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Tandmeesters-Vereeniging 

28 Maart 1897. 

Aanwezig 19 leden. 
De Voorzitter opent te omstreeks 101/2 uur deze bijeen-

komst en doet de Secretaris voorlezing der notulen, welke 
zonder eenige op- of aanmerking worden goedgekeurd 

De heer KIKKERT voor het eerst ter vergadering aanwezig, 
wordt door den Voorzitter welkom geheeten. 

Door den heer GREETER wordt namens de Commissie, 
benoemd in de vergadering van 3 October 1896 in zake 
de uitzonderingsbepalingen voor buitenlandsehe tandheel-
kundigen, rapport uitgebracht. 

Van den heer J. C. HE ERINGA te Deventer is een schrijven 
ingekomen, waarin door hem wordt medegedeeld de wijze 
waarop door een te Amsterdam gevestigden tandmeester in 
de te Deventer verschijnende couranten wordt kennis gegeven 
van zijne aanstaande vestiging aldaar De minder kiesche 
advertentie is door den heer HEERIN GA in dit schrijven bij-
gevoegd. De heer H. doet in zijn schrijven een beroep op 
de vergadering, opdat zij moge termen vinden dat de 
N. T. V. tusschen beide koine en een eind make aan 
dergelijke toestanden 

Naar aanleiding van dezen brief ontspint zich een gea-
nimeerd debat. De meesten der aanwezigen verwachten 
weinig succes van een optreden tegen dezen heer, zijne 
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antecedenten zijn van dien aard dat weinig goeds mag 
worden verwacht van een tusschenbeide—komen door de N. 
T. V. Bovendien heeft men hier te doen met iemand, wien 
men op grond zijner bevoegdheid niet kan beletten, op 
welke wijze ook, de praktijk te beoefenen en maakt zulks 
dus een inmenging zeer onvruchtbaar. 

Na deze besprekingen wordt met eene kleine meerderheid 
het voorstel door een der aanwezigen gedaan, dat de N. 
T. V. zich van elke inmenging moet onthouden, aange-
nomen. 

De Voorzitter geeft den heer BUGER het woord tot het 
houden zijner aangekondigde voordracht over Formageen. 

Spr. deelt zijne ervaringen met Formageen mede, die niet 
in allen opzichte strooken met de gunstige aanprijzingen .  

Spr. besluit met de mededeeling dat hij ten opzichte van 
de aanwending van het Formageen thans eene afwachtende 
houding zal aannemen om de resultaten van de door hem 
behandelde gevallen rustig af te wachten. (Zie pag. 121 
dezer afl.) 

De Voorzitter dankt den heer BUGER voor zijne zoo wel 
geestige als praktische voordracht en geeft thans het woord 
aan hen, die zulks wenschen, om van Spr. inlichtingen te 
kunnen verkrijgen of hunne opmerkingen over dit onderwerp 
ten beste te geven. 

De heer W. J. SoN vindt de manipulatie van het Formageen 
zeer lastig, bij het inbrengen vervloeit het middel dat niet 
zeer consistent is. 

De heer SCHMIR acht het theoretisch niet waarschijnlijk 
dat er genezing van de pulpa plaats vindt. 

De heer DE JONGE COHEN heeft het Formageen scheikundig 
doen onderzoeken, en dit onderzoek heeft niet dit resultaat 
opgeleverd dat men met grond had kunnen verwachten, vooral 
met het oog op de aanprijzing van het Formageen, het bleek 
zelfs zeer twijfelachtig of er wel formaline in aanwezig was. 
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De heer Somt E. GREVERS vindt al zulke aangeprezen 
middelen zeer verdacht, in de eerste plaats moet bij de 
behandeling der tanden aan de diagnose worden gedacht of er 
sprake is van een chronische dan wel van een acute pul-
pitis, want daarna richt zich de keuze van het eigenlijke 
medicament. 

In den loop der tijden zijn zoo tal van aseptica opgedoken, 
die even spoedig weer verdwenen of in onbruik geraakten. 

De heer WiLGER komt thans aan het woord om de 
verschillende sprekers te beantwoorden. 

Den heer SoN merkt de heer B. op, dat hij bij de aan-
wending van Formageen aldus te werk gaat : Spr. brengt 
de Formageen op een stukje zwam in de caviteit, brengt 
er dan een pulpakapje overheen in welks concaviteit ook 
Formageen wordt gedaan. 

Den heer CARL S011tiFER deelt spreker mede, dat de heer 
ABRAHAM, de fabrikant van het Formageen, het antwoord 
is schuldig gebleven op de vraag omtrent de wijze waarop 
het Formageen werkt. 

De Voorzitter kondigt thans eene pauze aan; om ongeveer 
2 uur vereenigen zich de leden wederom en zet de heer 
ROELOFFS zich aan den arbeid tot het vervaardigen van 
een gouden kroon, naderhand te plaatsen bij een patiënt. 

Demonstrant vertoont de wijze van bewerking van een 
kroon zonder naad met MORRISON'S kronenapparaat ; na deze 
kunstbewerking te hebben voltooid, demonstreert de heer R. 
de bevestiging der kroon in den mond van den patiënt. 

Na voleindiging van zijnen arbeid valt demonstrant een 
daverend applaus van de zijde der vergadering ten deel. 

De heer SCHM`ER die ook gaarne een patiënt had willen 
demonstreeren, moet hiervan afzien, aangezien patiënte 
bezwaren had gemaakt te komen. 

Aan de orde zijn thans de volgende onderwerpen ter 
onderlinge bespreking : 
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I. Vuleaniseeren. 
II. Behandeling van melktanden. 
De heer 1315LGER belast zich welwillend met het inleiden 

van het laatste onderwerp. 
Spr. stelt hierbij de vraag voorop of we melktanden 

zullen behandelen, niet hoe ze behandeld moeten worden ; 
het is opmerkelijk vervolgt spr., hoe soms eene zeer een-
voudige behandeling van . melktanden doel treft, en het is 
daaarom dat wij de vraag of we melktanden zullen behan-
delen, in bevestigenden zin moeten beantwoorden. 

Verschillenden der aanwezigen nemen deel aan de discussie 
over dit onderwerp ; vrij algemeen wordt de meening uit-
gesproken, dat bij het groote publiak nog zoo weinig 
voorlichting bestaat wat het met de tanden van kinderen 
heeft in acht te nemen, een tandheelkundige opvoeding 
van dit zelfde publiek zoude hierin verbetering kunnen 
brengen. 

De voorzitter gaat met het denkbeeld mede, in zooverre 
dat hij gaarne zoude zien dat deze taak door eene commissie 
ter hand werd genomen. diensvolgens worden door hem 
benoemd in commissie mevr. VAN LOEVEN DE BORDES, mej. 
VAN G ~EREN en de heer B&GER. Niets meer aan de orde 
zijnde, sluit de voorzitter deze bijeenkomst nadat Punt 1 
(Vulcaniseeren) aangehouden wordt tot de volgende verga-
dering. 

D. J. C. • 


