
XX VIIe Vergadering der Nederlandsche 

Tandmeesters-Vereeniging, 
Zaterdag 5 Juni 1897. 

Aanwezig 15 leden. 
Te omstreeks half negen opent de voorzitter deze bijeen-

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

Hierna geschiedt voorlezing der ingekomen stukken ; een 
schrijven van het bestuy van het Nederl. Tandh. Genoot-
schap, inhoudende eene dankbetuiging voor de toezending 
van het nieuwe reglement der N. T. V. Voorts een schrijven 
van den heer Wrrriteus, waarin hij mededeelt verhinderd 
te zijn, zijne aangekondigde voordracht te houden. 

De voorzitter doet eenige voorloopige mededeelingen 
omtrent de werkzaamheden der commissie, de vorige ver-
gadering ingesteld. De commissie is overeengekomen hare 
taak, hoewel collectief opgevat, voor zoover betreft de 
samenstelling van de besproken populaire verhandeling, deze 
op te dragen aan haar medelid mej. H. VAN GELDEREN 

bij loting hiertoe aangewezen. 
De voorzitter verleent thans het woord aan den heer 

E. STAnK tot het houden zijner aangekondigde voordracht: 
Tandheelkunde in het leger. 

Spr. begint met de opmerking, dat niet zoozeer door hem 
wordt bedoeld eene voordracht te houden, doch wel eene bespre-
king in te leiden over de Tandheelkunde in het leger, die, 
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blijkens spr.'s opgedane ervaringen zelfs aan de bescheidenste 
eischen, die de verpleging van den soldaat stelt, niet voldoet. 

Ten einde in 't bezit te komen van officieele gegevens 
hoe het met de verzorging der tanden van den soldaat gesteld 
is in de onderscheidene Europeesche legers, heeft hij zich 
tot de verschillende autoriteiten gewend om inlichtingen, 
welke van dien aard waren, dat spr. zich voornam het reeds 
in andere tandheelkundige vereenigingen besproken onder-
werp ook hier ter sprake te brengen om daarna ook in de 
bijeenkomsten te Kopenhagen en Berlijn in eene herhaling 
hiervan te treden. 

Spr. komt tot de conclusie, dat, moge er in Oostenrijk 
iets meer gedaan worden dan in de meeste overige landen 
er in geen land van Europa voor den soldaat iets gedaan 
wordt dat kan strekken om het behoud der tanden in de 
hand te werken], hij stelt zich daarom voor een kruistocht 
te prediken tegen dien gewraakten toestand. 

De voorzitter dankt den inleider voor de wijze waarop 
door hem een onderwerp van zoo groot actueel belang in 
deze vereeniging is ingeleid en voldoet hij gaarne aan het 
verzoek van den inleider tot de aanwezigen gericht hem 
enkele mededeelingen met betrekking tot dit onderwerp 
te doen. 

Verschillenden der aanwezigen doen den inleider enkele 
mededeelingen uit hun praktijk, waaruit ten volle blijkt, 
hoe weinig zorg er aan de tanden in het leger wordt 
besteed. 

De inleider bestrijdt de meening dat aan 't instellen van 
tandheelkundigen in het leger groote financiëele bezwaren zijn 
verbonden, hij schaart zich aan de zijde van Dr. GEO 

CUNNINGILA.11, die beweert dat door de grootst mogelijke 
zorg aan den lijdenden soldaat bewezen, zijn arbeidsver-
mogen wordt verhoogd, hetgeen den Staat, dien hij dient, 
steeds groot voordeel oplevert. 
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De voorzitter sluit thans de discussie over dit onderwerp 
en spreekt den wensch uit dat het den inleider moge 
behagen na diens terugkeer uit het buitenland, zijne erva-
ringen hier mede te deelen. 

De voorzitter geeft thans het woord aan den heer BUGER, 
die zich belast heeft het onderwerp Vuleaniseeren in deze 
vergadering in te leiden ; aan de hand van hetgeen door 
Dr. Jurra in het nCorrespondenzblatt ffir Zahniirzte" is 
gepubliceerd, leidt spr. dit onderwerp in. 

Van de discussie thans geopend wordt allereerst door 
den heer ROELOFFS gebruik gemaakt. Spr. hecht veel aan 
het methodisch stoppen van het caoutchouc, terwijl veel er toe 
bijdraagt voor het goede vulcaniseeren het gebruik van 
gewonen stukadoorgips. 

De heer STARK verzoekt den voorzitter even van dit 
onderwerp af te stappen, aangezien hij iets in het midden 
heeft te brengen in het belang der vereeniging ; hij kan 
onmogelijk wachten tot dit onderwerp is afgehandeld, aan-
gezien hij spoedig deze vergadering moet verlaten. 

Spr. merkt op dat in de nieuwe wet op de personeele 
belasting enkele vrijstellingen zijn verleend, die den tand-
heelkundige raken doch waarmede door den fiscus geene 
rekening is gehouden. Spr. verwacht van een individueel 
optreden in deze geen heil, alleen de vereeniging kan in 
deze wat doen. 

De voorzitter is het met den heer STARK geheel eens 
en stelt voor deze zaak door eene commissie ter hand te 
doen nemen ; de vergadering vereenigt zich hiermede ten 
volle en benoemt de voorzitter diensvolgens tot leden dier 
commissie de hh. CARL SOIaFER, E. S1ARK en H. B. DE 

JONGE COHEN. 

Alvorens de vergadering te verlaten, deelt de heer STARK 
eenige bijzonderheden mede aangaande zijn bezoek aan de 
tandheelkundige kliniek van het Hópital St. Jean te 
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Brussel. Bewonderenswaardig is de vaardigheid waarmede de 
heer DELAPIERRE der lijdende menschheid heur zieke tanden 
ontneemt, hij zoude het bestuur der N. T. V. dus gaarne 
in overweging willen geven met genoemden tandheelkundige 
zich in verbinding te stellen opdat de leden den heer D ELAPIERRE 

in zijne wonderbaarlijke kunstbewerkingen te aanschouwen 
krijgen, want herneemt spr., het valt niet te ontkennen 
hoe vaak we de moeielijkheden eener tandextractie moeten 
ondervinden, moeielijkheden, die blijkens des heeren DELA-

PIERRE verrichtingen voor hem niet bestaan 
De voorzitter deelt mede hoe ook door hem te Parijs zoo'n 

tandentrekkerij op groote schaal is gezien, het bleek een soort 
slachterij, terwijl er maar voortdurend op los gegaan werd 
met den zoogenaamden cow-korn onder vernieling van den 
alveolus. 

De voorzitter gevoelt daarom weinig voor het denkbeeld 
van den beer E. STARK, maakt hij er echter een bepaald 
voorstel van, dan zal het bestuur der N. T. V. het gaarne 
in overweging nemen. 

Thans wordt de discussie over het zooeven behandelde 
onderwerp Vulcaniseeren heropend. 

De heer CARL SCIaFER geeft de volgende methode aan : 
Na het vulcaniseertoestel te hebben afgesloten wordt de 

kraan eerst dicht gedraaid, wanneer men bemerkt dat er 
stoom door de kraan ontsnapt. Het poreus worden van 
dikke stukken kan worden voorkomen door inlagen van 
stukken gevulcaniseerden caoutchouc. 

De heer W. J. Sow acht het een onoverkomelijk bezwaar 
dat de verschillende fabrikaten caoutchouc niet altijd even 
vertrouwbaar zijn en de stukken soms geheel onverwacht 
poreus uit den ketel te voorschijn komen. 

De heer F. J. MARGADANT Jr. meent dat het poreus worden 
meestal kan worden voorkomen door in den ketel de tem-
peratuur niet te schielijk te laten stijgen. 
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De heer in JONGE COHEN meent dat alleen de mislukking 
moet worden toegeschreven aan het niet systematisch vul-
caniseeren en onderschrijft hiermede de meening van den 
heer MARGADANT 

De heer KIKKERT vraagt den heer BiiLGER of 't er op 
aan komt dat er bij het stoppen der cuvetten groote of 
kleine stukken caoutchouc wordt gebruikt. 

De heer DiLGER antwoordt den heer KIKKERT, dat het 
wel raadzaam is kleine stukjes caoutchouc te stoppen, men 
zie vooral echter toe geen bruine caoutchouc door het rose 
te stoppen of omgekeerd, eveneens merkt spr. op, dat er 
te weinig aandacht geschonken wordt aan het Weerstands-
vermogen van het vuleaniseerapparaat. 

De voorzitter brengt in 't midden, dat er vooral dient 
opgelet te worden dat het caoutchouc zoo zindelijk mogelijk 
wordt behandelt, vooral niet met vuile handen aan te 
raken. 

De heer MARGADANT Jnr. releveert het gebruik van chloro-
form-caoutchouc, 't is een bezwaar dat het niet vulcaniseert 
waartegen de heer ROELOFFS inbrengt, dat hij de chloroform 
laat verdampen, alvorens de euvette te sluiten. 

De voorzitter dankt thans den inleider voor zijne bereid-
willigheid en is de discussie over dit onderwerp hiermede 
geëindigd, 

Aan de orde komen thans de vrije mededeelingen. 
De heer SLIER vraagt inlichtingen aan de aanwezigen 

omtrent het gebruik van het chloor-aethyl apparaat van 
BENGUE ; de heer MARGADANT Jnr. is zeer gunstig gestemd 
over zijne ervaringen, de heer DE VRIES echter zag dikwijls 
na de aanwending, necrose van het omliggende weefsel 
optreden. 

De voorzitter is ook niet voor het bevriezings-systeem, 
bij extractie, bleek het hem dat losse tanden zelfs nog meer 
weerstand boden. 



170 XXVIle vergadering der Nederl. Tandmeesters-Vereeniging. 

De heer SLIER geeft den raad de plaats van extractie met 
glycerine te besmeeren. 

De heer W. J. Sow wenscht nog iets in 't midden te 
brengen in aansluiting met hetgeen door den heer E. STARK 

dezen avond is medegedeeld met betrekking tot tandextrac-
tiën. Het is hem namelijk dikwerf voorgekomen dat er 
bloeding optrad na de extractie van den Sen molaar die 
plegen sterk gecarieerd te zijn, laatst ondervond hij iets 
dergelijks bij een particulieren patient, die in zijn wanhoop 
naar een ziekenhuis was gegaan en aldaar van den doctor 
moest vernemen dat de kies "slecht was getrokken". 

Naar a;nleiding van deze mededeelingen stelt de voorzitter 
den heer W. J. Sox voor, dit onderwerp in deze vereeni-
ging te gelegener tijd in te leiden. 

De heer GREETER bespreekt de voordeelen verbonden aan 
het gebruik van goudfolie van HERBST voor het bekleeden 
van caoutchouc-platen. 

De heer ROELOPFS verkrijgt het woord voor eene per-
soonlijke aangelegenheid. 

Spr. releveert hoe kort geleden een waardig lid der 
N. T. V in het Ned. Tandheelk. Genootschap is gedebal-
loteerd, een dergelijk feit is bedenkelijk wanneer men 
nagaat dat er tusschen beide vereenigingen een neiging tot 
samenwerking bestaat, doch hoe kan er in de toekomst 
sprake zijn van samenwerking, indien een verdienstelijk lid 
van de eene vereeniging geweerd wordt in de andere. 

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter deze 
bijeenkomst. 	 D. J. e. 
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