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Guttapercha, dat rond 1843 in Groot Brittannië werd geïn-
troduceerd, is door koken gecoaguleerd melksap van een tro-
pische boomsoort. Het materiaal vertoont overeenkomsten 
met rubber en wordt verkregen door de bast van een stam 
van de Sapatoceae in te kerven. Palaquium gutta of gutta-
perchaboom is een soort rubberboom. De echte rubberboom 
wordt in het Indonesisch pohon karet genoemd, maar gut-
tapercha is afgeleid van het Indonesische getah perca en is 
waarschijnlijk afkomstig van getah (kleverig sap) en perca 
(lap of vod). Het Latijnse woord voor druppel, gutta, heeft er 
misschien etymologisch ook iets mee te maken. Het veer-
krachtige gom bevat als werkzame stof polyisopreen. Oudere 
geneeskundige woordenboeken geven als definitie voor gut-
tapercha ook wel: caoutchoucachtig, gedroogd melksap van 
Oost-Indische Sapatoceën. Het verspreidingsgebied van dit 
soort bomen is Borneo, Maleisië en Nieuw-Guinea. 
Guttapercha is vezelachtig, buigzaam, maar minder elas-
tisch en na stolling harder dan rubber. Het vond destijds 
toepassing als isolatiemateriaal voor elektriciteitskabels, en 
in de tandheelkunde voor het maken van een kunstgebit 
en bij wortelkanaalbehandelingen. De Londense tandmees-
ter Edwin Truman (1819-1905) gebruikte guttapercha rond 
1847 bij de vervaardiging van de overkappingsplaat van de 
gebitsprothese. Voordien werd daar bijenwas, gips of goud 
voor gebruikt. De gebitselementen zelf werden uit ivoor af-
komstig van olifant of walrus gedraaid of met echte tanden 
afkomstig van de slachtoffers op de Europese slagvelden, de 
zogenoemde ‘Waterloo-tanden’. 

Charles Thomas Stent en zijn vrouw kregen twee zonen, 
Charles Robert (1845-1901) en Arthur (1849-1900) die ook 
tandarts werden. Charles senior stierf in 1885 op 78-jarige 
leeftijd en zijn zoons zetten het bedrijf voort onder de firma-
naam C.R. en A. Stent. Toen beide zoons rond 1900 overle-
den waren, werd de zaak overgenomen door Claudius Ash 
(1792-1854) en zonen, die een bedrijfspand bezaten in Broad 
Street te Londen. Dit gerenommeerde tandheelkundig be-
drijf bestond al sinds 1829 en fuseerde in 1924 met De Trey 
& Company tot The Amalgated Dental Company te Londen 
en vervaardigde sedertdien onder andere ook ‘Stents compo-
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Het zelfstandige naamwoord stent is zozeer met onze taal verweven dat 
men zich heden ten dage niet meer realiseert dat het een eponiem is. 
Stent en het werkwoord stenten verwijzen naar de tandmeester, Char-
les Thomas Stent (1807-1885) die in de negentiende eeuw in Coventry 
Street te Londen zijn praktijk uitoefende. Charles werd op 17 oktober 
1807 te Brighton geboren als zesde zoon van William en Hannah Stent. 
Hij vestigde zich als tandmeester in Londen en verbeterde rond 1856 
het plantaardig product guttapercha tot een beter kneedbaar tandheel-
kundig afdrukmateriaal door toevoeging van diverse stoffen waaronder 
runderstearine, talkpoeder en kleurstoffen. 
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sition’. Het materiaal was in de eerste plaats bedoeld om een 
volmaakte afdruk in de mondholte te maken maar het vond 
ook toepassing bij andere tandheelkundige zaken. Het gere-
gistreerde handelsmerk droeg de naam Stents in een kastje, 
boven en onder geflankeerd door een alveolaire afdruklepel. 

Het gebruik van dentaal afdrukmateriaal in de geneeskunde 
danken wij aan de Nederlander Johannes F.S. Esser (1877-
1946). De eerste publicatie over de toepassing van een stent 
in de reconstructieve chirurgie van de voormalige Amster-
damse huis- en mondarts, Neue Wege für chirurgische Plasti-
ken durch Heranziehung der zahnärztlichen Technik was be-
slissend voor het succes. In 1916 betrad hij een volkomen 
nieuw chirurgisch pad. Zijn gecombineerde studie van tand-
heelkunde en geneeskunde bracht hem op het lumineuze 
idee om thermoplastisch dentaal afdrukmateriaal te gebrui-
ken. Verwarmde stents omwikkeld met een binnenstebuiten 
gekeerd huidtransplantaat maakten na afkoeling, in combi-
natie met een prothesetechniek op maat, reconstructies van 
gecompliceerde intraorale defecten mogelijk. Het werd een 
ongemeen groot succes en de methode werd overal nage-
volgd, zowel in binnen- als buitenland. Ook Gillies reageer-
de in 1920 enthousiast in Plastic Surgery of the Face: 
‘…The author (bedoeld werd Gillies zelf) having practised 
the typical Esser inlay with considerable success and also 
extended its principles to the cure of ectropic conditions…’
Spoedig sprak men niet meer over een ‘Epitheleinlage’ of 
‘split skingraft-inlay’, maar van een esserinlay. Het Neder-
landse equivalent zou ‘inleghuidtransplantaat’ of ‘huidtrans-
plantaatinleg’ moeten luiden, maar die uitdrukking werd 
nooit gebezigd. 

Het is leerzaam de originele tekst uit 1916 van het eerste 
artikel van Esser, afkomstig uit de Tweede Weense Chirur-
gische Universiteitskliniek van Julius von Hochenegg, er op 
na te slaan:

‘Die Verwendung genauer Abdrücke von sterilen Stents 
(zahnärztliche Abdruckmassa) und genauer Umkleidung 
derselben mit Thiersch konnte nach meiner Idee die Unsi-
cherheit im Anwachsen aufheben und ein sicheres Resultat 
herbeiführen, wenn die Abdruckmassa mit Thiersch beklei-

det im Hohlraume oder in der Wunde deponiert, die unter 
Spannung der Oeffnung geschlossen wurde. Diesen Weg 
schlug ich in 24 sehr verschiedenartigen Fällen ein, und die 
Erfolge waren, dass in allen diesen Fällen mit einer Ausnah-
me die Thiersch-Bekleidung spiegelglatt einheilte. In dem 
einen Fall wurde die Stent’sche Füllung zu früh aus einer zu 
kleinen Oeffnung entfernt und nahm den ganzen Thiersch 
mit. Es betraf dies eine Einlage im unterem Augenlid zur 
Vergrössserung des Konjunktivalsackes. In solchen Fällen 
braucht die Einlage immer längere Zeit zum verwachsen, 
weil das Gewebe unter dem Augenlide sehr locker ist und 
eine schwache Zirkulation aufweist. Es ist sehr schwierig, 
einen genügenden bleibenden Druck um die Einlage herum 
in dieser Gegend durch die Naht zu erreichen.’ 
Vanaf 1916 tot 1943 publiceerde Esser in vele talen, Duits, 
Engels, Frans, Italiaans, Nederlands en Spaans, over dit on-
derwerp. De strekking van zijn betoog komt op het volgende 
neer:

…Volgens mij kan door een nauwkeurige afdruk te maken 
met verwarmd tandheelkundige afdrukmateriaal (Stent) en 
deze vervolgens te bekleden met een dun huidtransplan-
taat (Thiersch) de onzekerheid over het ingroeien van een 
huidtransplantaat in een holte of wond geheel worden weg-
genomen. De afgekoelde, weer hardgeworden afdrukmassa 
met daaromheen een binnenstebuiten gekeerd huidtrans-
plantaat, de zogenoemde inleg of ‘inlay’, wordt zorgvuldig 
in de holte teruggeplaatst en de wond onder lichte spanning 
gesloten om nauw contact tussen huidtransplantaat en holte 
te bewerkstelligen en onverhoopte bloedophoping tegen te 
gaan. Deze methode heb ik inmiddels, op verschillende ma-
nieren en plaatsen, 24 maal (in 1916) toegepast, en op één 
na zijn ze allemaal geslaagd. Het huidtransplantaat sloeg 
steeds volledig aan en groeide spiegelglad in. Eén keer werd 
de stent te vroeg verwijderd via een te kleine opening, waar-
door het hele transplantaat werd losgetrokken. Dit betrof een 
inlay in het onderooglid dat als doel had een verschrompelde 
conjunctivale ruimte te vergroten. Voor die indicatie blijkt 
meer tijd nodig te zijn omdat het weefsel ter plaatse losma-
zig en weinig bloedrijk is. Bovendien  is het lastig om daar 
door wondsluiting voldoende druk rondom de inlay aan te 
brengen… 

Harold Gillies, die het Duits niet machtig was, bleek bui-
tengewoon ingenomen te zijn met de Engelse tekst in de 
Annals of Surgery (1917) over de inlay. Zijns inziens luidde 
de esserinlay een nieuw tijdperk in de chirurgie in! In Plas-
tic surgery of the face (Londen, 1920) verwoordde hij dit als 
volgt: 

‘…The fitting of an efficient denture upon a mandible robbed 
of its alveolar ridge depends on the provision of a much-
deepened labiogingival sulcus to hold a flange of the appli-
ance. Before the importance of lining the deepened sulcus 
had been recognised, it was found impossible to prevent its 
gradual obliteration by fibrous tissue. Now, thanks to devel-
opment of the Esser-inlay, the sulcus can be permanently 
deepened in one small operation.The provision of a lining 
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for a deepened sulcus was first carried out by Esser (vide An-
nals of Surgery, March 1917)… 
…The principle of the Esser-inlay marks an epoch in sur-
gery, and the opportunities for its application are far from 
exhausted…’ 

In een voetnoot gaf hij een adequate verklaring van het 
woord stent: ‘The dental composition used for this purpose 
is that put forward by Stent, and a mould composed of it is 
known as a ‘Stent’.’  

Als apotheose stelde Esser een monumentaal leerboek sa-
men over de internationale resultaten die over de jaren ver-
kregen waren met zijn inlegmethode. Het in leer gebonden 
boek in folioformaat, geïllustreerd met 1500 foto’s, werd in 
1940 uitgegeven door E.J. Brill in Leiden met medewerking 
van plastisch chirurgen van naam, zoals Bardelli, Coelst, Gil-
lies, Kilner, Lemaitre en Eastman Sheehan. 

De betekenis van het begrip stent onderging, vooral voor toe-
passing in de cardiologie, later een verandering, waardoor 
men tegenwoordig bij stent eerder denkt aan het stutten of 
ondersteunen van een vernauwde kransslagaderwand door 
middel van een permanent metalen netvormig buisje na een 
dilaterende dotterprocedure dan aan het oorspronkelijke 
thermoplastische tandheelkundige afdrukmateriaal. 
 
De Londense tandarts Charles Stent heeft ongewild een be-
langrijk aandeel gehad in de ontwikkeling van de huidige 
geneeskunde, met name voor de plastische chirurgie, kaak-
chirurgie, urologie en interventieradiologie en -cardiologie. 
Hij zou waarschijnlijk hoogst verbaasd zijn geweest te ver-
nemen dat zijn naam zo lang na zijn dood (in 1885) nog zou 
voortleven als eponiem. In het kielzog van zijn bijdrage vol-
gen op enige afstand in de tijd nog vier eponiemen verwij-
zend naar Dotter, Esser, Stent en Thiersch. 
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