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Voor kroon en brugwerk wordt gaandeweg meer propaganda 
gemaakt. In bijeenkomsten en partikuliere gesprekken wordt 
dit thema druk besproken en de jongere odontiaters beginnen 
zich meer en meer daarop toe te leggen, gedrongen door 
de "struggle for practice". 

Het plaatsen van kunstkronen is niet van gisteren. Reeds 
tal van jaren hebben tandheelkundigen zich daarmede bezig 
gehouden, echter dagteekenen de verbeteringen van voor 
een tiental jaren. 

Uit de enkele kunstkronen is brugwerk ontstaan en 
deze vorm van prothese biedt zooveel voordeelen aan — altijd 
in gunstige gevallen — dat zij een ruime toepassing verdient. 

Leiddraden zijn evenwel schaars. Tot heden kennen wij 
slechts één boek dat dit soort werk behandelt nl. van 
GEORGE EVANS "Artificial Crown and Bridgework" waarvan 
wij hier de Duitsche overzetting aankondigen. Wel is waar 
vinden wij in RICHARDSON "Mechanical Dentistry" ; Scheff 
"Handbuch der Zahnheilkunde" en andere groote handboeken 
kroon en brugwerk beschrevene  edoch niet zoo volledig als 
in het hierboven genoemd werk. 

Daarom kan het boek van EVANS aan ieders behoefte 
voldoen. Wij prijzen vooral de groote onpartijdigheid van den 
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schrijver die geen enkel stelsel als alleen dat van BÜTTNER 
onbesproken laat. 

Wij hebben de twee eerste afleveringen ontvangen die de 
volgende hoofdstukken bevatten : 

Een kleine historische inleiding. Deel I. Toebereiding 
der tanden en wortels. Hoofdstuk I. De tandpulpa, haar 
behoud, vernietiging en bedekking ; II. Het dooden der 
pulpa. Voorbereiding der wortelkanalen ,,behandeling" des-
infectie, en opvulling. IV. Abscessus alveolaris chronica ; 
V. Het hij werken der tanden en der wortels voor kunst-
kronen. 

Deel II. Het vervaardigen van kunsttanden is verdeeld 
in de volgende hoofdstukken : I Kronen van porselein ; 
(a) de Bonwill; (b) de How ; (c) de Gates; (d) de. Howland; 
(e) de Logan en Brown kronen. De kroon van RICHMOND 
is voor een deel in de eerste aflevering opgenomen en geheel 
bijgewerkt in de tweede, waaraan dan nog enkele opmerkin- 
gen over de toepassing der porceleinen kronen in 't algemeen 
zijn vastgeknoopt. Hoofdstuk II van het tweede deel geeft 
ons de beschrijving der kronen van poreelein die door mid-
del van gouden bandjes worden vastgehouden; waartoe de 
LocaN-kroon aanbeveling verdient; verder behandelen de 
hoofdstukken III de WrsToN-kroon, en IV porceleinen 
kronen in verbinding met gevulcaniseerde caoutchouc. 

Met hoofdstuk V betreden wij het gebied dat de vertaler 
noemt eidas Gold-system" om dan in VI ons het maken 
en het passen van de gouden bandjes uitvoerig te beschrijven. 
In VII gaan wij een stap vooruit en leeren nu om op de 
bandjes porceleinen voorstukken te zetten voor de incisivi 
en cuspides pag. 85 ; bicuspides en molares pag. 88. 

Kronen geheel uit goud vervaardigd komt in VIII, en 
kapjes van goud zonder voeg in IX en ,contour"-kronen 
in X in behandeling. 

Aau dit laatste hoofdstuk is nog toegevoegd eene beschrij- 
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ving, hoe men deze "contour"-kronen pasklaar maken en 
zetten moet. 

Gouden kronen kan men ook aanwenden op wortels 
waarin de pulpa nog levend is. Zij worden aan het voorstuk 
uitgesneden en daarvoor porselein in de plaats gesteld. Hoe 
men zulks doen moet leert ons hoofdstuk XI. 

Het laatste hoofdstuk van deze tweede aflevering handelt 
over kronen van PARR, van LEECH en van Low. 

Het werk is door een groot aantal afbeeldingen opgeluisterd. 
Wij meenon hiermede genoeg ter aanbeveling te hebben 

gezegd. 

Dr. JOSEPH It. vox Mirrran Lekrbuch der Zahnheilkunde 

pp. 371. Wien in Leipzig 1895 

Het ter goeder naam bekend staand leerboek der tand-
heelkunde van VON METNITZ is zooeven in 2de Druk verschenen. 

Voor hen die reeds in het bezit zijn van de eerste uitgaaf 
kunnen wij mededeelen dat deze druk zich van de eerste 
alleen onderscheidt door eene uitgebreide bewerking der 
hoofdstukken over nEntzündung der Zahnpulpa" en "Behand-
lung und Ausfüllung der Wurzelcanäle." 

Dit boek kunnen wij een ieder in vertrouwen aanbevelen. 
Het geeft in beknopten vorm het meest wetenswaardige 
van de tandheelkundige wetenschap en kunst. 

Transactions of the World's Columbiana Dental Congress. 

Chicago. Illinois. PaE3O Of KNIGHT, LEONARD & Co. 1894. 

De verhandelingen van het tandheelkundig Congres in 
1893 te Chicago gehouden, zijn thans verschenen, in twee 
deelen en gezamelijk beslaande 1068 pagina's. 
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Het samenstellen van deze verhandelingen mag een Her-
cules taak worden genoemd en de Commissie van publicatie 
— Drs. A. W. HART..AN; A. O. HUNT en LUUIB OTTÓFY — 

brengen wij onze hulde voor de keurige wijze waarop zij 
zich van hunne opdracht hebben gekweteu. 

Het is niet mogelijk deze verhandelingen te bespreken. 
Wij merken dan ook alleen maar op, dat hier veel, zeer 
veel goeds in voorkómt, dat als opvulsel kan worden 
beschouwd. 

De afdeelingen "Prosthesis and. Ortodonthia;" "Education 
etc." bevatten veel belangrijks en enkele daarin voorkomende 
voordrachten zal men met genoegen lezen en gaarne herlezen. 
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