
Uit andere tijdschriften, 

Hurnan teeth from a comparative standpo•int, 
b y C. H. W a,r d, R o c heste r. De vergelijkende anatomie 
vindt in deze artikels een bijdrage, waaruit weer eens blijkt, welke 
groots velden op wetenschappelijk tandheelkundig gebied nog 
onbebouwd zijn. De studie van de evolutie van het tandenstel-
sel, voor zoover dit bekend is, tel beginnen bij, de laagste levens-
vormen, die geen tanden — zelfs geen mond hebben, tot de 
hoogst ontwikkelde zoogdieren, wordt hier in korte hoofdstuk-
ken gevolgd. Het spreekt vanzelf dat in twee artikels meer van 
een populaire schets dan van werkelijke studie sprake kan zijn; 
niettemin is ook voor wetenschappelijk ontwikkelde lezers uit 
deze studie nog wel een en ander te keren. Voor den tandarts 
is deze studie zeker ook interessant, hoewel niet rechtstreeks 
tot onze praktische roeping behoorende. 

A • Systeem to assist in the Identifica-
tion by means of the Teeth, by B. Bar 
rymore Mafrco, New-York Te midden* van den 
algemeenen vooruitgang is ook de tandheelkunde niet achter 
gebleven, en meer en meer wordt hare beteekenis• voor de samen-
leving duidelijk. Eenigen tijd geleden was het onderwerp : Tand-
heelkunde in het leger en bij de marine, aan de orde, maar is, 
naar het schijnt, weer losgelaten. Verleden jaar werd de aandacht 
van het publiek gevraagd voor de wenschelijkheid, om het aantal 
identiteitsbewijzen te vermeerderen met behulp van het onder- 
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zoek en de meting der kaken en tanden. Een bruikbaar stelsel 
van meting werd door Dr. Thompson gegeven, en Wedelstaedt 
wees er op, dat hij in roo monden geen twee gelijke centrale of 
distale snijtanden kon vinden. Na het onheil in den Weldadig-
heidsba.zar te Parijs bleek het herkennen van een dertigtal lijken 
onmogelijk. Het onderzoek der mondholte maakte het eerst 
mogelijk, nagenoeg alle aan de families terug te geven. Schr. 
noemt nog een geval van een vermist officier uit den Arneri-
kaanschen Burgeroorlog, Booth, wiens stoffelijk overschot later 
door een tandarts herkend werd, en het herkennen van een mis-
dadiger uit den laatsten tijd, beiden door een aanwezige vulling. 
Hij stelt voor, een formulier in te vullen met aanwijzingen, be-
treffende kleur, vorm en grootte der tanden, het ontbreken van 
tanden, onregelmatigheden, de aanwezigheid en aard van kunst-
producten, de vorm van het palatum, de gestalte der lippen enz. 
Dit in verbinding met het Bertillon-systeem en de fotografie zal 
zulk een scherp beeld geven van eiken gevangene, dat de her- 

, kenning geen twijfel meer kan geven, tenzij een misdadiger al 
Zijne tanden zou laten eixtraheeren, wat niet aan te nemen is. 

Immediate and remote; CaLses of the Malf or-
rnation of the De ntal Arch. By D. L. Hubbard, 
Ne w -Y or k. Hoe is het volmaakte physische type van den 
mensch ? Door eeuwenlangen strijd en werkzaamheid heeft hij 
zich boven de hem omringende dierenwereld verheven, en kan 
zich nu beroemen de schoonste vormen te bezitten, voor zoover 
die aan ons bekend zijn; aan de toekomst moet worden .overge-
laten, of deze aarde in staat zal zijn, schoonere vormen te doen 
ontstaan. Thans kunnen wijl slechts constateeren dat de beste 
physieke gestalte die is, die het best in staat is zijne plichten te 
vervullen in de omgeving waarin,  hij geplaatst is. 

Door zijne ontwikkelde geestvermogens heeft del mensch meer 
dan andere schepselen de neiging om de natuurwetten te weer-
streven, en daardoor te lijden; hij,  kan daardoor zijn eigen vijand 
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worden. De evolutie-theorie geeft ons de beste verklaringen 
zoowel van vooruitgang als van achteruitgang. Het menschelijk 
gebit is evenals zijn geheele gestalte, heit beste wat de natuur 
heeft kunnen scheppen, mits in normalen toestand. verkeerende. 
Volgens Tomes wordt de kaakboog niet vergroot, noch veran-
derd gedurende de groeiperiode; het groeien geschiedt niet 
interstitieel, maar eenvoudig door aangroeiing aan de bUitenzijde, 
en later door verlenging der kaak naar achteren. De oorzaken van 
misvorming der kaak moeten niet in de kaak zelve, maar elders ge-
zocht worden. Vooral de neus-keelholten spelen een gewichtige 
rol. Hypertrophie en hyperplasie van verschillende organen, tot 
deze holten behoorende, geven aanleiding tot mond-ademing 
en samendrukking van het palatum. In de meeste gevallen van 
dezen aard vindt men afwijking van het septum nasalis, en hyper-
trophie der schelpen. Verder zijn het de lymphklieren in de naso-
pharyngeale holten, diei, vooral op jeugdigen leeftijd, neiging tot 
hypertrophie vertoonen,. Waarschijnlijk komen deze afwijkingen 
evenals die der neusholtey ook erfelijk voor. De vernauwing van 
den kaakboog als gevolg hiervan wordt verklaard door ongelijken 
druk, vooral der spieren. Hypertrophie der lymphklieren heeft 
dezelfde afwijking der tonsillen tengevolge, waardoor het slikken 
bernoeielijkt wordt, en teveel van het velum palatinalis gevergd 
wordt, hetwelk nog meer tot mond-aderring dwingt. Slechte voe-
ding en onvoldoende uitzetting der longen zijn nevenverschijn-
selen. Ook syphilitische aandoeningen en tumoren in de neus-
holte (rnyxomateuse polypen komen veel voor) kunnen gelijken 
invloed hebben op de kaakformatie. Onvoldoende ontwikkeling 
van het velo-palatum komt ook voor tengevolge van voedings-
stoornissen. Het duimzuigen daarentegen, hetwelk door som-
migen als een der voornaamste oorzaken wordt genoemd, is niet 
van beteekenis, en kan zelfs nuttig zijn, om het voorbijten der 
tanden van do onderkaak te verhinderen. 

C os mos. 
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Gingivo-stomatite mercurielle grave (Revue 
odontologique Mars 1898.) Ofschoon men in den regel in de 
Revue odontologique tevergeefs naar degelijke originalia zoekt, 
is gen•oeemd artikel zeer lezenswaard en niet zonder verdienste. 
Schr. doet medecleeling van een ernstig geval van bloedvergifti-
ging, tengevolge van 't gebruik van unguentum hydrargyricum. 
Patient vertoonde het beeld van een acute stomatitis mercuralis. 
Monddoorspoeling met 1/4000 sublimaat en voeding met veel 
melk, bouillon en wijn gaf na 5 dagen verdwijning der fatale 

verschijnselen. 

W. Hirschfeld: Etude sur la catrie dentaire 
et son traitement par le plombage (Paris, Baillière 
et fils.) Indien men op den titel van dit boekje afgaat en het opent 

met de gedachte eene studie over de caries te zullen vinden, 
vindt men zich teleurgesteld. Wij hebben hier met een populaire 
verhandeling over de caries te doen, waarin de schrijver het be-
treurt dat er zoovele prsonen onverschillig zijn voor of onbekend 
zijn met de zorgen die de• tanden vereischen. Hier en daar 
komen in het werkje zeer aantastbare en gewaagde stellingen 
voor die den leek echter weinig schade zullen doen, doch aan het 
boek den naam van studie ontnemen. Als populair wetenschap-
pelijke verhandeling heeft het zeer zeker zijnet verdiensten. In 
het algemeen bevat het voor den tandarts, wat dezen reeds be-
kend is, doch kan het zijn nut hebben op sommige punten b. v. 
de aetiologie der caries, eens andere meeningen te vernemen 
dan de algemeen gangbare. 

r. S au vez (Prof . Ecole Dentaire Paris) : E t u d e 
critique des mailleurs procédés d'anes-
thésie po ur la chirurgie dentaire (L'Odon-

tologie 18° Année No. 3.) Schrijver geeft een overzicht 
van eenige statistieken betreffende de mortaliteit door algemeen 
anaesthesie en trekt daaruit de conclusies dat men slechts in 
exceptioneelei en bepaalde gevallen de geheele anaesthesie. in 
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de tandheelkunde mag toepassen en in de gevallen eener lang-
durige operatie dein aether moet prefereeren boven chloro-
form. Daarna beschrijft hij, uitvoerig de wijze van aether toe-
dienen. Bij operaties van korten duur is de stikstofoxydurd het 
aangewezen narcoticum. In een tweede hoofdstuk wordt over de 
verschillende middelen ter verkrijging eener locale anaesthesie 
gesproken n. 1. e le ct rici t ei t, (volgens Magitot kan de elec-
trische stroom, niet beschouwd warden als een anaesthetisch 
middel) c ata p ho re se (te verwerpen daar door injectie 'beter 
het alcaloid gelocaliseerd en gedoseerd kan worden), b evrie-
z e n met a e t he r (rnolefielijk te localiseeren), methyl c h o-
r ide (te groote intensiteit der verkregen koude) c hlo a r-
ae t hyl (met zeer goed succes vóór in den mond tel gebruiken) 
en Cor y 1 (geeft bijna zonder uitzondering een goed succes). 

Dan komt eene uitvoerige verhandeling over injecties met 
guajacol (niet aan te bevelen om verschillende redenen. ) en met 
cocaïne. Volgens Schr. is een versche I pCt waterige oplossing 
van cocaïne te verkiezen. Methode!: Pravaz' injectiespuitje en 
gingiva behoorlijk gedesinfecteerd, patient in nagenoeg liggende 
houding, injectie langzaam en onderbroken door verschillende 
piqures linguaal en labiaal en na een paar minuten de operatie. 
Aan het eind dezer studie geeft Sauvez eenige conclusies, die als 
richtsnoer kunnen gebruikt worden. 

John Spa u 1 din g (Prof. á l'Ecole d'Odontotechnique): 
D e nt s è. tube po ur „B ridge Wo 1. k." (PO'dontologie 

18e Année No. 3). 
In alle gevallen waar Sp. praemolaren of molaren op een brug 

te plaatsen heeft, gebruikt hij! Engelsche buisjestanden en somt 
de volgende voordeelen op : 1. Zij zijn zeer resistent. 2. Op platen 
en bruggen zijn zei gemakkelijk te vervangen wanneer ze breken. 
3. Ze kunnen geslepen en gepolijst worden. 4. Ze worden zeer 
snel passend gemaakt en het soldeeren geschiedt bij afwezig-
heid der tanden, 

1 
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D r. Maur i c e R oy (de 1'Ecole dentaire de Paris.) 
Gomme syphilitique du Maxillairesupérieur 

()'Odontologie 3o Mars '98.) 
Bovenstaande is het onderwerp eener klinische les aan de 

leerlingen der tandheelkundige school van Parijs, welke bij lezing 
interessant genoeg bleek er de aandacht der jongere tandheel-
kundigen op te vestigen . 

Het geval betrof een 33-jarig boekdrukker die voor een vrij 
aanzienlijk gezwel met suppuratie aan het rechter palatum aan 
de kliniek hulp zocht. De anamnese en status praesens worden 
beknopt medegedeeld en wij, vernemen daaruit de snelle ont-
wikkeling van het ziekteproces en het feit dat patient op 18-jari-
gen leeftijd syphilis kreeg. Geconstateerd werd op 't oogenblik 
een necrose, van de rechter bovenkaak. Nadat de leeraar ver-
schillende oorzaken had nagegaan die deze necrose „en masse" 
zouden hebben kunnen doen ontstaan, als periostitis maxillaris, 
phosphorus, actinornycose, tuberculose, doch, deze oorzaken om 
verschillende grondige redenen ecarteerde, kamt hij per exclu-
sionem tot de tertiaire affecten van syphilis, de eenige oorzaak 
die overblijft om de waargenomen verschijnselen te verklaren, 
waarvan de loop en het klinisch aspect, gevolgd bij de antece-
denten van den patient, de diagnose rechtvaardigen. Aan deze 
diagnose knoopt Spr. eene causerie vast over primaire, secun-
daire en tertiaire syphilisverschijnselen om wat uitvoeriger stil 
te staan bij de gummata's en haar behandeling alvorens over te 
gaan tot de operatie. 


