
XXVe Vergadering der Nederlandsche 
Tandmeesters-Vereeniging. 

30 Januari 1897. 

Te omstreeks half negen opent de voorzitter de ver-
gadering en doet de secretaris voorlezing van de notulen 
welke zonder eenige op- of aanmerking worden goedgekeurd. 
Hierop doet de secretaris voorlezing van het jaarverslag, 
waarop de voorzitter ook namens de vergadering, een woord 
van dank zegt tot den samensteller van dit verslag. 

De voorzitter deelt mede dat er in het afgeloopen jaar 
verschillende commissiën zijn ingesteld omtrent welker werk-
zaamheid de voorzitter bij zijn aftreden gaarne eenige 
bijzonderheden wenscht te vernemen ten einde ook den leden 
de noodige inlichtingen te kunnen geven. 

Ingesteld is ad I : Een zoogenaamd informatie-bureau ; 
de heer GREETER met de samenstelling dezer organisatie 
belast, is echter niet aanwezig om de gewenschte inlichtingen 
te kunnen geven. 

ad II : is ingesteld geworden een commissie bestaande 
uit de hh. W. J. SON, J. W. ROELOFFS en H. B. DE JONGE 
COHEN in zake de onbevoegde uitoefening der tandheelkunde, 
bij monde van den heer DE JONGE COHEN deelt genoemde 
commissie mede dat zij nog niet in staat is een voldoend 
verslag harer werkzaamheden te kunnen geven, eenige kleinere 
mededeelingen worden der vergadering gedaan. De voor-
zitter herbenoemd hierop dezelfde commissie ook in verband 
met art. 34 van het nieuwe huishoudelijk reglement. 
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Aan de orde komt het verslag van den penningmeester, 
na afloop hiervan benoemd de voorzitter mej. H. VAN 

GELDEREN en de heer W. J. TER KUILE LEMKER in com-
missie tot het nazien der rekening van den penningmeester. 

Bij monde van den heer TER KuILE LEMKER adviseert 
deze commissie tot goedkeuring der rekening. 

Hierna heeft de ballotage plaats van mejuffr. F. EBELS 
(Arnhem) en de hh. A. G. J. BEICK (Rotterdam), L. J. Sox 
(Utrecht) en P. B. E. KIKKERT (Amsterdam) ; alle worden 
als leden der N. T. V. aangenomen. 

In afwachting van de demonstratie van den heer ROELOFFS, 
die de vergadering even verlaten heeft, vertoont de heer JOHN 
E. GREVERS eenige nieuwigheden : Solila goudstoppers door 
hem in Londen voor het eerst gezien en instrumentjes om 
het goud op te ne,men. Een gutta-percha of elastieken 
onderlaag om het submarine goud gemakkelijk te kunnen 
opnemen, sponshoudertjes voor de boormachine en nieuw 
vervaardigde pulpanaalden van Asu & Som en ten slotte 
verschillende vormen van hmmatitsteentjes. 

De heer ROELOFFS komt thans aan het woord tot het 
houden zijner demonstratie : 

1. Het maken van een zeer juist artieuleerende kroon. 
II. Een apparaatje tot het drooghouden van den mond tijdens 

het vullen. 
III. Een rechthoekig gebogen p4anaaldhouder. 

Met betrekking tot No. I. demonstreert de heer R de 
door hem gevolgde methode om de nog overgebleven tand-
resten geschikt te maken tot de opname van een tandkroon, 
vervolgens worden den leden enkele vervaardigde kroonen 
vertoond (zie pag. 87 dezer afl.) 

Naar aanleiding dezer demonstratie ontspant zich een hoogst 
aangename en leerrijke discussie waardoor enkele nieuwe 
gezichtpunten omtrent de wortelbehandeling en het maken 
van tandkronen werden geopend. 
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De heer CARL Son5YER waarschuwt tegen het gebruik 
van onedele metalen in de onmiddellijke nabijheid van edele 

metalen. 
De heer E. STARK deelt naar aanleiding dezer opmerking 

mede dat door hem in een tijdschrift is gelezen dat bij een 
staaf zink zuiver passend tegen een gouden plaat, aan het 
tegenovergestelde einde der staaf chemisch goud kon worden 
aangetoond. In verband met deze mededeeling merkt de 
heer SCIA.FER op dat vertinde gouden banden broos worden. 

Aan de orde zijn thans de Vrije Mededeelingen. 
De heer SCIO.FER deelt eenige bijzonderheden mede omtrent 

een door hem behandelden patiënt met tanden waarvan de 
dentine is ontbloot ; hij heeft de tanden gepolijst daarna met 
behulp van warme lucht gedroogd en ze met parafine geïm-
pregneerd. De heer S. is met het verkregen resultaat niet 
tevreden en zoude dan ook gaarne eenige inlichtingen ver-
nemen. 

De voorzitter merkt den heer S. op, dat de door hem 
gevolgde methode die van BoNwILL is, spr, behandelt zijn 
poliklinische patiënten met chloret-zinei in zeer verdunde 
oplossing, bij zeer jeugdige patiënten 1/3 aqua-calcis en 
2/3 water. 

De heer B5LGER deelt een door hem ondervonden ernstig 
geval mede van nabloeding bij een door hem verrichte 
tandextractie. 

De heer ROELOFFS vertoont een polypeuze tandvleesch-
woekering vermoedelijk veroorzaakt door den druk van een 
kunstgebit. 

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter te ruim 
111 ure deze slecht bezochte doch daarom niet minder 
geanimeerde bijeenkomst. 

D. J. C. 


