
Gecombineerde vergadering van het 
Nederl. Tandheelk. Genootschap en de 

Nederl. Tandmeesters-Vereeniging 
29 en 30 Juni 1896. 

De voorzitter der N. T. V., de heer JOHN E. (4nzvERS, 
opent de vergadering. 

De eerste demonstratie wordt gehouden door den heer 
LENNox (OA31BuinoE) over enkele methoden in "mechanical 
dentistry"; hij behandelt eerst het maken van een artikulator 
van gemakkelijk smeltbaar metaal, daarna het maken van 
metalen pasplaten en het nauwkeurig en gemakkelijk afdruk 
nemen voor kroonwerk, door met een afzonderlijk afdruk-
schaaltje eerst de worteloppervlakte in afdruk te brengen, 
welk"schaaltje daarna in den eigenlijken afdruk blijft steken. 

Hierna hield de heer WIrrnAUS een voordracht over 
"links snijdende boren", die vooral béoogen het verkrijgen 
van goede emailranden. 

Dr. CUNNINGHAM gaat nu spreken over "The Institute 
of dental technology, its aims and objects as a school of 
mechanical dentistry." Spreker betreurt het, dat voor den 
a. s. tandheelkundige handenarbeid een zoo geringe factor 
vormt in het opvoedingssysteem, in tegenstelling met vroeger, 
toen (in Engeland) een bepaalde leerlingperiode aan het 
zelfstandig optreden voorafging. Spreker is van oordeel, dat het 
oefenen der handigheid ook den operateurs zeer ten goede 
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komt. Om dit doel te bereiken heeft de heer C. in Londen 
een inrichting , geopend, waar, onder medewerking van 
bekwame vakmannen, jongelui in vaardigheid der handen 
worden onderwezen. De vergadering verneemt nog eenige 
bizonderheden omtrent de inrichting, de wijze van werken 
enz., terwijl verschillende specimina van der leerlingen werk 
de ronde doen. Hoe men ook over de opleiding der a. s. 
tandartsen moge denken, zeker is het, dat hetgeen te zien 
was een hoog denkbeeld geeft van de bekwaamheden der 
discipels. 

Op een paar door de h.h. HAMER en TH. DEnTZ gestelde 
vragen antwoordt spreker, dat als aanvangsleeftijd 15-17 
jaar is te beschouwen, terwijl het aantal leerlingen afhangt 
van omstandigheden. 

De middagzitting wordt geopend en gepresideerd door 
den heer RHODES, die eerst het woord geeft aan den heer 
HOPEWELL SMITH, die een reeks lantaarnbeelden vertoont, 
alle betrekking hebbende op de Patho-histiologie der tand-
weefsels, waarbij mondelinge toelichting wordt gegeven. 

Aan het einde van deze rede vraagt Dr. TH. DENPZ of 
spreker verschil heeft opgemerkt in den bouw der wandstandige 
en der vrije dentikels, terwijl de heer HAMER spreker's 
meering wenscht te vernemen omtrent de vormingswijze 
der kalkconcrementen in de pulpa. 

De heer H. S, antwoordt, dat beide soorten van dentikels 
in zooverre overeenkomen, dat ze nooit het uiterlijk van 
normaal tubulair dentine hebben en dat de nieuwste theorie 
luidt, dat odontoblasten slechts tubuli en fibrillen helpen 
vormen, maar niet de matrix. 

Hierna geschiedt voorlezing van een rede van Dr. C. VAN 
DER HOEVEN over het vroegtijdig verwijderen van tempo-
raire canini, opgehelderd door de projectie van eenige foto's 
der besproken gevallen. 

Thans volgde een reeks van lantaarnbeelden met bijbe- 
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hoorende voordracht over "Prothese Tmmédiate" door den 
heer JOHN. E. GREVERS, loopende over een paar door spreker 
zelve en door anderen behandelde gevallen. 

De heer RHODES wenscht te weten of het aanbrengen van 
schroeven ter bevestiging van de kunstmatige in de natuur-
lijke kaakhelft geen suppuratie te weeg brengt. 

Spreker zag dit nooit. 
De heer BÖLGER vraagt inlichting omtrent de maatregelen 

ter verhindering van het omvallen van de onderlip na 
kaakresectie: dit geschiedt door elastische banden bij de 
slapen bevestigd. 

De . heer CUNNINGHAM houdt, naar aanleiding van 's heeren 
GREVERS voordracht, een korte lofrede op CLAUDE MARTIN, die 
een groot voorstander is van de 'Prothése Immédiate". 
Tevens spreekt de heer CUNNINGHAM vóór het sluiten van 
de middagzitting de vergadering nog toe naar aanleiding 
van het overlijden van PAUL DuBois, die het vak in Frankrijk 
organiseerde, en stelt voor een motie van sympathie aan de 
Fransche corporatie te zenden, welk voorstel door de verga-
dering wordt aangenomen. 

Den 30sten Juni werd de bijeenkomst verplaatst naar de 
lokalen van het nieuwe Tandheelkundig Instituut te Utrecht, 
waar allereerst de heer LENNOx het maken van een goud-
kroon demonstreerde, welke methode tegelijk eenvoudig 
en ingenieus was. 

Hierna demonstreert de heer SCHäTER een geval van onmid-
delijke reguleering volgens methode FRANK. Na incisie van 
de alveolus met een cirkelzaag, werd getracht een laterale 
incisief der bovenkaak in de rij te brengen. De operatie had 
echter geen volledig succes, doordat de eaninus nog niet was 
doorgebroken en in den weg stond. 

In de middagzitting deed de heer SonäFER voorlezing van 

een brief van Dr. HERBST, waarin dit eerelid der N. T. V. 
zijn spijt uitdrukt niet ter vergadering te kunnen komen en een 



de Ned. Tandm. Vereeniging, 29 en 30 Juni 1896. 	149 

methode aangeeft om snel email in te snijden door pailletten 
beladen met carborundumpoeder; tevens zendt hij een molaar, 
waarin een onder toetreding van speeksel gemaakte goudvulling, 
welke soort vulling, naar Dr. H. meent, toekomst kan hebben. 

In aansluiting met zijne demonstratie in de morgenzitting 
vertoont de heer SCHBFER nog de wijze, waarop collega 
FRANK zijne instrumenten ter onmiddellijke reguleering ver-
krijgt (zie Tijdschr. v. Tandh. III. 3 pag. 98), benevens de 
gipsmodellen van een geval door den heer S. zelve behandeld. 

Ten slotte hield de heer HAMER zijn interessante lezing 
over "Galvanoplastiek voor tandheelkundige doeleinden", 
welke voordracht zich minder leent om geexcerpeerd te 
worden ; de op deze wijze vervaardigde platen, die rond-
gingen, maakten veler bewondering gaande. 

Mej. MERTENS vraagt of deze platen gerepareerd kunnen 
worden, m. a w. of ze 't soldeeren verdragen : 't Antwoord 
luidt bevestigend; en of de banden, op deze wijze vervaardigd, 
veeren ; de heer HAMER zegt, dat de veerkracht gering is. 

De heer J. E. GREVExs voegt aan de voordracht nog 
eenige woorden toe omtrent de gunstige resultaten in Chicago 
verkregen bij het aanbrengen van Mr. CUNNINGHAM'S rempla-
eant voor continuous gum op deze soort van platen. 

De heer LENNOX geeft spreker in overweging zijne 
methode toe te passen op het maken van gouden kronen 
zonder naad. 

Ten slotte sprak, na Dr. TH. DENTZ's sluitrede, de heer 
RHODES nog een paar woorden van dank voor de wijze van 
ontvangst der Engelsche collega's, waarna de vergadering 
uiteenging. 	 C. B. 


