
XXIIIe Vergadering der Nederlandsche 
Tandmeesters-Vereeniging 

22 Nov., 10i uur. 

Aanwezig 20 leden en de heeren Dr. C. v. d. HOEVEN 

en A. A. H. HAMER als gasten. 
Na een woord van welkom tot de aanwezigen, richt de 

voorzitter zich in 't bijzonder tot hen die voor het eerst 
heden aanwezig zijn en wier installatie thans plaats vindt; 
hij hoopt van hen dat zij veel tot den bloei der N. T. V. 
zullen bijdragen. 

Hierna geschiedt voorlezing der notulen welke behoudens 
enkele opmerkingen van de heeren JonN E. GREVERS en 
T. C A. BÖLGER worden goedgekeurd ; de heer GREVERS acht 
hetgeen door den heer SoliäFER in 't midden is gebracht 
naar aanleiding van de demonstratie van den heer GREETER 

niet duidelijk is weergegeven, terwijl de heer BöLGER naar 
aanleiding van de woorden «crown en bridgework" waarschuwt 
tegen het te veel gebruik maken van vreemde woorden. 

Ingekomen zijn de navolvende stukken en brieven : 
Van het bestuur van het Nederl. Tandheelkundig Genoot-

schap te Utrecht de mededeeling dat in de vergadering van 
18 October 1896 de volgende motie bij acclamatie is 
aangenomen : 

Het genootschap is van oordeel dat de 
omstandigheden geheel anders geworden 
zijn na de uitgesproken woorden op de 
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vergadering van Juni 1893 acht thans 
het lidmaatschap van beide vereenigin-
gen alleszins vereenigbaar 

Eene mededeeling van den heer H. PINKHOF te Brussel 
dat hij bedankt voor het lidmaatschap aangezien hij nimmer 
eene vergadering kan bijwonen met het oog op den verren 
afstand. 

Van den heer CARL SC.H&FER is eene kennisgeving inge-
komen dat hij verhinderd is ter vergadering te verschijnen. 

Van den beer OTTE (Groningen) is ook een schrijven 
ingekomen dat hij verhinderd is ter vergadering te komen, 
doch bij zegt in dit zelfde schrijven eene voordracht toe voor 
de volgende vergadering over "Intra-ossale cocaïne injectie. 

Aan de orde is het rapport van de Commissie benoemd 
in de vergadering van 5 April 1896 in zake de gecombineerde 
vergadering van het Ned. Tandmeesters-Vereenging. De 
voorzitter deelt mede dat uit den aard der zaak dit rapport een 
financieel verslag is, hij wenscht de vergadering eenige spre-
kende cijfers mede te deelen waaruit blijkt dat het crediet vau 
f 250.— door de N. T. V. verleend aan de gecombineerde 
commissie geheel is verbruikt. De vrijwillige bijdragen door 
vele leden der N. T. V. aangeboden, hebben de commissiën 
echter in staat gesteld hear mandaat naar behooren te ver-
vullen. Dezen leden brengt de voorzitter hiervoor een woord 
van welgemeenden dank. 

Zonder hoofdelijken stemming wordt dit rapport goed-
gekeurd. 

De heer JOHN E. GREVERS komt thans aan het woord tot 
het houden zijner aangekondigde demonstratiën. 

Spr. vangt aan met er op te wijzen hoe nuttig het is eens 
in den vreemde hier en daar een kijkje te nemen. Gaat 
ook eens reizen ! Dames en Heeren roept de heer GREVERS 

den aanwezigen toe, allicht zult ge hier en daar iets moois 
vinden dat betrekking heeft op ons vak en dan begint Spr. 
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met de aangekondigde demonstratie van tal van nieuwig-
heden door hem van Londen medegebracht bij zijn bezoek 
aan de jaarlijksche bijeenkomst van the British Dental-
Association. 

Allereerst vertoont Spr. Dall's miniatuur porcelein smelt-
oven hierbij herinnert hij aan het door hem in deze Vereeni-
ging reeds vertoonde Downe's apparaat voor het zelfde 
doeleinde bestemd. 

Toch biedt Dall's apparaat vele voordeelen boven dat van 
Downie, 't is in de eerste plaats buitengewoon geschikt 
om in de operatiekamer te worden opgesteld door zijn Lilli-
putterig voorkomen, bovendien werkt 't gedruischloos hetgeen 
niet van Downie's apparaat kan worden getuigd en mist 
men bij het het laatste eene inrichting om de luehtbrander 
in een lichtbander te veranderen en omgekeerd, hetgeen 
wel het geval is met DALL'S oven. 

Demonstrant vertoont eenige in dit oventje vervaardigde 
kronen en tanden waaraan een tandvleeschzoom en maakt 
hierop in tegenwoordigheid van de vergadering een zooge-
naamde Logankroon. Na afloop hiervan kondigt de voorzitter 
een pauze aan en worden de werkzaamheden omstreeks 
Ilh uur hervat met No. II van de demonstratiën van den heer 
JOHN E. GiEVEas : Howard's methode voor porcelain inlays. 

Demonstrant merkt op dat in tegenstelling met BALL, 
die zijne caviteiten volgens een vastgestelden vorm prepareert, 
HOWARD absoluut vlakke wanden vormt maar zóó dat er 
een zwaluwstaart ontstaat. 

Howann gebruikt voor de porceleinvullingen staafjes, 
die in den handel zijn te verkrijgen. Deze zijn vierkant en 
loopen spits toe, zijn 45 millimeters lang, 6 m. M. breed 
aan de eene zijde en 4 m. M. aan de andere zijde ; zij 
hebben dus den vorm van een zwaluwstaart. Drie zijden 
worden op een corundumsteen zuiver vlak geslepen n.l. de 
beide smalle kanten en de breede vlakte. 
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De holte wordt met behulp van een fissuurboor en vijltjes 
zoodanig geschikt gemaakt dat het staafje juist er in past. 
Men lette er vooral op dat er een goede aansluiting besta 
van de linguale en buccale vlakte, heeft men zich over-
tuigd dat voor en achter de aansluiting juist is dan wordt 
het staafje aan beide zijden doorgesneden en verder afge-
werkt tot dat de natuurlijke vorm van den tand bijna 
bereikt is. HOWARD gebruikt tot het vastzetten van den 
inlay bij voorkeur Harvard-cement en voor het naderhand 
polijsten van den inlay fijnkorrelige corundumsteentjes en 
schijfjes. 

De verschillende voordeelen worden daarna door Demon-
strant uiteengezet. (Zie pag. 232 dezer all.) 

Het soldeeren van afgebroken tanden van bruggen in den 

mond volgens Baldwin wordt nu door Spr. vertoond op een 
phantoom waarin 4 Richmondkronen zijn geplaatst, waaraan 
de aanwezigen de verschillende stadia die deze methode door-
loopen moet, kunnen nagaan. (Zie pag. 235 dezer afl.) Na 
afloop dezer demonstratie vertoont Spr. een groot aantal 
nieuwe vindingen op tandheelkundig gebied, die door de aan-
wezigen met de grootste belangstelling worden gadegeslagen. 

1°. Een stel instrumenten van RoYCE welke uitnemend 
geschikt zijn voor . het vullen van kleine caviteiten met 
Solila goud. 

2°. Cuttriss' Wattenhouder voor Richardson's pellets. 
Deze houder heeft de vorm van een bijenkorf en is over de 
geheele oppervlakte van openingen voorzien waardoor de 
pellets naar buiten komen. 

3°. Ezard's Pulpa beschermers uit celluloid (kleurloos) 
en in verschillende grootten. 

4°. Een elastieken band voor afdruklepels, ten einde 
het gieten van gips te vergemakkelijken en een gelijk-
vormige gedaante aan de gipsmodellen te geven. 
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5°. Een instrumentje van BRUNTON om aan het handvat 
van de boormachine te worden bevestigd en dat dient tot 
het vochtighouden der schijfjes en steentjes. 

6°. Een samengestelde klos van Melotte voor de werkbank 
bestaande uit vijlpen, (staal) en (hout.) 

7°. Een spirituslampje tevens zelfwerkend blaaspijp, zeer 
geschikt voor het smelten van glas (glasvullingen) en ook 
voor andere doeleinden. 

8°. Twee afdruklepels van WEIRicn met elastieke randen 
voor gipsdrukken. 

9°. Een nieuwe vorm van afdruklepel voor de beneden-
kaak van S. S. WHITE voor moeielijke gevallen. 

10°. Een instrument voor het inzetten van kronen. 
11°. Eenige monsters van Asti und Sons nieuwe porcelein 

kronen met bijbehoorende platina stiften. 
12°. Spuiten van bijzonderen vorm voor het behandelen 

van abscessen en wortelkanalen. 
13°. Een hypodermisch spuitje geheel uit glas. Bijzonder 

geschikt voor het inspuiten van aetherische oliën of alcoho-
lische oplossingen (wortelkanaal behandeling). 

14°. Een bijzondere vorm van afneembaren kunsttand voor 
kroon en brugwerk van Masor. De tand is aan de rugzijde 
voorzien van platina draad, welke over de geheele vlakte 
loopt (vertikaal) en den vorm heeft van een zwaluwstaart. 
Hierbij behoort een z. g. eibacking" rugplaat waarin een 
gleuf die denzelfden vorm heeft als de draad welke over 
de achtervlakte van den tand loopt. Wil men deze tanden 
gebruiken dan heeft men ze slechts pas te slijpen en de 
rugplaat aan de wortelbedekking te soldeeren. De tand wordt 
daarna met cement of zwavel vastgezet. 

Al de vertoonde voorwerpen werden door demonstrant 
met enkele woorden toegelicht en hun gebruik of aanwending 
nader verklaard. 

De voorzitter stelt thans de aanwezigen in de gelegenheid 
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Demonstrant inlichtingen omtrent het vertoonde te vragen. 
De heer GREETER vraagt na een woord van dank te 

hebben gebracht aan den heer JOHN E. GREVERS voor 
zijne belangrijke demonstratiën of het vertoonde spoedig 
verkrijgbaar is door bemiddeling van de Dental Manu-
facturing Co. De heer GREETER ontvangt dienaangaande 
van den heer G. eene bevestigende mededeeling. 

De heer DE JONGE COHEN vraagt den heer G. of door 
hem hooge verwachtingen worden gekoesterd van het resul-
taat van het soldeeren in den mond. De heer G. deelt hierop 
mede dat BALnwIN zeer ingenomen is met deze kunstbe-
werking en er reeds goede resultaten van gezien heeft. 

De voorzitter verleent thans het woord aan den heer 
T. C. A. BÖLGER tot het houden zijner aangekondigde 
voordracht: lets over extractiën onder lokale anaesthesie. 

De heer B. wijst er op hoe de tandheelkundige door het 
publiek nog als een ware verschrikking wordt beschouwd en 
het is daarom wenschelijk dat door hem zoo mogelijk alles 
wordt gedaan de pijnlijkheid zijner kunstbeweringen tot een 
minimum terug te brengen vooral wat betreft de tandextractiën. 

De heer B. meent in het Eucaïne een vertrouwbaar anaes-
theticum te hebben gevonden en wil thans zijne ervaringen 
mededeelen. Spr. ondervond geene onaangename complicatiën 
bij de aanwending der Eucaïne en biedt het ook vele 
voordeelen boven de Cocaine, de anaesthesie duurt veel 
langer dan bij Cocaïne, treedt wel iets later in, zoo zelfs 
dat Spr. in 't begin zijner experimenten reeds extractie had 
verricht vóór de analgesie was ingetreden. Gedurende zijne 
voordracht laat Spr. een lijstje circuleeren waarop o.m. de 
subjectieve waarnemingen zijn aangeteekend. (Zie pag. 237 
dezer aflevering.) 

De voorzitter geeft thans gelegenheid tot discussie over 
deze voordracht. 

De heer F. MARGADANT JNR. betreurt het dat door den 
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heer BÖLGER niet de Schleich-methode is ter sprake gebracht . 
de heer M. heeft deze methode met gunstig gevolg aange-
wend behalve bij de extractie van tanden met periodontitis. 
Wel trad er bij de Schleich-methode eenige zwelling op, 
die week echter spoedig. 

De heer G. C. BOSCH heeft in de litteratuur over Eucaïne 
weinig bemoedigends gevonden. 

De heer S. T. HEERINGA acht de voorstelling van den 
heer BÖLGER wel wat optimistisch, hij heeft het Eucaïne 
12 keeren met afwisselend succes aangewend, enkele malen 
kwamen zwellingen voor, een keer kwam er zwelling na 
vijf dagen, de heer H. heeft met veel meer succes inspui- 
tingen van lauw gedistilleerd water geappliceerd en geeft 
dit de voorkeur boven Eucaïne en Cocaïne. 

De heer JOHN E. GREVERS heeft veeljarige experimenten 
met Cocaïne achter den rug, naast de vele aseptische voor-
zorgen aan het operatieveld zelf besteedt bij vele zorgen aan 
de oplossing der Cocaïne en gebruikt om de Cocaïne op te 
lossen aqua camphorata. 

Beslist kan de heer G. verklaren nimmer zwellingen te 
hebben opgemerkt, hij is dan ook huiverig met de nieuwe 
middelen te experimenteeren. Tan Eucaïne heeft de beer G. 
bedroevende resultaten ondervonden. 

De heer BÖLGER komt thans aan het woord tot het 
beantwoorden der verschillende sprekers. 

Den beer MARGADANT merkt de heer B. op dat de Scheich 
methode thans niet aan de orde is, den heer HEERINGA 

deelt Spr. mede dat de zwelling bijna onmiddellijk soms 
een uur later optreedt, ook geeft de heer B. toe dat eene 
behandeling op suggestie gebaseerd waartoe toch eenigermate 
de inspuiting met lauw gedistilleerd moet gerekend worden, 
niet verwerpelijk is. 

De Voorzitter neemt thans het woord om den heer BöLGER 

voor zijne belangrijke voordracht dank te zeggen. 
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Het woord is thans aan den heer RoELOFFS tot het houden 
zijner aangekondigde voordracht, daar de heer R. echter niet 
ter vergadering is verschenen komen de vrije mededeelingen 
aan de orde. 

De heer HEEEINGA (Zutfen) doet de volgende belang-
wekkende mededeeling uit zijne praktijk. 

Voor eenige weken had een mijner patienten een 35-jarige 
dame in T. gelogeerd zijnde, het ongeluk van de trappen 
te vallen en zich daarbij ernstig te kwetsen. Naar de ver-
halen van haar val te oordeelen rees bij mij direct het 
vermoeden, dat een kaakfactuur het ongeluk zou hebben 
vergroot. De behandelende medicus scheen zoo'n breuk 
niet te hebben opgemerkt. 

Ongeveer 4 weken na 't ongeval kwam patiënte in 
Zutphen terug en werd door haar geneesbeer hier naar mij 
verwezen, omdat zij aanhoudend bleef klagen over den toe- 
stand van haar mond 

Op 't binnentreden zag ik al terstond dat P s a, I2  a a 
en Is s d ongeveer 3 m. M. beneden de P s d hingen. 

Behalve B2  s d B2  s s en M2  s s waren buiten de 4 genoemde 
Incisiven geen tanden in de bovenkaak aanwezig. 

Alle waren in meerdere of mindere mate carieus. 
Bij nader onderzoek bleek, dat een bloeduitstorting in 

de pulpa van SI s s had plaats gegrepen en dat de kaak 
gefractureerd was. Het beweegbare stuk liet vrij groote 
schommelingen toe. 

Dwars over 't geheele harde gehemelte liep de scheur op 
ongeveer 3 m. M. achter de tanden door. Op den afdruk 
was dat duidelijk zichtbaar. Aan de voorzijde was op te 
merken dat het geheele proc. palat. los zat. 

Even onder 't neusmiddensehot was waar te nemen, hoe 
de spina nasalis anterior door de bovenlip was gedrongen. 

Wat te doen ! Voor eenige maanden had de patiente mij 
gevraagd te gelegener tijd, die zieke tanden te verwijderen 
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en haar met prothese te helpen. ik beloofde haar dat 
te doen. 

Patiënte had intusschen zooveel van den schok geleden, 
dat ik 't best vond haar gerust te stellen, door te zeggen 
dat de kaak zoo wel zou vastgroeien. Later konden we 
dan veel gemakkelijker die tanden verwijderen. 

Met een recept voor een passende mondspoeling en den 
raad zich spoedig weer eens te vertoonen verliet ze mij. 

Na eenige dagen zag ik haar weer. Hevige klachten 
over pijn in de kaken en 't hoofd, gevoel van akeligheid, 
koorts enz., zij leed veel. 

Vrij belangrijke suppuratie was ingetreden. Na opening 
van een absces boven T1  s d werd de pijn minder. Evenwel 
was de toestand z66 onhoudbaar, daar patiente zich bij eten 
en drinken stiet. Ook was de druk van bovenlip hinderlijk. 
De verkleurde P s s vertoonde Periodontitis incipiens. 
Extractie der tanden kwam mij noodzakelijk voor; maar 
hoe ! Haar dokter, die 't wegnemen van kaakstuk met de 
tanden voor noodzakelijk hield, liet aan mij de geheele 
behandeling over. 

Voorzichtig nam ik den afdruk en vervaardigde over 't model 
een instrument van tin, zoodat de 4 snijtanden er ruim door 
heen konden, maar dat verder een groot deel van de boven-
kaak ook aan de labiale zijde, omsloot. 

Door de opening waardoor de tanden kwamen uittevijlen, 
kreeg ik ruimte om een tang te plaatsen. 

't Instrument werd in den mond gebracht, stevig vast 
gehouden en in een oogenblik waren de 4 snijtanden geex-
tracteerd. 

't Kaakstuk had onder de extractie niets kunnen lijden. 
• Tien dagen later kwam de dame mij vertellen dat ze voor 
eenigen tijd uit de stad ging om wat te bekomen van haar 
gejaagdheid. Haar mond zag er uitstekend uit. Van suppu-
ratie geen spoor, kaakvorm normaal, pijn niet noemenswaard. 
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Na de extracties had ik 't niet noodig gevonden patiente 
lastig te vallen met een kaakverband.  

Haar laatste berichten luidden zeer gunstig. 
Voor de eerste maal deze vergadering bezoekende had ik 

mij voorgenomen geheel toehoorder te blijven, anders zou 
ik model en instrument van tin hebben meegebracht. 

De overtuiging echter dat ik geen gevaar liep niet begrepen 
te worden en de mogelijkheid een der collega's voor dergelijk 
feit geplaatst moeite te sparen, deden mij besluiten u deze 
mededeeling niet te onthouden. 

De heer Wn lmAus vertoont een tand van abnormalen vorm. 
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter te omstreeks 

41/s ure deze bijeenkomst. 
D. J. C. 
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