
Vergadering der Nederlandsche 

Tandmeesters-Vereeniging 

6 April 1895. 

Aanwezig 11 leden. 
Na voorlezing en goedkeuring der notulen heeft de ballotage 

plaats van de H. H. BÖLGER (Haarlem) en RoELOFFS (Utrecht). 
Beide heeren worden met algemeene stemmen tot lid der 

vereeniging toegelaten. 
Ingekomen was een schrijven van den heer JOHN E. GuEVEas 

van den volgenden inhoud: 
"Ondergeteekende heeft de eer het hieronder volgende 

onder de welwillende aandacht van het bestuur der N. T. V. 
te brengen, met verzoek als zijnde spoedeischend, dit zoo 
spoedig mogelijk in de eerstkomende bijeenkomst ter be-
handeling te willen nemen." 

"De Nederlandsche Tandmeesters- Vereeniging, overwegende 
dat door de Hooge Regeering nog niet is aangewezen welke 
getuigschriften of diploma's aan de bezitters vrijstelling 
verleenen van het examen, bedoeld bij art. 9 van de wet 
op de Tandheelkunst, gewijzigd in 1892, — overwegende dat 
eene vrijstelling van bedoeld examen van hen — onverschillig 
of zij zijn buitenlanders dan wel landgenooten, die in een 
ander land hebben gestudeerd, — tegenover anderen, die 
aan de eischen door deze wet gesteld ten volle hebben 
voldaan, niet billijk mag geacht worden te zijn : 



146 	Vergadering der Nederlandsche Tandmeesters- 

Besluit bij de Hooge Regeering aan te dringen op wijziging 
van dit wetsartikel in dien zin, dat een ieder die in het 
Koninkrijk der Nederlanden enz., enz., de tandheelkunst wil 
uitoefenen, aan het geheele examen moet voldoen. Alleen de 
bezitters van getuigschriften of diploma's uit landen waarin 
eensluidende bepalingen voor Nederlandsche tandmeesters be- 
staan, kunnen geheele of gedeeltelijke vrijstelling genieten. 

Besluit eene commissie te benoemen tot het opstellen van 

een adres in bovengenoemden zin." 
Hetwelk doende 

Amsterdam 28/5 '95 	w. g. JOHN E. GREVERS. 

De voorzitter geeft den heer GREVERS het woord om zijn 
schrijven toe te lichten. In zijne toelichting deelt ZEd. 

mede, dat door hem in vereeniging met den heer GREETER 
een request is ontworpen voor de regeering; voorts wijst de 
heer G. er op, welke gevaren ons dreigen, wanneer vreem-
delingen en wellicht onze eigen landgenooten naar het 
buitenland zullen trekken om de bestaande wetsbepalingen 
te ontduiken. Hun wordt door de gemakkelijke voorbereiding 
elders, de gelegenheid vergemakkelijkt de tandheelkundige 
examens hier te lande te doen, aangezien zij vrijstelling 
genieten van de pracliminaire studiën. In het bijzonder 
wijst hij op Amerika en Belgie, en met het oog op dé 

groote urgentie dezer aangelegenheid is spoedige afdoening 

gewenseht. 
De voorzitter waarschuwt tegen te groote overhaasting 

en zou de voorkeur geven aan een commissiorale behandeling 

dezer zaak. Naar aanleiding hiervan benoemt de voorzitter 
de H. H. JOHN E. GREVERS, N. J. J. GREETER en H. B. 

DE JONGE COHEN tot leden dier commissie. 
Aan de orde komt het bestuurs-voorstel: Het stichten 

van afdeelingen der N. T. V. in andere hoofdplaatsen 

van ons land. 
Bij monde van den heer E. STam ( wordt dit voorstel 
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toegelicht. Door enkele leden wordt de vrees geuit, dat door 
het stichten van afdeelingen de N. T. V. zich zelve eene 
ongewilde concurrentie schept. 

Evenals de voorzitter, acht de heer STARK deze vrees onge-
motiveerd; integendeel, door het stichten van afdeelingen kan 
de N. T. V. eene zeer gewenschte uitbreiding krijgen, terwijl 
bovendien het streven en werken van die afdeelingen het 
Tijdschrift zal ten goede komen, daar dit zijne ruimte gaarne 
zal beschikbaar stellen voor datgene wat in die afdeelingen 
wordt verhandeld. 

Na al het gehoorde, stelt de voorzitter voor deze zaak door 
eene commissie verder te doen uitwerken. Als leden dier 
commissie worden door de vergadering bij acclamatie benoemd 
de H. H.: J. J. GREVERB ST., E. PINKHOF en E. STARK. 

De heer CARL SegäFER komt aan het woord tot het houden 
eener demonstratie. 

Het door den heer Sam te vertoonen geval betreft de 
regeling van een scheefstand met behulp van opvolgende 
rotation brusque. 

Patiënte 21 jaar oud meldde zich ter behandeling, aan-
gezien de hoektand in het palatum was doorgebroken; behalve 
het hinderlijke hiervan, ondervond patiënte nog liet onaan-
gename van een misstand in het uiterlijk, wijl de neus 
scheef getrokken was , als direct gevolg van eene niet 
gevulde fossa canina. De heer SOH. deelt de door hem 
gevolgde behandelingsmethode mede, terwijl de vertoonde 
modellen een duidelijk beeld geven van het door hem mede-
gedeelde. 

Spr. brengt nog een en ander in het midden omtrent de 
waarschijnlijkheid van erfelijke praedispositie van orthodonthia. 

De heer JOHN. E. GREVERB betwijfelt in casu het bestaan 
van erfelijke praedispositie of heriditeit. 

De voorzitter verleent thans het woord aan den beer 
N. J. J. GREETER tot het houden zijner voordracht: Geperste 
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gouden platen als vullingsmateriaal; zie afl. 3 2° jaar-
gang van dit tijdschrift. 

Hierna komt de heer FRANK aan het woord tot het demon-
streeren van een bijzonder daartoe ingelichten afdruklepel, 
tot het nemen van gipsafdrukken; zie afl. 3. 2° jaargang 
van dit tijdschrift. 

Aan de orde is thans : Voortzetting der discussie over 
de voordracht van den heer FRANK, gehouden in de 
vergadering van den 188II Februari j.1. 

De voorzitter verklaart, gaarne het woord te willen geven 
aan hen, die zulks mochten verlangen. 

De beer FRANK vraagt en verkrijgt het woord. Hij wijst 
er op, dat bij het houden zijner voordracht in de 1.1: gehouden 
vergadering bij hem niet de meening heeft voorgezeten, een 
middel aan te geven, de tanden voor caries onvatbaar te 
maken ; voorts komt hij op tegen des heeren JOHN. E. 
GREVERS's bewering, als zoude caries geen ziekte zijn. 

De beer F. komt er eveneens tegen op, dat zijne uitspraak 
als onjuist wordt aangemerkt dat tanden, die door tandsteen 
zijn bedekt, aan geen caries onderhevig zijn. Voor onvatbaar, 
onaantastbaar te substitueeren, ziet de heer F. geen reden ; 
hij wenscht integendeel onvatbaar te behouden, omdat de 
opvatting ruimer is. In het onaantastbaar maken der tanden 
ligt slechts de bedoeling opgesloten, de tanden door bedekking 
te beschutten. Spr. eindigt met de opmerking, dat niet door 
hem getracht is dit vraagstuk op te lossen, ZEd. meende 
alleen de aandacht op dit onderwerp te willen vestigen, en 
dat gelooft hij te hebben bereikt. 

De heer JOHN E. GREVERS repliceert, dat, indien hij heeft 
voorgesteld caries niet langer als een ziekteproces te beschou- 
wen, hij zulks alleen heeft gedaan om deze vraag in deze 
Vereeniging aan de orde te stellen ; bovendien houdt bij 
vol, dat bij caries dentium alle klinische symptomen ontbreken, 
die een ziekte of ziekteproces kenmerken. Voorts komt hij 
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er tegen op, dat de heer FRANK hem woorden in den mond 
legt, die door hem niet zijn gebezigd, en verklaart nadruk-
kelijk dat hij nergens de voordracht van den heer FRANK 

als onzinnig zou hebben gebrandmerkt. 
De heer GREETER beantwoordt den heer FRANK, dat indien 

door hem bedoeld is in het individu zelve te trachten iu 
de door hem aangegeven richting te werken, hij zich met 
onvatbaar maken kan vereenigen. 

De voorzitter betreurt het uit den toon van den beer 
FRANK te moeten ontwaren, dat ZEd. gevoelig is geweest 
voor de wijze waarop in de vorige vergadering de discussiën 
zijn gevoerd. 

Alsnu komt de heer JOHN E. GREYER'S aan de beurt tot 
het houden zijner aangekondigde demonstratie van electrische 

apparaten. 
Spr. leidt zijne voordracht in met er op te wijzen, dat 

de door hem in de vorige vergadering vertoonde accumu-
latoren dikwerf hunne werking weigeren. Accumulatoren 
vereischen bij het hanteeren bijzondere zorg, en een licht 
schokken is dikwijls reeds voldoende den accumulator van 
zijne electriciteit te bevrijden. 

De heer G. heeft het daarom thans beproefd met drooge 
elementen, en kan hij reeds op voorloopig goede resultaten 
wijzen ; de motor als boormachine voldoet uitstekend. 

De voorzitter dankt den spreker voor de suppletie zijner 
voordracht van den vorigen keer, en niets meer aan de orde 
zijnde, sluit hij de vergadering. 


