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Het tandheelkundig Wereldeong res. ')
M. H.

lee vriendelijke nitnoodiging van uwen ijverigen secretaris,
een verslag te willen uitbrengen over mijn bezoek aan het
in Augustus j .1. te Chicago gehouden Taridheelkundig
Wereld Congres, was te vereerend, om daaraan niet even
bereidwillig gevolg te geven.
Veroorloof mij M.M. H.H. voor en aleer verslag te doen,
dat ik in de eerste plaats het Bestunr dezer vereenigirig
hulde betuig voor zijn ijver en voortvarendheid, waar het
geldt voor de belangen van onzen stand te zoro-en en te
waken.
Tic doe dit te gereeder, daar door den ij ver van het
bestuur in dezen j oïlgen bond zoovele iiigrjpende en tevens
prik zens :tiraardlge veranderingen zijn aangebracht, die mijne
instemming ten volle wegdragen, dat ik mijJ gedrongen
voel dit het bestuur openlijk te verkondigen.
~ en.
/raar zoovele vreemde en vaak tegenstrijdige belangen
in 't spel zijn (een ieder onzer houdt er in den regel een
eigen zienswijze op na, waaraan dikwij ls h
wordt
vastgehouden) is de taak van het bestuur niet altijd evers
gemakkelijk, in voorkomende gevallen immer even kalm,
nuchter, onpartijdig en rechtvaardig te werk te gaan. Flet
zal menigmaal met kracht moeten optreden.
Nochtans zij mij deze kleine opmerking vergund :
het beramen en het nemen van besluiten die de onderlinge
1) Causerie gehouden den 20 Januari 1894 over het bezoek aan het
TaWdheel1nodzg Wereldcongres te Chicago.
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verlioudince en betrekking del leden van dezen bond moeten
regelen, deze woorden van Koning David, die hij ten opzichte van zijnen zoon Absalom bezigde, wel indachtig te
willen zijn : Hbehandel den jongeling zachtkens." Laat mij
eraan toevoegen hetgeen David heeft vergeten Hals het kan."
De mogelijkheid is toch niet uitgesloten, dat /Toed nadoen
het goed voordoen" niet zou kunnen volgen.
Doch ter zake. Het Tandhee1kudig Wereld Congres, dat
eene vermomde voortzetting was van het in 1593 te Parijs
gehoudene, werd op Maandag den 14den Augustus 1893
officieel geopend.
_Met bijzonder goedgekozen woorden werden de Eere-Voorzitters 6én. voor 66n door den Voorzitter Dig,. SHEPPARD ter
vergadering ingeleid. Als Nederlander deed het mid hoed
door den Voorzitter de verdiensi.en van ons land ten opzichte der algemeene beschaving te hooren verkondigen, en
die van onze geleerden voor de wetenschappen in het licht
te zien gesteld. Niet minder streelend was het hier luide
de verdienste van LEEuwENI-I0EK
den ontdekker der dentine tubuli en enkele mond micro-organismen — te zieh
erkend. Bij deze gelegenheid heb ik mij van de opdracht
gekweten , het Congres in naam der. //Nederlandsclle Tandiiieesters-Vereenigrng te begroeten en succes toe te wenschezi.
Ten congresse wren uit alle landen vertegenwoordigers
aanwezig ; Engeland, Zweden en Noorwegen, Rusland, Oostenrijk, Hongarije en Boheme, Griekenland, Italië, Spanje,
Portugal, Frankrijk, Zwitzerhaiid, D uitschiand, Nederland,
België, Denemarken, Japan, China, A.ustralie, Mexico, Cuba,
Haïti, Hawai, Paraguay, Uruguay, Peru, V. S. v. Columbia,
Canada, enz. Ixet geheele aantal deelnemers bedroeg ongeveer
elf honderd.
'loch was de deehiemiiig Biet zoo groot als men verwacht
hid. Men miste enkele der beste elementen uit de tandheelkundige wereld. Zij zou zeker grooter zijn geweest, zoo
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niet terzelfder tijd de ontzettende geldcrisis ware ingevallen,
waarvan wij buitenlanders ores den omvang en de gevolgen ook in het particuliere leven der Amerikaiien geen
voorstelling kunnen maken. Er heerschte in alle standen
der Amerikaansche maatschappij een volslagen gebrek aan
liggende gelden, en de deposito's die men in de een of
andere bask mocht hebben, waren niet los te krijgen.
Eenige collega's te Chicago hadden het initiatief genomen
ten behoeve der bezoekers van het Congres een // Dental
Club" te openen. Deze instelling is gebleken van groot
nut en gemak voor den vreemdeling te zijn geweest. Het
was voor een ieder een waar ilte Huis." lien vond daar
brieven en mededeelingen van particulieren en algemeenen
aard. Moest men iemand spreken, .dit was de plaats ; had
men brieven te schrijven, alles lad gereed ; moest men
informatiën omtrent logies, reisplannen als anderszins
inwinnen, hier kon men bescheid bekomen. Wa t het gemak
nog meer verhoogde, was, dat de Club in de onmiddellijke
nabijheid lad van //the Art Institute" waar de algemeene
en de afdeelings vergaderingen, en de //Chicago College of
Dental Surgery", waar de klinieken werden gehouden.
Voor genoegens en afleiding was voldoende gezorgd.
Bijzondere en officieele feestelijkheden wisselden elkander
af.
een da van inspanning en vermoeienis vond men
rust in een intiém of olrieieel diner, of wel in aangenamen
kout in de Club, en wat bekend stond als //the back room",
en wat zeker het aangenaamste was, de gelegenheid die
men had vroedere kennismakmgen te hernieuwen en weder
nieuwe aan te knoopen.
was deze zijde van het Congres een succes ; ook de andere,
de wetenschappelijke zijde kan men als geslaagd aanmerken.
Deze uitspraak is volkomen gewettigd, wanneer men in 't
oog wil houden al de kuiperijen, rnachinatiën en slinksche
manieren door enkelen in 't werk gesteld, om dit Congres
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te doen vallen. Het is een van de kenmerken vans den
Amerikaan, en helaas wel. de slechtste, dat hij in alles wil
politiseeren. Daarom eere en hulde aan Dr. A. W. HARLAN
die van het Congres gemaakt heeft wat het is geweest.
Dagelijks werden te 12 ure do algemeene en te half drie
ure de afdeelings-vergaderingen gehouden ; om 9 ure vingen
de klinieken aan.
0p de algemeene bijeenkomsten werd slechts 66n thema
in behandeling genomen, soms met, dan weder zonder gelegenheid tot debat. Schoot er tijd over, dan werd een of ander
vraagstuk ter algemeene bespreking aan de orde gesteld, of
een rapport uit eerre der vele Bommissiën voorgelezen.
De volgende algemeene onderwerpen werden voorgedragen :
Prof. MILLER. Over de verschillende aangeprezen
prezen rnethodes om
noodzakelijkheid te voorkomen gedevitaliseerde
pulpae te verwijderen.
Dr. OTTO ZSIGMUNDY. Over congenitale glazuur defekten.
Dr. WHITNEY. Over de schedels en kaken van de vroegere bewoners van het eiland Hawaï.
Mr. GTttDwooD. Engelsehe pijp-tanden (tube teeth), leun
gebruik in plaat, kroon en brugwerk.
Dr. FILLIBROWN. Suggestie en hypnose als sedativa en
als obtundentia.
Over al deze onderwerpen u een uitgebreid verslag te
geven, zou de perken van mijne causerie te buiten gaan, en
misschien als mosterd na den maaltijd komen, daar de meeste
vak-tijdschriften van al het verhandelde op het Congres
reeds uitvoerige mededeelingen hebben gegeven.
In navolging van andere en soortgelijke congressen, had
d e commissie van uitvoering acht afdeelingen gevormd, n. m.
10 voor Anatomie en Histologic, 2d° voor Aetiologie, Pathologic en Bacteriologie, 3° Scheikunde en Metallurgie, 4°'
Therapie en Materia Medica, 5° Chirurgie van den mond
en de tanden, 60 Operatieve tandheelkunde, 7° Prothesis
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en Orthodontie, 8° Opvoeding, wetgeving en Letterkunde.
liet vormen van sectiën was eene goede gedachte. sen
ieder was nu vrij de afdeeling waarin hij het meest belangstelde te bezoeken, of wel, bijaldien in de eene of andere
afdeeling een onderwerp
p werd behandeld waarvoor hij zich
bijzonder interesseerde, kon hij dit doen, zonder genoodzaakt
te zijn ook de overige voordrachten te moeten aanhooren.
Jammer dat het onderkomen der afdeelingen en ook van
de algemeen e bijeenkomsten zoo slecht was.
Iet "Art Institute" grenst onmiddelijk aan een der drukste spoorweglijnen. Iet gefluit, gesis en het luiden der bel
van de locomotieven noodzaakte dikwerf de sprekers hunne
rede voor een oogenblik af te breken, waardoor veel wat
1)elaflg'rjk was verloren ging. Ook de acoustiek was . zeer
slecht.
Van al het verhandelde in de sectiebijeenkomsten was
de voordracht van Prof Brophy over liet sluiten vaal galati
fissi langs operatieven weg wel de beste. (zie het Nederl.
rl'i'Jdschr. v. Geiieesk. 1894 Deel I. No. S). De voordracht
over de bellafldeliflg van gëtiifecteerde wortelkanalen met
van Dr. ScHlEIE1t. De methode van 1)r.
K
JAclsoN door veerende toestellen onregelmatigheden in den
stand der tanden te verbeteren. e. a , vonden veel bijval.
Deze methode van JACKSON bestaat daarin, dat men uit
1)iano-draad beugels of kribben maakt, die om den hals der
kiezen nauwkeurig moeten sluiten. Aan deze kribben worden
plaatjes van //Germaan Silver" of eenig ander metaal met
zacht soldeer bevestigd, evenzoo draden of banden die zoo lang
en zoo gebogen_ moeten zijn, dat zij den vorm van den kaakboog
volgen, hetzij
J dat zij binnen of buiten dien boog komen
te liggen. Door die draden een verschillenden vorm te geven,
kan men naar het doel, dat men zich voor oog en heeft
gesteld, eene drukkende, trekkende of' ook roteerende kracht
uitoe enen.
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De voordeelen aan deze methode verbonden worden door
JACKSON als volgt opgesomd :
10. een gehemelte of eenige andere plaat Onn00dig ;
°. hechting of ankerplaatsen zijn voldoende het toestel
opp ziJjne plaats te houden en toch afneembaar te zin
3°. de te gebruiken metalen kunnen alle met zachte soldeer
worden vereenigd ;
4°. kribben en veeren zijn gemakkelijk te herstellen
50, het toestel vordert weinig of geen bijzondere verzorging ;
6'. zoo het doelmatig blijkt, kunnen de kribben cn veeren
met een plaatje worden verbonden ;
7'. het geheel of een gedeelte van het toestel kan ook uit
edele metalen worden vervaardigd.
De voordracht van SCHIEIEI, over Kalium Natrium als
middel tot het zuiveren van geïnfecteerde wortelkanalen
vond veel bijval. Hierover uit te wijden zou nutteloos zijn,
daar deze methode als u bekend mag verondersteld worden.
Wat nu de klinieken betreft, daarover kan ik u niet veel
nieuws inededeelen. zo0als 'ewooiiljk heeft men i)ij zulke
gelegenheden daar weinig- aan. Tn den regel is de ruimte
roiidoin den operateur _veel te klein voor het aantal toeScholiWerS, en de drang gewoonlijk z66 groot, dat van de
operatie weinig te zien is, en de minutiae ontsnappen den
belangstellenden. Herhaalde malen heb ik bij typische of
1)ijzolldere operatiël vroeg post gevat, teneinde een goed
plaatsje in te nemen; het duurde evenwel niet lang of ik
mij z66 geplaatst,
dat voor mij niets beters te doen
bevond mij
1
stond dan elders mijn geluk te beproeven. Voeg hieraan nog
toe, dat de gelegenheid, waar de klinieken gehouden werden
te klein bleek te zijn en er eelle oilclragelijke hitte heersehte.
Evenwel zij hier toch de operatie van Dr. BRYAN uit
Bazel vermeld. Dr. BRYAN opereerde volgens zijne methode
een familielid van hein, voor een scheefstaanden incisivus
in de bovenkaak, bestaande in het incideeren van de gingiva
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over dc geheele lengte van den wortel ; daarna werd de

buitenste plaat van den alveolus met een rond zaagje in de
boormachine op twee plaatsen doorsneden en nu de tand met
een forceps met geweld in de rij van de overige tanden
gebracht, rig vooraf een metalen plaat met rubber bedekt,
over den processus alveolaris te hebben geplaatst, waardoor
kwetsuur van de zachte deelen werd voorkomen.
Over dit onderwerp had 1)r. CUNNINGHAM Ult Cambridge
(Engeland) eene voordracht gehouden, hij welke gelegenheid
hij een bijzonder interessant geval mededeelde, waarvan hij
de fotografiën ezi modellen vertoonde.
Een patient vervoegde zich ten zijnent met een onregelmatigen stand van een tand ten 4 ure; de behandeling was om kwart
over vieren afgeloopen; de patient vertrok met den trein van
4.35 near Londen en gebruikte zijn maaltijd op zijn gewone uur.
Poor DR. CUNNINGHAM werd nog een bij lage tempera
tuur smeltbare stof vertoond en de bewerking gedemonstreerd
coin kleine en groote stukken te emailleeren. Deze stof
bestaat uit kleurlooze en uit verschillend getinte glassoorten, speciaal voor dit doel bereid. De bewerking is
tamelijk eenvoudig, het effekt in hooge mate verrasend.
Len gewone BuNsEN-brander is voldoende de massa te
smelten. Of de resultaten duurzaam zijn, durf ik niet.
beweren. CUNNINGHAM zelf draagt een onder- ebit, voor
vier jaren vervaardigd, dat er vrij hoed uitziet. hen bewijs
voor de smeltbaarheid bij lage temperatuur diene, dat C.
voor mij eene plaat emailleerde, dig-; uit zilver was gemaakt
en langs electro-depositie was verkregen. Niet alleen bleek
het succes van het email, maar ook de uitmuntende qualiteit
van het silver dat eerst bij herhaalde verhitting week werd.
Deze stof wordt onder den naam van Vitrurnite in dein
lialidel gebracht. (Op het Congres in 1591 te Ißerliju gehouden
demonstrerden CUNNINGHAM en ROSE dezelfde stof, doch
toen was zij nod niet voor algemeen gebruik geschikt.)
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Onder de nieuwe dingen dir; ik gedurende mijn verblijf
in de V. S. v. N. A. hier en daar heb opgemerkt, behoort
het Carborundum. ` it deze stof worden schijven vervaardigd
voor het slijpen van kunsttanden en moet de corundum
schijven vervangen. Zij zijn eene wezentlijke verbeteriri
eri bezitten eigenschappen, die hen verre boven de corundum
schijven verkieslijk maken.
Carhorunduin wordt langs electrisehen weg verkregen
uit ecn 1neitgsel van kool en silicon van ieder 40 ,/ 0 en
keukenzout 20%. Deze massa wordt in een bijzonder ge-.
vorrnd fornuis, waardoor een stroom loopt van 40 timpéres
en van een potentialiteit van 50 volts, tot smelting gebracht.
De stroom daalt langzaam tot 25 volts, doch wordt op
200 ampéres gehouden. Het verkregen residu, waarvan het
carborundum de kern vormt, is verschillend in samenstelling.
Dit lauste wordt fijn gestampt en daarna geschept, waaruit
din schijven grof en fijn worden gemaakt.
Een voordeel aan het gebruik van deze schijven verbonden
is, dat men met deze drool kan slijpen. (Voor hen, die
helaiigstellen in de bereiding van Cai'borumdum verwijs ik
naar //the Journal of the Franklin Institute" 1 S93 Nos 3 Sz 4).
Eene andere stof, die in de tandheelkunst t1ltTYlllIltellde
clieiisten doet, is Pyrozone, waarvan ik u hier drie verschillende oplossingen vertoon, n. m. 3, 5, en 25 °/o.
Waterstof superoxide, met de formule i121 02 is niet
nieuw en u allen bekend. De vorm waarin het u hier
wordt vertoond, is een bijzondere. Zooals u bekend is, zijn
de H2, 02 oplossingen die in den handel voorkomen, zeer
onstandvastig ; in den. loop van tijd gaat een deel van de
zuurstof verloren en daardoor ook het werkzaam bestanddeel
Gewoonlijk wordt waterstof superoxide verkregen door
barium peroxide met gedistilleerd water te vermengen, en tot
eene pasta te wrijven. Onder voortdurend roeren voegt men
aan deze pasta eene oplossing van ac. hydrochl. toe. Zoodra
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het zoutzuur verzadigd is, wordt opnieuw ac. hydrochl.
hieraan toegevoegd, doch nu in eene verzadigde oplossing;
vervolgyens weder barium peroxide. Dit herhaalt men totdat
in de verkregen oplossing geen barium chlQrit1 meer voorkomt, dat door een mcngsel van ijs en zout wordt neergeslagen. [n Bleu reel blijft er altijd een weinig barium
chlorid achter, hetgeen door toevoeging van zilver sulfaat
onder het vormen van barium sulfaat en zilver. chloride
(rci;lirninef;rcl wordt. Daarna wordt de vloeistof gefiltreerd
cri met behulp van zwavelzuur gecondenseeid. IIet water
clat onder het condensgieren verdampt, wordt opgevangert
en bevat waterstof superoxide in bijna, zuiveren stet.
Hydrogeniuin superoxide is eerie kleurlooze vloeistof.
In den handel gebracht, bevatten de oplossingen een afwisselend gehalte aan H2 , 0., eu zooals gezegd, worden zij
door hare olistandvastige samenstelling waardeloos en is men
verslicht de oplossingen steeds zoo versch mogelijk in voorraad te hebben. Bedrieg ik mij niet, dan is het procentgehalte
der in de apotheek voorradige vloeistof zoowat drie.
Daarom is het mij aangenaam u hier drie oplossingen te
vertoonen van verschillend procent-gehalte n. ras. 3, 5 en
25% die door de h.h. Mc. KEssov en ROBBINS onder Glen
naam van Pyrozone in den handel zijn gebracht.
Deze solutiën behouden hun Viehalte aan 1121 O2 tot den
laatsten druppel ; zelfs is het mogelijk om van de 3% een
9% te maken door haar eenvoudig tot op een derde van
haar volume te doen verdampen. Ook van de '25% kan men
eene verzadigde oplossing maken.
Veroorloof mij met eel), enkel woord over het gebruik
en de toepassing van deze stof in de tandheelkunst deze
causerie te besluiten.
De gemakkelijkheid waarmede H2, 02 zijn atoom zuurstof afgeeft wanneer het met organische stoffen in aanraking
komt, maakt het bijzonder geschikt tot desiiifecteeren. Het
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is dus een voortreffelijk middel om wortelkanalen waarin
zich eene gaigraeeuse Pulpa bevindt te zuiveren, en hiervoor komt in de eersts plaats de 5% in aanmerking.
De 3 % oplossiug is meer van algemeene toepassing, als
desinfecteerende mondspoeling, doorsprnten van abscessen en
fistulae, behandeling van z.g. Pyorrhoea alveolaris en ook in
verbinding met verschillende poeders tot het verwijderen
van het groene beslag aan de tanden.
De 25 % solutie is een der beste micldeleu tit het bleeken
van verkleurde tanden, vooral wanneer de verkleuring ontstaan
is door pathologische processen in de puTpa. Hiervoor is mij
geen beter middel bekend darr dit, en kan ik het met diet
genoeg aandrang u aanbevelen.
De spray die ik u hier vertoon, wordt gebruikt om de
3% oplossing te verstuiven en is zeer pan te bevelen om
eene groote oppervlakte te desinfecteeren.
Ten slotte vestig ik uwe aandacht op de ingenieuse
vinding van Dr. Mooiu uit Detroit De wijze van bevestiging en de rangschikking der schuurpapier schijfjes behoeft
mijnerzijds geen verdere aanbeveling.
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