Tandhee1iist in verband met de
onbevoegde uitoefening.
Uittreksel der voordracht, behouden in de vergadering
valt dell 10th' Maart door BERNARD FRANK.
.iet doel, dat ik met dit onderwerp
beoog, is eene bijdrage
te leveren tot de oplossing der vraag wat tandheelkunst is
elf wat daaronder verstaan moet wordén. Het feit, dat de
uitlegging der wet op_) dit gebied nog zeer veel te wen schelf
overlaat, heeft mij aanleiding gegeven, eenige vraagstukken,
dit onderwerp betreffende, duidelijk te beantwoorden.
ik wensch hierdoor allen twijfel op te heffen, of deze of
bene behandeling, door onbevoegden verricht, moet geacht
•
worden tot de tandheelkulist te behooren.
In aanmerking nemende, dat de onbevoegde uitoefening
der talldheelkunst in de laatste jaren hand over hand
toeneemt, mag ons optreden ter bestrijding derzelve wel
geacht worden bij te dragen tot het bevorderen vaal onze
belangen en die van deal tandheelkundigen stand.
Wanneer ik spreek over onbevoegde beoefenaars der tandheelkunde, bedoel ik hiermede personen, die de tandheelkunde
onbevoegd
onbevoegd als bedrijf
J uitoefenen.
Om een goed antwoord op eerre vraag, ons vak betreffende,
te kunnen geven, is het onnoodig een grootere omhaal van
woorden te bezigen ; ik geloof eerder dat in beknop theid
meer vastberadenheid, meer beslistheid ligt opgesloten. Doch
niet iedereen, ook mijn persoon daaronder begrepen, is gevat
gelloeg om eerre dusdanige vraag snel en vlug te beaiit-
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woordeu ; het gaat hiermede evenals met den examiiiandus,
die doorgaans bij gemis aan gevatheid het antwoord op cat;
tot hem gerichte vraag schuldig blijft, hoewel hij zich
bewust is het wel te weten.
])at de vraagstukken, die ik straks behandelen zal, tot op
heden onopgelost bleven, is mijns inziens toe te schrijven
óf aan gemis van gevatheid 6f aan het laisser aller. Ik
betwijfel haast, of zich wel ooit een onzer collega's de moeite
heeft gegeven, om eens diep en ernstig na te denken, wat
toch alzoo onder tandheelkuiide moet verstaan worden.
ik vond het dus boogst nuttig, mijne zwakke krachten
eens aari dit belangrijk onderwerp te beproeven ; in hoeverre
ik hierin geslaagd ben, laat ik aan uw welwillend oordeel
over en waar ik niet goed mocht gezien hebben, zal ik
dankbaar zijn voor de noodige terechtwij zigingen.
Laten wij nu eens zien, welk antwoord dient gegeven te
worden op mijne eerste vraag : wat is tandheelkunde ?
Artikel 8 der wet van 1876, gewijzigd in 1878, luidt
"De titel van tandmeester verleent de bevoegdheid tot
"het uitoefenen der tandheelkunde, waaronder verstaan wordt
"de plaatselijke behandeling van de ziekten dir tanden,
"der tandkassen en van het taudvleesch.
//De titel wordt verkregen door het met goed gevolg
"afleggen van een practisch examen, waarbij voldoende bewijzen
"gevorderd worden van practische kennis van dry operatieve
//tandheelkunde en van het inzetten van kunsttaiiden en
"gebitten."
1)it is vrij duidelijk ;
Hij of zij die een zieken tand behandelt, onverscl i11ig
Knet, of door welk middel, oefent tandheelkunde uit.
Dat ik hier zeg uonversehillig met of door welk middel"
spruit daaruit voort, dat de wet nergens bepaalt hoe, of
met welke middelen wij de ziekten behandelen moeten.
Hiermit blijkt dui ook duidelijk dat het onverschillig is,
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of wij voor een zieken tand carbolzuur, arsenicum of water
gebruiken. Geen beschuldigde of jurist zal dus ooit kunnen
beweren, dat hij (de beschuldigde) geen Landheelkunst heeft
uitgeoefend, op g'i'oiid, dat hij voor de taudziekte slechts
zuiver water of eenig ander middel aangewend heeft ; er
behoeft alleen aangetoond te worden, dat hij een zieken
tand heeft behandeld. Zoo moet ook iedere diagnose als
tandheeÏkunde aangemerkt worden, op grond dat dezelve teil
doel heeft een zieken tand te behandelen (kortheidshalve
laat ik de ziekten der tandkassen en van het tandvleesah
achterwege, wijl de meeste onbevoegden zich hoofdzakelijk
schuldig maken aan het behandelen van zieke tanden).
'krans wil ik trachten de vraag op te lossen : is het
afknippen, afvijlen of afzageii van tandkronen of van overblijfselen van Landkronen uitoefening der tandheelkunde P
Om hierop een beslissend antwoord te geven, ga, ik weer
van mijne eens genomen stelling uit, meer op de ziekten
der tanden te letten dan op het middel, waarvan wij ons
bedienen, teneinde deze te herstellen. Alvorens echter een
antwoord hierop te geven, dien ik mij eerst af te vragen :
wanneer is een tand ziek P
Een tand is ziek, noodra er voedingsstoornisp laats heeft of
indien hij niet in staat is zijne normale functiën te vervullen.
meevat, waar
De tand wordt door mij als an orgaan opgevat,
aan wij onderscheiden : kroon, hals en wortel, met de pulpa
en het p eriost als voedende organen . Zoodra dus maar iets
hap ert aan een dezer onderdeelen, noemen wij den tand ziek.
Wanneer bijvoorbeeld van een tand slechts de kroon gecarieerd
is, danspreken wij niet van een zieke kroon ; maar zeggen
eenvoudig ; de tand is ziek. Al wat nu aan een zieken
tand gedaan wordt, om hem te herstellen, hetzij dat
de ziekte in Email, tandbeen, cement of puipa zetelt, moet
op grond van art. 8 als uitoefening der tandheelkunde
beschouwd worden.
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Is het nu niet logisch, dat, wanneer wij aan een gecarieerden
tuna (die toch ziek i,) ein deel ontnemen of amputeeren,
dit uitoefening dir tandheelkunde is ? het doet er niet toe
of dit amputeeren geschiedt door afknippen, afvijlen of
afzagen ; de zaak is hier, er wordt een zieke tand behandeld
en bijgevolg tandheelkunde uitgeoefend.
De taBd, dig; zijn kroon geh eel of gedeeltelijk verloren
heeft, zal toch doOr niemand als een gezonde tand beschouwd
kunnen worden, hier komt ook niet in aanmerkin; of het
te amputeeren gedeelte :;root of klein is. AAle wortels die
zich in den mond bevinden en niet gevuld zijn, moeten als
ziek beschouwd worden op frond hunner bloot liggende pulpa.
Hiermede meen ik dus klaar en duidelijk aangetoond te
hebben chat deze kunstbewerkiiigen tot de tandheelkunde
behooren.
Hierbij valt nog op te merken, dat op dezelfde gronden het
vullen van wortels sot de tandheelkunde moet gerekend worden.
Liet amputeeren air tandkronen doer middel van afknipPeu,
afvijlen of afzagen heeft in de meeste gevallen ten doel,
d• 1 verloren kronen door nieuwr tP doen vervangen, name
ljk door plaatsing van kuiisttariden.
Plaatsing van kunsttanden is dus alweer het micldel, om
zieke tanden te herstellen (men tracht den zieken tend te herstellen door hem eene nieuwe kroon te geven, waardoor hij in
staat gesteld wordt zijne normale functien weer te vervullen).
Het woord tandheelkunst sluit toch in zich de kunst om
tanden te heden ; men heelt zieke tanden niet alleen door
re te vullen maar ook door grootendeels gecai'ieerde kronen
door nieuwe te vervangers. Derhalve wordt door plaatsing
van kunsttanden tandheelkunst uitgeoefend op grond chat wij
zieke tanden behandelen, wier kronen door caries of door
andere oorzaken zijn verloren gegaan.
D e benaming kunstandev i s niet geht'el j nist, strikt
g
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Aangezien de wet, zooals gezegd is, nergens bepaalt op
welke wijze wij de tandheelkunst moeten uitoefenen. maar
alleen bepaalt dat wij dit naar ons beste weten inoeten
doen, zoo is het onverschillig op welke wijze de kunstkronen
(kunsttanden) aazigebracht of ingezet worden, hetzij dat ditgeschiedt door pivots, rnetaal- of caoutehoucpla.ten of anderszins
de kwestie loopt allec,ii over de vraag wordt door p'aatsing
van kuristtanden tandheelkunde uitgeoefend ? clan zeg ik
volmondig : ja , op de zooeveli aangevoerde gronden.
Hit inzetten van kunsttanden en gebitten, ter plaatse
waar oergin overblijfselen van tanden meer aanwezig zijn,
kau niet meer ónder de rubriek "het behandelen van zieke
tanden," gerekend worden. Doch de wetgever heeft hierin
voorzien, de tweede alinea van art. 8 shaft dit ten volle ;
wij halen deze alinea nog eens aan
"De titel (vin tandmeester) wordt verkregen door het met
"goed gevolg afleggen van een practisch examen, waarbij
"voldoende bewijzen gevorderd worden van practische keilnTs
"van de operatieve tandheelkunde en van het inzetten van
"kunsttanden en gebitten."
Hiermede wordt mijne • bewering gestaafd : het inzetten
van kunsttanden en gebitten op, in of over zieke tanden
(wortels) behoort tot de operafieve tandheelkunde, het inzetten op plaatsen waar geen tandoverblijfselen meer aanwezig zijn behoort; niet tot de operatieve, maar toch wel
tot de tandheelkuude ; om dit duidelijk te doen uitkomen
is ook hiervan in artikel 8 melding gemaakt ; men kan
toch onmogelijk aannemen dat de wet de kennis van het
inzetten van kunsttanden en gebitten zou vorderen, als deze
niet onder het uitoefenen der tandheelkunde begrepen was.
Hadde men deze zinsnede uit art. 8 weggelaten, dan had het
inzetten van kunsttanden en gebitten op plaatsen waar geene
tandoverbljfselen meer aanwezig zijn, beschouwd kunnen
worden als niet tot de tandheelkaust te behooreii op grond
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dat geen zieke tend, tandvleesch of tandkas behandeld
wordt. Er zijn meer taridheekuridige bewerkingen, die
strikt genomen niet ten doel hebben yen zieken tai'ul,
tandvieesch of t)aildkas te beharideku zooals b.v. liet regelen
van tanden ; deze echter behooren toch tot de tandheelk nude.
Om nu allen twijfel weg te nemen, of iedere kunsttandplaatSil1g, in monden met of zonder wortels, tandheelkunde is,
werd in art. 8 voornoemde bepaling opgenomen. Men
achtte het noodig dit afzonderlijk te vermelden opdat de
onbevoegden zich niet zouden kur nen verontschuldigen door
te zegden : ik heb tanden geplaatst in monden waar geen
wortels sneer aanwezig waren, dus geeu zieke tanden behanded. De wet bepaalt toch duidelijk, dat om de bevoegdheid te verkrijgen, men niet alleen praktische keiinis
der operatiene tandheelkunde bezitten most, maar tevens de
kennis van alle tafl(thee1 kUfldig'e kuntbeverkingen, waargebitten uitdrukkelijk
onder het inzetten van kunsttanden
genoemd virordt.
Afgezien van de geneeskundige wetten, geloof ik met
zekerheid te kunnen zeggen, dat alle tandmeesters de vraag
of iedere methode van kunsttaiidplaatsing tandheelkunde is,
bevestigend zullen beantwoorden ; een ieder is zich dit ten
volle bewust.
De rechter heeft dikwerf hierover moeten beslissen, en
chat de beslissing meermalen ten voordeele der beklaagden
uitviel, was alleen te wijten aan het advies der deskundigen,
die tot op heden nimmer den rechter het wettig overtuigend
bewijsmiddel aantoonden, waarom deze of gene behandeling
tit de tandheelkunde oerekend moet worden.

