
Vergadering der Nederlandsehe Tand 
rneestersVer 	10 Maart 1894. 

UITTREKSEL DER NOTULEN. 

Aaiiwezig 10 leden en 3 introducé's. 

Agenda :  
1. Voordracht van den Heer B. FRANK, dc, tandheelkunst 

in verband met de onbevoegde uitoefening. (pag. 11 van 

deze aflevering). 
II Idem van den Heer CARL ScuäFET, over stií'ttanclen 

(pag. 17 van deze aflevering). 
ITT Idem van den Heer W. J. Trlt, KIJ1LIE LEMKER, over 

articulatie eii vullingen. (pag. 32 van deze aíievering). 1) 
De voorzitter opent omstreeks S uur de vergadering e11 

verleent het woord aan den Heer W. J. TER, KUILE LEMKEIIt. 

Spreker behandelt naar aanleiding eener voordracht van 
WArtNEK1ws, gepubliceerd in Band V Heft 2 van de 
//Verhandlungen der Deutschen odontologischen Gesellschaft", 
de gevaren verbonden aan harde vullingen. In een uitvoerig 
betook toont de Heer t. K. L. aan, hoe door het schokkeYi 
der harde vullingen met de antagonisten, de randen dier 
vullingen veel te lijden zullen hebben en opnieuw caries 
ontstaat; overweging verdient het daarom bij groote vtll- 
liiiuen b. v. goudvullingen de wanden der carieuse holten 
met zoogen. non-cohesief goud op te vullen, waardoor de 
vulling meerdere elasticiteit verkrijgt. Spreker besluit zijn 
voordracht met eenf, opsomming der voordeelen verbondf;n 
earl eene goede articulatie bij vullinden evenals hij kunst- 
tanden. De voorzitter geeft thans gelegenheid tot eens, 
discussie over deze voordracht. De Heer E. S'rAitK acht 
het gevaar voor pulpitis onwaarschijnlijk ; veeleer zal er 

1) In extenso worden deze voordrachten in dit tijdschrift afgedrukt, 
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is ontstaan ; liet gebruik van den articuator acht 1)e1'j0d0h1tit  
hij ook eenigszins omslachtig bij het vullen ; liever late men  eenigszins 	~ 
den I)ati(I1t Benige keeren den mond openen en sluiten. 

I)e heer t. K. L. voert hier tegen aan, dat de hierdoor 
verkregen articulatie niet betrouwbaar is. Pulpitis ten ge- 
volge van te groote vullingen komt z. i. meermalen voor. 

De heer B. FRANK verkrijgt nu het woord tot het houden 

zijner aangekondigde voordracht. ZEd  betoogt hoe in logisch J aangekondigde  
verband met de hierop betrekking hebbende artikelen van de 
tegenwoordige geneeskundige wetten, de algemeen gehufrligde 

jurisprudentie  zeer •  gebrekkig i`. Daarbij komt nog, dat de  
deskundigen, die geroepen worden om de overtreding in overtreding 

rechten te helpen vaststel en, geheel tegenstrijdige adviezen 

gaat .geven S reker 	zelfs zoo ver, hèt plaatsen van kunst- 
tanden
~ 	p  

 aan te merken als uitoefening der tandheelktiiist 
eis besluit 	 g zijne rede met de verzekerin dat het bestuur ~~ 
Niets onbeproefd zal laten het heden-avond behandelde in 
derf vorm van een ra . port teer kennisre van cie regeer'ing 1'1 	 ~ 
te brengen. De vice-voorzitter brengt in enkele woorden 
deal dank der vergadering over aan den Fleer FRANK voor 
zijne keurige studie over dit onderwerp, waardoor verschillende 
nieuwe een belangrijke gezichtspunten zijn geopend.  

De Heer CA1tL SCHäFEIL verkrijgt thans het woord ter 
behandeling van diens onderwerp. 

Spreker schetst de voordeelen van stifttanden bovcii die 
met gehemelte-platen ; staat inzonderheid stil bij de stift- 
tanden volgens de methode HERBST. 

op  duidelijke wilze verklaart de Heer S. de wijze, waard )  1 
door hem de wortels worden geprepareerd  en de stifttand 
vervaardigd en licht zijne voordracht ten slotte nog aan- 
schouwelijk toe door eene demonstratie, welke met de grootste 
belangstelling wordt gadegeslagen. Niets meer aan de orde 
zijnde, sluit de voorzitter deze bijeenkomst, nadat twe' (ier   
i J ltro(1 uc6's zieh voor het lidivaatseha1) hebben aangen l 1. ~ 


