
mondholte, die al dan niet met antibiotica werden behandeld. De eerste 
groep omvatte patiënten met minder ernstige infecties : abcessen, die 
hun oorsprong vonden in het gebit. Deze abcessen werden in alle ge-
vallen geopend, ongeacht dus of al dan niet antibiotica werden toege-
diend. Schr. vond geen opvallend verschil in het verloop van de tem-
peratuur en het genezingsproces. Al verliep het geheel bij de patiënten 
die antibiotica hadden gekregen, iets vlugger, tèch ziet schr. bij deze 
afgekapselde abcessen geen noodzaak tot de toediening ervan. 

Bij de tweede groep was sprake van ernstige ontstekingen, zoals fleg-
mones, grote geïnfecteerde kysten, etc. Hier was de koorts doorgaans 
hoger, de algemene toestand slechter en de gunstige invloed van anti-
biotica duidelijker, al konden ook hier andere chirurgische maatregelen 
niet worden gemist. 	 Visser — Hilversum 

539. H. SCHULE. Die Sauerstoffversorgung wdhrend der intravendsen Barbi-
turatnarkose. Dtsch. Z. M. K. 25 : 369, 1957. 

Met behulp van een doorlopende foto-elektrische meting van het 
bloedzuurstofgehalte (K r a m e r, M a t t h e s, Gros s) volgens de 
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reflectiemethode, met de cycloopapparatuur van Br i n k m a n, 
Z ij 1 s t r a en Koopman s, werd de zuurstofverzadiging van het 
bloed gedurende de barbituraatnarcose nagegaan. Tevens werd langs 
deze weg de invloed van premedicatie en zuurstofinsuffiatie onderzocht. 

Als grootste gevaar van de narcose wordt nl. de hypoxie (zuurstof-
gebrek in het weefsel) genoemd. Bij het proefdier verandert na 20-30 
sec. hypoxie reeds het elektro-encefalogram, terwijl na 3-5 minuten 
irreversibele schade is opgetreden. Ook de hartspier is door haar grote 
zuurstofverbruik zeer gevoelig voor hypoxie; deze veroorzaakt dan ook 
beschadiging van het myocard, dilatatie, zomede storing der prikkel-
geleiding. Voorts zijn de bloedsomloop en de lever gevoelig voor zuur-
stofgebrek: de gevolgen kunnen zijn collaps resp. vettige degeneratie. 
Bij uitgebreide narcose nu spreekt het vanzelf dat zuurstof wordt toe-
gediend; bij de korte narcose is dit echter vaak niet het geval: daarom 
is schr.'s onderzoek hierop speciaal gericht. 

Uit klinische experimenten bleek dat zowel bij toepassing van Evipan, 
Thiogenal, Inactin, Baytinal en Cito-Eunarcon een verlaging van het 
zuurstofgehalte van het bloed optrad. Schr. acht het dus te ontraden, 
de intraveneuze barbituraatnarcose te verlengen zonder zuurstofin-
suffiatie. Onderzoek naar de langzame injectie van Evipan (r cc per 
minuut) en de „single injection technique" toonde aan, dat de vervlak-
king der ademhaling afhangt van de injectiesnelheid. De snelle methode 
is in verband hiermee te ontraden. 

Ook de premedicatie is volgens schr.'s onderzoekingen in hoge mate 
van invloed op het bloedzuurstofgehalte. Bij gebruik van morfine-
atropine daalt dit sterk. Morfine werkt bovendien depressief op het 
ademcentrum. De gunstigste resultaten werden verkregen met de com-
binatie Dolantin-Atosil-Atropine of met Megaphen. 

De conclusie van de auteur luidt tenslotte dat bij iedere barbituraat-
narcose zuurstof dient te worden geïnsuffieerd. 

Van den Bergh – Hilversum 

Sectie VIII Parodontologie 

253. V. LIND. Underselkningar over sambandet mellan vissa tandstiillnings-
resp. ocklusionsvariationer och fdrekomsten av gingivitis och karies. I. Gin-
givitis. Odont. Revy 8 : 22, 1957. 

Van dit in de Zweedse taal geschreven artikel wordt hier de Engelse 
samenvatting weergegeven. De auteur onderzocht 138 kinderen van 
13-14 jaar om na te gaan of er een correlatie bestaat tussen gedrongen 
stand, resp. diepe beet enerzijds, en gingivitis anderzijds. 

De toestand van de gingiva in boven- en onderfront werd als volgt 
onderscheiden: o = geen gingivitis; I = lichte gingivitis; II = uit-
gesproken gingivitis. De gedrongen (resp. gespreide) stand van de 
fronttanden werd uitgedrukt in het verschil tussen de lengte van de 
frontboog en de som van de mesio-distale afmetingen der afzonderlijke 
fronttanden. 
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Hoewel in dit materiaal een significante correlatie tussen gedrongen 
stand en gingivitis werd gevonden, meent schr. toch dat men in eerst-
genoemd verschijnsel niet een etiologische factor van overwegend be-
lang moet zien voor het ontstaan van de tandvleesontsteking. 

Uit het onderzoek bleek dat gedrongen stand over het algemeen meer 
in het onderfront, gingivitis daarentegen meer in het bovenfront voor-
kwam; voorts was de gedrongen stand bij jongens en meisjes ongeveer 
even frequent, doch de jongens hadden meer gingivitis. 

Tussen diepe beet en gingivitis werd geen correlatie gevonden. 
Visser — Hilversum 

254.. M. H. FLASCHENTREHER. „ Vaduril", eine Organtherapie der tdglichen 
Praxis. Z. Welt Ref. 58  : 371, 1957. 

Vaduril is een orgaanpreparaat dat wordt bereid uit het kaak-
weefsel van jonge kalveren, en dat ten doel heeft bouwstoffen te leveren 
voor het menselijke tand-kaakstelsel. Het kan in waterige oplossing in 
de omslagplooi worden gespoten, maar ook in tabletvorm worden toe-
gediend. Het is geenszins een nieuw middel. Schr. gebruikt het sinds 
een twintigtal jaren bij verschillende afwijkingen, ter ondersteuning 
van andere behandelingsmethoden, b.v. ter bestrijding van gingivitis 
marginalis en andere parodontale aandoeningen, voorts bij indirecte 
pulpa-overkapping en vitale amputatie en als cariësprofylacticum. 
Vooral bij jeugdige personen zou het middel goed voldoen. 

Visser — Hilversum 

Sectie IX Radiographie 

109. V. K. ILG. Untersuchungen ober die Röntgen-Strahlenbelastung. Dtsch. 
Z. Z. 12 : 733, 1957. 

Een uitgebreid gemotiveerd antwoord wordt gegeven op de volgende 
vragen: 

1. Is het tandheelkundige röntgenapparaat voldoende afgeschermd tegen 
de zijwaarts van de stralenbundel optredende straling? 
Antwoord: ja. 

2. Hoe sterk is de strooistraling? 
Antwoord: ongeveer 5o% van de nutsstralensterkte, het betreft hier 
echter zachtere stralen. 

3. Hoe groot mag de belasting door strooistraling zijn, zonder dat de 
tandarts en zijn assistente, en eventueel hun nakomelingen er schade 
van ondervinden? 
Antwoord: op twee meter van de buis, loodrecht op de stralingsrich-
ting, mag de tandarts zich 185 seconden per uur bevinden. 

4. Welke röntgendosis wordt een patiënt toegediend bij het maken van 
een gebitsstatus van to foto's? 
Antwoord: Bij één status per half jaar ontvangt de patiënt 0,012% 
van de totaal toelaatbare dosis. 
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5. Hoe groot is de röntgendosis die de tandarts of zijn assistente ontvangt 
als dagelijks io röntgenopnamen worden gemaakt? 
Antwoord: Op twee meter afstand van de buis, loodrecht op de 
stralingsrichting ontvangt de tandarts bij een werkweek van zeven 
dagen o,315% van de wekelijks toelaatbare dosis. 

Roorda — Groningen 

iio. H. GUNTHER. Uber Gefahren und Schilden durch Rántgenstrahlen in 
der zahni rztlichen RSntgendiagnostik und die Bedeutung von Sicherungs-
majlnahmen. Dtsch. Z. Z. 12 : 913, 1957. 

Schrijver behandelt enkele voorbeelden van röntgenbeschadiging, 
die ook tegenwoordig nog worden aangetroffen, voornamelijk aan de 
handen van artsen en tandartsen. 

Alle lokale en algemene schade door röntgenstralen kan evenwel 
onder de tegenwoordige omstandigheden vermeden worden. 

Een verminderde toepassing van röntgenstralen op grond van be-
perking der indicatiestelling is niet te verwachten. Wel echter kan ver-
mindering van de gevreesde schade aan erfelijke factoren worden be-
reikt door verfijning van de techniek. 

De auteur vermeldt richtlijnen voor een veilig gebruik van röntgen-
apparaten, zowel ten dienste van de practicus als van de patiënt. 

Roorda — Groningen 

Sectie X Materia Technica 

338. R. W. PHILLIPS. Recherches sur les amalgames dentaires et leur appli-
cation pratique. J. Can. D. Ass. 23 : 315, 1957. 

Juist in de laatste jaren heeft het amalgaamonderzoek een hoge 
vlucht genomen en de resultaten ervan hebben waardevolle aan-
wijzingen kunnen geven voor de verbetering van dit vulmateriaal, zo-
mede voor de wijze van verwerking. Voortgezet onderzoek heeft de 
klinische bruikbaarheid van het amalgaam sterk verhoogd. Een recente 
statistiek van H e a l y en P h i l l i p s betreffende ruim 1500 on-
bevredigende vullingen wees uit dat 56% der mislukkingen te wijten 
waren aan een slechte caviteitspreparatie en nog 40% aan een verkeerde 
verwerking van het amalgaam. 

Schr. houdt zich in dit artikel speciaal bezig met deze laatste cate-
gorie. In de samenstelling van het amalgaam werd niets gewijzigd, 
doch wèl maakt men het vijlsel tegenwoordig fijner: het amalgaam wordt 
er, zonder overmaat aan kwik, plastischer door, het geeft betere rand-
aansluiting en gladdere vullingen; de hoogglans blijft langer behouden 
en de corrosiebestendigheid wordt groter. 

Het kwikgehalte is van het grootste belang voor de hardheid, de 
corrosiebestendigheid en de mechanische eigenschappen van het amal-
gaam; het dient de 5o% niet te overschrijden. Er kan niet genoeg ge- 
wezen worden op de wenselijkheid van een goede dosering van het kwik, 
liefst met een automaat. Het merk amalgaam komt er nog maar weinig 
op aan, hoofdzaak is een goede, liefst machinale menging, voorts een 
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doeltreffende condensatie, die veel overtollig kwik kan verwijderen, 
onverschillig of dit laatste nu met behulp van een apparaat dan wel 
met handkracht geschiedt. 

Slecht gemengd amalgaam is niet plastisch, de condensatie wordt 
onwillekeurig onvoldoende, de vulling wordt zwak en breekt gemak-
kelijk, terwijl zij vlugger corrodeert. Mechanische menging geeft een 
beter, constanter en homogener amalgaam. Verwerking van reeds hard 
wordend amalgaam dient te worden vermeden. 

Zowel zink-arme als zink-vrije vijlsels voldoen goed, mits geen ver-
menging met speeksel kan optreden. 

Behalve een nauwgezette condensatie is ook de zorg voor een goede 
randaansluiting van groot belang, vooral hieraan hapert het nogal eens. 

Goede resultaten in de tandheelkundige praktijk zijn in hoge mate 
afhankelijk van het in acht nemen van het bovenstaande. 

Van Daalen — Utrecht 

339. H. HEHEING. Die Oberfliichen-Rauhigkeit eines Palliaggusses. Dtsch. 
Z. M. K. 26 : 117, 1957. 

In een belangwekkend artikel worden proeven beschreven met ver-
schillende goede inbedmassa's en een drietal inbedmethoden. De op-
pervlaktegladheid der hiermee vervaardigde gietstukken werd onder-
ling vergeleken door van deze oppervlakken grafisch een I oo-voudige- en 
van de hoogteverschillen een 1.000-voudige vergroting te maken. Het 
artikel bevat een uitvoerige beschrijving van de gevolgde werkwijze, 
benevens van de toegepaste meetinstrumenten en de opstelling der andere 
apparaten, die b.v. bij de vacuum-inbedmethode werden gebezigd. 
Hiervoor moge dus naar de oorspronkelijke tekst worden verwezen. 

De vier onderzochte inbedmassa's leverden nagenoeg dezelfde resul-
taten op, mogelijk omdat de korrelgrootte en fijnheid weinig uiteen-
liepen. De expansie kwam dus niet ter sprake, daar slechts gelet werd 
op de gladheid van het oppervlak: één der factoren ter bevordering 
van een goede pasvorm. 

In de uitkomsten der drie inbeddingsmethoden was in dit opzicht 
een groot verschil waar te nemen: de hygroscopische methode volgens 
S c h e u verleende de gietstukken een betrekkelijk ruw oppervlak, de 
vacuum-inbedding daarentegen gaf fraaie gladde vlakken, de dubbele 
inbedmethode leverde bijna even goede resultaten op. 

De hoogteverschillen in het oppervlak behoeven niet meer dan 0,004 
0,005 mm te bedragen; bij de hygroscopische inbeddingsmethode 

werden waarden van o,oio tot 0,015 mm gemeten. De betekenis van 
deze cijfers komt goed tot haar recht, wanneer daarnaast vermeld wordt 
dat de kleinst zichtbare spleet 0,050 mm breed is en dat de minimale 
dikte van een cementlaag 0,020 mm bedraagt. 	Van Daalen — Utrecht 

340. E. W. SKINNER, F. DEGNI. Hygroscopic expansion of dental investments. 
J. Am. D. Ass. 54 : 603, 1957. 

Sedert S c h e u de hygroscopische expansie toepaste bij de inbed-
ding van wasmodellen, heeft H o 11 e n b a c k deze methode enigszins 
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verbeterd. Later is gebleken dat de grootte der hygroscopische expansie 
eigenlijk nooit zuiver is gemeten, daar de uitkomsten in hoge mate af-
hankelijk zijn van de aard en de inrichting der meetapparaten en van 
de wijze waarop men erin slaagt, het vrij expanderen van de inbedmassa 
te verzekeren, dus met een minimum aan wrijving tussen de inbedmassa 
en het vat of bakje waarin men haar laat verharden. Binnen een natte 
asbestlaag blijkt de hygroscopische expansie inderdaad de grootste 
waarde te bereiken. 

Bij vergelijkende proeven, verricht door de bekende Amerikaanse 
firma Ransom & Randolph Cy bleek tevens, dat het percentage van 
alpha-CaSO4. z  H2O („hydrocal") in de inbedmassa zeer belangrijk 
is. Hoe minder deze daarvan bevat, hoe groter de hygroscopische ex-
pansie blijkt te zijn, wanneer de inbedmassa binnen een natte asbest-
ring verhardt. Voorts is de hygroscopische expansie groter bij onderdom-
peling van de inbedmassa in water van 37° C., eveneens binnen een 
natte asbestring; verlaging van de watertemperatuur veroorzaakt een 
geringere hygroscopische expansie. 	 Van Daalen — Utrecht 

341. J. L. HARTLEY, D. C. HUDSON, W. T. SWEENEY, G. DICKSON. 
Methods for evaluation of rotating diamond-abrasive dental instruments. 
J. Am. D. Ass. 54 : 637, 1957. 

Een carborundum- of amaryl-slijpschijf blijft steeds scherp, omdat 
bij slijtage en uitbreken van materiaalkristallen steeds nieuwe en scherpe 
kristallen met het te beslijpen voorwerp in contact kunnen komen. Bij 
diamantinstrumenten is de gang van zaken echter geheel anders : 
breken diamantsplinters uit de schijf, dan vermindert de slijpwerking 
aanzienlijk, omdat geen nieuwe diamantsplinters hun functie kunnen 
overnemen. Dit is vooral aan de randen van het slijpinstrument spoedig 
te constateren. Alles hangt er dus van af, hoe stevig de splinters in de 
grondmassa verankerd zijn. Dit kan voor de in de handel zijnde fabri-
katen sterk wisselen; zulks bleek uit praktisch onderzoek, waarbij 
diamantschijfjes van verschillende herkomst bij 3.00o, 5.000, Io.000 
en 15.00o toeren op glasstaven en glazuur werden gedrukt, alles machi-
naal, en gedurende telkens 5 seconden op elke plek. Vooral het beslijpen 
van glas stelde vanwege de grote hardheid hoge eisen aan de diamant-
schijfjes. 

De onderzoekers hadden de beschikking over een geraffineerd inge-
richt toestel, waarmee het mogelijk was, elke diamantschijf geheel auto-
matisch telkens 3 maal 5 seconden met 400 gr. belasting op één plek van 
de Pyrexstaaf te drukken, waarna de schijf op de staaf een eindje op-
schoof, zodat zij op een nieuwe plek kon worden aangezet, etc. 

Aan de opeenvolgende plekken van de staaf kon duidelijk de geleidelijk 
afnemende slijpwerking zichtbaar worden gemaakt. Voor veel fabrika-
ten ging deze vermindering snel in haar werk, andere fabrikaten hielden 
zich daarentegen opmerkelijk lang goed. 

Bij alle merken vermeerderde het effect met het toerental van de 
schijven: op glazuur gebruikt bleef het slijpeffect uiteraard langer be-
houden. 
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Gezien de resultaten van hun onderzoek pleiten de auteurs voor uit-
breiding der aan de diamantinstrumenten te stellen kwaliteitseisen, 
vooral met betrekking tot het houvast van de diamantsplinters in de 
grondmassa. Immers de waarde van dit soort instrumenten staat of valt 
met een hechte inbedding in de grondmassa: in de praktijk blijkt 
hieraan nog te vaak veel te ontbreken. 	 Van Daalen — Utrecht 
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