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Onder de vakscholen;  deel uitmakende van eene Universi-
teit neemt die voor tandheelkunde vooral in de groote 
steden van Amerika eene voorname plaats in. 

Wat inrichting, kwaliteit van onderwijs en aantal studenten 
aangaat, kan zij met de juridische, theologische en medische 
"colleges" wedijveren. 

In de tandheelkundige faculteit hebben zitting, de docenten 
voor al de vakken, - waarvan de bestudeering voor den 
tandheelkundige noodzakelijk is, dus ook die welke door 
den odontoloog en den medicus beiden beoefend worden, 
als Anatomie, Physiologie enz. 

Het pleit voor de positie welke ons vak zich in Amerika 
heeft veroverd dat een dergelijke onafhankelijkheid werd 
verkregen. 

Vooral in de laatste jaren valt een sterken vooruitgang 
waar te nemen, in 't bijzonder van de theoretische studiën. 

Het te geven verslag loopt over den cursus '94-95. 
Misschien kan het dus ook voor die onder U, welke geheel 
op de hoogte zijn van het onderwijs in tandheelkunde in 
Amerika nog eenige waarde hebben. 
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Meerdere scholen werden door mij bezocht. De voor-
naamsten verschillen zeer weinig. Daarom besloot ik van 
een dezer, de inrichting en het studieplan zoo getrouw 
mogelijk te beschrijven en koos daarvoor de "Chicago College 
of Dental Surgery" wijl ik zelf hier een cursus meemaakte 
en dus beter dan elders in de gelegenheid was, alles in 
bijzonderheden op te nemen. (In het voorbijgaan zij hier 
aan de H. H. JOHN E. G&EVExs en A. A. H. HAMER 
mijn hartelijken dank gebracht voor het doen van deze 
keuze, waartoe zij geholpen door de bekendheid met Ameri-
kaansche toestanden in staat waren. Hunne introducties 
en die van Dr. TH. DENTZ gaven mij toegang tot vele 
particuliere operatiekamers en laboratoria, alwaar menige 
wetenswaardigheid viel op te merken.) 

De school is het tandheelkundige departement van de 
"Lake Forest" universiteit. 

Het beheer wordt gevoerd door een raad van vijf directeuren, 
bijgestaan door eene vereeniging van achttien leden gekozen 
uit de notabelen der stad. 

Aan het hoofd staat de Deken, president van de faculteit. 
Het onderwijzend personeel bestaat uit tien professoren, 

elf assistenten en vijf responsiemeesters. Naast de officieel 
aangestelden worden door de studenten zelven uit hun 
midden, repetitors gekozen, voor elk vak één, die op be-
paalde tijden in de collegezaal als zoodanig optreden. 

Het gebouw: Door den fraaien hoofdingang krijgt men 
toegang tot het zeer smaakvol bewerkte interieur. 

In het Sou'-terrain bevinden zich het laboratorium voor 
de techniek der prothese en de machinekamer voor centrale 
stoomverwarming. 

In het parterre, het laboratorium voor prothese, voor 
studenten van het laatste jaar, mitsgaders extractie-, afdruk- 
en administratiekamers. 

De eerste verdieping wordt geheel ingenomen door de 
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kliniekzaal voor operatieve tandheelkunde, bevattende tachtig 
operatiestoelen. Van drie zijden valt het licht door hooge 
spiegelruiten overvloedig naar binnen. 

Op de tweede verdieping laboratorium voor de techniek 
der operatieve tandheelkunde en Chemisch laboratorium. 

Derde verdieping histologisch laboratorium, faculteitskamer, 
museum, en nog twee kleinere localen voor verschillende 
doeleinden. 

De vierde verdieping wordt ingenomen door de Anatomie-
zaal, waarin tien sectietafels. De groote collegezaal voor 
450 toehoorders loopt amphitheatersgewijs, door de twee 
bovenste verdiepingen. 

Studieplan: in Biologie, geeft de president der universiteit 
een reeks van colleges. 

Onder Anatomie wordt in het eerste jaar behandeld het 
geheele been- en spierstelsel. Wekelijksch twee colleges 
en twee responsiecolleges, eens per maand een schriftelijk 
examen. 

Tweede jaar: bloedvaten-, zenuw- en lymphvatenstelsel 
en inwendige organen. Onderwijl worden practisehe oefenin-
gen op het cadaver gebonden. Verplichtend is gesteld: de 
ontleding van het geheele mensehelijke lichaam. Hiervoor 
worden drie kaarten uitgereikt, elk bevattende honderd 
vragen, die met de noodige zorg uitgewerkt moeten worden, 
waarna de assistent hierover nader ondervraagt en de 
antwoorden noteert. 

De le  kaart is voor hoofd en hals, de 2e voor borst, 
rug en armen, de 3e  voor buik- en bilstreek en onder-
extremiteiten. 

P4ysiologie. Eerste jaar: bloed, ademhaling, circulatie, 
spijsvertering, voedingstoffen, chemische bestanddeelen van 
het lichaam, exeretiön, warmtevoortbrenging enz. 

In het tweede jaar het zenuwstelsel: peripheere- en 
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hersenzenuwen, basiaalgangliën, hersenen en ruggemerg. 
Van de hersenzenuwen wordt eene speciale studie gemaakt. 
De methode is, om eerst een zeker onderwerp uit het 
leerboek ter bestudeering op te geven, waarover de respon-
siemeester ondervraagt en de niet begrepen punten uitlegt. 
Heeft de student op deze wijze zich een algemeen overzicht 
van het vak verschaft, dan volgen de colleges met menig-
e uldige illustraties door den professor. 

Bij de behandeling van een onderwerp wordt tegelijkertijd 
gesproken van het practisch gebruik dat van het geleerde 
kan gemaakt worden : bij de ademhaling, de verschillende 
gassen voor narcose ; bij de spijsverteering, de spijsverterings-
stoornissen welke vaak met mondlijden gepaard gaan; bij 
excreties de pathologische toestand in de mondholte teweeg-
gebracht door retentie van uraten ; bij het zenu wstelsel, de 
redenen voor verschillende zenuwreflexen, hoe het komt 
b.v. dat de tandpijnlijder, de plaats waar de aandoening 
zetelt soms niet met juistheid weet aan te wijzen. 

Eerste jaar: twee colleges en twee responsie-colleges 
per week. 

Tweede jaar: een college en een responsie per week en 
elke drie maanden een schriftelijk examen. 

Zij die bij de verschillende responsies en examens niet 
tot een zeker getal punten gekomen zijn, hebben een 
eindexamen af te leggen. 

Histologie. In het histologisch laboratorium worden 
bestudeerd de voornaamste weefsels van het dierlijk lichaam, 
en bijzondere zorg besteed aan de pathologie er van. De 
coupes worden na bezichtiging onder den microscoop, in 
teekening gebracht. 

4lgemeenen Pathologie wordt gegeven in het tweede jaar, 
twee colleges per week. In het kort komt het onderwezene 
hierop neer : 

a. Regressieve weefselveranderingen. 
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b. Circulatiestoornissen. 
c. Ontsteking. 
d. Progressieve weefselveranderingen. 
e. Nieuwvormingen. 
Chemie: grondbeginselen, zoo ook die der Physica en 

datgene van metaalkunde, zooals samenstelling van soldeersels, 
doel van 't gebruik van borax, van 't gloeien der metalen 
en eigenschappen der te verwerken metalen, noodig tot 
begrijpen van onderwerpen op tandheelkunde betrekking 
hebbende. 

Het laboratorium werk omvat : elementaire analytische 
chemie, . chemische veranderingen, eenige gewone chemische 
verbindingen, experimenten met amalgamata en een zorg-
vuldige analyse van speeksel en urine. 

Eerste jaar : twee colleges per week en twee maal twee 
uren practisch werken gedurende de laatste zes weken. 

Tweede jaar : een college en twee uren practisch werken 
per week. 

Bacteriologie. In het tweede jaar worden eenige colleges 
in de beginselen gegeven en in het laatste jaar behandeld 
de bacteriologie der mondholte met demonstraties; o. a. 
werden getoond de praeparaten welke ook door prof. 
MILLER bij zijne colleges in Berlijn gebruikt worden . 

Chirurgie: Colleges over tandextractie in het eerste jaar. 
In het derde jaar tweemaal 's weeks college in de beginselen 
der chirurgie gevolgd door chirurgie van de mondholte. 
Eenmaal 's weeks wordt hierin kliniek gegeven en verschillende 
gevallen van mond- en tandziekten vertoond, operaties 
verricht tot verwijdering van tumoren, behandeling van 
antrumlijders en gespleten gehemelte. 

Anatomie van de tanden. Naast anatomie van de menschen-
tanden wordt ook behandeld de anatomie der tanden van 
andere diersoorten. De verschillende tandstelsels worden 
besproken, met betrekking tot de wetenschappelijke en 
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practische zijde van het vraagstuk. Een en ander wordt 
zeer verduidelijkt door demonstraties aan een groote ver-
zameling skeletten en tandstelsels vertegenwoordigende de 
hoofdsoorten der gewervelde dieren. 

De Pathologie van de tanden en van de mondholte wordt 
in hare onderdeelen nauwkeurig onderwezen, omvattende 
al de taudziekten, abnormiteiten en nieuwvormingen in den 
mond. Hiermede in aansluiting worden behandeld, de 
ziekelijke afwijkingen tijdens de dentitie als ook plaatselijke 
en algemeene anaesthesie met behulp van proefnemingen 
op dieren, om aan te toonen de verandering in weefsels 
en organen tijdens de narcose. 

Materia Medica en Therapie. In het eerste jaar wordt 
eens per week een responsie college gehouden, op dezelfde 
wijze als is beschreven bij Physiologie. In het tweede 
jaar wordt dieper op het vak ingegaan en vele proefnemingen 
gedaan vooral in verband met de coaguleerende eigenschap 
van sommige medicijnen te gebruiken in pulpah alten. 

Prof. HAEL AN, die deze leerstoel innam, is zooals bekend 
de man, die steeds waarschuwt tegen het gebruik van 
coaguleerende middelen, wijl het gevormde coagulum de 
tandbeenkanaaltjes verstopt, waardoor het verder doordringen 
in de geïnfecteerde dentine verhinderd wordt. 

In het laatst van het tweede jaar wordt een begin ge-
maakt met de therapie welke in het derde jaar verder 
wordt onderwezen en drie uren per week vordert In de 
middaguren bij de operatien in vivo wordt het geleerde 
toegepast. 

Operatiere tandheelkunde. Als onderdeel wordt eerst 
onderwezen de techniek hiervan, die beoogt den student 
eene degelijke kennis te geven, van de weefsels waaraan 
hij opereert, van de physische eigenschappen en toepassing 
van de te gebruiken materialen en eene handigheid in het 
werken met instrumenten, door een systematisch gebruik 
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op tanden buiten den mond. Vele instrumenten laat men 
hem zelf vervaardigen, als excavatoren, pulpaextractoren, 
drillen enz. . 

De eerste vijf weken worden besteed aan repetitie van 
de anatomie der tanden om een goed oordeel te krijgen 
van den vorm der pulpaholten na bestudeering van de kroon. 

Voor dit doel worden verstrekt de noodige tanden en 
van elk gemaakt twee overlangsehe doorsneden en hiervan 
het dubbele aantal silhouette-afdrukken in 0. I. inkt om 
zoodoende een juist beeld te krijgen van de pulpaholten. 

Te beginnen met de bicuspidaten worden gemaakt over-
dwarsche doorsneden van .elken taud vijf, met afdrukken. 
Daar de onder-bicuspidaten wat betreft vorm van pulpaholten, 
veel overeenkomst hebben met de snijtanden worden dáárvan 
deze secties niet gemaakt. 

Hierop volgt nabootsing der behandeling (voor zoover 
mogelijk) van de ziektegevallen die aan de tanden kunnen 
voorkomen : het appliceeren van arsenicum, extraheeren van 
pulpas, vullen van wortelkanalen, behandelen van pericemen-
titische tanden enz. 

Van te voren is reeds eene studie gemaakt van de richting 
waarin het email moet gekliefd worden naar de ligging 
der emailpxismas, de beste vorm voor de randen der holten, 
de ondersnijdingen en het polijsten hiervan; dan de studie 
van het openen der pulpaholten met betrekking tot het 
verwijderen van pulpas en ten laatste het gebruik van 
verschillende vulmaterialen. In plaats van tanden, die 
wanneer zij eenigen tijd uit den mond zijn geweest broos 
worden, gebruikt men heften van tandenborstels. Hierin 
worden gaten geboord en dezen gevuld met cement, gutta-
percha, tin, amalgaam en goud. Daar tin wat manipulatie 
aangaat veel overeenkomst heeft met non-coh-goud worden 
vele experimenten hiermede gemaakt. 

In het tweede jaar wordt gegeven één college per week, 
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dat eene herhaling geeft van het behandelde in het vorige 
jaar, nu wordt echter grondiger op het onderwerp ingegaan : 
het formeeren van elke holte in het bijzonder met behulp 
van zeer instructieve gipsmodellen, weergevende alle denk- 
bare vormen van caviteiten, verschillende materialen voor 
pulps overkapping, wortelvullingen ook erosies en atrophiën, 
dit alles van een operatief standpunt beschouwd. 

Het derde jaar wordt uitsluitend besteed aan 't opereeren 
aan patiënten. 

Een zeer nauwkeurig oog wordt gehouden op het pre-- 
pareeren der holten, geen dezer mag gevuld worden dan 
met toestemming van een der assistenten, die na goedkeuring 
een bewijs afgeeft. Vereischt worden dertig goud- en 
twintig amalgaanvullingen. Twee maal per week wordt 
gelegenheid gegeven de vullingen door den professor te 
laten examineeren. In de cursus '94—'95 werden gemaakt 
60000 vullingen, gemiddeld zestig per hoofd. 

Het materiaal, ook dat van kunstgebitten enz. wordt 
door den patiënt vergoed. Het overschot na de taxatie 
gevoegd bij de college-gelden der ruim 400 studenten 
maakt dat de school ruimschoots hare kosten kan dekken. 

Prothese. Ook hiervan wordt eerst de techniek geleerd. 
In het eerste jaar elken namiddag van een tot vier uur, 
uitgezonderd Zaterdags. 

Vereischt worden, het maken van een partieel bovengebit, 
en van een geheel boven- en ondergebit, een gegoten 
gebit, bestaande uit een mengsel van 16 deelen tin en 1 
deel bismuth, voor practische gevallen WAv'r's metaal. 

In geslagen-metalen gebitten wordt verlangd een geheel 
boven- en ondergebit met caoutchouc-aanhechting, en een 
partieel bovenstuk, waaraan gesoldeerd vier tanden met 
tandvleesch van porselein. 

Voor kroon- en brugwerk wordt verlangd vier «shell" 
kronen van geel koper : twee bicuspidaten en twee molaren, 
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van elk één geslagen naar den stalen vorm, en een verkregen 
naar den vorm in klei, drie kronen met porseleinen front 
zegge 66n Richtrond- en één Shell-kroon met porseleinen 
inlegsel en een zelf te bakken kroon. Een geval van 
brugwerk : drie peilers met drie tusschenkronen, van den 
eersten snijtand tot de tweede groote kies. 

Deze cursus wordt gehouden in het tweede jaar, drie 
maal per week van 3.30 tot 12. 

In het laatste jaar wordt al het geleerde toegepast. 
Iedere student vervaardigt de verschillende apparaten voor 
verloren gegane tanden, voor patienten. 

Verplichtend zijn vijf kunstgebitten en drie kronen. 
Tot nu toe werd alleen college gegeven in obturatoren 

en 't maken van verbanden voor kaakfracturen, maar te 
beginnen met '96 zal ook het vervaardigen hiervan, zij 
het dan slechts op model verpliehtend worden gesteld. 

Orthodontia. In het tweede jaar worden gemaakt de 
schroeven, tappen, • banden, enz benodigd voor reguleer-
apparaten en eene geheele machine voor een typisch geval. 

In het laatste jaar wordt het geleerde practisch toegepast 
en wekelijks een college gegeven. 

Over Tandheelkundige Jurisprudentie worden in het laatst 
van het derde jaar eenige voorlezingen gehouden. 

Ten slotte vermeld ik nog het 66n en ander over studie-
tijd, collegegelden, toelating en graduatie enz. als officieel 
is vastgesteld. 

Onder de verplichte cursus wordt verstaan, de winter-
termijn van den 4eu  October tot den Zen  April. Het 
studiegeld bedraagt in 't geheel f 250.— met f 12.50 voor 
inschrij ving. 	 - 

De voorjaars- en zomercursus die uitsluitend voor practisch 
werken is kost f 50 en f 12.50 bij de inschrijving, welke 
gelden bij eventueel volgen van den wintercursus, worden 
afgetrokken van het bedrag hiervoor te storten. 
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Vereischten voor toelating en graduatie als vastgesteld 
door de nationale vereeniging van tandheelkundige faculteiten 
zijn de volgenden : 

Eene goede Engelsche opvoeding. 
De candidaat voorzien van een diploma van een goed 

bekend staande literaire instelling wordt toegelaten zonder 
verder examen. Het getuigschrift van een onderwijzer 
wordt als zoodanig aangenomen. 

Om het diploma te kunnen verkrijgen moet de candidaat 
zijn minstens 21 jaar (meerderjarig voor de Amerikaansche 
wet), van goed zedelijk gedrag en gevolgd hebben drie 
volle wintercursussen, waarvan de laatste in deze school. 
Twee jaren in een andere school, hebbende dezelfde standaard 
van vereischten, worden aangenomen als twee jaren in deze. 

Gegradueerden of studenten in het laatste jaar van goed 
ter naam bekend staande medische scholen en gegradueerden 
van pharmaceutische scholen kunnen volstaan met twee 
jaren. Iedere candidaat moet voldoen aan een examen in 
al de onderwezen vakken. De jaarlijksche examens hebben 
betrekking op het onderwezene in bet afgeloopen jaar, het 
eindexamen handelt dus over hetgeen in het laatste jaar 
is geleerd. Geene examengelden worden verlangd. 

De titel, welke verkregen wordt is die van "Doctor of 
Dental Surgery" bij verkorting uD. D. S " en geeft recht 
tot het verrichten en toepassen van al het geleerde in de 
school, waaronder dus ook vallen: wegname van nieuwvor-
mingen in de mondholte, operatien van gespleten gehemelte, 
van kaakfracturen, zenuwresecties, het doen van narcosen 
en het voorschrijven van geneesmiddelen voor inwendig 
gebruik. 

In overeenstemming met sommige medische scholen, kunnen 
studenten, die zulks verlangen, indien bekwaam bevonden, 
de. graden in tandheelkunde en geneeskunde, beiden in vier 
jaren behalen. Gediplomeerden van de tandheelkundige 
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school zijn vrijgesteld van de colleges in anatomie, physi-
ologie, materia medica, bacteriologie en chemie, van chemisch 
en histologisch werken en practische anatomie. 

Zij, die verlangen in de medicijnen te gaan studeeren 
hebben den Deken van de school' hiervan in kennis te 
stellen bij het begin van het tweede jaar. 


