
Tandheelkundige Studie en tandheelkundig 
onderwijs in Nederland. ') 

Door DR. C. VAN DER HOEVEN. 

Geachte aanstaande Coijegae ! 

Met genoegen heb ik de vereerende uitnoodiging der Vereeni- 
ging John Tomes aangenomen, om op één harer vergaderingen 
eene lezing te komen houden. Om twee redenen is mij dit een 
genoegen; eensdeels omdat ik sympathie gevoel voor Uwe jonge 
Vereeniging , de eerste van dien aard in ons Vaderland. Onge- 
twijfeld zal. Uw gezelschap veel er toe bijdragen om den colle- 
gialen band, hier gelegd, later, wanneer gij als praktiseerende 
tandartsen naast elkaar komt te strijden, sterk te bevorderen. 
Wellicht kan ik door mijn komst andere collega's opwekken 
om ook voor U op te treden en daardoor den bloei Uwer Ver-
eeniging te verhoogen. 

Maar de tweede reden, en de voornaamste, waarom ik niet 
lang heb geaarzeld aan Uwe uitnoodiging gevolg te geven was, 
dat ik meende als plaatsvervangend lid der commissie tot af-
neming der practische tandmeesters-examens U eenige wenken 
te kunnen geven bij Uwe verdere studies en bij Uwe verdere 
voorbereiding tot dat examen. 

1) Voordracht, gehouden te Utrecht op de vergadering der ver-
eeniging John Tomes, den 19 Jan. 1898. 
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Ik heb mij daarom voorgesteld te speken over : „Tand- 
heelkundige Studie en Tandheelkundig Onderwijs in Nederland." 

Gij allen weet hoe treurig de resultaten zijn der practische 
tandmeesters-examina. 

Is dit ontmoedigend voor U, niet minder onaangenaam is het 
voor de Commissie telkens en telkens weer candidaten te moe-
ten afwijzen. 

En toch mag die Commissie èn in Uw eigen belang èn in dat 
van het publiek niet anders doen, dan blijven vasthouden aan 
de eischen, die zij meent voor het examen te moeten stellen, en 
die, uit den aard der zaak, met den vooruitgang der tandheel-
kunde hoogere moeten worgden. 

Vragen we ons af, wat is de reden, dat in ons land zoo on-
evenredig veel candidaten voor het tandmeestersexamen worden 
afgewezen, dan kunnen we de volgende oorzaken daarvoor 
vinden. 

Ten eerste onvoldoende voorbereiding der candidaten voor 
hun theoretisch gedeelte. Zooals U bekend is, kon vóór De- 
cember '92 iedereen zich aanmelden voor het theoretisch tand- 
heelkundig examen. Bewijzen van eenige voorbereidende alge-
meene opleiding werden eenvoudig niet geëischt. Het gevolg 
was natuurlijk, dat rijp en groen zich voor dit examen aan- 
meldde. En zulks in een tijd, toen onze naburen (behalve Belgie, 
dat als afschrikwekkend voorbeeld, zoo mogelijk nog bij ons ten 
achteren staat) reeds lang hadden ingezien, dat de ontwikke-
ling, die de tandheelkunde in de laatste jaren verkregen had, 
onherroepelijk eischte, dat ook voor dit vak zekere bewijzen van 
alg_emeene opleiding moesten gevorderd worden. 

Wellicht zult gij tegenwerpen, dat er toch een examen inge-
steld was, om hen, die ongeschikt waren voor wetenschappelijke 
beoefening van het vak, tegen. te houden. Zeer zeker, het theo-
retisch tandmeesters-examen zou de groote zeef zijn, waardoor 
het kaf van het koren zou worden gescheiden. Doch zoo we 
eens nagaan, wat op dit examen gevraagd wordt en hoe de Com- 
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missies, die dit examen afnemen, zijn samengesteld, dan zult 
gij met mij overtuigd zijn, dat er minstens even veel kaf als ko-
ren passeeren kan. 

De eischen voor het theoretisch examen zijn de volgende : 
a de ontleedkunde van de tanden, de tandkassen en het 

tandvleesch; b de physiologie dezer deelen; c de gezondheids-
ziekte- en geneesleer dezer deelen, daaronder begrepen de on-
derkenning der ziekten van de tanden, de tandkassen en het 
tandvleesch, waarvan de oorzaak algemeen is of in andere dee-
len zetelt; d dé geneesmiddelleer en de recepteerkunde voor 
zooveel noodig tot het voorschrijven van de plaatselijke genees-
middelen bij de ziekten der genoemde deelen. 

Tot het afnemen van het theoretisch examen als tandmeester 
zijn bevoegd de faculteiten der geneeskunde aan de Nederland-
sche Universiteiten. Zeer zeker zijn de professoren der medi-
sche faculteiten de aangewezen personen om anatomie, physio-
logie en materia medica te vragen; maar wie zal de hoofdzaak 
vragen, de eigenlijke theoretische tandheelkunde? Het antwoord 
luidt eenvoudig, doch treurig : Niemand, want geen der profes-
soren is daarvan op de hoogte. Deze' toestand zal vermoedelijk 
nog lang zoo blijven, want na de wijziging van '92 zal voorloo-
pig wel geen verandering in de wet tot stand komen. 

Meent nu niet, mijne Heeren, dat de Regeering niet vol-
doende op dezen misstand gewezen is. 

Reeds in 1883 werd door het Nederl. Tandh. Genootschap 
een adres aan den Minister van Binnenlandsche zaken aange-
boden, waaraan we het volgende ontleenen (Handelingen van het 
N. T. G. rste serie, 2de afl., pag. 87) : 

„Het Nederl. Tandh. Gen. wendt zich om bovengenoemde 
redenen tot Uwe Excellentie met het eerbiedig verzoek, dat de 
wet van 1876, gewijzigd in 1878, worde herzien en verzoekt Uwe 
Excellentie daarbij de volgende wijzigingen in goedgunstige 
overweging te willen nemen. 
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1. Dat voortaan zoowel de theoretiSche als de practische tand-
heelkundige examina worden afgenomen door de Geneeskun-
dige Staatscommissien, zooals zij tegenwoordig 1) zijn samen-
gesteld. 
Dat tot het afleggen van het theoretisch tandheelkundig exa-
men alleen bevoegd zullen zijn : 
a. die bedoeld zijn in art. 94 der wet van 28 April 1876 op 
het hooger Onderwijs, of volgens de bepalingen der wet met 
zoodanige gelijk staan. 
b. die met goed gevolg de twee natuurkundige examina, be-
doeld in art. 4 en 5 der wet van 25 Dec. 1878 hebben af-
gelegd 2). 

2. Dat het theoretisch tandheelkundig examen de volgende 
vakken moge omvatten : 
a. de algemeene chirurgische pathologie en therapie; 
b. de pharrnacodynamie, voor zoover noodig tot het voor-
schrijven van plaatselijke geneesmiddelen bij de ziekten der 
tanden, tandkasseti en het tandvleesch. 
c. de pathologische ontleedkunde der tanden. 
d. de theoretische tandheelkunde, waaronder verstaan wordt : 
de gezondheids-, ziekte- en geneesleer der tanden en aan-
grenzende deelen, daaronder begrepen die ziekten der tanden 
en aangrenzende deelen, waarvan de oorzaak algemeen is of in 
andere deelen zetelt•. 

3. Dat tot het practisch tandheelkundig examen alleen *orden 
toegelaten zij, die met goed gevolg het theoretisch examen 
hebben afgelegd. Dat dit examen omvatte de klinische, ope-
ratieve en mechanische tandheelkunde. 

1) D.w.z in 1883, toen de practische tandheelkundige examina door 
dezelfde staatscommissiën werden afgenomen, die ook de artsexamens 
afnamen en waarin tandheelkundigen zitting hadden. 

2) Met de bepalingen a en b werd bedoeld om het theoretisch tand-
heelkundig examen alleen toegankelijk te stellen voor hen, die de be. 
voegdheid hadden om het doctoraal- of het daarmede gelijkstaande theore-
tisch geneeskundig examen af te leggen; dus voor hen, die aan het 
candidaats•examen (a) of het tweede natuurkundig examen (b) hadden 
voldaan. 
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4. Dat in de geneeskundige Staats-conandssiën, belast met het 
afnemen van de theoretische en practische tandheelkundige 
examina, twee deskundigen (tandheelkundige specialisten) 
zitting hebben ; dat aan dezen de bepaling van den duur van 
het practisch tandheelkundig examen worde overgelaten; 
dat ter plaatse waar het practisch tandheelkundig examen 
Wordt afgenomen; een voldoend armamentarium dentisticum 
voorhanden zij, en dat een candidaat zich slechts drie maal 
aan een dier examina zal mogen onderwerpen, zullende hij 
daarna niet meer tot het afleggen er van worden toegelaten. 

5. Dat aan hen, die met goed gevolg het practisch tandheelkun- 
dig examen hebben afgelegd, de titel van tandarts warde ver- 
leend en dat deze titel of andere, daarmede gelijkstaande, 
die bij het publiek de meening kunnen doen ingang vinden, 
dat de voerders gerechtigd zijn tot de uitoefening der tand- 
heelkunde, door hen alleen zal mogen worden gevoerd." 
Het antwoord van den Minister luidde : „dat de tijd nog 

niet schijnt gekomen te zijn om te réageerén tegen de bedoeling 

der Wet van .24 Juli 1876, waarvan art. i en 6 zijn overgenomen 
in de Wet van 25 Dec. 1878 en die strekte om het vak van 
tandmeester toegankelijk te maken, anders dan door uitgebreide 
studie van Natuur- en Geneeskunde; en dat de eventueele ver-
beteringen in den inhoud der examens, met behoud 'van de in 
1876 ingevoerde speciale bevoegdheid, in ernstige overweging 
zullen worden genomen." 

Deze ernstige overweging duurde tot het jaar 1891, toen door 

De Savornin Lohman, toenmalig Minister van Binnenlandsche 
Zaken, eene herziening werd voorgenomen van de regeling der 
voorwaarden tot verkrijging der bevoegdheid van arts, tand-
meester, apotheker, vroedvrouw en apothekersbediende. 

Ten einde van meerdere zijden het oordeel over deze voorge-
nomen herziening in te winnen, werden tot verschillende auto-
riteiten en genootschappen een aantal vragen gericht met ver-
zoek den Minister een gemotiveerd antwoord daarop te doen 
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toekomen. Ook het Nederl. Tandh. Gen. mocht zulk eene mis-
sive ontvangen. Het waren vooral twee vragen, die voor de tand-
heelkundigen van groot belang waren, n.l. vraag VII : „Moet 
aan de faculteiten de bevoegdheid verleend worden, zich bij het 
afnemen van de in art 7, zo en 14 der wet van 25 Dec. 1878 1) 
bedoelde examens te doen bijstaan door lectoren of andere des-
kundigen?" en vraag VIII : „Moeten de door aanstaande tand-
meesters af te leggen examens anders geregeld worden?" 

Het antwoord ad VII luidde 2) : Het N. T. G., verwijzende 
naar hef adres, dat het de eer had in Juli 1883 tot den Minister 
Heemskerk te richten, meent ook thans nog dat, door de niet 
aanwezigheid van tandheelkundige specialiteiten in de facul-
teiten, belast met het afnemen van het theoretisch tandmees-
ters-examen, de mogelijkheid bestaat, dat onvoldoend voorbe-
reiden worden toegelaten tot het practisch tandmeesters-
examen. De leden van het Genootschap, die belast zijn geweest 
met het afnemen van het pract tandmeestersexamen, hebben 
onvoldoende theoretische kennis der candidaten voor dat exa-
men dan ook herhaaldelijk kunnen constateeren. 

Eenige verbetering zou wellicht hierin komen, wan-
neer de bevoegdheid aan de faculteiten werd verleend om zich, 
bij het afnemen van het theoretisch tandmeestersexamen, door 
deskundigen te doen bijstaan, maar aangezien er slechts van be-
voegdheid sprake is, en naar het oordeel van het Genootschap, 
ook slechts zijn kan, vragen wij ons af, welke faculteiten daar-
van gebruik zullen maken, of die regel steeds zal gevolgd wor-
den en zelfs, wanneer ze er van gebruik maken, of ze dan aan 
den deskundige zulk eene overwegende stem zullen toekennen, 

dat het gevaar van toelating van onvoldoend voorbereiden tot het 
practisch tandmeestersexamen daardoor wezenlijk geringer zal 

1) Nl. het eerste en tweede natuurkundig examen en het theoretisch 
geneeskundig examen, (art. 7), het theorerisch examen als tandmeester 
(art. Ic>) en het theoretisch apothekersexamen (art. 54). 

2) Handelingen s an het N. T. G. ze serie iste afl. pag. 18 en volg. 
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worden. Waarschijnlijk zou een toestand geboren worden, waar-
bij enkele faculteiten wel, andere niet dien maatregel zouden 
opvolgen, enkele faculteiten eene meer, andere eene minder 
overwegende stem aan den deskundige zouden toekennen, en 
dus hetzelfde examen bij de eene faculteit volgens geheel an-
dere grondslagen zou worden afgenonien dan bij de andere. 

Om deze redenen is het N. T. G. dus overtuigd, dat, ook al 
moet het erkennen, dat wellicht eenige verbetering zou verkre-
gen worden, eene dergelijke bepaling toch nog zeer onvoldoende 
moet worden geacht. Het verwacht ook thans nog, evenals in 
het adres van Juli 1883 is betoogd, alleen voldoende verbetering 
wat betreft het afnemen van de tandheelkundige examina, door 
het benoemen van eene Staatscommissie, belast zoowel met het 
afnemen der theoretische als der practische tandheelkundige 
examina." 

Het antwoord op vraag VIII luidde: „Voor de beantwoor-
ding dezer vraag meent het N. T. G. te mogen verwijzen naar 

hei adres; ingezonden in Juli 1883. De denkbeelden, daarin 
breedvoerig uiteengezet, blijft het Genootschap in hoofdzaak 
handhaven, met name het verplicht stellen der beide natuur-
kundige examina. Toch meeren wij, met alle bescheidenheid, 
op één punt, dat in genoemd adres slechts aangestipt is, nog 
Uwer Excellentie's aandacht te moeten vestigen, n.l. op uit-
breiding van het tandheelkundig onderwijs. Hoezeer het Ge-
nootschap ook overtuigd is, dat, ter verbetering van het peil der 
tandmeesters, eischen van voorbereiding tot het theoretisch 
tandheelkundig examen en verzwaring der eischen, zoowel bij 
het theoretisch als het plactisch examen, noodzakelijk zijn, zoo 
druischt het toch tegen het billijkheidsgevoel in, om die eischen 
te stellen, zoolang het onderwijs in tandheelkunde niet naar 
evenredigheid wordt uitgebreid. Matig zijn de eischen, die nu 
nog door de examen-commissie gesteld worden, maar niet on-
gegrond de klacht van de vele afgewezenen, dat zij hier te lande 
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de gelegenheid niet kunnen vinden om de noodige kennis te 
verkrijgen. 

Concludeerende, meent dus het N. T. G., dat, naast de rege-
ling en verzwaring der tandheelkundige eaxmina, uitbreiding 
van het tandheelkundig onderwijs, in de eerste plaats eene 
hoofdVereisehte is" 

Het resultaat van deze adreen is uitsluitend geweest, dat als 
voorwaarde bij het afleggen van'het theoretisch tandre. examen 
gesteld werd, het overleggen van het bewijs van met goed ge-
Volg afgelegd eind-ekaMen H. B. S. 5 j. c. of Gymnasium. (Wet 

van 12 Dec. 189z.) 
Zeer zeker een uitstekende maatregel, waarvan we reeds vrtrch 

ten zien. Maar al onze andere wenschen omtrent de regeling dér 
examina bleven onverhoord. En zoo zullen we met bloedend 
hart moeten bekennen, dat, terwijl Nederland op medisch ge-
bied steeds een goeden naam heeft gehad, het gedoemd is om, 
wat tandheelkunde betreft, als een hinkend paard achteraan te 
komen. In plaats van in '92 een flinke stap vooruit te doen én 
eens in te halen wat *e ten achteren waren, is door de regeé-
ring een maatregeltje genomen, dat ons nog steeds ten achteren 
doet blijven. 

Dat de onvoldoende voorbereiding voor het theoretisch tand-
meestersexamen ook moet inwerken op de resultaten van het 
tweede examen, het practisch gedeelte, springt van zelf in 't 
oog. Enkele candidáten zullen inzien, dat zij niet de eischen, 
door de verschillende faculteiten voor het theoretisch gedeelte 
gesteld, niet toe kunnen en hunne studie breeder opvatten; bij 
enkelen zal het blijken, dat men, ook zonder voorafgaande alge-
meene ont*ikkeling, verkregen op Burgerschool of Gymnasium, 
toch wel geschikt kan zijn voor studie, en die jongelui zullen 
dan ook succes hebben op hun verdere loopbaan; maar zij, die 
ongeschikt blijken voor studie en de opvatting deelen, die van 
staatswege als 't ware wordt gewettigd, zullen hun hoofd stoo-
ten bij het practisch examen. Want gelukkig voor U en voor 
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het publiek zijn de bepalingen der wet, die de eischen oni-
schrijven volgens *elke de practische examens moeten *orden 
afgenomen, zoo vaag gesteld, dat de examinatoren, zonder tegen 
de wet te zondigen, althans eenigermate die eischen kunnen stel-
len, die het tegenwoordig standpunt van ons vak vorderen. 

Een andere oorzaak van het herhaaldelijk afwijzen der candi-
daten voor hét práctisch tandmeestersexamen moet gezocht 
worden in het onvoldoend onderwijs, dat hier te lande aan de 
candidaát-tandartsén wordt Verstrekt. 

Velen UWer kennen nog bij ervaring, allen bij overlevering, 
den toestand vóór October 1895. In een lokaaltje, of laten we 
liever zeggen kainertje, waar het ontbrak aan ruimte, licht en 
Incht, moesten drie Malen per week 3o á 4o patienten de revue, 
passeeren, verdrongen zich een aantal studenten m'n de zeer 
kleine ruimte in te nernen, die nog eenige kans gaf om iets te 
zien of te hooren, en moest de examen-commissie zich nog een 
plaatsje veroveren om,  de candidaten te examineeren. 

Behoef ik IJ te zeggen, dat het den lector Zoo goed als on-
Mogelijk was onder zulke omstandigheden met hiSt en opge-
wektheid zijne poliklinische lessen te geven? Dikwijls moest het 
onderwijs door hem gestaakt worden tengevolge van eene 
tige keelaandoening, die, wellicht veroorzaakt, in elk geval-

onderhouden werd door het verblijf in een lokaal, waar lucht-
verversching niet anders dan door tocht te verkrijgen was. 

Behalve aan ruimte ontbrak het ook aan voldoend instru-
mentariurn en aan operatiestoelen voor beoefening der opera-
tieve tandheelkunde. Aan het Mechanische gedeelte kon eenvou-
dig niets gedaan worden, omdat ér noch een laboratoribm, noch 
instrumenten waren. 

bank zij de onverrrioeide pogingen van Uwen lector is daarin 
den assten October 1895 verandering gebracht. Jaar in jaar uit 
heeft hij cip den oriVoldoeriden en onhoudbaren toestand bij de 
desbetreffende autoriteiten ge*eien én ongelukkig voor hem, 
Maar gelukkig voor U, heeft de straks verklaarde keelaandoe- 
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'ling, die hem noopte gedurende langen tijd Zijne colleges te 
staken, de regeering eindelijk gedwongen eenti betere inrichting 

te geven. 
Het is hier niet de plaats om U in bijzonderheden mede te 

deelen, hoeveel moeite het Dr. Dentz gekost heeft om de re-
geering te overtuigen, dat een toestand, zooals ik U boven be-
schreef en die zonneklaar een schande voor ons land was, ver-
beterd moest worden . 

Wanneer gij, zooals ik, het van nabij wist, dan voorzeker 
zoudt gij met nog meer eerbied het gebouw binnentreden, waar 
gij nu dagelijks Uw onderwijs ontvangt. 

En bedenkt gij daarbij, dat al die moeite niet gedaan werd 
ten eigen bate, maar ten behoeve en in het noodzakelijk belang 
van den staat zelf, aan wien het gevraagd werd, dan zult gij 
evenals ik met eerbied vervuld zijn voor den man, die niet 
moede geworden is om af te bedelen wat reeds lang had 
behooren gegeven te zijn. Slechts één profijt kan er in gezien 
worden, dat is bevrediging van de nobele eerzucht om onder de 
eersten genoemd te worden, die het tandheelkundig onderwijs 
in Nederland hebben bevorderd. Die hulde worde hem niet 
onthouden! 

Zóó werd dan den assten Oct. 1895 het tandheelkundig In-
stituut ingewijd, een gebouw, dat zich in vele opzichten met bui-
tenlandsche inrchtingen kan meten en dat alleszins voldoende 
moet genoemd worden. 

Doch ook hier, evenals bij de herziening der tandheelkundige 
wetgeving, is de regeering halverwege blijven staan. Want van 
het gebouw kunt gij de tandheelkunde niet leeren, levende 
krachten zijn er noodig, die U stap voor stap leiden bij de on-
noemelijk vele grootere en kleinere moeilijkheden der subtiele 
tandheelkundige operatien. 

Alleen door voortdurende controle van tandheelkundigen, die 
het vak meester zijn en het noodige doceertalent hebben, kunt 
gij voldoende kennis en kunde verkrijgen om het examen met 
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goed gevolg af te leggen en, wat meer zegt, een vertrouwbaren 
basis verkrijgen om op eigen wieken te drijven en 13 in eigen 
praktijk verder te ontwikkelen. 

Hoe is het nu in het nieuwe gebouw met die levende krach-
ten gesteld? Ze zijn, niettegenstaande de enorme uitbreiding, 
precies dezelfde gebleven, dat wil zeggen, de geheele tandheel-
kunde moet onderwezen worden door één lector en één assis-
tent. En waren die betrekkingen nu z66 bezoldigd, dat die 
beide personen hun geheele werkkracht aan het onderwijs kon-
den wijden, dan zou bij een beperkt aantal studenten, zooals in 
de eerste toekomst voor ons land te wachten staat, voorloopig 
althans, eenigermate aan de eischen van het onderwijs zijn vol-
daan; maar het tegendeel is waar; de bezoldigingen zijn zóó, 
dat zij, aan wien het onderwijs is opgedragen, slechts een klein 
gedeelte van hun tijd daarvoor kunnen beschikbaar stellen, om-
dat zij door middel van hun eigen praktijk in hun onderhoud 
moeten voorzien. 

Ter voorziening in de allemoodigste behoefte is door Dr. 
Dentz bij de regeering aangevraagd een onbezoldigd assistent 
ter benoeming te mogen voordragen. Dit is door de regeering, 
welwillend toegestaan, en zoo hebben zich dan in het vorig jaar 
en ook thans weer met waardeerbare bereidwilligheid personen 
aangeboden om U in het mechanisch gedeelte van het vak in te 
wijden. Maas het ziet er treurig uit met den staat, die een be-
langrijk onderdeel van het onderwijs aan onbezoldigden over-
laat. Op dit gebrek aan onderwijskrachten is de Regeering ook 
herhaaldelijk gewezen. 

Reeds bij de plechtige inwijding van het Instituut zeide Dr. 
Dentz bij het opnoemen van datgene, wat nog te wenschen 
overbleef : „Het onderwijzend personeel moet worden uitge-
breid, daar de tegenwoordige eischen van het onderwijs het den 
lector en één assistent onmogelijk maken dat onderwijs op be-
vredigende wijze te verstrekken." 

En nog onlangs is door het N. T. G. bij uitvoerig request bij 
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den Minister aangedrongen om nog een bezoldigd assistent toe 
te voegen, •doch de aanvrage werd zelfs te onbescheiden gevon-
den om daarop een antwoord waardig te keuren. 

Z66 dan is het hier te lande gesteld; want, uitgezonderd 
Amsterdam, waar door John E. Grevers als privaat-docent voor 
tandheelkunde met hoog te waardeeren ijver een polikliniek en 
college voor studenten in de medicijnen wordt gegeven, is 
Utrecht de Benige plaats in Nederland, waar de tandheelkunde 
onderwezen wordt, terwijl onze naburen reeds geruimen tijd in, 
richtingen voor tandheelkundige opleiding hebben opengesteld, 
waaraan de beste krachten uit eigen- of buitenland verbonden 
zijn. Ik zal LT niet wijzen op Amerika, waar menige school door 
de vrijgevigheid van naillionairs met onbeperkte middelen is op-
gericht en tot modelschool gemaakt; maar wel mag ik U wij-
zen op  Engeland en vooral op Duitschland, waar de toestanden 
ongeveer zijn als hier te lande, waar de millionairs dunner ge-
zaaid en minder vrijgevig zijn en de staat moet zorg dragen voor 
voldoende opleidingsscholen. Aan het. Bediller Zahnarztliches 
Institut zijn niet minder dan vier professoren verbonden, Busch, 
Paetsch, Miller en Warnekros, allen mannen, die met eere in 
de tandheelkundige wereld genoemd worden, bijgestaan door.en 
evenredig aantal assistenten. 

Behalve het Instituut in Berlijn zijn er nog verscheidene scha-
len op bescheidener schaal in andere Duitsche steden opge, 
richt. In Londen zijn twee uitstekende inrichtingen, de Dental 
Hospital of Londop en de National Dental Hospital met eeg 
staf van docenten, waaronder we de beroemdste mannen van 
ons vak vinden. En ook in Engeland zijn in de grootere steden 
nog verscheidene tandheelkundige scholen, die in de behoefte 
van het land voorzien. 

Mogen wij dan z66 ten achteren blijven? Moet er in Neder-
land althans ni ,et één,e inrichting bestaan, die op de hoogte van 
haar tijd is? 

Mijne }keren, ik heb in den breede over de slechte verzor- 
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ging van het tandheelkundig onderwijs uitgewijd, niet omdat ik 
meen U daarmede iets nieuws verteld te hebben, maar omdat 
ik hoop daardoor. bij U een waardigen geest van verzet te heb, 
ben aangewakkerd. Verspreidt, waar de gelegenheid zich voor-
doet, Uwe overtuiging en houdt aan met Uw verzet totdat ook 
in Nederland het tandheelkundig onderwijs een waardige plaats 
inneemt. 

Als derde oorzaak voor de vele erfwijzigingen bij het prac-
tisch tandmeesters-examen noem ik de overhaasting, waarmede 
men zich aan het examen onderwerpt. En dit is een fout, die bij 
verreweg de meeste studeerenden, van welk vak ook, bestaat. Er 
wordt op dien leeftijd nog zoo weinig nagedacht over de be-
teekenis van een examen, speciaal van een examen, als dat 
waarvoor gij, aanstaande Collegae, bezig zijt U voor te bereiden. 
Ik bedoel het examen, dat U ontslaan zal van verdere controle 
en IJ het recht zal  geven zelfstandig de praktijk te gaan uit, 
oefenen. 

De examens in de geneeskunde zijn door den staat inge-
steld om, zoo mogelijk, het publiek te vrijwaren tegen slechte 
uitoefening van het vak door onkundigen. 

De staat eischt dat zij, die de geneeskunde of eenig onderdeel 
van geneeskunde willen uitoefenen, zich onderwerpen aan een 
examen en kent dan een uitsluitend recht van uitoefening toe 
aan hen, die aan de gestelde eischen voldaan hebben. liet 
spreekt wel van zelf, dat die eischen gebaseerd zijn op middel- 
nietige capaciteiten. Hebt gij• derhalve, dikwijls slechts ter nau, 
wernnod, aan die eischen voldaan, dan is wel de staat, voor 
zoo ver deze het belang van het publiek behartigt, tevreden ge, 
stek!, maar daarmede hebt gij nog niet in Uw eigen, belang ge-
werkt. De staat kan, zooals vaak gebeurt, door trage wetgeving 
of andere oorzaken jaren ten achteren zijn bij het stellen der 
eischen voor een examen. Na het exameei moet gij gaan concurt 

reeren met Uwe kunstbroeders (en -zusters tegenwoordig). En 
dan zal het niet de vraag zijn of gij, evenals die anderen, aan rite 
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middelmatige eischen van het examen hebt voldaan, maar Uw 
succes zal voor een groot gedeelte afhangen van Uwe meerdere 
of mindere superioriteit boven de middelmatigen. 

De fout der candidaten ligt nu maar al te vaak daarin, dat 
zij te veel het oog hebben op het werken voor het examen, en te 
weinig zich afvragen of zij inderdaad voor de praktijk zóó voor-
bereid zijn, dat zij met zelfvertrouwen aan de concurrentie kun-
nen gaan deelnemen. 

Om tot het speciale vak der tandheelkunde terug te komen, 
hebt gij U dus in de eerste plaats af te vragen: „Wat wordt er 
tegenwoordig op tandheelkundig gebied gepraesteerd?" en eerst 
in de tweede plaats „wat wordt er hier te lande voor het examen 
geëischt?" Vergunt mij deze vragen nader met U te bezien. 

Wat wordt er tegenwoordig op tandheelkundig gebied gedaan? 
In het algemeen kan men deze vraag in dien zin beantwoor-

den, dat de tandheelkundige van den tegenwoordigen tijd in 
verreweg de meeste gevallen in staat is zijne patienten voor tand- 
pijnen te vrijwaren, het gebit tot vrij hoogen ouderdom te doen 
behouden en voor die patienten, bij wien door eigen nalatigheid 
of door slechte zorg van den tandarts, reeds pulpitides en perios-
titides zijn opgetreden, het gebit conservatief te behandelen en 
weer in alle opzichten voor zijne functies geschikt te maken. 

Met weinig moeite zelfs zullen we dit schoone resultaat be-
reiken, indien de patient reeds op zeer jeugdigen leeftijd aan 
onze zorgen wordt toevertrouwd. Door geregelde, nauwkeurige 
inspectie zullen we kleine caviteiten, die in het melkgebit moch-
ten ontstaan, vroegtijdig ontdekken en zonder pijn voor het 
kind kunnen vullen. In elk speciaal geval wordt door den tand-
arts bepaald op welke tijden het kind zich moet vertoonen. 

Zoodra de wisselperiode is ingetreden zullen we, door tijdig 
ingrijpen, menige onregelmatigheid in den stand der tanden door 
eenvoudige maatregelen voorkomen. Slechts nu en dan zal het 
nodig zijn om meer of minder ingewikkelde onregelmatigheden 
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op het daartoe geschikte tijdperk van het leven in behandeling 
te nemen. 

Helaas is het er nog verre van verwijderd, dat het publiek in 
dit opzicht zijn eigen belang kent. Vooral in ons land is het 
publiek in deze nog zeer achterlijk. Veel beter is het gesteld in 
Amerika en in Engeland en in het algemeen in dia landen, waar 
de tandheelkundige professie honger staat. Op ons, tandheel- 
kundigen, rust de plicht om het publiek in deze richting op te 
voeden en eerst dan zullen we het pleit gewonnen hebben, wan- 
neer we door nauwgezetheid en onbaatzuchtigheid bij het pu- 
bliek de overtuiging hebben gevestigd, dat we in zijn belang 
en niet in het onze den raad geven, het gebit tijdig en telkens 
weer te laten nazien. Elk tandarts, wiens eergevoel er niet tegen 
opkomt, om het vertrouwen in dit opzicht te beschamen, om 
zijn honorarium op te strijken, zonder met allen ernst eene in- 
spectie te houden over het gebit, dat aan zijn zorg is toever- 
trouwd, doet groot nadeel, niet alleen aan zichzelf, maar, wat 
van meer beteekenis is, aan den geheelen tandheelkundigen 
stand. Hij verlaagt dien stand en vernietigt het vertrouwen van 
het publiek in ons. Speciaal in ons land is zulk een trouwelooze 
zeer gevaarlijk, omdat we hier het vertrouwen nog moeten ver-
overen. 

Waakt er voor, aanstaande collegae, dat de banvloek van on-
eerlijkheid nooit over IJ worde uitgesproken! 

Ik zeide zoo even, dat we met betrekkelijk geringe moeite 
een gebit in orde kunnen houden, wanneer het ons op geregelde 
tijden ter inspectie wordt vertoond. Maar behalve dat zeer velen 
dit uit slecht begrepen zuinigheid nalaten, zullen er altijd on-
verschilligen, wantrouwenden of onwetenden overblijven, die den 
tandheelkundige eerst dan gaan raadplegen, wanneer bf de pijn 
6f hun schoonheidsgevoel hen daartoe dringt, of ook wel, dat 
hun kauwfunctie of het zingen en spreken zó6 gestoord is, dat 
het last veroorzaakt. Juist bij zulke patienten wordt ons kunnen 
op zware proef gesteld en het is juist in die gevallen, dat de 
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conservatieve tandheelkunde hare schoonste overwinningen be-
haalt. Verheugt er U in, waarde toehoorders, dat gij een vak 
gekozen hebt, dat in zijn opkomst is en dat gij leeft in een tijd, 
waarin, de tandheelkunde zulke groote schreden :voorwaarts 
doet. Maar die vooruitgang zal U natuurlijk eerst dan ten goede 
komen, wanneer gij U ook met volle borst toelegt om U de 
nieuwe richting eigen te maken. 

Gemakkelijker is het er niet op geworden, maar de zelfvol-
doening waarmede de tegenwoordige tandarts op zijn werk kan 
terugzien is oneindig grooter dan in vroegeren tijd, toen de 
schoone, doch veel misbruikte tang, het schier alleen zaligma-
kend instrument was en de tandarts niet veel Meer dan een 
kunstgebittenmaker. 

Zeer terecht zegt Dr. Dentz in zijne rede, gehouden bij de 
inwijding van het Instituut, ,,streng genomen is de prothese een 
blaam voor de tandheelkunde." 

Hoe nuttig ook in die gevallen, waar geen andere hulp moge-
lijk is, steeds zal het ons streven moeten zijn om de patienten 
voor die dikwerf lastige kunstmiddelen te behoeden. 

Het kan natuurlijk mijne bedoeling niet zijn om in den breede 
uit te wijden over de verschillende operatiën, waarmede de tand-
heelkundige tegenwoordig zijne triumfen behaalt. Ik zal mij moe-
ten bepalen tot het aangeven van enkele hoofdpunten. De grond-
slagen, waarop de ontwikkeling der conservatieve tandheelkunde 
berust, zijn in hoofdzaak drie n.l. de verbetering der vullingsme-
thoden en vullingsmaterialen, de ontwikkeling der wortelka-
naalbehandeling en de vooruitgang in regulatie-methoden. 

Het conserveeren der tanden door middel van vulling is in 
den laatsten tijd wel het minst vooruitgegaan. Hoewel we in het 
algemeen met voldoening kunnen zeggen, dat we, zij het dan 
ook dikwijls met groote opoffering van tijd en moeite, alle 
holten kunnen stoppen, zoo moeten we toch eerlijk bekennen, 
dat de vooruitgang op dit gebied niet groot is, want sedert de 
uitvinding van het goud als vullingsmateriaal, de boormachine 
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en de rubberdam, zijn er wel allerhande vullingsmaterialen aan-
geprezen, die zeer zeker in vele gevallen hun nut hebben, maar 
de ideale vulling hebben we nog lang niet gevonden. Niemand 
toch zal durven beweren, dat het goud, ons eerste vullingsma-
teriaal, een bij uitstek geschikt materiaal is. Dei bewerking 
is daartoe veel te moeilijk en te tijdroovend, dientengevolge te 
kostbaar en niet in het bereik van het groote publiek. De amal-
gamata zijn tot nu toe niet voldoende betrouwbaar en afzichte-
lijk van kleur. De cementen, inderdaad wat bewerking en kleur 
aangaat, het geschiktste materiaal voor tandvulling, zijn om 
hunne oplosbaarheid van te tijdelijken aard. En de gutta-percha, 
die op sommige plaatsen inderdaad een ideaal vulling blijkt, 
mits met zorg aangewend, is weer geheel ongeschikt op plaat-
sen, waar door de kauwfunctie of door het borstelen veel wrij-
ving is. 

Wel doemen bijna eiken dag nieuwe soorten goud, cement en 
amalgama op, maar dikwijls blijkt het in het geheel geene ver-
betering, soms slechts een kleine schrede voorwaarts. 

Zoo is, in mijn oog, het solila goud van de Trey eene verbe-
tering. Het vergemakkelijkt het goudnullen aanmerkelijk, maar 
de toekomst zal moeten leerera of het inderdaad in de handen 
van de meeste tandartsen duurzamer zal blijken dan het vroeger 
gebruikte goud. 

Ook op het gebied der amalgamata zijn, dank zij de belang-
rijke proeven van Black, nieuwe ontdekkingen gedaan, maar 
ook hier moet de praktijk nog spreken. 

Maar toch, ik herhaal het, niettegenstaande de gebreken aan 
onze vullingsmaterialen verbonden, we zijn bijna altijd in staat 
om de tanden door middel van vulling te conserveeren, mits de 
tandarts met nauwgezetheid werkt en vooral met nauwgezetheid 
beginnende defecten naspeurt en de patient zich op gezette tij-
den aan.  een desbetreffend onderzoek onderwerpt. 
Met meer voldoening kan ik U wijzen op de wortelkanaalbehan-
deling. Wel bestaat er nog veel verschil van meening en veel ge- 
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schrijf over de wortelkanaalvulling, maar omtrent .de hoofdzaak 
is iedereen het eens, dat na. de inhoud van elk wortelkanaal 
tot aan den apex moet verwijderd worden, daarna het kanaal 
gesteriliseerd en dan gevuld. Evenmin als het van belang is 
waarmede men het kanaal steriliseert, evenmin is het van over-
wegend belang waarmede het gevuld wordt, mits de vulling 
slechts steriel, een vaste massa en onvergankelijk zij. De een 
zal het gemakkelijker hiermede, de ander daarmede doen. 
Het verschil in resultaat, dat zoo dikwijls wordt opgegeven 
als afhankelijk van het verschil in vuilingsmateriaal berust, 
mijns inziens, hoofdzakelijk op verschil in reiniging van het 
kanaal. Dit is dan ook dikwerf moeilijk, ja nu en dan on-
mogelijk, geheel te bereiken; maar toch kunnen we in 't alge-
meen zeggen, dat we die wortelkanalen der incisivi en canini al-
tijd, die der praemolaren bijna altijd en die der molaren in ver-
reweg de meeste gevallen kunnen reinigen en vullen en daardoor 
die tanden even geschikt voor hunne functies maken als tanden 
met levende pulpae. 

Helaas vereischt deze kunstbewerking dikwijls groote inspan-
ning van den tandarts en veel geduld van den patient. Wanneer 
we evenwel doordrongen zijn van de nadeelige gevolgen, die het 
verlies, zelfs van één tand, voor het geheele gebit kan na zich 
slepen, dan mag geen moeite gespaard worden om dien voor 
den patient te behouden. 

Hoe vaak toch krijgen we te zien monden, waarin de eerste 
molaren op een ongeschikt tijdstip verwijderd zijn en waar, ten 
gevolge daarvan de tweede molares scheef staan, om Weldra door 
de antagonisten geheel losgebeten te worden? Hoe vaak zien 
we monden waar alle molaren opgeofferd zijn, de voortanden 
daardoor naar vóren en losgebeten zijn en het geheele gebit, in 
de kracht van het leven, als een ruine ineenstort? Hoe vaak 
zien we niet praemolaren en voortanden door kunstproducten 
vervangen, waar de gehemelteplaat van oogenblik tot oogenblik 
haar nadeeligen invloed op het geheele gebit uitoefent? Prent 
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het U in, aanstaande collegae, behoedt Uwe patienten voor de 
gehemelteplaat, zoo' lang het U mogelijk is! 

Behalve dat de wortelkanaalbehandeling eene noodzakelijke 
kunstbewerking is in die gevallen, waar pulpitis 'of periostitis 
een, overigens door vulling nog te conserveeren tand, getroffen 
heeft, is het geheele onderdeel der tandheelkunde, wat we 
Kroon- en Brugwerk noemen, onuitvoerbaar zonder grondige 
kennis der wortelkanaalbehandeling. Ik behoef U slechts mede 
te deelen, dat in Amerika verscheidene tandheelkundigen zich 
uitsluitend met Kroon- en Brugwerk bezig houden, een speciali-
teit dus in een specialiteit, om U te overtuigen, dat het niet 
meer aangaat voor den tegenwoordigen tandheelkundige om 
zich geheel onkundig te houden van dit onderdeel van ons vak. 

Na deze uitwijding zult gij U eenigermate kunnen indenken 
hoe het der examen-commissie te moede is, wanneer ze ziet, dat 
de candidaat zich hierin zoo goed als niet geoefend heeft. En 
dat komt herhaaldelijk voor. Ik moet U.  dan ook met den mees-
ten ernst aanraden geen gelegenheid te laten voorbijgaan U deze 
kunstbewerking grondig eigent.. maken. 

Kan ik U wellicht enkele wenken hierbij geven? De meest 
gewone fout, die ik bij wortelkanaalbehandeling opmerkte was 
wel, dat de holte niet genoeg verwijd werd om een ruimen, ge-
makkelijken toegang tot de wortelkanalen te verkrijgen. Ge-
woonlijk wordt reeds naar de zenuwnaald gegrepen vóór de 
kroonpulpa nog geheel verwijderd is en dus ook vóór de can-
didaat zich van de ligging en grootte der wortelkanalen heeft 
kunnen overtuigen. Op goed geluk af wordt in de diepte gesto-
ken en treft men dan- een kanaal en haalt er een pulpa uit, dan 
meent men wonderen verricht te hebbén. Herhaaldelijk is het 
voorgekomen, dat bij praemolaren in de bovenkaak dan nog een 
tweede wortelkanaal aanwezig was, waarvan het bestaan zelfs 
niet vermoed werd. Ik behoef U niet te zeggen, dat een tand 
op die wijze behandeld, even reddeloos verloren is als de can-
didaat. 
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Een tweede raad, dien ik U te dien opzichte kan geven, is 
op geëxtraheerde tanden de ligging en grootte der wortelkanalen 
goed te bestudeeren. 

Zeer nuttig is verder U op geëxtraheerde tanden te oefenen 
in het vinden der plaatsen op de tandkronen, waar men moet 
aanboren om directen toegang tot de wortelkanalen te ver-
krijgen. 

De volgende opsomming dier plaatsen vond ik onlangs in 
een tijdschrift vermeld : 

B1  Inf. door de smal' anterior crown-fissure. 
B2  Inf. door de anterior division of its single irregular fissure. 

MI Inf. just anteriorly to the deep fissure near the middle of 
the crown. Zóó komt men boven den mèsialen wortel. Verwijdt 
men die opening naar achteren, dan komt men bij den distalen 
wortel. Met het rechthoekig handstuk verwijdt men het voorste 
gedeelte van de opening buccaal- en linguaalwaarts om bij de 
twee wortelkanalen van den mesialen wortel te komen. 

M2  Inf. — just anteriorly of the deep rniddle fissure. Verwij-
ding naar achteren geeft toegang tot den distalen wortel. 

M3  Inf. — just a triffe in front of the centre of the crown. 
Bl Sup.door de anterior depression of the fissure. 
B2  S. door de fissure in the centra of the crown. 
1\13- Sup. door de anterior deep fissurg en deze opening ver- 

wijdt men naar den gehemeltewortel en de bucc,ale wortels. 
M2  Sup. — op dezelfde wijze als voor M1  Sup. dOor the an-

terior fissure. 
M3  Sup. — from the anterior edge of its irregular fissure. 
Herhaaldelijk zijn in den laatsten tijd middelen gepubliceerd, 

die het exstirpeeren der pulpa zouden overbodig maken. Nie-
mand kan vuriger naar een dergelijk middel verlangen dan ik; 
want zeker één kwart van mijn tijd wordt in beslag genomen 
door de tijdroovende wortelkanaalbehandelingen. Maar tot nu 
toe hebben al die middelen gefaald en naar mijne overtuiging 
zullen de vele middelen, die ongetwijfeld nog jaar in jaar uit 
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zullen aangeprezen worden, steeds falen, Wanneer we eens be-
denken, dat een tand, waarin de pulpa door slag of stoot is af-
gestorven, doch die overigens geheel gaaf is, waar dus de ptilpa 
van buiten af niet kan geïnfecteerd worden, toch na Verloop van 
korteren of langeren tijd periostitis vertoont en stinkenden etter 
bevat, dan moeten we wel aannemen, dat die infectie van uit den 
bloedsomloop is tot stand gekomen. 

En hoe kunnen we nu met vertrouwen eene vulling leggen 
over eene pulparest, die reeds van te voren van buiten af ge-
infecteerd was, getuige de pulpitis, die de behandeling noodig 
maakte? 	 • 

Gesteld al, dat wo werkelijk met onze middelen de pulpa tot 
aan den apex aseptisch kunnen maken, hetgeen ik in vele ge-
vallen sterk betwijfel en in elk geval in den mond nooit bewe-
zen is, dan nog moeten we aannemen, dat de desinfecteerende 
stof, die we op de pulpa achterlaten tot in het oneindige hare 
werking blijft uitoefenen om op den duur de tand voor perios-
titis te vrijwaren. Gij voelt wel, theorie en practijk spreken 
hier beide een wantrouwend oordeel uit. 

Als derden voornamen grondslag voor de ontwikkeling der 
conservatieve tandheelkunde noemde ik U den vooruitgang in 
regulatie-methoden. 

Deze vooruitgang heeft zich vooral hierin geopenbaard, dat 
thans de regulatie-apparaten veelal zóó worden ingericht, dat 
ze in den mond gefixeerd zijn. Dit brengt drie voordeelen met 
zich. Ten eerste, hetgeen direct in het oog springt, zijn we onaf-
hankelijk van de medewerking van den patient en dit voordeel 
is groot, daar we in den regel met kinderen te maken hebben, 
die, uit den aard der zaak, het nut weinig inzien en de losse 
richtmachinen vaak alleen tijdens het bezoek bij den tandarts 
dragen. 

Het tweede voordeel is, dat de eindelooze visites bij den tand-
arts tot een gering aantal beperkt worden en het derde voordeel 
dat de geheele behandeling veel korter is. Redenen dus te over 
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om U te doen inzien, dat gevallen van regulatie, die vroeger om 
den langen duur der behandeling en de herhaalde bezoeken bij 
den tandarts voor vele patienten voor behandeling niet in aan-
merking konden komen, thans betrekkelijk snel tot een goed 
einde gebracht worden. 

Op de beoefening van dit onderdeel der tandheelkunde zij 
dan ook speciaal Uw aandacht gevestigd. Ook hier kan buiten 
den mond reeds zekere handigheid in het vervaardigen der richt-
machinen verkregen worden. 

Gij zult U herinneren, dat we ons de vraag hadden voorge-
legd, wat wordt op tandheelkundig gebied gepraesteerd? En 
dan kunnen wij ten opzichte der regulatie van tanden zeggen, 
dat tegenwoordig alle vormen van afwijking in stand voor ver-
betering vatbaar zijn en zeer vele geheel en al tot den normalen 
toestand teruggebracht kunnen worden, mits alweer de gevallen 
tijdig tot ons komen en de tandarts toegeru' st is met de kennis 
die de tegenwoordige ontwikkeling op dit gebied ons gebracht 
heeft. 

Ach, waren alle menschen wijs, verzuchten we met den dich-
ter, ze zouden in hun eigen belang (ook financieel) direct tot 
ons komen als er kleine defecten waren, die met geringe moeite 
en kosten verholpen konden worden. Edoch, ze zijn nu eenmaal 
niet allen wijs en de meesten zelfs in dit opzicht nog zeer onwijs. 
Zij komen alleen dan, wanneer de pijn hen noodzaakt. We vin-
den dan vaak een toestand in den mond, die niet anders dan 
met prothese te verbeteren is. Ook op dit gebied is in den laat-
sten tijd veel vooruitgang te bespeuren. Steeds zal het daarbij 
Uw streven zijn, zoo' mogelijk • den patient te helpen, zonder de 
lastige en voor de overige tanden nadeelige gehemelteplaat. De 
studie van het Kroon- en Brugwerk wijst U te dien opzichte 
den weg. 

Het zij verre van mij van T_T te willen eischen, dat gij, wan-
neer gij U voor het examen aanmeldt, de moeielijkste gevallen 
van Kroon- en Brugwerk zoudt kunnen maken, maar onafwijs- 
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baar voor den tegenwoordigen tijd is het, dat gij ook hierin 
eenige ervaring hebt; onder toezicht behoort gij, eerst op mo-
dellen en daarna in den mond U hierin te oefenen. Kent gij de 
beginselen, dan zult gij in Uwe praktijk gelegenheid genoeg 
vinden om U verder daarin te bekwamen. 

Sprekende over het Kroon- en Brugwerk zijn we als 't ware 
geleidelijk overgegaan van de operatieve tandheelkunde, waar-
toe Crown- en Bridgevork nog gedeeltelijk behoort, tot de me-
chanische tandheelkunde, waartoe het ook ten deele moet ge-
rekend worden. 

Meent niet, waarde toehoorders, dat ik U liet eigenlijk me-
chanische gedeelte van ons vak, zoudt willen doen verwaarloo-
zen, al heb ik ook het operatieve gedeelte op den voorgrond ge-
steld. Herhaaldelijk zal het U, vooral in het begin Uwer prak-
tijk, voorkomen, dat gij Uwe patienten niet anders dan met ge-
hemelteplaten kunt helpen. Maar profiteert dan ook hierin weer 
van den vooruitgang. Ik heb vooral op het oog de verbetering 
in het articuleeren der kunsttanden. Nog onlangs heeft de Ne-
derl. Tandm. Vereeniging het voorrecht gehad Dr. Bonwill, den 
vader • der articulatie, over het onderwerp te hooren en te zien 
demonstreeren en allerwege wordt zijne methode als de ware ge-
huldigd. Bestudeert Bonwill's theorie, voert zie op modellen uit 
en past het practisch in den mond toe, noodra zich daartoe de 
gelegenheid openbaart. 

Zoo hebben we dan hier en daar een greep gedaan om 1.3.  te 
wijzen op hetgeen de tandheelkundige van den tegenwoordigen 
tijd moet doen; nog rest mij U enkele minder voorkomende 
behandelingsmethoden te noemen, waarvoor toch ook de uit-
sluitende of althans de beste hulp bij den tandarts gezocht en 
gevonden wordt. 

Zoo herinner ik U aan de behandeling der empyemen van 
het antrum Highmori, die op de eenvoudigste en minst pijn-
lijke wijze door den tandarts geopend en behandeld worden. Ver-
der aan de behandeling der aangeboren gehemeltedefecten, een 
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zeer moeielijk en dikwijls ondankbaar gedeelte van ons vak, 
maar waarvan toch een grondig beoefenaar der tandheelkunde 
niet geheel onkundig mag zijn. 

Dan noem ik U de behandeling der verkregen defecten van 
onder- en bovenkaak na substantieverlies door ziekten of door 
het mes veroorzaakt. Op het gebied der prothesen na boven-
kaakresecties zijn vaak gemakkelijk lauweren te behalen; ter-
wijl de prothesen na onderkaakresecties dikwijls moeielijker 
zijn, maar dan ook den chirurg eerbied afdwingen voor de vor-
deringen onzer specialiteit. 

Dan wijs ik U op de behandeling der kaakfracturen, die ook 
alweer het best door den tandarts verzorgd worden, op de chi- 
rurgische regulatie der tanden, de z.g. immediate regulation, 
op het vervaardigen van kunstneuzen enz. en eindelijk op de 
narcosen der tandheelkundigen, speciaal de lachgasnarcose. 

Gij ziet, mijne Heeren, eene langzame overgang tot het rijk 
der chirurgie; en inderdaad, wat is tandheelkunde anders dan 
een onderdeel van het groote gebied der heelkunde? 

Veel is en wordt nog steeds, vooral in Amerikaansche vak-
bladen, gestreden over de vraag of de tandheelkunde een spe- 
cialiteit der medicijnen is. Ongetwijfeld is zij dit, mits het vak 
in zijn geheelen omvang worde uitgeoefend. Maar plombeurs en 
-kunstgebittetnmakers hooren er niet onder. Het is aan U, op-
komend geslacht, dit hooge standpunt voor Nederland te gaan 
veroveren! 

Ten slotte verzoek ik nog een oogenblik Uw aandacht voor 
de tweede vraag, die we ons gesteld hebben,,n.l. „Wat wordt 
hier te lande voor het, practisch tandmeestersexamen geëischt?" 

Volgens de wet wordt de titel van tandmeester verkregen 
„door het met goed gevolg afleggen van een practisch examen, 
waarbij voldoende bewijzen gevorderd worden van de operatieve 
tandheelkunde en van- het inzetten van kunsttanden en ge-
bitten" 

De commissie, van staatswege belast met het afnemen der 
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practische tandmeetersexamens, moet nátuurlijk rekening hou-
den met de eischen, die de wet aan het examen gesteld heeft 
en ook eenigermate met de moeielijkheden, die er voor U be-
staan, om eene grondige tandheelkundige opleiding te verkrij-
gen. Daarom mag zij van uitsluitend mechanische tandheelkunde 
in 't geheel niets vragen en kan zij billijkerwijze hare eischen 
voor het operatieve gedeelte niet hoog stellen, met uitsluiting 
van datgene, wat hier voldoende onderwezen wordt. 

Zoo eischt zij grondige kennis der diagnostiek. Het behoeft 
geen betoog, dat eene goede behandeling eerst dan kan worden 
ingesteld, wanneer de aard der ziekte juist herkend is. 

De diagnostiek der tandheelkunde is aan den eengin kant ge-
makkelijk, omdat we slechts met een klein aantal ziektegeval-
len te doen hebben, doch aan den anderen kant moeielijk, om-
dat we alleen door nauwkeurig onderzoek en door nauwkeurig 
te letten op de kleine verschillen, die de ziektebeelden opleve-
ren, tot een juiste diagnose kunnen geraken. Dank zij de uit- . 
stekende leiding van Uwen lector hebt gij in dit opzicht een 
oefenschool, beter misschien dan ergens anders. 

Ook voor het tandvullen kan de commissie hare eischen be-
hoorlijk stellen, nu gij gelegenheid hebt 11 daarin naar hartelust 
onder de zeer te waardeeren leiding van den assistent te oefe-
nen; zoo ook mag en moet zij eischen eene grondige kennis der 
wortelkanaalbehandeling als basis voor de conservatieve tand-
heelkunde en voor het Kroon- en Brugwerk. 

Maar overigens zult gij mij, na de ruwe schets die ik U heden 
avond over de ontwikkeling van ons vak gegeven heb, moeten 
toegeven, dat hare eischen laag zijn, lager wellicht dan met Uw 

belang strookt. 
Wanneer Nederland geen tandartsen levert, die met hun tijd 

meegaan, dan kan het niet anders of die behoefte wordt uit het 
buitenland aangevuld door menschen, die hoogere opleiding ge-
noten hebben en dan ligt de voorspelling voor de hand, dat onze 
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landgenooten, die achter gebleven zijn, in den strijd om het be-
staan het onderspit zullen delven. 

Zoo mogelijk strekke ons doel zich nog hooger uit, dan alleen 
den strijd te voeren om het bestaan. 

Wat blijft van het leven, zoo het is „één kamp met het lage 
en het niet bezwijken 's levens eenig doel ?" 

Ik zeg het Hamer na, die zijn voordracht over Moderne 
Tandheelkunde in het Genootschap aanving met de woorden : 
„De tandheelkunde in de oogen van het Nederlandsche Volk 
tot aanzien en eere te brengen, zij ons aller streven, ons ideaal." 

Tua res agitur! Uwe belangen staan op het spel; waakt er 
voor, aanstaande collegae, dat we door onze naburen niet over-• 
vleugeld en verdrongen worden. Spant Uwe hoogste krachten 
in om tijdens Uwe leerjaren een magazijn van kennis en kunde 
te verzamelen, waarmede gij met zelfvertrouwen den strijd om 
het bestaan kunt gaan voeren en waarop gij kunt voortbouwen 
in het belang van Uzelf en tot heil van den tandheelkundigen 
stand in. Nederland. 

Ik heb gezegd. 


