
XXIIe Vergadering der Nederlandsche 
Tandmeesters-Vereeniging 

3 October 1896. 

Aanwezig 13 leden. 

De voorzitter opent omstreeks 8 uur deze bijeenkomst, 
heet de aanwezige leden met een kort woord welkom en 
richt in 't bijzonder eenige hartelijke woorden tot het jongste 
lid den heer Dr. F. A. MEYER, van wien de voorzitter hoopt 
dat hij eene nieuwe kracht en een bijzondere aanwinst voor 
de vereeniging zij. Hierop doet de secretaris voorlezing 
der notulen welke zonder eenige op- of aanmerking worden 
goedgekeurd en geschiedt voorlezing der ingekomen stukken 
Een schrijven van de H.H. C. E. STARS; (s'-Rage) en E. PINKH0F 
(Amsterdam) waarbij zij voor hun lidmaatschap bedanken en 
3 aanvragen voor het lidmaatschap van de H.H. J. LEENDERTZ, 
J. E. J. DE VRIES en M. SLIER. 

De heer BÖLG}ER vraagt naar aanleiding van het schrijven 
des heeren PINnuoF, of het bestuur bekend is met de redenen, 
die dezen heer tot dit besluit hebben geleid, de heer PINKROF 
heeft steeds behoord tot die leden, welke de vereeniging een 
bijzonder goed hart toedragen, een dusdanig bericht bevreemdt 
den heer BÖLGER ten zeerste. 

De voorzitter deelt mede dat ook hem dit schrijven heeft 
verwonderd; om bijzondere redenen heeft hij echter van zijn 
voornemen moeten afzien den heer P. te trachten_door persoon-
lijk bezoek van zijn besluit terug te brengen. Besloten wordt 
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in de hierdoor ontstane vacature in de commissie voor de 
herziening van het huishoudelijk reglement niet reeds thans 
te voorzien doch den leden dier commissie zelve over te laten 
de assumptie van een 5e lid. 

Hierna heeft de ballotage plaats over de H.H. J. LEENDERTZ, 

M. SLIER en J. E. J. DE VRIES; allen worden als leden 
der N. T. V. aangenomen. 

Hiermede is het huishoudelijke gedeelte der vergadering 
afgedaan en komt de heer JOHN E. GREVERs aan het woord 
tot het demonstreeren van de methode CoxoN, Wisbech 
(Engeland) tot het maken van gebitveeren en de hiertoe 
benoodigde instrumenten alsmede de bijzonder hiervoor 
ingerichte veerdragers. 

Spr. begint met er op te wijzen, dat, hoezeer het gebruik 
van gebitveeren ook is afgenomen er nog tal van gevallen 
voorkomen dat deze onmisbaar zijn ; bij de aanwending van 
obturatoren b.v. zijn zij vaak een integreerend deel van 
het apparaat, evenals bij de prothèse na kaakresectie. 

Aan het gebruik der veeren kleeft echter het groote gebrek 
dat we te veel afgaan op hetgeen ons door de fabrikanten 
wordt geleverd, zelden wordt door ons gelet op de spanning 
der veeren, terwijl we tevens te weinig doen om de ver- 
schillende ongemakken door de veeren veroorzaakt, zoowel 
direct door bet schuren tegen de wang als indirect door de 
slechte plaatsing hoofdzakelijk veroorzaakt door de onprak-
tische inrichting der veerdragers, op te heffen. 

CoxoN komt daarom de verdienste toe, zeer juiste aan-
wijzigingen te hebben gedaan in zake de plaatsing der veeren, 
hunne vervaardiging met het oog op het buigvermogen en 
de bijzondere inrichting der veerdragers. Spr. demonstreert 
hierop de wijze waarop CoxoN door het aanbrengen van een 
sleuf terzijde vau het gebit de veeren afneembaar maakt 
terwijl de veer niet te diep kan doorzakken bij het sluiten 
van den . mond door de bijzondere inrichting van den 
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veerdrager, wijl zich aan de binnenzijde van het knopje 
een soort van pal bevindt, die het doorschieten van het 
lepeltje van den veerdrager belet. Normaliter plaatst 
CoxoN den veerdrager tusschen den bicuspidaat en den 
eersten molaar. 

Spr. vertoont hierop een door CoxoN uitgedacht meet-
werktuig om de spanning der veeren te bepalen ; CoxoN 
vervaardigt zijne veeren van vierkanten draad en zoo noodig 
is bij elk paar veeren de eene van rechts naar links gedraaid 
en de andere van links naar rechts ter voorkoming van het 
draaien van het gebit. Ten slotte vertoont spr. CoxoN's toestel-
letje voor het winden der veeren en de afneembare blokjes, die 
in de hierboven beschreven sleufjes kunnen geschoven worden, 
waardoor de patiënt in de gelegenheid wordt gesteld de 
veeren met de veerdragers ad libitum te kunnen verwijderen. 

Naar aanleiding dezer demonstratie wordt door enkelen 
der aanwezigen het woord gevoerd. 

De beer BÖLGEn maakt enkele bedenkingen tegen de wijze 
waarop door CoxoN wordt voorgesteld de lengte der veeren 
te bepalen en tegen de plaatsing der veerdragers; de heer 
B. betoogt dat hij het openen van den mond de onderkaak 
niet alleen naar beneden, maar ook ietwat naar achteren een 
boog beschrijft, bet is z i. dan ook wenschelijk om in 
sommige gevallen den veerdrager van de onderkaak iets 
(n.l. in loodlijn) voor den bovensten veerdrager te plaatsen 
waardoor vooruit glijden wordt vermeden van het oudergebit, 
bovendien moet de veer bij geopenden mond eene geringe 
kromming naar achteren hebben. 

De heer B. ziet niet iu waarom de aanwending van een 
pennetje om . het doordraaien van den veerdrager te beletten, 
in de praktijk zoo moeilijk is en de hiervoor zich in den 
handel bevindende veerdragers geene aanbeveling verdienen. 
Spr. eindigt met de leden te verzoeken hunne ervaring mede 
te deelen met betrekking tot de Dr. BOLDER BGGER'sche veer. 
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De beer GREVERS weerlegt de verschillende bedenkingen, 
terwijl de heer ROELOFFS het gebruik der H. E. veer 
ontraadt op grond van slecht opgedane ervaringen. 

De heer GREETER en ROELOFFS meenen de voorkeur te 
moeten geven aan het gebruik van de in den handel voor-
komende veerdragers, die voorzien zijn van eene inrichting, 
die het doorschieten van de veer voorkomt, bovendien uit 
de heer GREETi.R de vrees, dat het door CoxoN aan de 
binnenzijde van den knop van den veerdrager aangebrachte 
palletje, spoedig zal uitslijten. 

De heer W. J. SON maakt ook bedenkingen tegen de 
door CoxoN voorgestelde plaatsing der veerdragers, hij plaatst 
ze bij voorkeur tusschen den eersten en tweeden bicuspidaat. 

De heer CARL ScàäFER zag gaarne eene verbetering aan 
den CoxoN'sche veerdrager aangebracht, hij stelt voor achter 
den veerdrager een plaatje aan te brengen waardoor de 
veerdrager meer constant zal kunnen draaien en het zooge-
naamde spelen wordt voorkomen. Dr. F. A. MEIJER acht 
het eene verderfelijke theorie om een norm vast te stellen 
voor de plaatsing der veerdragers, in bepaalde gevallen van 
patkoprogenie of prognatie is 't onmogelijk, zooals CoxoN 
dit wenscht, eene bepaalde plaatsing der veerdragers vast te 
stellen, z. i past voor elk bijzonder geval een bijzonder systeem. 

In geen geval gaat 't aan in deze te generaliseeren; 
Dr. M. geeft in overweging, waar mail gevaar loopt door 
het te plaatsen kunstgebit een veranderd exterieur te ver-
oorzaken, den patient diens portret van vroeger dagen op 
te vragen. 

De heer MARGADANT Junior merkt op dat ter bevestiging 
van de veerdragers we rekening moeten houden met het 
zwaartepunt van het kunstgebit; om dit te bepalen doet 
de heer M. het volgende eenvoudige middel aan de hand. 
Men hangt het gebit nadat het gevulcaniseerd is, op aan 
een draad waaraan een stukje was aan de palatinale zijde is 
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bevestigd, door het verplaatsen van dit stukje was kan men het 
ratelier zoodanig in evenwicht laten hangen, dat de tandenrij 
horizontaal gelegen komt. Dit punt waar de was dan bevestigd 
is, is het zwaartepunt. Wanneer dan een lijn loodrecht 
door dit punt wordt getrokken op de lengteas, bepaalt men 
zeer gemakkelijk de beide punten waar de veerdragers 
geplaatst moeten worden. 

De heer GREVERS bespreekt de verschillende gemaakte 
opmerkingen, en erkent het op sommige punten met de 
laatste sprekers eens te zijn. 

Het door den heer RoELoFFS aanbevolen systeem, het 
aanbrengen van een pal aan de buitenzijde val den veerdrager 
is volgens den heer G. verwerpelijk, de CoxoN'sche veer- 
drager voorkomt juist het laedeeren van de wang. 

Den heer Dr. MEIJER geeft de beer G. toe, dat ieder 
bijzonder geval een bijzondere behandeling vereischt, maar 
houdt vol dat het wel opgaat eene norm vast te stellen 
waar de veerdragers moeten geplaatst worden. De ervaring 
heeft de plaats tussehen den bicuspidaat en lsten molaar 

aangewezen. 
De heer G. besluit zijne repliek met de opmerking, dat 

de belangstelling, welke dit onderwerp hedenavond is te beurt 

gevallen boven alle verwachting is en het doet spr. genoegen 
zulks te mogen constateeren, het is dus een reden te meer 
om den heer CoxoN te bedanken voor zijne belangrijke 
bijdrage in zake de tandprothèse. 

De voorzitter verleent thans het woord aan den heer 
GREETER tot het houden zijner aangekondigde demonstratie 
over kroon en brugwerk met schuiftand (facing). 

De heer G. demonstreert eene verbeterde kroon n. 1 
afneembare &facing" voor kroon- en brugwerk, een verbetering 
welke eene vinding is van den heer WAHLE te Hildesheim. 
Bij eventueele reparatiën zal bet verkieselijke dezer methode 
in het oog springen. Het is hierbij niet nodig de ge- 
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heele kunstkroon weg te slijpen en de kroon opnieuw te 
construeeren, doch door den ring dien de gebroken kroon 
draagt te splijten, en er een nieuwen tand op te soldeeren 
bevestigt men dezen weer op de aangewezen plaats door middel 
van schellak. Spr. demonstreert zulks aan een aldus vervaardigde 
BurrNEn-kroon en aan een afneembare brug van 4 onder-
tanden. 

Met belangstelling werd deze demonstratie gevolgd, alhoewel 
door enkelen werd opgemerkt dat het door demonstrant ver-
toonde volstrekt niet nieuw is. 

De heer CARL SCHäFER weet zich met zekerheid te 
herinneren deze methode in een of ander tijdschrift beschreven 
te hebben gezien, voorts ontraadt hij het gebruik van schellak, 
het wordt in den mond opgelost. 

De heer MARGADANT Junior meent de gedemonstreerde kronen 
in het Monatechrifi für Zahnheilkunde te hebben aangetroffen; 
de beer Boson meent de beschrijving dier kronen te hebben 
gezien in het bekende werk van EVANS, terwij] de heer 
MEIJER in het werk van HANS RIEnNB:R iets dergelijks 
heeft aangetroffen. 

De heer J. J. SoN beveelt zwavel aan om de kronen te 
bevestigen ; de heer JOHN E. GREVERS brengt hiertegen in, 
dat de buitengewone hitte om zwavel vloeibaar te krijgen 
de toepassing er van in den mond onmogelijk maakt. 

De heer ROELOFFS verwacht veel goeds van een zooge-
naamde armbandsluiting om de facings. afneembaar te 
kunnen maken. 

De heer SCHäFER doet de volgende methode aan de hand : 
men splijte de stift; moet dan naderhand eene nieuwe kroon 
op de stift geplaatst worden, dan trachte men de spleet 
zooveel mogelijk te openen opdat de kroon stroef over de 
stift heen schuift; daardoor is de bevestiging verzekerd. 

De heer GREETER verklaart namens den beer WAL LE, 

dat hij uit eigen beweging tot het maken dier kronen is 
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gekomen, de heer W. is zich niet bewust, een en ander 
vroeger reeds gezien te hebben. 

De Voorzitter dankt den heer GREETER voor zijne inte-
ressante demonstratie, verzoekt de publiceering in het Tijd-
schrift voor Tandheelkunde, terwijl de heer G. bovendien 
wordt uitgenoodigd den heer We.HLE den dank der vergadering 
over te brengen. 

Thans komen aan de orde de Vrije mededeelingén. 
De heer J. J. Sox vraagt of de N. T. V. bereid is adhaesie 

te betuigen met het door het Ned. Tandheelk. Genootschap 
verzonden adres. 

Naar aanleiding dezer vraag wordt door verschillende 
leden opgemerkt, dat er belangrijker aangelegenheden zijn 
in ons eigen land welke ernstige overwegingen eischen, 
hoe b.v. door de bekende ministrieele beschikking in zake 
de vrijstellingen verleend aan hen die buiten Nederland 
hunne bevoegdheid als tandmeester hebben verkregen, de 
vigeerende wet wordt ontdoken. Jongelieden die geen lust 
gevoelen of de capaciteiten niet bezitten om de H. B. S. 
te doorloopen, gaan eenigen tijd naar België, doen daar 
een gemakkelijk examen, komen in Nederland terug en 
worden dan na gunstig afgelegd practisch examen tot de 
uitoefening der praktijk hier te lande toegelaten. 

Na de verschillende besprekingen over dit onderwerp, 
stelt de voorzitter voor, eene commissie te benoemen die 
dit onderwerp zal ter hand nemen, en in een der volgende 
vergaderingen rapport uit te brengen. 

De vergadering vereenigt zich met dit voorstel en benoemt 
de .voorzitter de heeren N. J. J. GREETER, F. A. MEIJER 

en H. B. DE JONGE COHEN tot leden dier commissie. 
Allen nemen de benoeming aan. 

De heer F. A. MEIJER doet eene belangwekkende mede-
deeling uit zijne praktijk. 

Mej. L. 21 jaar. Anamnese: steeds gezond. 
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Voor 3 jaar kreeg pat. zwelling van de bovenlip welke 
tegen den neus opstond, verder zwelling van de rechter 
gelaatshelft en het onderste ooglid tot r. ooghoek. 't Oog 
was daardoor moeilijk te openen. Er ontstoud doorbraak 
van pus tussehen tand en tandkas van den ten  central. 
ine. Voor ± 1/2 j. is ter opluchting (N. B.) de le praemol. 
geëxtraheerd, waarna geene verlichting is opgetreden. Tevens 
kreeg patiënte eene spoeling van tymol, acid. benzoic, tinctura 
eucalypt, en spirit. fortior, 

Patiënte beweert, dat ook de 1. gelaatshelft van onder 
't oog, tot aan de streek van de fossa canina eenmaal is 
dik geweest, welke dikte echter spoedig verdween. 

Hereditaire momenten zijn in zooverre aanwezig, dat de 
vader lijdt aan chronische pleuritis. 

Status praesens : Lichaamsbouw elegant, lichte Chlorose, 
longen gezond. De r. gelaatshelft is gezwollen. De zwelling 
begint 1/2 vinger onder den orbitaal-rand en strekt zich uit 
tot aan den proe. alveol. Rechts gaat de zwelling ± 1/s 
vinger breed in de fossa canina. 't Overige gedeelte der 
fossa canina is duidelijk voelbaar. Links welft de tumor iets 
in den ondersten neusgang, even voor 't begin van de 
concha inferior, en gaat verder onder den radix nasi tot op 
de plaats van den le°  later. incis, waar boven de radix een 
fistel bestaat. De fistel voert bij sondeering in een holte 
van de zwelling der r. gelaatshelft. De P lat. incis. is 
gezond. 

De overige tanden 
is gezond, de 2e r. 
Duvalsche caries, is 
3e molaar is gezond. 

De 2e r. praemol. 
verwijderd. 

Tusschen r. canin. 
overige tanden in de 
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De mucosa boven de zwelling is licht hyperaemisch 
vooral de gingiva, ter plaatse waar de fistelopening zieh 
bevindt. De zwelling zelf is kraakbeen hard, hoewel op som-
mige plekjes indrukbaar. Perkamentknetteren is afwezig. 
Fluctuatie bestaat onder de r. neusvleugel, en bij druk op 
die plaats ontledigt zich pus nit de fistel. 

De doorlichting der bovenkaak levert een negatief-
resultaat. Neus.ettering heeft nooit bestaan. 

Bij neusspiegeling werd eene lichte uitbochting in den 
ondersten neusgang van den lateralen wand geconstateerd, vóór 
de conch. inf. Uitwendig bestaat zwelling van de wangstreek, 
met licht hyperaemische huid, geene huidvergroeiing of 
zwelling van het onderste ooglid. 

Bij druk is één plek gevoelig, nl. daar ter plaatse, waar 
de proc. frontalis grenst aan de ossa nasalia. 

De margo infraorbit. is niet pijnlijk. Er bestaat verder 
een diffuse gevoeligheid boven de geheele zwelling. 

Proeffunctie midden in de zwelling van de mond uit geeft 
negatief resultaat. De pus nit de fistel opgevangen, bracht 
evenmin iets aan het licht als de anamnese. Deze bestond uit 
leucocyten, vetbolletjes en enkele roode bloedlichaampjes. 

Diagnose : Geen enkele duidelijke symptoom wees ons 
hier den weg, empyema, periostale of folliculaire cyste, 
tuberculose van de proc. frontalis met congestie-absces, een 
sequester na periostitis, en last not least : aetinomycose 
waren de ziekteprocessen waaraan bij 't differentieeren 
werd gedacht. 

Na 't onderzoek bleef er twijfel over tusschen tuberculose 
met verzakkings-absces en aetinomycose. 

De therapie bestond in een punctie met tamelijk breede 
scalpel, tot diep in den tumor en drainage met jodoform-
gaas, en later door middel van een metalen buisje. 

Vijf weken lang werd patiënte aldus behandeld in welken 
tijd de zwelling sterk was afgenomen. 
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Gedurende dien tijd bracht het onderzoek van den etter 
ons nog niets verder. Plotseling ontstond nu weder eene 
acute swelling met sterken pus afscheiding uit den fistel. 
Ik verwees patiënte toen naar het Binnen-Gasthuis. Voordat 
zij aldaar heenging verliepen 14 dagen, gedurende welken 
tijd zich boven de proc. front, een abscesje ontwikkelde. 

Dit abscesje is gepuncteerd en jodoformemulsie werd inge-
bracht, waarna het absces verdween en tevens de pijnlijke 
plek. 

1i maand daarna bestond nog steeds de fistel, en helde men 
op den polikliniek over tot de diagnose Actinomycose en werd 
patient inwendig jodetum kalicum toegediend. De toestand 
van patiënte is veel verbeterd, hoewel nog steeds de fistel 
en een lichte zwelling bestaat. 

Ik vond het interessant de aandoening van deze patiënt aan 
u mede te deelen, vooral om dat de differentieel-diagnose met 
processen van de tanden uitgaande hier nog al op den 
voorgrond trad. 

Door denzelfden spreker werden gunstige resultaten 
medegedeeld omtrent de aanwending van Balsam. Peruv. 
bij irritatie van de tong. De voorzitter dankt den heer 
MEIJER voor zijne belangrijke mededeelingen. 

De heer Boson vertoont een tweetal veereu de instrumentjes 
te gebruiken bij het zoogenaamde stoppen der caoutchoue. 

De Voorzitter sluit deze bijeenkomst na voorafgaande 
mededeeling, dat de volgende vergadering zal plaats vinden 
op een Zondag in November, alsdan zullen door hem een 
groot aantal nieuwigheden worden vertoond, uit Engeland 
mede gebracht. D. J. C. 


