
Vergadering der Nederlandsche 

Tandmeesters-Vereeniging 

27 April 1895. 

Aanwezig 13 leden. 
Door afwezigheid van den voorzitter, wordt zijne functie 

waargenomen door den vice-voorzitter. 
De Vergadering wordt te omstreeks 8 uur geopend. De 

vice-voorzitter zet in eenige gevoelvolle woorden uiteen de 
treurige aanleiding, die hem dezen avond tot het voorzitters-
schap heeft geroepen, doet hierbij uitkomen met welke 
groote deelneming ook hier het bericht is ontvangen van 
het groote verlies door den geachten voorzitter geleden, en 
spreekt den wensch uit, dat de nestor onzer vereeniging 
genoeg krachten zal bezitten deze harde beproeving te door-
staan om spoedig weer het voorzitterschap der N. T. V. te 
kunnen aanvaarden. 

Den heer W. J. Sow, die na langdurige afwezigheid door 
ziekte, wederom ter vergadering is verschenen, wenscht de 
vice-voorzitter geluk met diens volkomen herstel. 

Hierna geschiedt voorlezing der notulen, welke tot eenige 
op- en aanmerkingen aanleiding geeft. De secretaris beant-
woordt de verschillende opmerkingen, en blijft volharden bij 
zijne meening dat bet door hem in de notulen medegedeelde 
in juisten zin weergeeft hetgeen in de vorige vergadering is 
verhandeld geworden. 
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Na het gesprokene heeft de vice-voorzitter geen bez waar 
de notulen te teekenen. 

Aan de orde komt de ballotage van den heer BOON (den 
Helder). Met algemeene stemmen wordt deze heer tot lid 
der vereeniging aangenomen. 

Hierna worden de H. H. BÖLGER en ROELOFFS, dezen 
avond voor het eerst aanwezig, door den voorzitter geinstal-
leerd, welke hierna de statuten der N. T. V. teekenen. 

Alsnu komt in behandeling punt 3 der agenda : 
Voorstel van het bestuur tot het houden van eene 

algemeene zomervergadering, waarvoor reeds door Dr. 
W. Herbst te Bremen toezegging tot medewerking is 
gedaan. 

De vice-voorzitter verleent den heer SoHäFER het woord, 
ten einde mede te deden welke stappen door het bestuur 
reeds gedaan zijn om een dergelijke groote bijeenkomst kans 
van slagen te verschaffen ; van Dr. W. HERBST te Bremen 
is reeds de toezegging ontvangen naar hier te komen, terwijl 
van Dr. L. BRANDT uit Berlijn eveneens een kennisgeving 
van diens medewerking is ontvangen. 

Voorts wordt door den vice-voorzitter medegedeeld dat, 
hoewel de toegang zoo algemeen mogelijk zal worden open- 
gesteld, toch nog een aantal tandmeesters geweigerd moeten 
worden; hoofdzakelijk zij, die in zieh niet de noodige gegevens 
-bezitten om op het lidmaatschap der N. T. V. te kunnen 
aanspraak maken. 

Alsnu wordt door den vice-voorzitter het voorstel tot het 
houden eener algemeene zomervergadering in rondvraag 
gebracht ; geen der aanwezigen . heeft eenig bezwaar. 

Hierop worden de H. H. J. J. GREVERS Sr., E. STARK, 

CARL SCHäFER, JOHN E. GREVERS, N. J. J. GREETER en 
H. B. 'DE JONGE COHEN benoemd tot leden eener commissie, 
die zich met de uitvoering der besproken plannen voor een 
algemeene zomervergadering zal belasten. 
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Thans is aan de orde de demonstratie van den heer SCHäFER : 
Het maken van groote amalgaamvullingen met behulp 
van matrizen. 

Spr. wijst er op, hoe vaak we bij het maken van groote 
amalgaamvullingen voor slechte resultaten staan, vooral bij 
zoogenaamde coutourvullingen, 

Veel is hiertegen te doen, door het gebruik van matrizen, 
die met behulp van den maatring van HERBST voor kroon en 
brugwerk zeer gemakkelijk van nieuw zilver kunnen worden 
vervaardigd; de strookjes nieuw zilver kunnen precies op 
maat geknipt worden en de uiteinden aan elkaar gesoldeerd. 
Bij het vullen wordt deze matrize over den tand heengeschoven, 
en na 2 X 24 uren verwijderd; opmerkelijk is het dan, dat 
de contourvlakten als gepolijst te voorschijn komen. 

Spr. demonstreert deze methode op een 3 tal tanden, welke 
demonstratie aandachtig wordt gadegeslagen en een woord 
van dank aan den voorzitter ontlokt, voor de leerzame wijze 
waarop Spr. de leden heeft bezig gehouden. 

Hierna nemen de vrije mededeelingen een aanvang. 
De heer FRANK vertoont een patiëntje, bij wien door hem 

beproefd wordt de ineisivus centralis sup sin. tengevolge 
van fractuur korter dan de incis dext. wederom in eene goede 
positie te brengen. Om tot dit doel te geraken vervaardigde de 
heer F. een beugeltje, dat om den ineisivus werd heen gelegd, 
en ten overvloede met Harvard-cement bevestigd ; een zelfde 
beugel is door hem om den 10  molar sup. sin. gelegd ; aan 
den beugel om den molaar zit een veer van pianodraad 
bevestigd, die een benedenwaartschen druk uitoefent op den 
beugel van den grooten ineisivus. 

Spr. deelt mede, dat voor deze beugeltjes door hem is 
gebruikt fijn zilver; hij meent dit in zulke gevallen bijzonder 
te kunnen aanbevelen. 

Naar aanleiding hiervan deelt de heer JOHN. E. GREVERS 
mede, dat door hem voor de bandjes of hoepels steeds gebruik 
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gemaakt wordt van nieuw-zilver, terwijl hij betwijfelt of 
de benedenwaartsche druk wel een rechtstandige zij, veeleer 
kan een druk in circulaire richting worden verwacht. 

De Fleer SCHäFER is tegen het gebruik van pianodraad ; 
dikwijls reeds kwam het hem voor, dat zwarte vlekken als 
gevolg van de aanwending van staaldraad met de grootste 
moeite konden verwijderd worden. 

De heer JOHN E. GREVERS deelt niet in die vrees, en 
kan geen direkt nadeel zien' in de aanwending van piano-
staaldraad; hij beroept zich hierbij op zijne twintisjarige 
ervaring en op de uitspraak van Prof. MILLER; met geringe 
moeite heeft de heer G. steeds deze zwarte vlekken kunnen 
verwijderen nl. met behulp van de gewone tandsteen in-
strumenten en puimsteen poeder. 

Van de gelegenheid tot het doen van vrije mededeelingen, 
maakt de heer JOHN E GaEVERS gebruik, om een door 
hem heden middag uitgevoerde implantatie te bespreken. 
De patiente is sedert jaren lijdende aan pyorrhoea alv : boven 
zoowel als onderkaak. Vóór 15 jaren had spreker een Bonwill-
kroon op den wortel van den incis. I sup. sin. geplaatst. 
De laatste jaren begon de wortel los te staan, en viel voor 
eenige weken uit. Door omstandigheden, kon niet dadelijk 
tot implantie worden overgegaan. Het mocht spr. niet ge-
lukken een tand te vinden, die den verloren gegane vervangen 
konde, daarom dat spr. zich behielp met een wortel van een 
2den incisivus, waarop een Bonwill-kroon werd bevestigd. 
De operatie geschiedde met streng antiseptische voorzorgen. 
Spreker heeft alle hoop op een goeden uitslag. *) 

Naar aanleiding dezer mededeeling uit de heer SCHärER 

de vrees, dat er resorptie van den wortel zal plaats vinden. 

*) Uit eene latere mededeeling van den heer GEEvESS blijkt dat in dezen 

gunstigen toestand geene wijziging is gekomen, blijkbaar voldoet de ge-

implanteerde tand aan alle eischen, hij is even bewegelijk als de normale 

tanden en veroorzaakt geen last bij het afbijten. (RED.) 
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De heer G. deelt naar aanleiding van de opmerking des 
heer SCHäFEB, mede, van Younger welgeslaagde gevallen 
gezien te hebben. Spr. kan niet genoeg voor het pasklaar 
maken der tanden voor den alveolus waarschuwen, zooals door 
enkelen wordt aanbevolen, integendeel, de alveolus moet naar 
den wortel worden gevormd. 

Verder wordt nog het woord gevoerd over de aanwending 
van kobalt als causticum; uit de besprekingen blijkt voldoende, 
dat zij die het in hun praktijk aangewend hebben, op geen 
schitterende resultaten kunnen wijzen. 

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de 
vergadering. 

• 


