
KUNNEN TANDPASTA'S VOOR „PASTA-ETENDE" 
KLEUTERS GEVAARLIJK ZIJN? 

DOOR PROF. DR. L. A. VAN DER WOERD 

„Men moet eisen dat tandpasta's de tand en het tandvlees in mechanische 
en in chemische zin niet beschadigen" zegt EICHNER en hiertoe beperkt hij 
zijn eisen, zoals in het algemeen de tandarts doet. Soms wordt aan de ei- 
sen toegevoegd : ze mogen geen antibiotica bevatten want deze kunnen 
de patiënt sensibiliseren (allergisch maken) en de bacteriën ongevoelig 
maken voor dat antibioticum. Ook sterk werkzame geneesmiddelen zijn 
ongewenst omdat men met de pasta's zo zorgeloos, zo onvoorzichtig om- 
gaat (H. A. ZANDER). 

Over het algemeen heerst bij het publiek de mening dat tandpasta's on- 
gevaarlijk zijn. Aan enige drogisten vroeg ik : „Zou een kleuter ziek wor- 
den als hij een tube tandpasta op at?" Men dacht dat dit ongevaarlijk was: 
„Wat krijt met aetherische olie, wat zeep en wat glycerine, dat doet niet 
veel schade." De verkoopsters in warenhuizen kennen de prijs van het 
artikel en daarmee is hun kennis uitgeput; enige over dit onderwerp ge- 
vraagde ouders „wisten van niets". Enige tandartsen twijfelden omdat ze 
geen voorbeeld van een fataal geval kenden. 

Ook uit de literatuur zijn mij hierover geen gevallen bekend. MEYLER 
citeert twee publicaties over vergiftiging met tandpoeder, maar als men 
de originele publicaties naleest, blijkt hier een vergissing in het spel te zijn, 
het gaat niet om tanden-poets-poeder „toothpowder", maar om „teeth- 
ingpowder" het „tanddoorbreken vergemakkelijkende poeder". Vroeger 
zou men hebben gezegd : een kleuter die tandpasta eet doet iets gevaar- 
ljks want er waren pasta's in omloop die de kleuter zouden kunnen do- 
den. Zo'n rondkruipende hummel die weleens op pepermunt wordt ge- 
tracteerd en nu in een ogenblik van onbewaakt zijn een tube tandpasta te 
pakken krijgt. Een deel van de pasta wordt op het gezicht gesmeerd maar 
vrij veel komt in de mond terecht en de tube wordt zo ver mogelijk leeg 
gesnoept. 

Kan dat ook tegenwoordig nog kwaad? 
Zelfmoord door volwassenen gepleegd, door het eten van KC1O3-bevat- 

tende tandpasta is bekend. Tegen het einde van de eerste wereldoorlog 
werd deze methode herhaaldelijk toegepast. At men de inhoud van twee 
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tubes van dit soort tandpasta, dan werd men ziek met acute maagklach- 
ten, kwam in het hospitaal terecht en daar werd men vaak gered. At men 
één tube op de kuch voor het ontbijt en één bij de volgende maaltijd, dan 
was de kans heel groot dat men stierf op een hospitaalbed in plaats van 
aan flarden geschoten in een modderige loopgraaf. De betreffende pasta 
is thans niet meer in de handel, maar in de laatste editie van de „PINKHOF 

EN VAN DER WIELEN" staan nog enige van deze gevaarlijke KCIO3-bevat-. 
tende pasta's genoemd en het ware te wensen dat ze uit dit werk verdwe- 
nen voordat de een of andere kleine fabrikant meent deze „medische 
tandpasta's" in de handel te kunnen brengen. 

De KC103 werkt oxyderend bij hoge temperatuur en niet bij 37° C zoals men 
vroeger aannam. Dat laatste zou nog wel kunnen in een sterk zure omgeving 
maar vermoedelijk is op geen vierkante millimeter in de mond de vereiste zuur- 
graad. Op ontstoken weefsel zou langzaam zuurstof vrij komen (NoEPPEL), maar 
de pasta blijft niet lang in de mond. Oxyderend werkt deze pasta dus niet, maar 
de tanden worden wel wit want de pasta schuurt goed, de grote massa KC103 
kan niet oplossen in de kleine hoeveelheid water en glycerine. Van de fijn ver- 
deelde stof lost een ietsje op maar door afkoelen kan een gedeelte uitkristallise- 
ren ; daarna kan weer wat oplossen, weer uitkristalliseren enz. en o.a. door de 
temperatuurwisselingen komen op den duur in de pasta kristalletjes, de pasta 
voelt dan ruw aan als men deze tussen de vingers wrijft. 

De poetser, die grote hoeveelheden pasta gebruikt, kan, door resorptie in de 
mond, ongeveer 300 mg kaliumchloraat per dag tot zich nemen. Dat is voor de- 
ze stof niet veel, vroeger gebruikte men therapeutisch tot 5 tabletten van 250 mg 
per dag, dat is meer dan 1 gram per dag. 10 gram in eens is toxisch en 15 tot 30 
gram in eens per os genomen is fataal. Kinderen en personen met zieke nieren 
zijn zeer gevoelig (STARKENSTEIN- ROST- POHL). BACHEM vindt het gebruik van 
deze tandpasta's niet erg, BURI evenmin. 

Daartegenover staat de mening dat een deel van de chronische vergiftigingen 
in de oude lucifersfabrieken moet worden toegeschreven aan de KCIO3 die 
rondstoof in kleine hoeveelheden. Ook tandpasta's worden jarenlang gebruikt 
en zouden tot chronische vergiftiging voeren. De vergiftiging verloopt bizar, 
schijnbaar hopeloze gevallen kunnen plotseling genezen en schijnbaar eenvou- 
dige gevallen kunnen plotseling een fatale wending nemen. 

Zijn er thans nog van die gevaarlijke pasta's in de handel? En hoe komt 
men dat te weten? Bij het zoeken naar een oplossing voor deze vraag ga 
ik uit van het standpunt dat men de zelfmoordpogingen van volwassenen 
buiten beschouwing moet laten want zelfmoord door middel van vergif- 
ten is niet tegen te gaan door schadelijke tandpasta's te weren. Wel moet 
men denken aan het beschermen van kleine kinderen die tandpasta's eten. 

Om te weten te komen of hierbij eventueel gevaren mogelijk zijn, heb ik 
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getracht in dierenexperimenten iets van de gevaren van dit tandpasta-eten 
te benaderen. Daartoe heb ik de volgende redenering toegepast 
A. Als proefdier neem ik de muis omdat ik geen aanwijzingen heb dat een 

andere diersoort beter zal zijn; 
B. ik neem aan dat ik van alle tandpasta's, ook in onbekende samenstel- 

lingen, de dosering voor kind en muis mag berekenen per gram ii- 
chaamsgewicht; 

C. Ik neem aan dat als een kleuter geen ernstige tijdelijke schade of zelfs 
licht blijvende schade mag ondervinden als één tube tandpasta door 
dit kind wordt leeg gegeten, het eten van twee tubes niet de kans op 
dood van de kleuter mag opleveren. 

Combineer ik deze drie punten en stel ik het lichaamsgewicht van de 
kleuter op 6 kg en een tube tandpasta op 50 ml (dus 2 tubes op 100 ml) 
dan kom ik tot de stelling : Een tandpasta is voor een pasta-etende kleu- 
ter gevaarlijk als een muis, na toediening per os van 1/60 ml tandpasta per 
gram lichaamsgewicht, de kans loopt dodelijk vergiftigd te worden. Na 
een aantal proeven op deze manier te hebben verricht, heb ik, om het re- 
kenwerk gemakkelijker te maken, de dosis verhoogd tot 1/50 ml per 
gram muis. 

Het toedienen van deze dosis dikke tandpasta is geen gemakkelijk 
werk. De bovengenoemde KC1O3-houdende pasta's waren op de in ons 
laboratorium gebruikelijke manier, niet toe te dienen. Ik moest over gaan 
tot het gebruik van stalen maagsonden met een uitwendige diameter van 
liefst 2 mm anders kan de dikke pasta er niet doorheen. De sonde, ge- 
maakt uit een injectienaald, werd met een stalen draad vastgezet op een 
tuberculinespuit (afleesbaar op 0,01 ml), de pasta is dan goed door de 
sonde te persen. 

De dikke sonde rekt de oesophagus sterk en beschadigingen komen ge- 
makkelijk voor. Bij elke gestorven muis zal men moeten nagaan of de dood 
niet veroorzaakt is, of mede veroorzaakt is, door iets dat met de techniek 
der toediening in verband staat, b.v. een scheurtje in de oesophagus waar- 
door een gedeelte der pasta in de buikholte of in de thoraxholte komt ; of: 
het komen van pasta in de luchtwegen doordat iets pasta door de oeso- 
phagus terug vloeit als men de sonde te vroeg of te snel terugtrekt. Soms 
is twijfel mogelijk, men vindt geen fout, er zijn geen verschijnselen die op 
een vergiftiging wijzen en toch is het dier dood. Is de oorzaak dan to- 
xisch? Of werd de maag te snel gerekt? Of was het dier ziek? Bestaat de 
hoeveelheid uit water, dan kunnen de dieren de dosis gemakkelijk verdra- 
gen ; ook een tweemaal zo grote dosis van 'n bepaalde tandpasta werd door 
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een aantal dieren uitstekend verdragen, de hoeveelheid op zich zelf is dus 
geen doodsoorzaak. De doodsoorzaak is in de genoemde gevallen niet 
duidelijk maar we mogen de dood niet zonder meer aan een toxische wer- 
king van de tandpasta toeschrijven. 

Om een indruk van de schadelijkheid te krijgen moet men in het alge- 
meen een proef nemen op 30 muizen, in te delen in drie groepen van 10 
dieren die niet tegelijk in de proef komen (dat dit geen overbodige maat- 
regel is toonde de eerste proef met Aronal aan). 

Vierentwintig uren voor de toediening der stof wordt het voedsel van 
de muizen weggenomen om de maag grotendeels leeg te doen zijn als de 
pasta wordt ingebracht. 

Eerst werden enige orienterende proeven genomen om na te gaan of 
een voor de mens schadelijke pasta schadelijk zou kunnen zijn voor de 
muis. 

De samenstelling der pasta was: 
kaliumchloraat 
calciumcarbonaat 
sago ex ol. cacao 
glycerine 
01. ment. pip. 
aqua dest. 

A gram 
8—A 

2 	,> 

4 
0.2 ml. 

ad 20 gram 

Een 9 % KC1O3-houdende pasta was volgens de oriënterende proef niet 
gevaarlijk, de pasta die 15 % KC103  bevatte was wel gevaarlijk (2 dode en 
9 overlevende muizen), de pasta die 30 % KC103  bevatte was uitgespro- 
ken gevaarlijk (13 overlevende en 16 dode muizen). De proef kan dus een 
graad van gevaarlijkheid aantonen maar erg gevoelig voor de gevaarlijke 
stof is de test niet. Dit hoeft niet te betekenen dat de test ook voor andere 
vergiften weinig gevoelig is. De verhoging van de dosis van 16O  tot 1/50  
ml per gram muis is hier blijkbaar niet hinderlijk. 

Een aantal proeven, die met de pasta's Prodent, Colgate, Kolynos en 
Medinos, leverden geen moeilijkheden op (voor resultaten zie tabel I). 

Moeilijker was de beoordeling van Aronal aangezien de eerste proef 
ongunstig uitviel (3 overlevenden en 6 doden) hetwelk echter niet te re- 
produceren was. Was er onbemerkt een ziekte in de kooi uitgebroken? Is 
er iets over het hoofd gezien? Of was de pasta uitgezakt en bevatte de eerst 
geteste hoeveelheid een overmaat van een produkt dat bij betere verdeling 
niet schadelijk zou zijn? Een nieuwe tube werd gekocht, geheel uitgekne- 
pen in een centrifugeerbuis en 50 minuten gecentrifugeerd bij 3000 toeren. 
Er was in de dierproef geen verschil tussen het bovenstaande en onderste 
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1/50 
1/50 
1/50 

totaal 

0 
1 
0 

1 

1/50 
1/50 
1/50 

totaal 

MEDINOS 
tube nr. 4494 

10 
11 
9 

30 

0 
2 
1 

3 

0 
0 
0 

0 
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TABEL I 

Tandpasta 
dosis 
ml/g 
muis 

over- 
levend 

met vergif- door een 
tigingsver- technische 
schijnselen 	fout 

dood 

oorzaak 
onbekend 

PRODENT 
tube 18657 
bevat Dispergon A 

9 
11 

7 

27 

0 
0 
0 

0 

3 
0 
2 

5 

1 
0 
1 

2 

             

             

             

COLGATE 
bevat Gardol 
tube nr. 9512 

tube nr. 0101 

1/50 
1/50 
1/50 
1/50 

totaal 

 

10 
6 

10 
8 

 

0 
0 
0 
0 

 

0 
5a 
0 

1+1b 

 

0 
0 
0 
0 

            

            

  

34 

  

0 

 

1+ 6 

 

0 

             

             

             

             

           

           

KOLYNOS 
zonder batch of tube- 
nummer 

1/60 
1/50 
1/50 

 

8 
7 
7 

 

0 
0 
0 

 

1 
3 
3 

  

1 
0 
0 

           

           

           

 

totaal 

 

22 

 

0 

 

7 

  

1 

           

           

           

ARONAL 
geen tubenummer 
verpakking nr. 904110 
wit bij de dop 
met sulforicinoleaat 

tube nr. 000100 
blauw bij de dop 
na centrif. bovenste 

onderste 

tube nr. 07860 
verpakking nr. 609340 
wit bij de dop 
met sulforicinoleaat 
na centrif. bovenste 

onderste 

totaal der laatste zes 
proeven 

1/50 
	

3 
	

0 
1/50 
	

9 
	

0 
1/100 
	

9 
	

0 

1/50 
	

10 
	

0 
1/50 
	

7 
	

0 

1/50 
	

9 
	

0 
1/50 
	

10 
	

0 

1/50 
	

10 
	

0 
1/50 
	

10 
	

0 

	

56 
	

0 

1 
1 
0 

0 
4 

0 
1 

1 
0 

6 

6 
1 
1 

0 
0 

1 
0 

0 
0 

1 

a : in de magen zat nog voer dat de muizen vermoedelijk op de bodem van de kooi 
hadden gevonden. 

b : een maaggedeelte in een hernia diaphragmatica (verwekt door de sonde?). 



door: le dag 3e dag 2e dag 4e dag 5e dag enz. 

TABEL III 

Proefdag waarop muizen sterven 

KC103 30 % in pasta 13 3 0 0 0 
Macleans tandpasta 1 3 7 5 0 

van der Woerd 

TABEL II. 

dood 
dosis 
ml/g 
muis 

over- 
levend 

met vergif- 
tigingsver- 
schijnselen 

door een 
technische 

fout  

oorzaak 
onbekend 

Tandpasta 

0% % 
KC103 9 % 

15% 

30 % 
30 % 
30 % 

totaal 30 % 

1/50 
1/50 
1/50 

1/50 
1/50 
1/50 

1/50 

10 
9 
9 

6 
3 
4 

13 

	

0 
	

0 

	

0 
	

1 

	

2 
	

0 

	

4 
	

0 

	

6 
	

5 

	

6 
	

1 

	

16 
	

6 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 

MACLEANS 
tube nr. 6288 

totaal 

8 
3 
2 

13 

2 
6 
8 

 

16 

 

1/50 
1/50 
1/50 

0 
1 
0 

1 

0 
0 
0 

0 

deel. Nu viel op dat de pasta uit de eerste proef kwam uit een tube die bij 
de schroefdop wit en van onder blauw was en op de tube stond -}- sulfo- 
ricinoleaat. De laatst gekochte tube was bij de dop blauw en van onder 
wit en het woord sulforicinoleaat ontbrak, op de ingesloten beschrijving 
stond echter dat door toevoeging van sulforicinoleaat Aronal actief 
werkt ...etc. Er werd weer een tube gekocht met het uiterlijk van de eerste, 
de inhoud werd weer ruim drie kwartier bij 3000 toeren gecentrifugeerd. 
Ook nu leverde de proef met het bovenste deel, evenals een met het on- 
derste deel, geen doden op. In de eerste proef zijn dus zes muizen gestor- 
ven door een onbekende oorzaak welke hoogstwaarschijnlijk niet de to- 
xiciteit van Aronal was. 

De Macleanspasta en de 30 % KC103  bevattende pasta waren zonder 
twijfel schadelijk. Beide stoffen gaven elk in drie proeven 13 overlevenden 
en 16 doden die we aan de pasta moeten toeschrijven (zie tabel II) want er 
werden toxische verschijnselen gevonden. Al vertoonden beiden een che- 
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mische reactie op een peroxyde, de twee pasta's zijn niet hetzelfde hetgeen 
o.a. blijkt uit het tijdstip van sterven der proefdieren (tabel III). 

Tijdens de proef viel ook een verschil op. De muizen die de KC1O3- 
houdende pasta kregen, zaten stil, suf, met de snuit naar beneden de po- 
ten tegen de buik gedrukt, alsof ze sliepen (of hadden ze buikpijn?). De 

normale 	 necrotische 
tubuli 
	

tubuli 

twee glomeruli T 
	

T eosinophyle massa 
met neerslag 
	

(eiwit) in de 
in de kapsel 
	

tubuli 

Microscopisch beeld van de nier van een muis gestorven door het toedienen van Mac- 
leans tandpasta in de maag. 

muizen die de Macleanspasta toegediend kregen waren traag, voelden 
koud aan en vertoonden een snelle ademhaling. 

Ook de sectie leverde verschillen op. Door KC103  werdt het maagslijm- 
vlies te rood, vaak zijn er maagbloedingen of bloedingen onder de muco- 
sa ; de pylorusstreek vertoont een rode of paars-zwarte kleur met één of 
meer ronde vlekjes met een diameter van ongeveer 2 mm, éénmaal was er 
een L-vormig ulcus, elk been was ongeveer 2 mm lang en 3/4 mm breed, 
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als een dunne plek was dit aan de buitenkant te zien. Een perforatie is niet 
waargenomen. Bij de muizen die de Macleanspasta kregen toegediend 
werden geen maag- of darmbloedingen gezien maar hier waren de le- 
vers en de nieren bleek. Van de levers was het grootste deel van het 
functionerend weefsel vernietigd (zie foto). 

De beschreven proeven tonen aan, dat er ook thans een tandpasta in de 

Microscopisch beeld van de lever van een muis gestorven door het toedienen van Mac- 
leans tandpasta door een maagsonde. Het beeld geeft een plek weer waar de lever- 
structuur nog duidelijk herkenbaar is, op andere plaatsen lopen de vlekken met ne- 
crose in elkaar over. De bloedvaten zijn sterk gevuld. Vanaf de rand naar het centrum 
toe ziet men : normale cellen, cellen met iets gezwollen kern, ballonvormige cellen met 
kleine donkere kern, dan gaat de celstructuur verloren (necrose) en treedt vacuolen- 
vorming op (bij deze vergroting niet goed te zien). 

handel is die na toedienen per os even gevaarlijk is als een tandpasta die 
lijkt op die waarmede vroeger wel zelfmoord werd gepleegd. Het doel is, 
met het vinden van één voorbeeld, bereikt, want dit toont aan dat het idee 
„tandpasta eten is niet zo erg" in het algemeen gezegd, niet juist is. 

Men kan er natuurlijk over redetwisten of de eis die ik stelde te zwaar 
was. Men kan zich ook afvragen of het zin heeft in huishoudens waar 
kleuters zijn, tandpasta's te gebruiken die een potentieel gevaar zijn als er 
vele pasta's zijn die deze ongewenste mogelijkheden niet mee brengen. 
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Men zou dan voor een goed oordeel, alle in de handel zijnde pasta's moe- 
ten onderzoeken en indelen naar gevarenkans. Op deze manier kan men 
niet komen tot een wegruimen van een misstand. Men kan ook niet 
verder komen dan de eis die thans reeds wordt gesteld : dat de pasta, die 
in zeer veel gevallen meer een schoonheidsmiddel dan een hygiëne bevor-. 
derend produkt is, niets mag bevatten dat de gezondheid mogelijkerwijs 
kan schaden. 

Men kan alleen eisen stellen waaraan een artikel bij normaal verbruik 
moet voldoen, tandpasta eten is geen normaal gebruik. Men kan niet door 
bepalingen te maken de kleuter beschermen. Het enige dat gedaan kan 
worden is er op te wijzen dat het eten van tandpasta gevaren met zich me-. 
de kan brengen. De ouders moeten de kleuter leren dat tandpasta geen 
snoepgoed en ook geen speelgoed is. 

Summary. 

Some babies eat or swallow dentifrice. In order to investigate whether the eating of the 
contents of a tube of tooth-paste might be dangerous, toxidity-tests were performed 
with some brands of tooth-paste. It was supposed that a specific paste would do no 
harm to babies if mice were not killed by an oral dose of 0.02 ml of it pro gramme body- 
weight. This dose was tolerated well in the experiments with five brands of tooth-paste. 

A paste prepared according to a prescription approximating a tooth-paste soldiers 
used sometimes for suicide at the end of the World-War I, killed 16 out of 29 mice. The 
Macleans tooth-paste also killed 16 out of 29 mice in these experiments (central degene- 
ration in the liver! and some necrosis in the kidney). So even to day a paste is supplied 
to the trade which in these experiments proved to be about as toxic as a dangerous one 
used formerly. Therefore parents must teach babies and children not to eat or swallow 
dentifrices. 
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