
Vergadering der Nederlandsche Tand- 
meestersVereeniging 7 Juli 1894. 

UITTREKSEL DER NOTULEN. 

De vergadering wordt omstreeks 8 uur geopend ; aan- 
wezig 11 leden en 2 gasten. 

Na voorlezing der notulen wordt overgegaan tot stem- 
ming over de HH. WAIBOER en GRETKR ; beide heeren 
worden met algemeene stemmen tot lid der N. T. V. 
gekozen. 

Hierna verkrijgt de Heer CAPJL SCHäFER het woord en 
demonstreert eene patiënte bij wie door hem is geplaatst 
een onder- en boveiigebit voorzien van stiften die in den 
alveolus steken. 

Vier maanden geleden zijn bij patiënte alle tanden ver- 
wijderd geworden, en het blijkt nu dat het proc. a,lveolaris 
zich zeer goed heft gezet ; het kunstgebit sluit goed en 
de bevestiging laat niets te wenschen over. 

De Heer Sell. besluit zijne demonstratie met den wensch, 
dat de leden waar het hun mogelijk is deze methode zullen 
toepassen en hunne bevindingen mededeelen. 

Dezelfde spreker gaat daarna over tot eene voordracht over 
de behandeling van een geval van empyema antr. IIighmori 
(zie pat.r. I 32 dezer a$.), die tot eenige gedachtenwisselling 
aanleiding geeft en eene bespreking uitlokt over de door 

verschillende rhinologen gevolgde behandelingsmethoden van 

empyema antr. Highmori. 
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De Heer E. PINKHOFF verkrijgt het woord tot het houden 

zijner voordracht //Het onderhoud der tanden". 
Spreker leidt zijne voordracht in met de herdenking van 

den stichtingsdag der N. T. V. en wijst er op hoe vele 

veranderingen op tandheelkundig gebied in den laatsten tijd 
hun ontstaan te danken hebben aan het ijverig streven 
van de N. T. V. 

Tot het eigenlijk onderwerp overgaande schetst Spreker 
de wijze waarop zelfs door de anders zoo betrouwbare ! pers 
de in den handel voorkomende tandmiddelen worden aange- 
prezeii ; het Maandblad tegen Vervalschingen stond aan den 
spits, waar het de aanprijzing en analyse betrof van //Odol". 
Aan het adres der redactie van genoemd orgaan laat de 
Heer P. in deze vergadering ook een woord van ernstig 
protest hooren. Tandziekten bestrijdt men niet met mond- 
waters. Zij, die beoogen zieke tanden hiermede te kunnen 
genezen, maken zich schuldig aan kwakzalverij. Goede 
voeding en eerre regelmatige leefwijze kunnen veel tot de 
instandhouding van ons gebit bijdragen. Het gebruik van 
sommige medicamenten schijnt schadelijken invloed op de 
tanden uit te oefenen, met name de staalpreparaten. Ook 
is volgens Spr. den invloed van den hoogen leeftijd op 
de tanden niet te miskennen. De verfijnde bereiding onzer 
spijzen heeft in den loop der tijden onze tanden tot Beene 
groote functie aangezet, waardoor deze organen veel van 
hun kracht hebben ingeboet. Spr. besluit zijne voordracht 
met de vraag hoe het ter wereld mogelijk is een mondwater 
aan te bevelen, dat volgens het oordeel van den fabrikant 
thans voor goed in de plats gesteld kan worden van de 
behandeling van een ervaren tandmeester en diens functiën 
overneemt. 

Bij de gehouden discussie waren allen 't er over eens, 
niet op te treden tegen "Odol", terwijl wat 't laatste ge- 
deelte van de voordracht betrof, besloten werd met 't oog 
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op het vergevorderd uur in eene volgende vergadering hier-. 
over nog eens van gedachten te wisselen. *) 

Hierna kwam de Heer WEBKARO FRANK aan 't woord tot. 
Let houden zijner voordracht gets over Tandextractie (zie 
pag. 137 dezer aft). Uit de gehouden discussiën blijkt dat 
de ineeningen over het te gebruiken lancet zeer uiteenloopen. 

De vergadering, die zich kenmerkte door een hoogst 
aangenamen toon en tot leerrijke beschouwingen aanleiding 
gaf, werd te omstreeks half twaalf gestoten. 

Een nieuwe methode voor het 

nemen van gipsafdrukken, 

DOOR 

S. T. HEERINGA, te Zutphen. 

(Omgewerkt voor dit tijdschrift naar aanleiding eener voor- 
dracht gehouden in het Nederlandsch Taudheelkundig- 

Genootschap te Utrecht, 24 Juni '94,) 

Heel wat is er al geschreven ov er afdruknemen en afdruk-. 
massa's en toch is de toestand van dien aard, dat velen 
onzer niet voldaan zijn. Beurtelings wordt het gebrek gezocht 
in de lepels en dan weer in de afdrukmassa. 

Als om strijd werden nieuwigheden tee markt gebracht, 
die even snel weer verdwenen als ze waren opgekomen. 

Gerust durf ik beweren dat tot heden gips het afdrukmidde 
is bij uitnemendheid, maar aan deze wijze van afdruknemen 

*) In verband hiermede aal eerst iv de volgende afl. van dit tijdschrift 
de voordracht van den Heer PINKHOFF worden afgedrukt. (RED.) 


