
Vergadering der Nederlandsche 
Tandmeesters-vereeniging 

20 October 1894. 

De vergadering wordt omstreeks 8 uur geopend ; aanwezig 
10 leden en 2 fasten. 

Na voorlezing der notulen wordt overgegaan tot stemming 
over de candidatuur PURER (Hilversum) ; met algemeene 
stemmen wordt genoemde heer tot lid der vereeniging 
aangenomen. 

Hierna, komt in behandeling punt I der agenda : Voorstel 
van het bestuur tot het aanleggen eener verzameling curiosa. 
De voorzitter licht het voorstel toe, dat blijkbaar bij de 
vergadering geen tegenstand ontmoet. Het lid HEINEMAN 

stelt reeds dadelijk als blijk zijner instemming eene uitge- 
breide collectie antieke tandinstrumenten ter beschikking 
van de aan te leggen verzameling curiosa. 

Op de vraag van den heer J. J. GREVEIiS SR. waar 
deze verzameling te huisvesten, antwoordt de voorzitter in 
dien zin dat wellicht 't vooruitzicht bestaat dat zulk eene 
gelegenheid zal worden gevonden ; mede wordt door den 
heer GR. den wensch geuit dat er eerie boekerij kome ver- 
bonden met de curiosa-verzameling ; de heer GR. maakt 
hiervan een voorstel dat door het bestuur wordt overgenomen. 
Beide voorstellen worden tot één gemaakt en met algemeene 
stemmen aangenomen. 	 • 

De voorz. merkt op dat in verband met het aannemen 
van dit voorstel het huishoud. reglement zal moeten aan- 
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gevuld worden, de betrekkelijke voorstellen zullen den leden 

te gelegener tijd ter goedkeuring worden aangeboden. Als 

bewaarder der reeds ingekomen en nog in te komen curiosa 

stelt zich de heer CARL SCHäFER voorloopig welwillend 
beschikbaar. 

De heer J. J. GREVERS opnieuw het word erlangende 

meent dat de herziening ván het huishoud. reglement een 

eisch des tijds is geworden ; de heer E. STARK beaamt deze 
opmerking ten volle, //met het oog op de uitgifte van het 
tijdschrift is een Herziening meet en meer noodzakelijk 
gebleken. In het bijzonder betreft dit de wijze waarop 
de redactie-commissie is saamgesteld. 

Zooals thans deze commissie voorloopig is georganiseerd, 
hangt bare samenstelling te veel af van de wisselvalligheid 
der bestuurszetels, bij de zeer waarschijnlijke bestuurs- 
wisselingen zal de redactie-commissie het zelfde lot deelen 

en zulks is voor den bloei van het tijdschrift vooral met het 

oog op de niet zoo spoedig verkregen routine der nieuwe 
redactie-leden zeer schadelijk. De redactie-commissie dient 
een vast en zeker mandaat voor een bepaald aantal jaren 
te bezitten, meer onafhankelijk werkzaam van het bestuur 
met dien verstande echter, dat er een band besta tuschen 
de tijdschrift-redactie en het bestuur der N. T. V. 

Eveneens behoort het tijdschrift in ruimer kring verspreid 
te worden zoowel om zijnen belangrijken inhoud als om den 
kring van medewerkers uit te breiden, die door de wetenschap 
dat het tijdschrift algemeen gelezen wordt tot steedsche 
werkzaamheid zullen worden geprikkeld." 

De heer J. J. GR,EVERS stelt na het gehoorde voor dat 
de heer STARR in eene volgende vergadering in een schriftelijk 
rapport deze plannen nader uiteenzet. De beer PINKHOF 

ondersteunt dit voorstel en met het oog op de urgentie 
wordt voorgesteld binnen eene korte tijdsspanne de leden 
voor eene vergadering weder bijeen te roepen. Door de 
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overige leden wordt dit voorstel met ingenomenheid begroet 
en zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 

Hierna is aan de orde punt II der agenda. Is de oprichting 
eener tandheelkundige school wenschelijk ? In te leiden door 
den heer E. STARKE  (zie pad. 17d   dezer afl.). Deze voordracht 
lokte eene belangwekkende discussie uit, waaraan het eerst 
wordt deelgenomen door den heir E. PINKTIOF. De heer P. 
brengt in gepaste woorden hulde aan den inleider voor de 
wijze waarop door hem in deze vergadering dit onderwerp 
is ter sprake gebracht. 

Echter kau de heer P. het niet ontveinzen dat de zaak van 
den financiëelen kaut bezien, hem hoogst moeielijk voorkomt. 
De heer FRANS zou gaarne statistische gegevens bezitten 
omtrent het aantal studeerenden. De opmerking van den 
heer B. GREVERS dat elders voldoende gelegenheid is zich 
te bekwamen wordt door den heer F. beantwoord ; ZEd. betoogt 
dat het onderwijs aan de Utrechtsche Hoogeschool onvoldoende 
is, terwijl wij ons moesten schamen steeds de jongelui naar 
het buitenland te verwijzen. 

`Fegen des heeren PINKHOF bedenking voert de heer 
SCHäFER aan, dat er zeer waarschijnlijk leeraren zijn te vinden, 
die Beene vergoeding zullen verlangen. De heer S. deelt 
mede wat hij door eigen aanschoLiwing te Hannover heeft 
waargenomen en hoe de tandmeesters aldaar er toe zijn 
gekomen een kliniek te stichten. Hierbij merkt de heer S. op, 
dat, indien ook hier een dergelijke kliniek tot stand komt, 
de onbevoegde uitoefening een geweldigen knak zal worden 
toegebracht. 

Door den heer J. J. GREVERS wordt in het midden 
gebracht dat er zich groote moeielijkheden zullen voordoen bij 
het verkrijgen van studie-materiaal, waarom door hem wordt 
aanbevolen eventueel met het gemeentebestuur en de gasthuis- 
commissie in overleg te treden. Hiertegen wordt door den 
beer STARK op ernstige wijze gewaarschuwd. 
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De quaestie thans in rondvraag gebracht spreken zich 

8 der 10 aanwezige leden uit voor het denkbeeld, tot het 

stichten eener tandheelkundige school. 
Namens de heer JOHN E. (TREVEItS, die verhinderd is 

ter vergadering te komen deelt de secretaris mede, dat het 

z. i. wenschelijk ware wilde men tot een eenigzins zeker 

resultaat komen eene commissoriale behandeling van dit 

vraagstuk de voorkeur verdient, dien overeenkomstig wordt 

door de vergadering besloten terwijl op voorstel van den 

heer SCHäFER de heeren J. J. GRJcVERS, JOHN E. GREVERS 

en N. J. J. GRETER worden aangewezen het bestuur in deze 
bij te staan en bedoelde commissie te helpen vormen. De heer 
J. J. GREVEILS is echter evenals de heer GRETER bevreesd 
voor eene te groote commissie en wenschen om die reden 
liever hun mandaat niet te aanvaarden. 

De heer SilAitK  tracht — en met vrucht — genoemde 
heeren van het tegendeel te overtuigen. Nochtaus blijft de 
heer GR. bezwaren koesteren ; de bijeenkomsten zullen gewoon- 
lijk worden gehouden in de late avonduren, en dit maakt 
het voor hem niet altijd mogelijk de bijeenkomsten hij te 
wonen. Na de verzekering van den voorzitter dat ook met 
deze omstandigheid zal worden rekening gehouden, aanvaardt 
de heer J. J. GREVERS het lidmaatschap dezer commissie. 

De voorzitter geeft thans het woord aan den heer PINKHOF 

tot wederinleiding van het debat naar aanleiding van de 
door den heer P. in de vorige vergadering gehouden voor- 
dracht ; aangezien de heer JOHN E. GREVERS in hoofdzaak 
aan de debatten heeft deelgenomen doch verhinderd is aanwezig 
te zijn, ziet de heir P. hier van af. 

Het woord is thans aan den heer BARNARD FRANA 

ilDemonstratie van den 13onwill articulator" (zie pag. II 7 1 dezer 
afl.) Deze demonstratie door eerie korte inleiding vooraf 
gegaan, wordt met de meeste aandacht gevolgd. De vice- 
voorzitter maakt zich tot tolk der geheele vergadering 
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door namens deze den heer F. een woord van dank te 

brengen voor de aangename en onderhoudende wijze, waarop 

ZEd. de leden heeft weten bezig te houden. 
Hierna geeft de heer F. verslag van eene door hem in 

vereeniging met eenen chirurg behandelde cyste. 

Circa 8 maanden geleden vervoegde zich bij spr. eene 

50 jarige patiënte met eerre uitgebreide ostitis aan de linker 

onderkaak. Diagnose : moeielijke doorbraak van Glen Sen 

molaar, doch daar deze niet zichtbaar was, ging spr. over tot 

extractie van den Zen  molaar om aldus den Seri  molaar 
het doorbreken te vergemakkelijken. Na de extractie weken 
spoedig alle begeleidende complicatiën. Na 5 maanden echter 
vertoont zich patiënte opnieuw met klachten over pijnen in 
de onderkaak, de halsstreek, het oor en het aangezicht, 
bovendien heeft pat. des morgens bij het ontwaken steeds 

last dat de mond met een onaangename vloeistof gevuld is. Het 

onderzoek leverde het volgende op 
3e molaar geheel doorgebroken, doch in diens onmiddellijke 

nabijheid eene zwelling, waaruit na eene kleine incisie onge- 
veer 14 gr. heldere kleverige vloeistof zich ontlastte. Met 
zekerheid stelde ik hierop toen de aanwezigheid eener cyste 
vast. Na de incisie werd de cysteholte opgevuld met een 
watten-tampon in jodtinctuur gedrenkt ten einde de cyste 
membraan te vernietigen. 

Aangezien ik voor patiënte eene meer afdoende behandeling 
wenschte, raadpleegde ik een specialist-chirurg op wiens 
advies ik den 3den mo]aar verwijderde. Patiënte keerde 
daarop huiswaarts terwijl zij zich na 3 weken geheel 
hersteld bij mij terug vertoonde. 

Ik vermeen M. H. hieruit voldoende te mogen besluiten dat 
deze cyste veroorzaakt was geworden door retentie van den Sen 

molar, en voorts te mogen aannemen dat, de cyste--behandeling 
v66r alley vereischt het verwijderen der oorzaak zonder dat daar- 
om van eene bepaalde nabehandeling behoeft sprake te wezen. 
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Van de aangeboden gelegenheid tot discussie maakte 
de heer HEINEMAN gebruik. ZEd. deelt mede dat door hem 

met veel succes de cyste behandeld wordt door deze uit te 
spuiten, waardoor de cyste opengehouden wordt, vooraf echter 
extractie van den schuldigen tand. 

Hierna vertoont de heer FRANA den afdruk eener anomalie. 
Niets meer aan de orde zijnde wordt de vergadering 

gesloten. 


