
XXIe Vergadering der Nederlandsche 
Tand meesters-Vereeniging 

30 Mei 8 uur. 

Aanwezig 13 Leden. 
Te omstreeks 8 uur opent de Voorzitter de Vergadering 

en doet de Secretaris voorlezing der notulen, welke zonder 
eenige op- of aanmerking worden goedgekeurd. Hierna ge-
schiedt voorlezing der ingekomen stukken, voorts mededeeling 
van eene zending ouderwetsehe instrumenten van den heer 
E. STARK, welke bijdrage voor het museum door de ver-
gadering met blijdschap wordt begroet; bovendien is van 
den heer Boson een zeer zendzaam instrument, een soort 
universaltang ontvangen. 

De H.H. LINDEBOOM en MARGADANT Jr., eerst onlangs 
als leden toegelaten, en voor het eerst dezen avond aanwezig, 
worden door den Voorzitter met een hartelijk woord van 
welkom begroet. 

De Voorzitter verzoekt thans den Secretaris voorlezing te 
doen van de correspondentie gevoerd met het Ned. Tandh. 
Genootschap te Utrecht naar aanleiding van het gesprokene 
in de laatste vergadering ten opzichte van de samenwerking 
met het N. T. G in zake de ontvangst der Engelsehe collegae. 

De 'Voorzitter meent te kunnen volstaan met de verklaring, 
dat door het bestuur al datgene is gedaan waartoe het in de laatste 
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vergadering is gemandateerd geworden ; z. i. zijn er na de 
antwoorden uit Utrecht ontvangen geen principieele bezwaren 
meer voor eene samenwerking. 

Geen der aanwezigen leden verzet zieh tegen deze uitspraak. 
De Voorzitter deelt mede dat het convocatie-billet abusieve-

lijk de ballotage van Dr. F. MEIJER vermeldt, aangezien 
deze heer geen gewoon lid der vereeniging kan worden, zonde 
er alleen sprake kunnen zijn Dr. MEIJER als buitengewoon 
lid der N. T. V. te benoemen. De Voorzitter deelt op een 
betreffenden vraag van een der aanwezigen mede, dat de heer 
M. bereid is als buitengewoon lid deel uit te maken van 
de N. T. V. De vergadering besluit hierop dezen heer als 
buitengewoon lid te benoemen. 

Hierna heeft de stemming plaats over een candidaat, die 
echter niet de vereischte meerderheid kon bekomen. 

De heer JOHN E. GREVSRS verkrijgt thans het woord 
tot het voorstellen en bespreken van eenige patiënten. De 
heer G. vertoont slechts een patiëntje (de andere ,zijn niet 
opgekomen) bij wie de luxatie-op eratie is verricht. 

Spreker vangt aan met de verklaring van hetgeen verstaan 
moet worden onder invereie en eversie en de oorzaken hiervan. 

Het meest komt de inversie voor en kan aldus worden 
verklaard : De kiem van den blijvenden tand ligt achter 
den reeds aanwezigen melktand en zal bij het doorbreken 
van den permanenten tand, deze achter de gewone plaats te 
voorschijn komen. De eversie wordt verklaard door de ligging 
van den kiem van den blij venden tand hoog in den alveolus 
en ietwat voor den temporairen tand. Wanneer dus de 
doorbrekende tand weerstand ontmoet, zal hij voor of 
achter den melktand komen te staan. 

Spr. voelt veel voor -de luxatie-methode, vooral na hetgeen 
door hem is gezien van SPOKES en CUNNINGHAM ; de 
methode FRANK moge bare goede eigenschappen bezitten, 
het maken van bengels en steunpunten blijft toch altijd 



XXIe Vergadering der Ned. Tandm: Vereeniging, 30 Mei. 143 

tijdroovend en is dus in de poliklinische praxis waaraan 
de te demonstreeren gevallen zijn ontleend niet dienstig. 
Hierop vertoont Spr. modellen voor en na de operatie waar 
ter verbetering der inversie 4 tanden naar voren zijn gekeerd, 
na. de luxatie is onmiddellijk eene retentie-plaat-aangelegd. 
Een patiëntje wordt nu gedemonstreerd met een behandeld 
geval van eversie, de rechter incisivus is ter hoogte van het 
frenulum doorgebroken; de vertoonde gipsmodellen voor en 
na de operatie en het demonstreeren van patiënt geeft een 
beeld van het gelukken dezer kustbewerking. 

Al deze luxatiën zijn door Spr. verricht met behulp van 
een forceps à doable usage; dus zoowel voor inversie als 
eversie geschikt en op zijne aanwijzing vervaardigd door de 
firma POHL & C°. te 's Hage. Op eene vraag van mejuffrouw 
VAN GELDEREN deelt Spr. mede dat door hem 12.5 mgr. 
murr. cocaïne bij de behandeling van dit patiëntje is gebruikt. 

De heer GREETER brengt dank ook namens de vergade-
ring aan den spreker voor zijne belangrijke demonstratie. 

Aan de orde komt thans het voorstel van het bestuur 
tot herziening van het Huishoudelijk Reglement. 

De Voorzitter betoogt dat eene herziening van het Huis-
houd. Reglern. een eisch des tijds is geworden, bovendien 
is de voorraad reglementboekjes uitgeput en is dus ook 
met het oog hierop het juiste tijdstip aangebroken om een 
nieuwen voorraad te scheppen van eene verbeterde editie. 
Het komt den voorzitter wenschelijk voor deze zaak door 
eene commissie ter hand te doen nemen en benoemd als 
leden dier commissie de heeren J. J. GREVERS Senior, E. 
PINKHOF, CARL SCHäFER, J. W. ROELOFFS en H. B. DE 

JONGE COHEN. 

Het bestuursvoorstel tot het houden van minstens 6 ver-
gaderingen per jaar komt thans in behandeling. 

De Voorzitter licht het voorstel aldus toe. Het bestuur 
dient gehouden te zijn een zeker aantal vergaderingen te 
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doen uitschrijven, het is wenschelijk dit aantal bij reglement 
vast te stellen, voorts verdient het overweging dit aantal op zes 
te stellen en deze aldus in te deelen, 3 op Zaterdagavond 
en 3 des Zondags. Waar gewone zaken aan de orde zijn 
vooral huishoudelijke, blijft de Zaterdagavond de aange- 
wezene, terwijl de Zondag bestemd is voor den meer 
wetenschappelijken arbeid, terwijl om de vergaderingen steeds 
een belangrijk karakter te verschaffen, zullen de leden tijdig 
worden geconvoceerd en uitgenoodigd voordrachten te houden. 

Het voorstel thans in rondvraag gebracht wordt met 
algemeene stemmen aangenomen. 

Thans komen de "vrije mededeelingen" aan de orde. 
De heer J. W. ROELOFFS raakt weder de kwestie aan, 

door hem de vorige vergadering ter tafel gebracht —, de 
samenstelling der examen-commissie. Verschillende leden 
voeren naar aanleiding hiervan ' het woord. Aan het eind 
der gevoerde discussiën wordt door den heer R. met klem 
betoogd, dat hij persoonlijke aangelegenheden op den achter- 
grond schuift, doch dat hij zich als tandheelkundige in het 
belang van den tandheelkundigen stand de vrijheid veroor- 
looft te protesteeren tegen de samenstelling der examen- 
commissie, met voorbijgaan van elke persoonlijke consideratie. 

De heer JOHN E. GuEVEus ontving dezer dagen bezoek 
van een patiënt (naar hem verwezen door den heer MuLii 
te 's Hage) bij wien eerst sedert een paar jaren bet ver-
schijnsel zich heeft voorgedaan, dat de voortanden uit de 
normale articulatie zijn geraakt. 

Met moeite is Spr. er toe gekomen de oorzaak te bepalen. 
Volgens opgave van patiënt had deze voortdurend last van 
het bijten op de tong, om dit te voorkomen had patiënt 
sedert geruimen tijd gedurende den nacht een linnen lapje 
tusschen de tanden gedragen waar door de kiezen uit de 
alveoli zijn gekomen. Wat de therapie betreft heeft Spr. 
patiënt aanbevolen een kinverband te dragen. 
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De heer ROELOFFS verkrijgt het woord om Benige onder-
deelen te demonstreeren van de hydraulische pers, deze 
demonstratie houdt geruimen tijd aan, het aantal der aan-
wezigen slinkt allengs door het vergevorderd uur en is het 
aantal der overblijvenden niet in verhouding tot de belangrijke 
mededeelingen van demonstrant. 

De demonstratie vindt echter tot het einde toe plaats 
en brengt de Voorzitter den heer ROELOFFS den dank der 
nog aanwezigen voor de moeite, die hij zich voor het 
kleine gehoor heeft getroost. 

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de Voorzitter te 
bijna middernacht deze bijeenkomst. 

D. J. C. 


