
XXVIIIe Vergadering der Nederlandsche 
Tandmeesters-Vereeniging. 

19 September 1897. 

Aanwezig 33 leden. 
Te ongeveer elf uur opent de voorzitter deze bijeenkomst 

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

Onder de ingekomen stukken is een aanvrage voor het 
lidmaatschap van den heer J. JOOSTEN te Winschoten en 
eene aanvrage tot introductie gericht aan het bestuur door 

den heer MAURICE SoN te Rotterdam. Met betrekking tot 
dit laatste schrijven deelt de secretaris mede, dat hij den 
heer SoN heeft medegedeeld, dat het bestuur als zoodanig 
geenerlei bevoegdheid tot het introduceeren bezit. 

Op een desbetreffende vraag deelt de voorzitter den heer 
L. SoN (Utrecht) mede met verwijzing naar art. 21 van 
het huishoudelijk reglement, dat de vergadering van heden 
in den zin der wet der N. T. V. eene buitengewone is. 

Aan de orde komt thans de ballotage van den heer 
J. JOOSTEN, uit de hierop gevolgde stemming over den 
candidaat blijkt dat hij tot lid der N. T. V. is gekozen. 

Thans neemt de voorzitter het woord om Dr. W G. A. 
BorrwiLL van Philadelphia aan de vergadering voor te stellen. 
Spr. acht het een bijzonder voorrecht als voorzitter een man 
als Dr. BorrwiLn in deze vergadering te mogen binnen- 
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leiden, evenzoo vindt hij het een gelukkig verschijnsel voor 
de N. T. V. een zoo groot tandheelkundige in haar midden 
te kunnen ontvangen. De voorzitter deelt hierop mede dat 
Dr. B. voor zijne demonstratie een aandachtig gehoor begeert 
en geeft den leden in overweging, zoolang Dr. B. aan het 
woord is geene onderlinge gesprekken te voeren aangezien 
zulks den spreker meer nog dan iederen anderen demonstrator 
buitengewoon hinderlijk is. 

De voorzitter geeft thans het woord aan Dr. BoNwiLL ; 
ZEd. wijst er op dat hij met genoegen de uitnoodiging 
heeft aangenomen naar hier te komen, dubbel aangenaam 
is het hem voor de Hollandsche tandheelkundigen zijne 
demonstratiën te kunnen houden, aangezien zulks voor het 
eerst in zijn leven plaats vindt. 

De geheele ochtendzitting wijdde Dr. B. aan de bespreking 
van de ontdekking der geometrische wetten, die de tand-
articulatie bij den mensch beheerschen. Hij ontvouwde der 
vergadering zijne eerste gedachten, die hem hebben geleid 
tot het ontwerpen en het vervaardigen van zijnen eersten 
anatomischen articulator waarvan het model thans nog in 
zijn museum aanwezig is; zijne ontdekking dagteekent van 
1858 toen hij in den staat DELAWARE de praktijk uitoefende 
ofschoon hij nog steeds gebruik maakt van het oorspronke-
lijke model. Gelijk eene openbaring ontdekte hij bij zijne 
eerste metingen te dien tijde dat de onderkaak te vergelijken 
is bij eengin gelijkbeenigen driehoek. Hij vertoonde de aan-
wezigen hoe elke beweging van de kaak tot in de kleinste 
bijzonderheden door zijn articulator wordt weergegeven. 
De naar beneden-achterwaartsche en voorwaartsche beweging 
van de onderkaak werd tot hunne groote voldoening uit-
gelegd en zij moesten toestemmen dat de normale hewegingen 
van de onderkaak door zijnen articulator volkomen werden 
nagebootst en dat het apparaat niets te wensehen overliet. 
Dr. B. had een aantal kaarten opgehangen waarop duidelijk 
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elke lijn, hoek en bocht was weergegeven; bovendien had 
Dr. B. nog een geheel gebit in den articulator geplaatst, 
waarmee hij de standvastigheid der wetten bewees, die hij 
zoo warm verdedigde. Bovendien vestigde hij de aandacht 
der aanwezigen op het vele nut dat deze articulator aanbiedt 
behalve bij de vervaardiging van kunstgebitten omvattende 
één tand tot een geheel gebit, als bij de behandeling van 
pyorrhoea alveolaris. Hij schrijft zijn succes bij de behandeling 
van pyorrhoea alveolaris uitsluitend toe aan zij ne kennis en het 
praktisch gebruik van zijne articulatie-methode. Volgens Dr. 
BONWILL is pyorrhoea alveolaris geene ziekte, nog nooit 
heeft hij zijne toevlucht moeten nemen tot eene algemeene 
behandeling, terwijl hij de verzekering gaf dat hij bij zijne 
privaat-patiënten, die onder zijne steedsche observatie staan 
nog nooit een geval van pyorrhoea alveolaris had ontmoet. 
De gevallen, die onder zijne behandeling zijn gekomen waren 
patiënten. van collegae, die alle hoop op genezing hadden 
opgegeven. Wat Zijne behandeling aangaat, deze bestaat een-
voudig in een zuiver mechanische, geene geneesmiddelen, 
doch grondige reiniging der tanden, wegsnijden van alle 
overtollig tandvleesch, het uit elkaar dringen der tanden 
waarvan de approximaalvlakten zijn gevarieerd door middel 
van gutta-percha waardoor tevens den lossen tanden steun 
wordt verschaft. Hij brengt het gutta-percha eenvoudig 
tusschen de tanden, en laat het 3 weken tot 6 maanden 
rustig zitten. Na dien tijd legt BoNwiLL zijne permanente 
vullingen, gewoonlijk wendt hij amalgaam aan, slechts zelden 
goud of cement. 

Dr. B. waarschuwt tegen het verstoren van het natuur-
lijke genezingsproces en vertrouwt op het bloedplasma dat 
het verloren gegane terugbrengen zal, wanneer slechts de 
noodige zorg besteed wordt in de eerste zitting door de 
secretiën op de oppervlakte van de wortel te verwijderen en 
het periodontium te cauteriseeren ; na deze behandeling is 
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elk verder ingrijpen ten zeerste te ontraden, men verzuime 
echter nimmer de kauw- en snijvlakten der tanden door 
slijpen en vijlen van de oppervlakte der tanden, die het 
noodig hebben te rearticuleeren. Hierna worden de carieuze 
tanden van permanente vullingen voorzien, na voleindiging 
dezer behandeling koestert B. geen vrees voor recidief, hij laat 
echter zijne patiënten na 3 maanden terugkomen ter observatie. 

Bovendien raadt B. zijne patienten aan, de tanden syste-
matisch te borstelen, nl. de stijve haren tusschen de tanden 
door te duwen en dan de borstel eene draaiende beweging 
te geven, verder maant hij tot voorzichtigheid aan bij het 
gebruik van den zijden draad en te zorgen dat hiermede 
tandvleesah niet gesneden wordt. 

Alle reguleergevallen worden door B. met behulp van 
zijnen articulator behandeld en daarin de bewegingen van 
de kaak nagegaan, waardoor wordt aangegeven welke tanden 
zoo noodig moeten verwijderd worden. Hij vestigde tevens 
de aandacht der aanwezigen op kroon en brugwerk en het 
gebrek in bevestiging en articulatie. 

Dr. B. besluit thans zijne demonstratie met de opmerking 
dat de belangrijkheid zijner vinding alléén dan kan worden 
begrepen wanneer men gebruik makende van zijnen articulator 
een geheel gebit (boven en onder) opslijpt. 

Na den lunch vertoonde Dr. B. ons de wijze van slijpen 
van een geheel gebit, alsook de methode om den beet te ver-
krijgen in was, er op wijzende dat indien de tanden te 
lang zijn, deze klapperen en de patiënten alsdan vermoeid-
heid in de kaakspieren gaan gevoelen. De juiste maatstaf 
kan alleen door groote ervaring worden verkregen, vaste 
regelen zijn niet aan te geven. Wat betreft waar en hoe te 
beginnen bij het opzetten der tanden deelt Dr. B. mede dat 
hij altijd eerst het bovengebit opslijpt, terwijl hij de boven- 
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tanden reeds in gedachten voor de onderste plaatst, 
meerdere details vertoont hij op het door hem medegebracht 
gemodelleerde gebit. 

Hierna demonstreerde Dr B. in zijn mond 3 afzonder-
lijke soorten van brugjes, die volgens zijn methode van 
klemmen aan te brengen gemaakt waren, waardoor Eet 
dragen van werkelijke bruggen overbodig is. BONWILL 
deelde mede dat sedert hij zijne porseleinen kronen 
toepast hij geen gebruik meer maakt van gouden 
kronen. 

BONWILL heeft een af keer van gouden kappen en is van 
meening dat het plaatsen van gouden kronen niet bevordelijk 
is geweest aan de kunst van het vullen der tanden. Zijn 
systeem van bevestiging door gouden banden onderscheidt 
zich van anderen doordien hij de banden vastsoldeert aan 
de plaat ter plaatse waar geen veering noodig is om over 
de natuurlijke tanden heen te glijden, bovendien worden 
krammetjes aan de plaat gesoldeerd (niet aan de banden 
zelve), die op de kauwvlakte van den tand of kies waarom 
de band heenschuift rusten, waardoor voorkomen wordt 
dat de plaat op het tandvleesch drukt 

Het komt er niet op aan hoe groot de helling is -welke 
de kies of tand die omklemd wordt, beschrijft, waar dit 
systeem gevolgd wordt zitten de platen vast en kunnen 
gebruikt worden alsof het natuurlijke tanden waren ; ja, 
zijn in sommige gevallen nog bruikbaarder dan de natuurlijke 
gelijk B. opmerkt. De banden moeten pasklaar gemaakt 
worden in den mond van patient. 

Hier vertoonde Dr. B. op een geëxtraheerden tand in 
gips gezet, zijne methode van vullen met amalgaam; hij 
maakt hierbij gebruik van ',papier Japonais" om tijdens het 
vullen uit het eerste stukje amalgaam tot het laatste hiermede 
het kwik uit te drukken; eenmaal tot de oppervlakte van de 
vulling genaderd, brengt B. droog vijlsel van de legeering 
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op het aldus te voorschijn gebrachte overtollige kwik. B. 
ontraadt het gebruik van goud-, tin- of zilverblad om de 
almalgaamvulling te beëindigen, daar het bijvoegen van een 
dezer metalen aan de legeering aanleiding geeft tot eene 
galvanische werking in de vulling waardoor de onderlinge 
samenhang der verschillende samenstellende deelei verbroken 
wordt, alleen mag vijlsel van het amalgaam dat gebruikt 
wordt, toegevoegd worden aan de vulling. De hieruit 
voortspruitende voordeelen zijn volgens B. dat de vulling 
goed afsluit en geene vormverandering ondergaat. 

Om het vullen met amalgaam voor groote en kleine 
caviteiten te vergemakkelijken, gebruikt B. een klemmatrix 
welke hij om den te vullen tand aanlegt welke niet alleen 
bestemd is om den rubberdam op zijn plaats te houden, 
maar tevens kan dienen om modelleerwas vast te houden, 
welke rondom de klem van den te vullen tand is heengelegd 
waardoor de saamgestelde caviteit tot eene eenvoudige is 
teruggebracht; het was nl. vormt een wand waartegen het 
amalgaam met groote kracht kan worden aangedrukt, zonder 
gevaar het was van zijne plaats te drukken. Zoodra de 
vulling gereed is, kan het was gemakkelijk met een 
warm instrumentje worden verwijderd evenals de klemmatrix 
zonder de vulling daarom te beschadigen, daar de vulling 
zoo hard is geworden dat ze reeds gepolijst kan worden. 
Dikwijls neemt B. in plaats van was rose gutta-percha, 
volgens deze methode kunnen verscheidene approximale 
vlakten tegelijk gevuld en later van elkaar gescheiden worden, 
met behulp van een zaagje dat slechts één tand heeft. 

Op een desbetreffende vraag van Mevr. van LOENEN DE 

BORDES deelt Dr. B. mede, dat hij bij bovenkaakscaviteiten 
de drooge spaanders op een servetje legt en ze dan in de 
amalgamvulling inwerkt en dit zoolang herhaalt tot dat geen 
vijlsel meer kan worden opgenomen. Natuurlijk moet bijzonder 
zorg worden gedragen dat de afsluiting volkomen zij daar 
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anders de vulling stuk gebeten of beschadigd wordt. Om 
zeker te zijn dat de vorm van de caviteit waar de tanden 
op elkaar komen correct is, neemt B. alvorens de caviteit 
gedroogd te hebben gewone was, drukt dit in de holte en 
modelleert dit in den juisten vorm, vindt hij nu dat, bij het 
saambijten de zwakke wanden nog geraakt worden, dan 
wordt daar nog zooveel van afgenomen, dat de vulling 
over de wand heen kan gebracht worden, waardoor fractuur 
van den tand uitgesloten wordt. Was is voor Dr. B. een 
onontbeerlijk materiaal. 

Vervolgens prepareerde Dr. B. een bovenkaaks-molaar 
waarin een saamgestelde caviteit was, nl. een centrale en een 
approximale caviteit, hieromheen maakte hij een matrix van 
rose gutta-pereha na vooraf een kleminatrix te hebben aan-
gelegd, het gutta-pereha werd hierbij om de kies heengebracht 
en op deze wijze vormde hij een holte overeenkomende met 
den omvang van de te leggen goudvulling. In sommige 
gevallen legt hij aan de oppervlakte van het gutta-pereha 
een stukje dun nieuwzilver grenzende aan de caviteit 
waardoor hij een gladde oppervlakte van het goud verkrijgt. 
Hierop vertoonde Dr B. het goud N°. 20 adhesif en N°. 5 
non-cohesif van ABBEY & SONS dat hij verwerkt met gladde 
ovaalvormige voet-stoppers in zijnen mechanischen hamer 
zonder het gutta-percha te beschadigen of te verplaatsen. 
Dr. B. is een groot voorstander van ABBEY'S goud waarmede 
hij reeds meer dan 42 jaren heeft gewerkt, het bezit 
buitengewone eigenschappen, het goud wordt niet in cylinders 
maar opgerold gebruikt, Hij bespreekt terloopseh het sub-
marine-goud van HERBST, hij is het oneens met H. dat altéén 
zijn submarine-goud onder toetreding van speeksel of water 
kan verwerkt worden, in gevallen waar B. de caviteit niet 
goed kon droog houden gebruikte hij met het meeste succes 
ABBEY'S goud. Het submarine-goud van HEERST wordt zoo 
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het slechts een weinig verwarmd wordt adhesif en kan niet 
als submarine gebruikt worden, het zacht goud van ABBEY 
kau niet adhesif gemaakt worden door verhitting. 

Gewoonlijk gebruikt B. geen matrix voor goudvullingen 
alleen wanneer 2 approximale vlakten aan elkaar grenzen en 
de wand van een der beide caviteiten geen groef heeft van 
waaruit de vulling kan begonnen worden, hij brengt dan 
gutta-percha in de tegenovergestelde holte en modelleert 
het gutta-percha tegen den tand, die het eerst gevuld wordt, 
even boven den wand aan de hals (cervical walt), zelfs dit 
houdt het goud op Zijne plaats, ja zelfs adhesif goud. Bij 
voorkeur begint hij met zacht goud tegen het gutta-percha 
aan te drukken. In het gedemonstreerde geval is B. van 
zijne gewone methode afgeweken en is begonnen de vulling 
te maken in de distale groef, na het eerste stukje te hebben 
vastgelegd werkte hij snel voort door eerst het goud als 
het ware in de eaviteit in te strijken, vervolgens het goud 
tegen de linguale en buecale wanden van de caviteit te 
drukken en daarna over den bodem van den hals heen te 
brengen terwijl hij toen de vulling eindigde als een centrale. 

Toen de gutta-percha matrix was verwijderd, bleek de 
vulling onberispelijk te zijn. Daarna ging Dr. B. over tot 
het bespreken van het groote nut van paraffine om met 
behulp hiervan eementvullingen meer permanent te maken, 
en ook mikroskopische defecten, die in overigens goed gelegde 
goud en amalgaamvullingen kunnen voorkomen, af te sluiten. 
Van groot nut blijkt paraffine ook te zijn bij de behandeling 
van carieuze kindertanden, het wordt niet aangetast door 
de mondvloeistoffen, alleen heeft afslijting plaats ; een tand 
zonder pulpa-weefsel grondig gedrenkt met paraffine kan 
onmogelijk verder carieeren. B. is zoo ingenomen met het 
gebruik van paraffine dat hij alle kunstgebitplaten in paraffine 
dompelt, waardoor hij voorkomt dat de altijd voorkomende 
groeven en holligheden met voedsel of verdikt speeksel 
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worden opgevuld, hij raadt dengeen aan die toch bruggen 
willen plaatsen, deze vooraf in paraffine te dompelen. 

Dr. BoNwiLL beveelt met warmte het gebruik van róse 
gutta-percha aan, het is volgens hem een der meest be-
langrijke vullingsmaterialen, Het vormt eene tijdelijke 
vulling, die dikwijls met menige blijvende vulling kan 
wedij veren, bovendien bezit het gutta-percha de eigenschap 
de tanden te separeeren en ze dus naderhand nog geschikter 
te maken voor het leggen eener permanente vulling. Voor 
alles dient te worden gewaakt dat het te gebruiken gutta-
percha van uitstekende kwaliteit zij. 

Ten slotte doet Dr. BoriwILL toezegging, dat hij thans 
aan zijne zoo herhaaldelijke gedane belofte zal voldoen om 
zijne vindingen te boek te stellen; hij dankt tevens de 
aanwezigen voor hun aandachtig gehoor en noodigt allen 
uit zoo zij eens -een bezoek aan Amerika brengen hem niet 
te vergeten, doch hem te komen bezoeken. 

Een hierop gevolgd daverend applaus bewees den alom 
gevierden tandheelkundige de groote belangstelling waarmede 
hij den geheelen dag was aangehoord. 

De voorzitter neemt hierop het woord om namens de 
vergadering Dr. BoNwILL haren dank te betuigen onder 
aanbieding van het Eereliduaaatschap der N. T. V. 

Dankbaar voor deze hulde dankt Dr. BONWILL in gevoel-
volle woorden terwijl den voorzitter hem een album met 
de fraaiste gezichten van Amsterdam aanbood. 

Hierna wordt door den voorzitter deze leerrijke bijeenkomst 
gesloten. 

D. J. C. 


