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nemen. Zullen we ons geheel verlaten op lokale anesthesie 
of moge we onze toevlucht nemen tot bedwelmende middelen, 
wanneer, zooals vaak het geval is, door lokale anesthesie geen 
voldoende resultaten worden verkregen? Mogelijk zullen betere 
kennis omtrent de kataphorische geneesmethode en verbeterde 
apparaten voor haar toepassing, deze vraag voor ons oplossen. 

Terwijl we volkomen den neteligen aard van enkele der onder-
werpen, die we bespraken in ons verslag, beamen, betoogen we 
niettemin de noodzakelijkheid dat deze twistvragen zoo mogelijk 
worden beantwoord. Ofschoon ze misschien alledaagsch zijn 
en schijnbaar afgezaagd, zijn ze toch vragen van groot 
belang wegens de frequentie waarmee we geroepen worden 
ons oordeel te scherpen, waar we er over moeten beslissen. 

Dental COSMOS. 	 C. B. 

BOEKAANKONDIGING. 

Some Metkods and Appliances in Operative and 
Mechanical _Dentittry. 

(Eenige methoden en toepassingen in operatieve tand-
heelkunde en techniek) R. P. LENNOX. Uitgave van 
C. Asu en Zonen. London. 

De opmerking is wel eens gemaakt dat tegenwoordig 
meer aandacht wordt geschonken aan theorie en operatieve 
tandheelkunst dan aan de techniek, ja volgens velen zoude 
de techniek geheel op den achtergrond zijn geschoven en 
zij achten dit een bedenkelijk verschijnsel. 

En werkelijk deze aanmerking is niet ongegrond. 
Vergelijkt men het aantal boeken welke der operatieve 

tandheelkunde gewijd en in de laatste jaren verschenen zijn 
met die, welke de techniek behandelen, dan moet men 
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toestemmen dat de balans zeer ten nadeele der laatstge-
noemden uitvalt. 

Stellen wij de hoofdstukken in de groote handboeken 
ter zijde, dan kunnen wij de boeken over de techniek op 
de vingers van één hand optellen. Vandaar dat wij iedere 
gelegenheid gretig aangrijpen om goede boeken onzen lezers 
bekend te maken. 

In navolging van de encyclopaedische handboeken als de 
"American System" (lama) en het "Handbuch der Zahn-
heilkunde" (Solt EFF) is onlangs (1897) een "American 
Textbook of Prosthetie Dentistry" (EssiG) verschenen onder 
medewerking van een aantal "eminent authorities", dat 
terecht een encyclopaedie mag heeten. 

En naast dit omvangrijk werk — de herziene en veel 
verbeterde uitgaven van oudere standaardwerken niet te 
vergeten — hebben in den loop der jaren werkjes van 
meer bescheidener omvang het licht gezien waarop wij de 
aandacht onzer lezers wensehen te vestigen. 

En dan hebben wij hier bovenal het oog gevestigd op 
het hierboven in opschrift afgedrukte boekje van LENNOX. 

Het werkje is niet groot — slechts 108 pagina's -
maar een schat van nuttige dingen en wenken zijn daarin 
opgeborgen, even bescheiden als de beminnelijke LENNOX 
zelf is. 

De titel is ietwat misleidend, want indien iemand 'goude 
meenen door dit boekje onderricht te worden in operatieve 
tandheelkunde, dle komt bedrogen uit: onder operatieve 
dentistry verstaat LENNOX blijkbaar het vervaardigen van 
kronen en bruggen. 

De aanleiding tot het schrijven van dit boekske was gelegen 
in de vele vragen van tijd tot tijd door belangstellenden 
tot LENNOX gericht naar bijzonderheden zijner methodes 
en als gevolg zijner voordrachten en demonstratiën. Maar de 
schrijver heeft tevens van deze gelegenheid gebruik gemaakt 
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om eenige doeltreffende wenken, waarna men vergeefs in de 
handboeken zoekt, eene plaats te geven. 

De groote roep als technikus welke LENNOX in het 
Vereenigd Koninkrijk geniet doet verwachten hier iets 
leerzaams, iets bruikbaars te vinden. 

Die verwachting wordt niet beschaamd. Bovendien een 
boek kan geen beter aanbeveling hebben als het den naam 
van LENNOX draagt. 

De stof is over 5 hoofdstukken verdeeld. 
In het eerste — some methods in Practice — is opge-

nomen onderwerpen als : afdruknemen, gieten van het 
model (gips), stampen van gouden platen, modelplaat voor 
vulcaniet-gebitten, het nemen van den beet, articulatoren, 
rangschikking of opzetten der kunsttandeu, ingipsen, pakken, 
vulcaniseeren en beschrijving van een groot aantal nuttige 
handgrepen, welke in de werkkamer te pas komen en 
hiervan krioelt hoofdstuk II. Zij zijn te veel om hier te 
worden opgenomen of aangeduid. 

In de overige hoofdstukken III, IV en V worden onder-
werpen beschreven waarvan onze lezers een voorproefje hebben 
gehad in dit Tijdschrift (BS IV N°. 1 en 2 pp 45-49). 

Leerzaam is hoofdstuk III waarin wordt aangetoond wat 
men al niet doen kan met schijnbaar eenvoudige middelen. 
De verschillende doeleinden waarvoor L. lichtvloeibaar 
metaal dienstbaar maakt, verdienen aanbeveling. 

Hoofdstukken IV en V leeren ons matrices, banden en 
kapjes voor wortels, kroon en brugwerk te maken. Een en 
ander wordt nog duidelijker gemaakt door het aanhangsel 
pp 91-108. 

Het boekje is een goede geldbelegging. 
—v- 
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Bij de in medische kringen welbekende uitgeversfirma 
W. C. VAN NEUSDEN te 's Hertogenbosch, verscheen eene 
nieuwe uitgave van het Zak-Receptenboek, eene Neder-
landsche bewerking van het ,,Rezept-Taschenbuch van URBAN 

& SCHWARZENBERG" te Weenen. Voor geneeskundigen moge 
dit boekske zijne groote waarde bezitten, daar meerdere 
ziektevormen en nieuwere geneesmiddelen zijn opgenomen, 
voor tandheelkundigen heeft het als zoodanig veel minder 
waarde_ dan b. v. KLEINMANN'S of GREBE's Taschenbuch, 
beide speciaal voor de behoeften van tandheelkundigen geschre-
ven en daaraan ten volle voldoende. Toch biedt het bezit 
van dit receptenboek voor ons eenige niet te miskennen 
voordeelen, daar wij met behulp daarvan, bij verschillende 
plotselinge ongevallen of ziekten ons zelf en anderen voor-
loopig zullen kunnen helpen totdat de geneesheer zal zijn 
verschenen. 

Als aanhang bevat het boekje 1° eene lijst van genees-
middelen welke voor subcutane injectie gebruikt worden, 
benevens de geneesmiddelen voor inhalatie, met hunne doses. 
2° eene lijst van antidota tegen alle mogelijke intoxieatiën. 
3° Reddingsproeven bij schijndood, b. v. na vergiftiging. 
hevige verwonding, verdrinking enz. en een handleiding 
voor kunstmatige ademhaling en kunstmatige baden, benevens 
een uitvoerig alphabetisch register. Druk en uitvoering zijn 
zeer goed, terwijl de prijs matig is te noemen. 	G. 

Manuel du Chirurgien-Dentiste Tome IV. 

Van dit werkje, waarvan in vroegere afleveringen van 
dit tijdschrift reeds melding werd gemaakt, verscheen het 
IVe deeltje getiteld : 	dentaire et dentisterie opera- 
toire" van de hand des heeren CH. GODON, den directeur 
der ,,Ecole dentaire de Paris". Zooals de titel reeds aan-
duidt, worden in de eerste helft van dit boekje de ver- 
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schillende middelen aangegeven die den tandarts ten dienste 
staan bij het clinisch onderzoek van mond en tanden, de 
herkenning der verschillende aandoeningen op eene metho-
dische wijze. Deze aandoeningen zijn in eenige groote 
groepen gerangsChikt, waardoor -het stellen van eene diagnose 
gemakkelijk gemaakt wordt. 

De tweede helft bevat de beschrij ving der verschillende 
operaties, zooals schoonmaken en extraheeren der tanden 
en de behandeling van caries, goudvullingen, kroon en 
brugwerk, replantatie enz Vooral dit laatste hoofdstuk is 
zeer interessant. Met aandrang kan vooral dit werkje, dat 
afzonderlijk verkrijgbaar is, aanbevolen worden aan de jongere 
studeerenden in de tandheelkunde. 	 G. 


