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Vergadering dei' Nederlandsche 

Tandmeesters-Vereeniging 

16 Februari 1895. 

Aanwezig 16 leden en een gast. 
De voorzitter opent omstreeks 8 uur de vergadering met 

een „welkom" aan de nieuwe leden; in enkele woorden 
brengt de voorzitter hulde aan de oprichters der N. T. V., 
vooral voor de wijze waarop zij tot dusverre de belangen 
der N. T. V. hebben behartigd, terwijl door het houden 
eene kleine doch hartelijke toespraak tot de vergadering de 
heer J. J. GREVERS zijne waardigheid als voorzitter aanvaardt. 

Hierna geschiedt voorlezing der notulen 'welke zonder 
eenige op- of aanmerking worden goedgekeurd ; aan de orde 
is de ballotage van den heer 0. E. STARK (Arnhem). Met 
algemeene stemmen wordt deze candidaat tot lid der ver-
eeniging aangenomen. 

Thans verleent de Voorzitter het woord aan den heer 
JOHN E. GEVERS ter demonstratie van eenige patiënten. 

Het eerste geval betreft de plaatsing van een kroon op 
den wórtel van den 18ten incisivus sup. sin. Bij patiënte 
— eene verpleegster — is na verwijdering van het kroon-
gedeelte op den overgebleven wortel een Bonwill-kroon ge-
plaatst; door slijpen is een immitatie van hypoplasie verkregen 
hetgeen noodig was daar de natuurlijke tanden zeer hypo-
plastisch waren en met behulp van de Dunnsche kleurmiddelen 
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is den tand de verlangde kleur gegeven, aan de apex van den 
wortel bevond zich .een zoogenaamd blind absces, de behandeling 
van den wortel had plaats volgens de onmiddellijke wortel-
vullingsmethode. 

De voorzitter stelt na afloop dezer demonstratie de leden 
in de gelegenheid den heer G. inlichtingen te vragen. 

Alleen werd van deze gelegenheid gebruik gemaakt door 
den beer TER KUILE LEMKER, die inlichtingen verzocht 
omtrent de wijze waarop deze kroon is bevestigd geworden 
inzonderheid de technische uitvoering. 

De heer G. geeft de verlangde inlichtingen en wijst er 
op dat door hem gevolgd is de gebruikelijke methode om 
Bonwill-kronen te plaatsen. 

Hierna wordt door den zelfden spreker eene vrouw ver-
toond, bij wie na resectie van de bovenkaak rechts een 
obturator is geplaatst. Spr. deelt mede dat reeds korten tijd 
nadat patiënte is geopereerd geworden een obturator door 
hem is vervaardigd, welke nadat de verschillende operatie-
wonden waren gecicatriseerd wijziging behoefde ; toen de 
vereischte wijzigingen waren aangebracht kwam patiënte eerst 
in het bezit eener goede prothése, welke door spr. thans 
wordt vertoond. Hierbij wijst ZEd. op de moeielijkheden 
die zich bij de fixatie van dezen obturator voordeden met 
het oog op het zwaartepunt bij dezen als kunstgebit inge-
richten obturator. Voorts wordt door spr. bescheideulijk 
opgemerkt dat door hem niet zoo zeer deze patiënte ver-
toond werd om het éclatante van het geval ; de omstandig-
heid dat Prof. ROTGANS, die patiënte in het ziekenhuis 
geopereerd had, den wensch had te kennen gegeven dat de 
leden der N. T. V. van dit geval kennis namen was voor 
spr. aanleiding tot het houden dezer demonstratie. 

De voorzitter geeft thans gelegenheid aan de leden tot 
het houden van verdere besprekingen met den heer G. over 
dit geval. 
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Van deze gelegenheid wordt allereerst gebruik gemaakt 
door den heer DE JONGE COHEN die de wenschelijkheid 
betoogt dat er vóór de operatie een afdruk worde genomen. 

De heer HEINEMAN is evenzeer voor het afdruknemen 
alvorens de operatie verricht wordt al ware het slechts om 
den operateur van schema te dienen opdat hij niet te ver 
gaat. De heer SOHäFER is deze meening ook toegedaan en 
verhaalt van een geval van onderkaaksprothèse na resectie. 

De heer G. ziet er het bijzondere nut niet van in, tenzij 
er met betrekking tot de articulatie bijzondere voorzorgen 
moeten genomen worden. 

Den beiden eerste sprekers beantwoordt de heer G., dat hij, 
alleen gebruik makende van deprot/eése immediat van MARTIN, 
het afdruknemen voor het doen der operatie kan verdedigen. 

Het geval door den heer SCHäFER bedoeld hij de onder-
kaaksprothèse moet van een geheel ander standpunt beschouwd 
worden, aangezien de resultaten eeuer resectie in de onder-
kaak en dus de behandeling niet identisch is met de pro-
thèse na resectie bij de bovenkaak. 

Tot zijn leedwezen moet de heer GREVERS het demonstreeren 
van een geval van rotation brusque achterwege laten, aangezien 
patiëntje bij wie deze kunstbewerking is verricht geworden, 
niet meer te vinden is. 

De heer G. vertoont der vergadering een patiënt die na 
een hoogst ernstige gecompliceerde fractuur van de boven 
en benedenkaak benevens de aangezichtsbeenderen langs 
prothetischen weg door hem in het Binnen-gasthuis is be-
handeld geworden. 

Door spr. wordt megedeeld de groote moeielijkheden 
waarmede hij bij de behandeling beeft te kampen gehad. 

Historia morbi. Patiënt een schildersknecht werd 5 Dec. 
1895 in het ziekenhuis opgenomen nadat hij van eeu ladder 
met het gezicht op straat was terecht gekomen. Hij was 
bij binnenkomst compos, bloedde uit mond, neus en rechter 
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oor. Het harde verhemelte vertoonde in mediaan lijn een 
duidelijke spleet, bovenkaken in hun geheel en ten opzichte 
van elkaar te verschuiven. Van onderkaak is het midden-
stuk, loopende van den cuspidus links tot laten  molaris rechts 
uitgeslagen. Hier en daar excoriatiën, bloedextravasaten vooral 
in de linker oogleden. Verschillende pogingen tot repositie der 
fracturen in de onderkaak hebben tot hiertoe tot geen resultaat 
geleid (1 Jan. '95). 

7 Jan. algemeene toestand van patiënt goed; het middenstuk 
wórdt voor een deel gereponeerd gehouden door een kinkap. 
Nog heden.is het middenstuk iets om den frontalen as gedraaid, 
en staat dit rechts iets lager dan het stuk achter den fractuur. 

7 Febr. Eerste molaris rechts geëxtraheerd. Nu sluiten 
boven- en onderkaak heel goed op. elkaar. 

Een interdentale spalk bracht niet het gewenschte resultaat, 
vooral bracht het reponeeren der onderkaak bijzondere moeie-
lijkheden met zich mede met het oog op de articulatie-
stoornissen ; evenmin kon het draadverband van SAUER hier 
iets uitwerken. Toen besloot spr. voor dezen patiënt een 
kap te laten vervaardigen, die om het hoofd gedragen en 
verbonden was met riempjes waaraan een kinplaat bevestigd 
zat. Door de riempjes (twee aan iederen kant) aan te halen 
kon druk op de kin worden uitgeoefend. Deze kinkap werd 
van 7 Jan. tot 14 Febr. gedragen. 

De articulatie werd aanmerkelijk verbeterd door verwijdering 
van den eersten molaar rechts, terwijl de respositie van de 
onderkaak en der overige gefractureerde beenderen werd ver-
kregen door immobilisatie der fractuuruiteinden en door druk 
tegen de onderkaak, welke het gevolg was van het aantrekken 
der hierboven beschreven riempjes 

Spr. vertoont de afdrukken van de boven en benedenkaak 
voor en na de aanwending van deze kap. Het resultaat 
springt hierbij des te meer in het oog en zijn de aanwezigen 
vol verbazing over het resultaat dezer behandeling. 
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De Voorzitter meent uit naam der vergadering te spreken 
door den heer GREVERS een bijzonder woord van dank voor 
deze demonstratie te brengen. 

Thans komt de heer W. J. TER KIIILE LEMKER aan het 
woord, die ten behoeve van den heer FRANK hiervan afziet 
tot aanstonds. 

De heer FRANK hoewel niet op het convocatie-billet ver-
meld, wenscht onder het motto vBespiegelingen over tand-
caries" iets in het midden te brengen  over het beschutten 
of onvatbaar maken der tanden tegen caries. 

Spr. leidt zijne voordracht in met te betoogen, dat het 
de plicht is van den Nederlandschen tandmeester zoo veel 
mogelijk zelfstandig te arbeiden en niet te wachten op de 
buitenlandsehe collega's ten einde onze kennis te verrijken; 
weliswaar komt zulks voor een groot deel door de tot dusverre 
weinig bestaan hebbende gelegenheid om elkander mede- 
deelingen te doen, doch ook deze hinderpaal is uit den weg 
geruimd door het thans meer aangekweekte vereenigings-
leven en het bestaan van het Tijdschrift voor Tandheel-
kunde. Vervolgens meent spr , dat, waar het Nederlandsche 
volk bij andere natiën op het gebied van kunsten en weten-
schappen nooit heeft achtergestaan en geen bijzondere reden 
voor ons tandheelkundigen bestaat ook op dat gebied een 
plaatsje achteraf in te nemen. 

Alsnu gaat spr. over tot het eigenlijk doel van zijne 
voordracht, het uitlokken van een debat over de mogelijk-
heid de tanden al of niet onvatbaar voor caries te maken. 
Hij deelt mede hoe er in den laatsten tijd door velen en in 
't bijzonder door den hoogleeraar MILLER gezocht wordt naar 
een mondwater, dat de eigenschap bezit alle ziektemakende 
bacteriën te vernietigen en verder alle schadelijke invloeden te 
neutraliseeren zonder daarom schade te doen aan andere organen. 

Spr. deelt mede dat Prof. MILLER vooralsnog het beste 
resultaat met sublimaat-oplossingen, een specifiek middel heeft 
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MILLER echter nog niet gevonden en spr. vindt het onwaar-
schijnlijk dat een dergelijk middel zal gevonden worden. 

Vandaar stelt de heer FRANK voor liever in eene andere 
richting te arbeiden en te trachten de tanden onvatbaar voor 
caries te maken. Hoe hiertoe te geraken; het antwoord 
hierop zal de inleider schuldig blijven, wel wil Spr. mede-
deelen hoe hij er toe gekomen is een dergelijke leer te 
verkondigen. Hij wijst er dan op hoe in het dagelijksch 
leven middelen worden aangewend stoffen aan schadelijke 
invloeden te onttrekken door deze stoffen onvatbaar te 
maken voor deze invloeden, zonder daarom deze invloeden 
zelve te neutraliseeren. Spr. wijst hierbij op hout en ijzer, 
dat door metaalbedekking of schilderen in dien zin wordt 
behandeld. Zoo moeten ook de tanden onvatbaar gemaakt 
worden voor schadelijke invloeden. Spr. tracht aan te toonen 
dat tanden onvatbaar kunnen gemaakt worden en wijst hierbij 
op tanden die door tandsteen zijn omgeven niet carieus worden, 
wel wil spr. niet beweren dat tanden door een laagje tand-
steen omgeven niet door caries aangetast worden, hij wil er 
echter met nadruk op wijzen dat tanden door een geheel 
beschuttende laag omgeven voor caries gevrijwaard worden, 

"De geleerden PASTEUR, KOCH, BERENDS, Roux en zoo-
vele anderen, stellen ook voor het individu onvatbaar te maken; 
de tandheelkundige streve in die zelfde richting te arbeiden." 

Spr. besluit zijne voordracht met den wensch dat een 
Nederlandsch tandheelkundige dit vraagstuk tot het zijne 
zal maken en tot eene goede oplossing moge geraken. 

Hierna geeft de voorzitter gelegenheid tot discussie over 
deze voordracht. 

De heer HEINEMAN verkrijgt het woord en betoogt dat 
in deze richting reeds wordt gewerkt door de extractie van 
den 116-jarigen molaar", voorts stelt de beer HEINEMAN den 
inleider de vraag wat deze wel denkt van de tanden door 
een nauwsluitende gouden kap af te sluiten. 
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De heer J. E. GREVERS komt op tegen de uitdrukking 

6-jarige molaar, zag liever er gesproken werd van 1°. blij-
vende molaar ; hij acht het echter zeer problematisch of 
door de extractie van dezen tand caries wordt voorkomen, 
evenmin kan hij met den inleider medegaan waar door hem 
gesproken wordt van caries en deze als eene ziekte wordt 
voorgesteld, caries vertoont klinisch niet de symptomen die eene 
ziekte kenmerkt. Het immuniseeren der tanden tegen caries 
komt den heer GREVERS een ideaal voor, dat onbereikbaar 
is, evenzeer acht hij de vergelijking van het beschutten van 
hout en ijzer met het oog op het onvatbaar maken der tanden 
ten eenenmale onjuist, in het eene geval is er sprake van 
levende en het andere van doode stoffen. Niet onjuist 
acht hij het dat tanden door tandsteen bedekt voor caries 
beschut zijn aangezien het tandsteen het inwerken van 
zuren op de tanden belet. Wat de mededeeling van den 
heer FRANK betreft aangaande de gewoonte der Javanen om 
de tanden af te vijlen ; dat hieraan de gedachte moest worden 
vastgeknoopt dat door verschillende kultuurvolkeren reeds 
getracht is de tanden onvatbaar te maken ; tegen deze ver-
onderstelling meent de heer G. te moeten opkomen. Het 
afslijpen der tanden is een soort pronkzucht, met der pu-
berteit heeft deze kunstbewerking bij de voornaamste Javanen 
plaats en geschiedt deze met veel ceremoniën. 

Maar een geheel andere principe dan wel door den heer 
FRANK wordt ondersteld, ligt aan deze gewoonte ten grond-
slag ; de inlander schuwt de witte tanden, hij wenscht niet 
op eeu lijn gesteld te worden met een hond. De heer G. 
deelt daarop mede hoe de Javaan nadat de tanden zijn af-
gevijld, hij deze bestrijkt met sirie, een tanninehoudende 
stof, en valt het niet te ontkennen dat de Javaan een sterk 
gebit heeft, zoo men moet niet uit het oog verliezen, 
dat hij hoort tot een sterk ras en deel uitmaakt van een 
cultuurvolk. 
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De heer GREETER stelt den heer FRANK voor het woord 
onvatbaar te vervangen door onaantastbaar. 

De heer SCHäFER kan de meening van den heer GREVERS 

niet onderschrijven, dat caries geen ziekteproces is. 
Na de gehoorde discussiën stelt de voorzitter den heer 

FRANK voor, zijne voordracht in eene volgende vergadering 
nogmaals te behandelen; met instemming wordt dit voorste] 

begroet. 
Alsnu demonstreert de heer Jo}N E. GREVERS een ob-

turator volgens GUERINI. ZEd. leidt deze demonstratie in 
met de bespreking van de verschillende vormen van palatum-
fissum en somt hierbij op de verschillende systeemen van 
obturatoren, die in den loop der tijden zijn aanbevolen. De 
KINGSLY obturatoren, die van SUERSEN, SCHILTBKY, BRANDT, 

KAPPELER en GUERINI, verdienen in het bijzonder ver- 
melding. Allen zijn er op ingericht een afsluiting te be- 
werken tusschen mond, keel en neus, inzonderheid moet 
een volkomen afsluiting bestaan ten opzichte van den mus-
culus constrictor pharyngeus superior. Bijzondere aanbeveling 
verdient de aanwending van den obturator van GUERINI, 
omdat de samenstellende deden zoo gemakkelijk zijn te 
reinigen. Spr. vertoont een patiënt met Bene fissura patat. 
congenita, ten wiens behoeve door hem is vervaardigd een 
GUERINI-obturator. Aangezien het defect niet juist in de 
sagitale lijn is, bracht de vervaardiging enkele moeielijkheden 
met zich mede ; het is spr.'s eerste experiment en stelt hij 
zich daarom voor bij een volgende gelegenheid nog ver-
beteringen aan te brengen. De spraak van patiënt is door 
het dragen van dit apparaat zeer verbeterd. 

De obturator door spr. vertoond bestaat uit een aantal 
geledingen en een achterstuk, aan den door hem vertoonde 
obturator zijn door den beer G. reeds eenige verbeteringen 
aangebracht. 

Van de gelegenheid tot het bekomen van inlichtingen 
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wordt door geen der aanwezigen gebruik gemaakt, alleen 
merkt de heer TER KIIILE LEMKER op nadat bij den heer 
GREVERS voor diens demonstratie zijnen dank heeft betuigd 
dat dergelijke mededeelingen uit de praktijk meer moesten 
voorkomen. 

De voorzitter verleent den heer TER KUILE LEMKER het 
woord tot het houden zijner reeds lang geleden aangekondigde 
voordracht: 

Behandeling van chronische periodontitis met gelijk-
tijdige phorrhoea alveolaris. 

Spr. kreeg een paar maanden geleden ter behandeling een 
laterale incisivus, wiens kroongedeelte geheel uitgehold bleek 
te zijn. Over zijn geheel stond de tand zeer los en was 
zelfs eenigszins uitgezakt, zoodat de hals ter breedte van 
2 mM. zichtbaar was geworden, het tandvleesch was niet 
geretrahe-erd, maar aan den zoom gezwollen en aan de 
rechterzijde ietwat opgeblazen; bij druk op deze plaats, 
ontlastte zich eene hoeveelheid etter ter grootte van een 
waterdroppel. Iets lager dan de apex bevond zich een fistel. 
Volgens de anamnese moest deze tand minstens sedert 10 jaren 
zich in dien toestand bevonden hebben, en wellicht nog 
langer. De heer TER KUILE bevond dat deze tand behalve 
een periodontitis, het tandvleesch van dien tand een pyorr-
hoea alveolaris vertoonde en brengt een en ander met elkaar 
in oorzakelijk verband. 

Met behulp van chroomzuur in verdunden toestand ver-
kreeg de heer KUILE een goed en spoedig resultaat en werd 
de pyorrh. alveolaris aldus bestreden, bovendien werd de 
periostitis behandeld door de fistelopening met een subli-
maatoplossing door te spoelen, welke behandeling met het 
gewenschte resultaat verliep. Nadat én pyorrh. alveolaris én 
periodontitis geweken waren werd de tand gedecapiteerd en 
een kunstkroon op de overgebleven wortel geplaatst. 

Spr. besluit zijne voordracht met de hoop dat de mede- 



110 	Vergadering der Nederlandsche Tandmeesters- 

deeling van dit geval iets moge bijdragen tot het minder spoedig 
grijpen naar de forceps, waardoor een groot aantal tanden 
aan de algemeen gevolgde extractiewoede zullen ontsnappen. 

De voorzitter geeft gelegenheid tot debat over deze voor-
dracht waarvan gebruik gemaakt wordt door den heer 
HEINEMAN, welk zich 'beslist uitspreekt tegen het gebruik 
van houtskoolpoeder. 

De heer JOHN E. GREVERS merkt op dat er ten opzichte 
van het medegedeelde geval geen causaal verband is aan 
te nemen tusschen de bestaan hebbende periostitis en de 
pyorrhoea alveolaris bij dezen tand ; wanneer er zelfs een 
pyorrhoea heeft bestaan, ook dit is`hem zeer onwaarschijnlijk. 

De spoedig ingetreden genezing doet veeleer denken aan 
een gingivitis simplex. Met chroomzuur alleen geneest men 
geen pyorrh. alveolaris. 

De heer TER KuILE beantwoordt den beiden "sprekers; 
houtskoolpoeder tijdelijk voorgeschreven zal toniseeren op 
het tandvleesch werken en zoo de slapheid er van tegen gaan. 

De opmerking van den heer GREVERS beaamt de beer 
TER KUILE ten volle, ook hij acht het niet onwaarschijnlijk 
dat er hier alleen sprake was van een gingivitis simplex en 
niet van een pyorrhoea alveolaris. 

Opnieuw komt de heer JOHN E. GREVERS aan het woord ; 
Demonstratie van electrische instrumenten. 

De heer G. laat aan zijne demonstratie eene korte in-
leiding over het gebruik van clectrische instrumenten in de 
tandheelkunde voorafgaan. Hij wijst hierbij op het groote 
gemak, welke de aanwending der electrische motoren voor 
de tandheelkunde oplevert, terwijl bovendien de verschillende 
apparaten voor de aanwending der electriciteit aan bruik-
baarheid hebben gewonnen. De boormachine in beweging 
gesteld door de electriciteit geeft den tandmeester tijdens het 
opereeren meer de noodige vrijheid van beweging. Spr. 
vertoont een accumulator, welke in staat is zooveel electri- 
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citeit af te geven dat er een boormachine in den vorm van 
eenen kleinen motor mede in beweging gebracht worden, terwijl 
voorts een platinanaald op gloeihitte kan worden gebracht. 
Een glasstaaf, die in zijn inwendige kan worden verlicht en 
bestemd voor doorlichting van den mond wordt door Spr. 
vertoond, en merkt hierbij op dat dit apparaat niet alleen van 
groote waarde is bij het diagnostiseeren van antrum-abs-
cessen, doch ook bij alle mogelijke tandziekten, in den mond 
van een der aanwezigen vertoont hij het doorlichten van 
eenige carieuze tanden, waarbij de bekende lichttriibuug duide-

lijk waarneembaar is. Hiermede is deze demonstratie geëindigd. 
Wegens het vergevorderd uur ziet de beer SCHäFER van 

zijne voordracht af. 
De voorzitter deelt mede dat door het bestuur in over-

weging is genomen den leden het voorstel voor te leggen 
de contributie der buitenleden te verhoogen. Gaarne zoude 
het bestuur de meeningen der hedenavond aanwezige buiten-
leden vernemen. 

De heer HEINEMAN, het verst wonend buitenlid zal zich 
tegen geen contrihutieverhooging verzetten, de andere aan-
wezige buitenleden stemmen hiermede in. De heer E. STARK, 

hoewel buiten A. woonachtig en toch de gewone contributie 
betalende is niet voor verhooging der contributie voor de 
buitenleden. 

Op voorstel des Voorzitters wordt voorgesteld dit - onder-
werp tot eene volgende vergadering aan te houden. 

Bij de gebruikelijke rondvraag door den Voorzitter wordt 
door velen de wenschelijkheid betoogd, meer dan tot dusverre 
het geval is, samen te komen ; zoo mogelijk elke maand. 

De Voorzitter deelt mede dat door het bestuur zal worden 
overwogen in hoeverre aan dit verlangen kan worden te 
gemoetgekomen. 

Niets meer aan de orde zijnde sluit de Voorzitter de 
vergadering. 	 D. J. C. 


