Vatbaarheid en Immuniteit voor
tandcaries
Door,

G. V. BLACK. *)
Het vraagstuk der vatbaarheid en immuniteit voor tandcaries is door de tandheelkundigen niet met dien ernst
overwogen, dien het gewicht dier kwestie eischt. Het
komt mij voor, dat de tijd is aangebroken, dat dit
onderwerp besproken worde en deze korte voordracht
moge daartoe als inleiding dienen.
Volgens mijne meening zullen er nog vele jaren van
onderzoek noodig zijn om dit onderwerp genoegzaam
tot klaarheid te brengen.
Tandcaries kwam en komt nog steeds zoo algemeen
voor, dat de meesten onzer haar schijnen te beschouwen als eigen aan het menschelijk geslacht. Inderdaad
lijden, in Amerika althans, zoo velen aan tandcaries,
dat deze opvatting een grooten schijn van waarheid
heeft. Maar toch zijn er op dezen algemeenen regel
genoeg uitzonderingen van personen, die gedurende
hun geheele leven immuun gebleven zijn voor tandcaries. Vroeger meende men dat deze onvatbaarheid
moest worden toegeschreven aan een beter soort van
tanden. Men meende, dat de tanden van die personen
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meer volkomen van structuur en rijker aan kalkzouten
waren en men vooronderstelde dat daardoor de tanden
in staat waren aan caries weerstand te bieden onder
omstandigheden, die tanden van minder volkomen
structuur zouden verwoesten. Nieuwe onderzoekingen
van mijzelf (Dental Cosmos Mei '95) en van Dr. J.
Leon Williams te Londen (Dental Cosmos, Maart en
April 1897) hebben aangetoond, dat deze meening
onjuist is en dat tandcaries niet afhankelijk is van de
structuur der tanden of van hun meerderen of minderen rijkdom aan kalkzouten. Dit is zoo duidelijk
aangetoond, de onderzoekingen daaromtrent zijn zoo
volledig en de publicatie zoo recent, dat het mij onnoodig toeschijnt de feiten te herhalen.
De onderzoekingen toonen aan dat bij den mensch
het kalkgehalte der tanden zoo weinig varieert, dat er feitelijk geen verschil bestaat in de inwerking van zuren
op tanden van verschillende individuen.
Die onderzoekingen toonen verder aan, dat er groote
verschillen bestaan in de physische structuur der tanden, zoowel van het glazuur als van het tandbeen.
Terwijl het glazuur van sommige tanden zoo goed als
volmaakt is, zien wij in andere tanden belangrijke
structuurafwijkingen, hierin bestaande dat de sleuven
tijdens de ontwikkeling dier tanden onvolkomen gesloten zijn, groeven, putjes en openingen van verschillenden aard en vorm achterlatende. Zoo ook komen
in het tandbeen afwijkingen in de structuur voor; we
vinden er interglobulaire ruimten en korrelige gedeelten
in, waar de structuur zeer onvolkomen is.
Maar tevens toonen die onderzoekingen aan, dat
deze structuurveranderingen niet de eigenlijke oorzaak
van tandcaries zijn, Personen, die voor caries immuun
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zijn vertoonen deze afwijkingen in de structuur der
tanden even goed als personen, wier tanden door caries
worden aangetast. Er kunnen zelfs defecten in het glazuur zijn, die tot aan het tandbeen reiken, zonder tot
caries aanleiding te geven. Bovengenoemde onderzoekingen bewijzen, dat die structuurafwijkingen wel
meerdere gelegenheid bieden voor de inwerking van
de eigenlijke oorzaak van caries, indien die oorzaak
aanwezig en werkzaam is, maar met de eigenlijke oorzaak niets te maken hebben.
Daarom kan het gebeuren, dat tanden, die zeer onvolkomen van structuur zijn niet carieus worden, omdat
het individu voor caries immuun is ; terwijl tanden,
waarvan de structuur volkomen goed is, bij daarvoor
vatbare personen aan caries ten offer vallen.
Ik ben mij wel bewust, dat de onderzoekingen, waarop
bovengenoemde conclusies gebaseerd zijn, nog van
jongen datum zijn (ofschoon veel reeds lang bekend
was), ook dat die conclusies in strijd zijn met de
denkbeelden van het meerendeel der vakgenooten, en
dat velen slechts met moeite ze als volkomen bewezen
kunnen aannemen. Ofschoon ik mij zeer goed kan
voorstellen, dat men niet spoedig geneigd is om oude
begrippen te laten varen, zal ik mij toch op het oogenblik met verdere argumentatie niet inlaten, maar alleen
er op wijzen, dat de feiten van physischen aard zijn,
dat zij nauwkeurig kunnen worden bewezen, en inderdaad ook nauwkeurig zijn bewezen. Men houde voor
oogen, dat physische feiten, eenmaal in het laboratorium vastgesteld, onveranderd blijven gelden. Graniet
is hard in vergelijking met andere stoffen. Het moge
verschillende graden van hardheid vertoonen ; maar
noch proefneming, noch redeneering kan het feit om-
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verwerpen, dat graniet hard is. Zoo is het ook met
de feiten, die ik genoemd heb; ze zijn physische feiten
en staan als zoodanig vast. Men bedenke verder, dat
wij den grootsten vooruitgang in de interne geneeskunde
en chirurgie te danken hebben aan proefnemingen in
het laboratorium. Slechts weinige ziekten zijn volkomen verklaard kunnen worden zonder onderzoekingen
in het laboratorium. Dit ligt in den aard der zaak.
Men zou even goed kunnen trachten anatomie te
bestudeeren door een mensch alleen aan den buitenkant te beschouwen, als een ziektetoestand trachten na
te gaan zonder hulp van de methoden van onderzoek,
aan het laboratorium ontleend. Bij het beantwoorden
der vraag, waarom sommige tanden carieus worden en
andere niet, hebben de tandheelkundigen tot nu toe
het oog gevestigd gehouden op de tanden zelf. De
bovengenoemde feiten toonen aan, dat dit verkeerd was.
Bij caries wordt van buiten af op de tanden ingewerkt.
De tanden zelf oefenen op het proces geen oorzakelijken invloed uit. De oorzaken der tandcaries zijn
buiten den tand gelegen ; zij moeten gezocht worden
in de omgeving van den tand. Wij weten reeds zeer
nauwkeurig, welke de directe oorzaken voor tandcaries zijn,
kunnen hunne uitwerking in bijzonderheden door laboratoriumproeven volgen, en kunnen alle factoren in hunne
opeenvolging vaststellen. Die directe oorzaken zijn
zekere micro-organismen, die gedurende hun groei
melkzuur produceeren, dat de kalkzouten van den tand
oplost; vervolgens dringen die micro-organismen in het
tandweefsel en vernietigen ook de organische bestanddeelen, aldus den geheelen tand verwoestende. Dit is
vastgesteld door Prof. Miller (Berlijn). Ofschoon er
vele andere feiten betreffende het ontstaan van caries
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mogen worden ontdekt, is er toch niet de minste waarschijnlijkheid, dat de ontdekkingen van Miller door
toekomstige onderzoekingen belangrijk zullen worden
gewijzigd.
Maar in die feiten vinden wij geen antwoord op de
vraag naar de individueele immuniteit of vatbaarheid
voor caries. Dezelfde oorzaak, die zoo heftig inwerkt
bij sommige individuen, is onwerkzaam bij anderen.
De redenen voor het verschil heeft men door proefnemingen nog niet kunnen aantoonen. Dat het bestaat
is een klinisch feit, waargenomen door elk practiseerend
tandarts. Wel hebben wij eenige feiten leeren kennen
die invloed uitoefenen op het in werking treden der
oorzaken van caries ; maar deze zijn alsnog van clinischen aard en lijden alle aan de onzekerheid van
clinische gegevens.
Waarnemingen van den Jaatsten tijd toonen aan,
dat men alleen dan caries ziet optreden, wanneer de
toestand der mondsecreta eene zoodanige is, dat de
caries veroorzakende micro-organismen gelatineuse plaques vormen, door middel waarvan zij als 't ware aan
de tanden vastgelijmd worden. Deze vorming van
gelatineuse plaques schijnt noodzakelijk voor het allereerste begin van caries, totdat eene holte gevormd is,
en de micro-organismen in het tandweefsel kunnen
dringen, zoodat de door hen gevormde zuren door de
mondvloeistoffen niet meer kunnen worden weggespoeld.
Het is genoegzaam bekend, dat het speeksel nooit
zóó sterk zuur reageert, dat het in staat is de kalkzouten op te lossen ; eveneens, dat de micro-organismen
geen caries kunnen veroorzaken, wanneer niet belet
wordt, dat het door hen gevormde zuur door de mondvloeistoffen verdund of weggevoerd wordt. De ge-
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latineuse plaques, door middel waarvan de microben
zich aan de oppervlakte der tanden vastlijmen, vormen een beschuttende laag tegen het verdunnen of
wegvoeren van liet zuur, totdat eene bres gemaakt is
en de micro-organismen in het tandweefsel zijn binnengedrongen. Voor deze opvatting pleit sterk, dat de
plaatsen van praedilectie voor caries juist die zijn,
waar de microben het minst gestoord worden ; terwijl
de tanden op alle plaatsen ongeveer gelijkelijk zouden
worden aangetast, indien liet speeksel in zijn geheel zóó
sterk zuur reageerde, dat het de kalkzouten kon oplossen.
De vorming van gelatineuse plaques door de microben
der tandcaries vindt niet in eiken mond plaats, ook al
zijn die micro-organismen aanwezig. Deze komen in
eiken mond voor, ook al bestaat er geen caries. De
vorming der plaques schijnt afhankelijk te zijn van een
of anderen toestand van het speeksel, waarvan wij den
aard nog niet kennen. Bij kunstmatige kweeking van
cariesmicroben hebben wij door middel van verandering
in den voedingsbodem, het in onze macht de microben
te laten groeien mèt en zonder vorming van deze gelatineuse stof. Maar wij kunnen hieruit nog niet afleiden welke veranderingen in het speeksel de vorming
van de gelatineuse stof beletten of in de hand werken.
De proefnemingen luisteren zoo nauw, dat het bijna
onmogelijk is om twee verschillende culturen te maken,
waarin niet een verschil is in neiging tot vorming van
gelatine gedurende den groei der microben.
Men meene niet, dat elke geleiachtige stof, in den
mond en rond de tanden gevonden, de gelatineuse
plaques der cariesmicroben zijn ; want andere microorganismen vormen soms ook eene gelatineuse stof.
De gelatineuse plaque gevormd d -or de cariesmicroben
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is een dun, doorschijnend vliesje, dat alleen bij nauwkeurig onderzoek waargenomen wordt. Het is niet de
dikke massa van materia alba, die zoo dikwijls op de
tanden gevonden wordt; ook niet de witte gomachtige
stof, die als tandbeslag bekend is en vaak bij koortstoestanden voorkomt, maar ook wel in geringere mate
aanwezig is bij gezonde individuen.
Uit het voorgaande blijkt, dat het onderzoek naar
de factoren, die invloed uitoefenen op de voorbeschiktheid voor caries, niet moet gericht zijn op de tanden
zelf, zooals vroeger bijna uitsluitend geschiedde, maar
in de eerste plaats op de omgeving van den tand, op
de mondvloeistoffen en op den algemeenen toestand
van het individu, waardoor de samenstelling der mondvloeistoffen beheerscht wordt. De tanden zelf behooren
tot de meest onveranderlijke deelen van het menschelijk
lichaam, terwijl het speeksel telkens van samenstelling
verandert, en allerlei oorzaken op die samenstelling
invloed uitoefenen.
Juist daarom is het te verwachten, dat de caries in
hare uitwerking niet constant is, maar nu eens heftiger
en dan weer minder heftig optreedt, hetgeen met de
ivaarnetning overeenkomt.
Vatbaarheid en voorbeschiktheid voor ziekten zijn
termen, die zoo nauw aan elkaar verwant zijn, dat zij
door elkaar kunnen worden gebruikt, ofschoon toch
een klein verschil van beteekenis aan die woorden moet
worden gehecht.
Een persoon, die voorbeschikt is tot eene ziekte is
tegelijk ook vatbaar voor de ziekte; maar een persoon
kan vatbaar worden, zonder vroeger voorbeschikt geweest te zijn. Vatbaarheid is een toestand, die op een
bepaald oogenblik bestaat en meer van tijdelijken aard
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kan zijn; voorbeschiktheid is iets wat reeds vroeger
bestond.
Ik zal over dit onderwerp spreken van het standpunt van iemand, die gedurende veertig jaren op één
plaats de tandheelkunde heeft uitgeoefend in families,
die gedeeltelijk gedurende die jaren in dezelfde stad
zijn blijven wonen, gedeeltelijk zich daar gevestigd
hebben uit alle oorden van Amerika; sommigen uit
het buitenland. Daar die stad tevens een centrum is
voor onderwijs, had ik ook gelegenheid vele jongelieden
tijdelijk gedurende hun studietijd te observeeren. Met
hetgeen we thans weten mag worden aangenomen, dat
de vatbaarheid voor caries geinfluenceerd wordt door
erfelijkheid, door den leeftijd van het individu, en door
zijn algemeenen toestand.
INVLOED DER ERFELIJKHEID.
De erfelijke voorbeschiktheid van sommige families
voor caries is zoo algemeen waargenomen dat zij niet in
twijfel kan worden getrokken. Bij de beoordeeling der
behandeling van kinderen uit éénzelfde gezin is de
erfelijke praedispositie van groot gewicht. Indien de
famille op dezelfde plaats woonachtig blijft en de kinderen onder ongeveer dezelfde omstandigheden leven
als de ouders in hun jeugd deden, dan zal de vatbaarheid voor caries in het meerendeel der gevallen ongeveer dezelfde zijn, Men zal overeenkomst vinden in
de tanden, die worden aangetast en zelfs in de plaats,
waar het proces begint, zoo ook in de opeenvolging
der verschillende holten en in den leeftijd, waarop die
holten ontstaan. Bij enkele mijner families ontstonden
de eerste holten in de approximale vlakten der boven-
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snijtanden, zoowel bij de ouders, bij de kinderen, als bij
de kleinkinderen op een leeftijd van elf tot veertien
jaren. Bij het meerendeel der families traden de eerste
holten op in de kauwvlakten der eerste molaren. Weer
bij andere families ontstonden de eerste holten, zoowel
bij ouders, als bij kinderen en kleinkinderen in de approximale vlakten der praemolaren van de bovenkaak op
een leeftijd van vijftien tot achttien jaren. Bij de kinderen en kleinkinderen zijn de observaties door mij
persoonlijk gemaakt, maar zijn mij, wat de ouders betreft in enkele gevallen volgens hun eigen opgave bekend geworden.
Telkens en telkens zien we caries optreden in bepaalde
tanden, op een bepaalden leeftijd, zoowel bij de ouders
als bij de kinderen. In die families, die van woonplaats
veranderd zijn of die hunne leefwijze veranderd hebben,
treedt deze overeenkomst minder duidelijk op, vooral
merkt men dan een verschil op in den leeftijd, waarop
de tanden carieus beginnen te worden. Bij families, die
uit Europa gekomen waren, is het dikwijls waargenomen, dat er een volslagen ommekeer was tot stand
gekomen; zoodat ouders, die zoo goed als onvatbaar
waren, kinderen tot mij zonden, die zeer vatbaar voor
caries waren.
Ook het omgekeerde heb ik dikwijls waargenomen.
In die gevallen, waarin een groot verschil in vatbaarheid bestaat tusschen vader en moeder, kunnen bij de
kinderen groote verschillen in vatbaarheid voorkomen,
ofschoon in het meerendeel der gevallen de erfelijke
praedispositie wordt overgenomen van hem of haar,
die het meest vatbaar is. Deze waarneming zou er
op wijzen, dat de voorbeschiktheid voor caries snel
moet toenemen; en toch is deze conclusie door de
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ervaring, in mijn praktijk opgedaan, niet gewettigd..
De tanden van de nu opgroeiende generatie worden
minder door caries aangetast, dan van de generatie,
die ik in het begin van mijn praktijk onder behandeling kreeg. Deze twee waarnemingen schijnen met
elkaar in strijd. Het laat zich echter verklaren, wanneer men in aanmerking neemt, dat, tengevolge van
betere behandeling in den laatsten tijd, de caries meer
beperkt is tot jongeren leeftijd en later minder heftig
voortwoekert. De regel is, dat de erfelijke voorbeschiktheid voor caries op ouderen leeftijd verdwijnt.
INVLOED VAN DEN LEEFTIJD.
Tandcaries is, van praktisch standpunt beschouwd,
eene ziekte der jeugd. Bij personen, die geen vullingen
laten maken, heb ik opgemerkt, dat bijna alle tanden,
die door caries verloren gaan, vóór het twintigste
levensjaar zijn aangetast geworden. De meeste tanden
gaan wel op lateren leeftijd verloren, en daardoor zal
het in vele gevallen schijnen alsof het proces verergerd
is, maar dit is slechts schijnbaar, omdat bijna alle
holten op jeugdigen leeftijd ontstaan zijn.
Indien de caries heftig verloopt worden alle tanden
vernietigd op betrekkelijk vroegen leeftijd; maar de
grootste intensiteit van het proces valt op een leeftijd
van 18-23 jaar.
Het effect van vroegtijdige radicale behandeling door
middel van vulling bestaat in de mildere en dikwijls
ook in de zware gevallen hierin, dat wij daardoor invloed uitoefenen op de vatbaarheid voor caries en wel
zoodanig, dat de patient immuun wordt op den leeftijd
van 20-23 jaren, waarop de caries gewoonlijk de
grootste verwoestingen maakt.
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Deze immuniteit betreft meer het ontstaan van nieuwe
carieuse holten, dan de voortwoekering van holten, die
reeds vroeger ontstaan waren. Maar in vele gevallen
strekt de immuniteit zich uit over alle tanden en komt
het geheele proces tot stilstand; is echter de caries
eenmaal tot de dentine doorgedrongen, dan zal zij
voortwoekeren, ook al zijn de conditien van den mond
zoodanige geworden, dat geen nieuwe caviteiten meer
optreden. Dit treedt duidelijk aan het licht wanneer
men een groot aantal gevallen nauwkeurig nagaat en
daarbij de primaire vullingen scheidt van de secundaire
vullingen, die vernieuwd moeten worden wegens secundaire caries. Het springt nog meer in het oog, wanneer
de vullingen van den beginne zóó gemaakt zijn, dat
secundaire vullingen niet noodig zijn.
Mijne waarneming omvat vele leden van families,
waarin eene groote erfelijke praedispositie bestond.
Het omvat gevallen, waarin beide ouders gedurende
hun jeugd veel aan caries geleden hebben, en waarin
het proces bij de kinderen was opgetreden in dezelfde
tanden, op de zelfde plaatsen en op den zelfden leeftijd
als bij de ouders; maar bij de kinderen verminderde
vroegtijdig de vatbaarheid en werden minder tanden
aangetast dan bij de ouders. Gedeeltelijk moet dit
worden toegeschreven aan betere zorg; maar deze
betere zorg was ook weer het gevolg van de betere
hygienische voorwaarden in den mond, waardoor
betere zorg mogelijk geworden was. Door betere
operatiemethoden werden de tanden zóó in orde gebracht, dat zij volkomen goed konden functioneeren en
werden de tand en het tandvleesch schoon gehouden door
de wrijving van het voedsel. De heilzame werking hiervan bleef niet uit en ik beschouw dan ook het krachtig
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gebruik der tanden, zonder vrees voor pijn of hinder
van het zich vastzetten van spijsresten tusschen de
tanden als de hoofdfactor voor het tot stand komen
eener vroegtijdige verminderde vatbaarheid voor caries.
Bij oppervlakkige beschouwing schijnt deze invloed
alleen plaatselijk te zijn ; maar het wil mij schijnen,
dat het ook op den algemeenen toestand gunstig inwerkt, en op alle secreties en weefsels een gunstigen
invloed uitoefent.
VOORTDURING DER ERFELIJKE

PRAEDISPOSI"TIE.
In enkele families duurt de erfelijke praedispositie
voor caries voort tot op middelbaren en vergevorderden leeftijd. Dit kan men nagaan door de ziektegeschiedenis van ouders en grootouders na te sporen;
daarbij zoo mogelijk in aanmerking nemende welke
operaties bij hen gedaan zijn en of de vullingen
primaire of secundaire waren. Vooral dit laatste is
van gewicht, want het komt zoo dikwijls voor, dat
patienten oude vullingen moeten laten vernieuwen,
terwijl er geen nieuwe holten meer gevormd zijn
en dus de praedispositie voor caries moet beschouwd
worden opgehouden te hebben. Maakt men in die gevallen geen onderscheid tusschen primaire en secundaire vullingen, dan schijnt het alsof de praedispositie
voortduurt. Bij liet stellen der prognose van een
kindergebit moet men dat alles in aanmerking nemen.
Ter illustratie hiervan deel ik het volgende geval uit
mijn praktijk mede. Een twaalfjarig meisje komt tot
mij met holten in alle eerste molaren. De molaren
en praemolaren van den vader had ik wegens uitgebreide caries moeten extraheeren en had aangeraden
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voorloopig geen kunsttanden te doen plaatsen. De
geheele kauwfunctie werd dus verricht door de snijen hoektanden, waarin op dat oogenblik slechts ééne
primaire holte voorkwam. De moeder had vele vullingen laten maken, eveneens uitsluitend in de molaren
en praemolaren. Geen der vullingen had lang stand
gehouden. Tusschen haar 31ste en 32ste levensjaar werden
verscheidene snijtanden in onder- en bovenkaak aange_
tast. Beide grootouders van het meisje hadden hunne
tanden tengevolge van caries verloren. De ziektegeschiedenis der ouders en grootouders was dus zeer slecht.
Het meisje was eene patiente uit het begin mijner
praktijk, die ik steeds met bijzonder veel zorg behandeld heb.
In de eerste molaren van de benedenkaak trad eene
aandoening der pulpa op, die behandeld werd, maar
na drie jaren exstirpatie noodzakelijk maakte. Vijftien
jaren daarna braken de kronen dier kiezen af. Behalve
in deze molaren is later nooit eene vulling bij patiente
defect geraakt.
De vullingen, voor haar gemaakt, beslaan een lange
lijst in mijn boek. Allereerst werden de kauwvlakten
der molaren en praemolaren aangetast, vervolgens alle
approximale vlakten dier tanden, daarop de buccale en
verscheidene linguale vlakten. Op vier en dertigjarigen
leeftijd ontstond de eerste approximale caviteit in de
bovensnijtanden. Op haar 45ste jaar werden alle approximale vlakten van de snijtanden en van de hoektanden carieus. De laatste holten ontstonden op de
labiale vlakten der voortanden. Ik heb nooit een
mond gezien, die van nature zuiverder was en beter
verzorgd werd. De tanden waren mooi van vorm en
articuleerden uitstekend; het was in één woord een
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ideaal soort van gebit. Patiente was steeds gezond ;
leidde een gemakkelijk leven en stelde behoorlijk belang in hetgeen rond haar geschiedde. Zij huwde op
laten leeftijd en had geen kinderen. Niettegenstaande
al deze gunstige voorwaarden, traden toch steeds
nieuwe holten op. Het is het meest typische geval
van voortdurende praedispositie voor caries, dat ik
heb opgeteekend. Nooit waren er carieuse holten,
die haar last gaven en de praedispositie in de hand
konden werken, behalve zeer tijdelijk in de eerste
molaren der benedenkaak. Ten allen tijde kon patiente
haar voedsel gemakkelijk vermalen en de tanden goed
reinigen. In dit geval werden de verschillende tanden
carieus zeer langen tijd na het doorbreken; terwijl in
andere gevallen de holten ontstaan bijna onmiddellijk
nadat de tanden zijn doorgebroken. In het bovenvermelde geval wensch ik nog vooral de aandacht te
vestigen op het bij voortduring optreden van nieuwe
carieuse holten, groepsgewijze op verschillende plaatsen,
hetgeen juist zoo kenmerkend is voor een zwaar geval
van vatbaarheid voor caries.
Een tweede geval betreft een meisje van acht jaren.
Van vader's zijde en van grootvader's zijde (van vaderskant) vernamen we eene dergelijke ziektegeschiedenis
als in het bovenmedegeelde geval; terwijl van moederszijde bijna immuniteit bestond. Patiente vertoonde
caviteiten in de kauw• en mesiaalvlakten van alle
eerste molaren en approximale caviteiten in de
bovensnijtanden. De tanden, die later doorbraken,
werden carieus bijna onmiddellijk na hunne eruptie.
Zoodra de holten ontdekt werden, werden zij permanent gevuld. De kauwfunctie was nooit gestoord;
nooit was eene secundaire vulling noodig. Thans,
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op twintigjarigen leeftijd schijnt er immuniteit te zijn
ingetreden.
Deze immuniteit trachtte ik te bereiken en daarnaar
behoort in elk speciaal geval gestreefd te worden. In gevallen als het bovengenoemde, waar zulk eene groote
praedispositie voor caries bestaat, mag men nooit zijn
toevlucht nemen tot tijdelijke vulling; want daarmede
is de strijd zoo goed als verloren.
De vatbaarheid voor caries zal blijven voortduren,
indien men een vullingsmateriaal kiest, waarbij secundaire caries zoo goed als altijd optreedt, of de vullingen
zóó maakt, dat spijsresten tusschen de tanden blijven
zitten, of in 't algemeen toestanden in den mond laat
bestaan, waardoor de kauwfunctie belemmerd wordt. De
caries zal dan in intensiteit toenemen en het optreden
van een stadium van immuniteit beletten of zeker vertragen. Half werk is in zulke gevallen van geen nut.
De vullingen moeten in alle opzichten volmaakt zijn.
De holten moeten grondig gepraepareerd en genoegzaam
uitgesneden worden om secundaire caries te voorkomen.
Alle caries moet volkomen verwijderd worden, de vullingen zóó gelegd, dat zij de kracht die bij het kauwen
daarop wordt uitgeoefend, kunnen weerstaan; zij moeten
absoluut waterdicht en goed hard zijn.
In de gewone gevallen, met middelmatige vatbaarheid voor caries, kunnen dezelfde resultaten bereikt
worden met minder inspanning én voor patient én
voor operateur.
Ook bij de behandeling van kinderen is dezelfde zorg
noodig.
In gevallen van geringe vatbaarheid, waarin slechts
weinige holten optreden en deze niet zeer snel voortwoekeren, k;n men met groote zekerheid het aan-
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breken van een immuniteitsstadium tegemoet zien. Gewoonlijk treedt dat stadium in op volwassen leeftijd.
Somtijds treden nieuwe aanvallen van korten duur
op; die dan echter spoedig weer tot staan gebracht
worden.
KUNNEN PERMANENTE VULLINGEN VOOR
KINDEREN GEMAAKT WORDEN?
Ten opzichte van het maken van permanente vullingen voor kinderen heeft men mij scherp gekritiseerd.
De bestrijding bestond gedeeltelijk hierin, dat men
beweerde, dat tanden, die pas doorgebroken waren,
niet voldoende gecalcificeerd waren om daarin permanente vullingen te kunnen maken. Dat deze bewering
onjuist is, is door onderzoek in het laboratorium bewezen, waarbij aangetoond is, dat er geen verschil in
kalkgehalte bestaat tysschen tanden van kinderen en
van volwassenen. Klinisch komt men tot hetzelfde
resultaat. Daarenboven verkrijgt men door het maken
van permanente vullingen eene vermindering der vatbaarheid voor caries.
Voor een ander deel bestond de bestrijding hierin,
dat men beweerde, dat het periodontium niet sterk
genoeg is om de kracht, die bij het maken van vullingen noodig is, te kunnen verdragen. Intusschen
kraken diezelfde kinderen vaak noten met hunne tanden
waarbij, dynamometrisch bepaald, blijkt, een kracht
van zestig tot honderd pond gebruikt te worden;
terwijl ik bij mijne operatien nooit grooter kracht dan
veertig pond gebruik en slechts zelden meer dan vijf
en twintig pond.
Vervolgens beweert men, dat de pulpa in de tanden
der kinderen nog zeer groot is en er dus meer gevaar
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bestaat al te dicht in de nabijheid daarvan te komen
bij het praepareeren der holte. Deze opmerking is
juist, en men zal dus bij het praepareeren dubbel voorzichtig moeten zijn.
Heeft het kind voldoende moed en volharding om
permanente operaties te doorstaan? Dit is de vraag
waarop het vooral aankomt, en ongetwijfeld zal men
dikwijls om die reden geen permanente vullingen kunnen
maken, ook al zijn de gevallen er overigens gunstig
voor. Evenwel zal bij oordeelkundig optreden deze
moeielijkheid gewoonlijk worden overwonnen. Meestal
is de volharding van het kind voldoende, indien de
behandeling goed wordt geleid. Maar w at er ook
gedaan of nagelaten moge worden, het
kind mag den moed niet verliezen door
te veel te vergen van zijne volharding.
Door dit te doen verliest men den strijd. Hetzelfde
geldt voor het _zenuwstelsel van het kind. Hierop
móet de operateur nauwkeurig achtslaan. Er komen
gevallen voor, waarbij het onmogelijk is permanente
vullingen te maken. In die gevallen moet men door
het aanbrengen van tijdelijke hulp het gebit zoo goed
mogelijk in orde houden, totdat later permanente vullingen kunnen gemaakt worden. Men beproeve nooit
permanente vullingen te maken onder omstandigheden
die het onmogelijk maken.
De slechtste gevallen, die tot ons komen, zijn die,
waarin de caries zulke verwoestingen gemaakt heeft,
dat de kauwfunctie zoo goed als vernietigd is. In die
gevallen is het periodontium zóó gevoelig voor druk, dat
men onmogelijk permanente vullingen kan maken.
Hier is geen andere behandeling mogelijk dan het
aanbrengen eener palliatieve en tijdelijke hulp, totdat
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het volle gebruik der tanden bij het vermalen van voedsel
weer tot stand gebracht is en daardoor het periodontium
weer normaal geworden is. Zoodra dit bereikt is, verrichte men onverwijld de permanente operaties. Dit
geldt zoowel voor volwassenen als voor kinderen.
SCHOMMELINGEN IN VATBAARHEID
VOOR CARIES.
Elk goed waarnemer van eenige ervaring zal hebben
opgemerkt, dat in de lichtere gevallen van cariespraedispositie schommelingen voorkomen tusschen
stadia van vatbaarheid en van immuniteit. Personen,
bij wie een aantal holten gevuld zijn, kunnen soms
jaren lang vrij van caries blijven, totdat eensklaps weer
nieuwe holten ontstaan. Dit kan zich bij tusschenpoozen
herhalen. Ik heb deze schommelingen in mijn eigen
praktijk zó6 dikwijls gezien, dat ik er mij niet in kan
bedriegen. Ook in de litteratuur zijn vele gevallen
opgeteekend, waarin personen jaren lang van caries
verschoond zijn gebleven, totdat plotseling het proces
weer op nieuw begon. Die waarnemingen schrijf ik
ook toe aan schommelingen tusschen vatbaarheid en
immuniteit. Een geval van dien aard is het volgende :
Een veertienjarig meisje had een aantal caviteiten. Deze
werden gevuld. Gedurende de drie volgende jaren ontstonden een aantal nieuwe holten. Daarna scheen er
immuniteit opgetreden te zijn. Alle vullingen bleven
goed en er kwam geen nieuwe caries tot op een
leeftijd van 28 jaren. Toen traden er verscheidene
nieuwe caviteiten op en twee approximale holten recidiveerden, omdat de caviteiten niet ver genoeg uitgesneden waren geworden. Het daarop volgend jaar vond
ik weer twee nieuwe holten.
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Toen trad een stadium van immuniteit op gedurende
io jaren, waarop weer plotseling eene serie nieuwe
holten ontstond. Deze patiente liet zich regelmatig
gedurende al die jaren de tanden nazien en ik ben
overtuigd, dat voor het verloop harer ziekte geen
andere verklaring te vinden is dan deze, op nog onbekende oorzaken berustende, schommelingen tusschen
vatbaarheid en immuniteit.
In verscheidene gevallen heb ik caries voor het eerst
zien optreden op middelbaren leeftijd, terwijl de personen vóór dien tijd immuun geweest waren. Nog
zeldzamer treed caries voor het eerst op hoogeren
leeftijd op.
In de gevallen, die ik nauwkeurig heb nagegaan
konden de schommelingen niet op rekening gesteld
worden van wisselingen in den gezondheidstoestand.
Ziekelijke personen zijn niet speciaal vatbaar voor caries.
Wel zijn personen, die bepaalde beroepen uitoefenen
meer vatbaar voor caries en treedt bij hen minder gemakkelijk immuniteit op, zooals molenaars, suikcrbakkers en arbeiders in meel en suiker.
Uit den aard der zaak is het duidelijk, dat deze
schommelingen tusschen vatbaarheid en immuniteit
niet veroorzaakt worden door veranderingen in de tandweefsels, want deze zijn de hardste weefsels van het
lichaam en het minst onderhevig aan veranderingen.
De physische onderzoekingen hieromtrent bewijzen dit.
Alles wijst er op, dat deze schommelingen veroorzaakt
worden door veranderingen in de omgeving der tanden,
in veranderingen van de mondvloeistoffen en wellicht
in veranderingen van de secerneerende cellen en van
cle overige cellen van het lichaam. Deze veranderingen
in de mondvloeistoffen schijnen niet samen te gaan
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met of afhankelijk te zijn van wisselingen in den
algemeenen toestand van den patient.
Zij vallen dikwijls samen, zoowel met een schijnbaar
gezonden, als met een ziekelijken toestand. In vele ge
gevallen, in de litteratuur vermeld, schijnt het alsof
die schommelingen afhankelijk zijn van bepaalde ziektetoestanden ; maar al dergelijke observaties samenvattende, ben ik van oordeel, dat we hier slechts met
coincidentie te doen hebben en dat er geen bepaalde
ziektetoestanden bestaan, die tot tandcaries praedisponeeren.
PLAATSELIJKE IMMUNITEIT.
Plaatselijke onvatbaarheid voor caries in monden,
waarin de ziekte verder voortwoekert, komt telkens
voor. In het eene geval breidt de caries zich uit in de
praemolaren en molaren, en blijven de snijtanden onaangetast ; in een ander geval worden de snijtanden
in de bovenkaak verwoest, terwijl de molaren vrij
blijven. In zeer vele gevallen worden de approximale
vlakten ziek, terwijl de buccale en linguale vlakten
vrij blijven. Kan dit worden toegeschreven aan verschillen in de samenstelling der tandweefsels op die
bepaalde plaatsen ?
Moet de oorzaak niet veeleer gezocht worden in de
omgeving van deze bepaalde plaatsen, aan iets in de
ligging dier plaatsen, hetgeen de vorming van parasitaire plaques op de eene plaats in de hand werkt en
op een andere plaats belemmert ?
Wanneer wij de ziektegeschiedenis van families nagaan
met het ocg op caries, dan blijkt, dat er eene bepaalde
volgorde bestaat, waarin de vatbaarheid voor caries op
de verschillende plaatsen der tanden optreedt. In de

VATBAARHEID EN IMMUNITEIT VOOR TANDCARIES.

305

eene familie treden caviteiten op in de approximale
vlakten der molaren en praemolaren op een leeftijd
van 14-18 jaren, en in diezelfde monden vinden wij
eene serie caviteiten ontstaan in de buccale vlakten
dierzelfde tanden op een leeftijd van 20-25 jaren. In
eene andere familie zal weer een geheel andere volgorde der caviteiten optreden.
Personen, die geen vullingen hebben laten maken en
bij wie de caries niet hevig optreedt verliezen meerdere tanden, terwijl carieuse holten in andere tanden
stationair blijven gedurende vele jaren of gedurende
het geheele leven.
Zulke plaatsen zijn dan onvatbaar geworden voor caries
ten gevolge van eenige verandering in de omgeving.
In het algemeen is dit het geval, wanneer zeer oude,
niet meer waterdichte amalgaamvullingen de tanden
zoogenaamd hebben „behouden gedurende
veertig jaren en langer." Indien deze vullingen waren uitgevallen vijf jaren nadat zij gemaakt
waren, zouden de tanden even goed behouden zijn
gebleven, tengevolge van de plaatselijke immuniteit.
Dergelijke vullingen behoeden niet tegen caries, indien
de vatbaarheid slechts eenigermate belangrijk is. Zonder
nauwkeurig acht te slaan op de omgeving van den
tand en de verschillen van vatbaarheid in aanmerking
te nemen, zal onze klinische waarneming tot conclusies
lijden, die bezijden de waarheid zijn.
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