
Iets over Homoeopathie in verband 
met Tandheelkunde. *) 

Enkele malen komt het in onze praktijk voor, dat patiënten 
onze meering komen vragen over de Homoeopathie, het gebruik 
van homoeopathische tandmiddelen en de keuze van het vul-
materiaal in verband met de theoriën der homoeopathische leer. 

Dit bracht er mij toe deze geneesmethode iets van meer nabij 

te gaan bezien- 
't Kon waar zijn, dat er op tandheelkundig gebied uit viel te 

leeren ; 't kon best onwaar zijn, dat de Homoeopathie op het 
zachtst genomen een wetenschappelijke dwaling is. 

Nu is het niet gemakkelijk om uit dei massa lectuur op dat 
gebied een oordeel te vellen. Aan de eenen kant vindt men de 
meest warme voorstanders der Homoeopathie en aan de andere 

zijde verstokte tegenstanders. 
Er behoort eerstens wel degelijk onderscheid gemaakt te 

worden tusschen de leer van Hahnemann, de vader der Homoeo-
pathie en die der nieuwere hedendaagsche Homoeopathen. 
Met alle respect voor Hahnemann mag men gerust verklaren, 
dat zijn leer, beschouwd in het licht van onzen tijd versleten 
is, en dat voor de nieuwere Homoeopathen alleen de vlag is 
overgebleven om de lading te dekken. 

Voordracht gehouden door den heer S. T. Heeringa in de 
Vergadering der N. T. V. op 13 Februari 1898, 



I82 	 IETS OVER HOMOEOPATHIE. 

Verder zijn er verstokt conservatieve vrienden dier leer, die 
geen duimbreed willen wijken van het Similia Similibus Cu-
rantur, -- gelijken genezen elkaar, -- en die, zooals mij een 
geval bekend is, longaandoeningen willen genezen door het 
slikken van kleine hoeveelheden sputiim van longteringlijders. 
Zij willen in alles den stelregel doorgedreven zien, dat iedere 
ziekte het best is te genezen door zulke middelen, die in staat 
zijn bij gezonde individuen al de verschijnselen van dergelijke 
ziekte', kon 't, zoo'n ziekte zelf in het leven te roepen. 

Hier tegenover staan de nieuwere Homoeopathen die er-

kennen, dat 't Similia Similibus in de geneeskunde niet altijd 
opgaat; die gebroken hebben met de infinitesimale dosen, 
waarmee Hahnemann dweepte en die lang niet afkeerig zijn van 
de palliatieven symptomathische methode. 

Hahnemann was ontegenzeggelijk voor zijnen tijd een groot 
geleerde, die veel voor de wetenschap heeft gedaan. Het stadje 
beissen in Saksen mag eveneens trotsch zijn op hem, den zoon 
van den porseleinschilder, als het er roem op draagt, dat de 
groote Fichte, de weversjongen, in die plaats op de banken 
der Volksschool heeft gezeten. 

In zijn tijd heeft Hahnemann uitgeblonken als geneesheer, 
als krankzinnigenarts en als beoefenaar der natuurkundige weten-
schappen, inzonderheid de scheikunde; door zijn woorden en ge-
schriften, klinkend als de donder en snijdend als bliksem-
schichten, heeft hij de oude officieele geneeskunde gedwongen 
zichzelf te herzien en afstand te doen van de veelvoorschrijverij, 
van het toepassen van moorddadige aderlatingen enz. Door 
zijn onderzoekingen en door die van zijn volgelingen is een licht 
opgegaan over de werking van vele geneesmiddelen, waarvoor 
de geheele geneeskundige wereld hun dank is verschuldigd. 

Aan de tegenstanders dier leer mag men het niet zoo kwalijk 
nemen wanneer ze zich vroolijk maken over de uitroepen van 
sommige vurige aanhangers der Homoeopathie, zooals van Pro-
fessor Imbert de Gourbeyre, die de macht van het kleine wil- 
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lende bewijzen, zich beroept op de inenting met de door Jen-
ner gevonden stof. Op dit oogenblik nog, schrijft hij in zijn 
voordrachten over Homoeopathie, wordt tegen de pokken in-
geënt met de eerste door Jenner zelf gegeven pokstof. Dit gift 
werd 'van arm tot aren over millioenen menschen overgedragen. 
Dat eerste druppeltje pokstof zegt hij, werd tot in 't oneindige 
van het eene organisme op het andere overgebracht, millioenen 
malen verdund en nog altijd is het in hooge mate werkzaam. 

De kwakzalverij, die door deugnieten ook in de Homoeopa-
thie wordt gedreven, door aan de medicijnspeculatie die van 
het geloof te verbinden, mag den Homoepathen niet als 
verwijt worden aangerekend. 

Wie zal kunnen tegenspreken, dat er onder de homoeo-
pathische artsen hoogst bekwame, nauwgezette medici worden 
gevonden ; maar dat ze door hun werken volgens de homoeopa-
thische school iets op hunne tegenstanders voor hebben, kan 
volstrekt niet voor waar worden aangenomen. 

De onbevoegde Homoeopathen dienen als kwa,kzalvers streng 
te worden geweerd. 

Het ligt niet in mijn bedoeling in een wijdloopige beschou-
wing te treden over Hahnemann's werk en de Homoeopathie in 
onderdeelen ; wie er belang in stelt, in korten tijd meer daarvan 
te weten, kan ik b. v. verwijzen naar de voordrachten van Prof. 
Imbert de Gourbeyre, die van Prof. Stokvis en naar een bro-
chure van Dr. Sperling te Berlijn, vertaald door Dr. Munting. 

't Is mij niet mogen gelukken een speciaal homoeopathisch 
tandheelkundig werk van eenige beteekenis machtig te worden. 
In verschillende geschriften wordt mond- en tandlij den zeer 
oppervlakkig behandeld ; verder bleek mij ook dat patienten, 
die anders wel vertrouwen stellen in de Hom. geneeswijze, bij 
mond- en tandlijden daarvan geen gebruik maken, om de een-
voudige redens dat 't dan niet helpt. 

Deze verklaring kwam mij wel wat vreemd voor, daar ik in 
het bezit was gekomen van een boekje, No. 28 uit de Hom, 
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Haus-Bibliothek van Dr. Wilmar Schwabe uit Leipzig, die 
Heilung der Zahnschmerzen durch Homoeopathische Arzneien 
als Prfstein der Wahrheit der Homoeopathie. 1894, 5e Auf-
lage. Ik nam mij voor, die Prfstein eens te gaan beproeven 
en schafte mij daarom een homoeopathische tandapotheek aan. 

't Kwam mij voor, dat, mocht ik onbevoegd zijn te oordee-
len over interne geneeskundige kwesties, ik op tandheelkundig 
gebied eenig recht bezat van mee te mogen oordeelen. 

Al spoedig kWarn ik tot het besluit, dat die Priffstein niet 
zoo geheel betrouwbaar is te noemen. 

Al deel ik nu niet precies de zienswijze van Prof. Imbert de 
Gourbeyre, wanneer hij beweert, dat we bij de deeling der stof 
tot een punt komen; waar de materie ophoudt en daarveor 
onweeghar.e agentiën in de plaats treden, die het bewijs 
leveren, dat de werkzaamheid der stoffen in omgekeerde reden 
zich verhoudt tot de massa der stof, toch heb ik getracht mij 
te kunnen vereenigen met de gedachte, dat zeer kleine hoeveel-
heden van een medicament van invloed kunnen zijn op de 
weefselcellen van ons organisme. 

Wie zal niet gaarne de macht van het kleine in de natuur 
erkennen; hoe uiterst fijn is niet de verdeeling van het lithion 
in het geneeskrachtige water van Assmannshausen 

Toch beken ik vreemd gekeken te hebben, toen ik de gra-
nules uit 't apotheekje beschouwend, tot het resultaat kwam, 
welk gewicht aan suiker Dr. Schwabe wel noodig heeft om een 
milligram zwavel b. v. In zijn geheel te verwrijven tot de der-
tigste centesimale verdunning. Die hoeveelheid is niet gering. 
Die massa zou naar Leipzig kunnen worden vervoerd in bijna 
14o duizend jaren, als men daar was ingespannen om per 
dag een millioen treinen te ontvangen van een millioen spoor- 
wagens ieder. In eiken waggon zou dan een hapje suiker zijn 
neergestort tot een gewicht van een millioen zonnen. Het ge-
wicht van zoo'n suikerzon is dan gerekend 324 maal zoo zwaar 
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als onze aarde, het niet te licht te schatten gewicht van 1900 

en -hierachter 27 nullen, kilogrammen. 
Zooás ik opmerkte is dit een dertigmalige centesimale ver-

dunning; de hoogste die Schwabe verkoopt is een tweehon-
derdmalige centisimale. In vele gevallen verdunt de patiënt 
deze granules ook nog, door ze in een glas water op te lossen. 

Nu Schwah&s boekje. 
Het begint met een voorrede waarin hij zegt, dat men het 

beste de homoeopathische middelen bij tandlijden kan gebrui- 
ken, omdat het een veelvuldig voorkomende kwaal is; waar-
tegen de oude school geen andere raad weet dan uittrekken 
en waarbij men geen gevaar loopt zijn gezondheid te schaden 
door het gebruik der Hom. middelen bij tandpijn, daar ze vol-

komen onschuldig zijn. 
Dan volgt daarop zeer goedaardig: 
Wáirehd die etwa noch von der allopathischen Schule an. 

gewandten Narcotica, Chloroform oder Kreosot u. s. w. durch-
aus nicht so unschuldig sind, als man oft die Leute will glau-

ben machen, 
En verder : 
Es geht den Herren der alten Schule mit dein Zahnweh 

überhaupt und ganz besonders mit dein Zahnweh der Schwan- 
geren, wie dein Fuchs mit den Trauben. Was de nicht zu hei-
len in Stande sind, das behandeln sie uitweder als Bagatelle, 
oder sie maclaen den Leuten weiss, man di rfe es nicht heilen, 
oder sie weisen die Kranken an sogenannte Specialisten. 

Zeer veel eer, niet waar? En wonder dat er nog niet bij is 
geschreven: en als ze in hun handen vallen, zijn ze zeker ver-
foren. Hierop volgen de raadgevingen hoe de •patienten bij 
tandpijn hebben te handelen. 	. 

Wahl, Gabe und Wiederholung der homOopathischen 

Arzneien beim Zahnweh. 

Bei der Wahl eines homdopathischen Heilmittels gegen 
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Zahnweh verfehrt man ganz wie bei allen anderen Schmerzen 
und Beschwerden, indem,man der Reihe nach mbglichst genau 
die unten angegebenen Punkte erforscht und die dabei ange-
gebenen Mittel vergleicht. 

(Anfanger werden am besten thun, alle bei den einzelnen 
Punkten angegebenen Mittel auf ein Blatt Papier zu notiretn 
und daim dasjenige zuerst zu whlen, welches am hufigsten 
vorkommt, wobei natfirlich die gesperrt gedruckten vorzugs-
weise zu benicksichtigen sind.) 

Hilft aber das erste passend scheinende Mittel bei einem 
frischen Falie von Zahnweh nicht bald, d. h. nach hbchstens 
2 Gaben, so gebe man das nkhstpassende u. s. w.; denn oft 
ist ein einzelnes, besonders -charakteristisches Symptom von 
weit grbszerer Wichtigkeit als ein halbes Dutzend andere, was 
sich aber in einet populairen Anleitung nicht so genau angeben 
1.szt. In der Regel wird man auf diese Weise, wenn, auch auf 
Umwegen, doch zum Ziele gelangen. Gerade der Umstand aber, 
dasz man mkiglicher Weise 2-3 Mittel vergeblich anwenden 
kaan, wahrend ein drittes oder viertel dann schnell hilft, ist 
gewisz ein schlagender Beweis, dasz in solchen Fllen nicht 
der Glaube oder die Einbildungskraft, sondern nur das richtige 
Mittel geholfen hat. 

Was die G a b e und F o r in der Mittel anbelangt, so wUr- 
den wir, wie bereits bben bemerkt, zur Constatirung der Wirk- 
samk.eit der hbhern Verordnung die dreiszigste Centesimal-
Verdlinnung in Streukbgelchenform als die in allen FWIen 
zuerst anzuwendende vorschlagen: 

Man gebe bei Kindern oder sehr sensiblen Personen nur 
ein bis drei Streuktigelchen trocken oder drei bis flinf Kiigel-
chen in M.—% Glas Wasser gekist lbffelweise. 

\Ver .jedoch nur .tiefere Verdiinnungen besitzt, der gebe 
diese, aber verdiinné sie vorher mit mbglichst vielem- Wasser 
und gebe dann nur I Theelbffel dieser stark verchinnten und 
durch Umriihren oder Schtteln innig gemischten Arznei. 
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Denkt er wel aan, door dat roeren en schudden wordt de 
werkende kracht der medicamenten verhoogd l! 

Doet geen moeite hiervoor een steekhoudende verklaring te 
vinden. De Homoeopathen gelooven het en daarom is 't zoo. 

Was die Wiederhoiung der Gabe anbelangt, so kann _ 
man in frischen allen bei sehr heftigen Schmerzen schon, 
nach ro-15 Minuten die Gabe wiederholen, aber wenn darauf 
keine Besserung erfolgt, wahle man, wie bereits gesagt, een 
anderes Mittel. Bei chronischen (langwierigen) Zahnschrner-
zen gebe man nur 2-3 Gaben per Tag und fahre damit 2-3 

Tage fort, warte aber dann, wenn sie auch nur einigermaszen 
bessern, so lange wie rigiglich die Nachwirkung ab. Ueber-
haupt gebe man, sobald eine Besserung eintritt, auch bei fri-
schen Zahnschmerzen keine neue Gabe, bis es wieder schlim-
mer wird, und wenn dann eine zweite Gabe des zuerst passenden 
Mittels nicht mehr bessenn will, wahle man een anderes 

Sollte bald nach Anwendung eines Mittels eine bedeutende 
Verschlimmerung der Schmerzen eintrete'n, so ist dies een, Zei-
chen, dasz die Gabe zu stark war, man durf daher in solchen 
FWlen das Mittel nicht wiederholen. Gew5hnlich tritt nach 
dieser Verschlimmerung baldige Besserung oder Heilung een; 
sollte dies nicht der Fall sein, so versuche man die allzuheftige 
Wirkung durch Riechen an Campher oder durch einige Diffel 
schwarzen Kaffeés aufzuheben." 

Wel wat zegt 13 daarvan ? 

Was nun die Heilmittel des Zahnwehs anbelangt, so ist die 
Zahl derselben sehr gros; indem fast jedes der an Gesunden 
gepriiften .Arzneimittel mehr oder weniger deutliche Symptorne 
von Zahnschmerzen hervorgebracht hat. (Jammer, bij mij 
gelukte dat nimmer.) Es kinnen deszhalb Fffile von Zahn-
schmerzen vorkommen, wo die hier aufgefhrten Mittel nicht 
hinreichen, besonders dann, wenn noch andere Beschwerden 
odèr Symptome zugegen sind, welche andere als die geweohn-
lichen Zahnwehmittel verlangen. 
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Es wird gewisz Jedermann einleuchten, dasz schon die Hei-
lung eines gewëhnlichen Zahnwehs durch homëopathische Mit-
tel unendlich vielmehr Mfihe und' Nachdenken erfordert, als die 
Anwendung der von der Allopathie empfohlenen Palliativmit-
tel, und gerade so w;e beim Zahnweh verhak es sich bei allen 
anderen Krankheiten. 

Das Behandeln nach den Regeln der (allopathischen) Kunst 
und das Hellen durch directe; specifische Mittel sind eben, 
wie leicht einzusehen, zwei sehr verschiedene Dinges. 

Darum hat auch der homëopathische Arzt einen viel schwe-
reren Stand, denn wenn er seine Kranken nur behandelt, d. h. 
wenn er die richtigen Heilmittel zu finden nicht im Stande 
ist, so werden dieselben sehr bald der Homëopathie eetsagen 
und zur Allopathie zurtickkehren, denn die Kranken wollen 
eine Wirkung sehen, und wenn auch schlimmer werden un-

' ter allopathischer Behandlung (oder Miszhandlung), so halten 
sie doch viel l.nger aus als unter homëopathischer, wo sie 
gewëhnlich keine Wirkung spiiren, wenn das Mittel nicht rich-
tig gerwahlt ist. 

Het volgende zal doen zien, dat het heel wat voeten in de 
aarde heeft om 't juiste specifieke middel te kiezen. 

Van een goed geregeld onderzoek is geen sprake bij deze 
geneeswijze. Men heeft slechts te letten op verschijnselen en 
begint b. v. met de vraag : 

Waar is de pijn.? 
Hier staan we al direct voor een groote moeilijkheid. Hoe-

vele malen ondervinden we, dat de patiënt dat zelfs niet weet of 
zich totaal vergist. 

Trouwens, dat hindert niet. De patiënt moet maar verder 
antwoorden : 

Zit de pijn in een geheele tandenrij, of is de pijn in de eene 
gezichtshelft? 

Is er ook zwelling te voelen of te zien? 
Is de pijn stekend, trekkend, draaiend, stootend? 
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Welken tijd van den dag is de pijn 't hevigst? 
Komt soms de pijn ook om den anderen of den zevenden 

dag terug? 
Welke nevenpijnen doen zich gevoelen in de kaken, wan-

gen, oogen of ooren ? 
Is men koud of warm ; wordt 'bloedaandrang naar het hoofd 

gevoeld, of is de huidskleur bleek ; heeft men daarbij een dro-
gen mond of speeksebdoed ? 

Verder dient gevraagd of men lijdt aan verstopping of diar-
rhee; welke middelen de pijn verergeren of verzachten. Dit 
laatste is vooral goed te observeeren. 

Doet soms de aanraking van een broodkruimel de pijn ver-
ergeren? 

Ook schijnt 't van groot belang te zijn of de pijn veroor-
zaakt is bij ergernis of toom; bij het gebruik van koffie,.thee of 
chocolade, bij 't rookei, van tabak in de kamer of in den tuin. 

Er dient op gelet of men in 't bed zittend of liggend, op de eene 
of andere zijde, vermeerdering van pijn of beterschap voelt ; of 
de patiënt zich wanhopig gevoelt, de handen wringt of alleen 
maar leelijke gezichten trekt en nog veel, ik zou haast zeggen, 

dwaasheden meer. 
Is het u gelukt op dien chaos van vragen een voldoend ant-

woord te hebben gekregen, dan het meest geschikte middel 
'gekozen en dat een paar dagen .met geduld toegepast. Helpt 't 
niet, dan een ander genomen, en dan weer een ander, tot 	 

Zooveel geduld bij tandpijn ! 
Men heeft dan al heel wat uitgestaan als men de 32 medi-

camenten, die zijn aangewezen, heeft doorgehomoeopathiseerd. 

Van deze 32 worden 8 eerst aangegeven, die 't meest worden 
gebruikt; waaronder b. v. Pulsatille. 

Hierbij is 't volgende opgemerkt : 
PUI.SAT. Paszt besonders fër milde schiichteme Perso-

nen mit weinerlicher Gerniithsstimmung, fiir Frauen mit schwa- 
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chen, schmerzhaften, meist zu sp.t kommenden Regeln. 
Sch in e r z zuckend, reiszend, stechend, klopfend u. s. w. 
Beim Zahnweh: Ohrenreiszen oder einseitiges Kopfweh. 
Hitze im Kopfe bei Frostigkeit (ohne Durst), oder Frostigkeit 
bei blassem Gesichte. 

Ver schlimmerung: Im warmen Zimmer, in der Rwhe, 
in der Bettid.rme, von Stochern in den ahnen. 

B e s s e iu n g: Durch kiihle Luft im Freien, durch Ein-
ziehen kalter Luft an den Zahn, durch Herumgehen, ebenso 
durch starken Druck auf die leidende Backe. 

Dan volgen 4 minder gebruikelijke, waaronder b. v. Caus-
ticum. 

CAUST. Reiszende, ziehende und stechende Schmerzen, 
ZWO Rasendwerden, in den Zhnen, dem Zahnfleisch und den 
Kiefem, mit krampfhafter Verschlieszung des Kiefergelenks, 
eiterndem Zahnfleisch und Zahnfisteln. 

Ver sc hlimmerun g: Beim Eindringen kalter Luft, 
durch Kaltes und im Freien. 

Besserun g: Nachts in Bettwrme. 
Dan volgen nog andere middelen die bij tandlijden worden 

gebruikt, waaronder b. v. Sepia. 
SEPIA. Klopfende und stechende Schmerzen, die bis in 

die Ohren, Anne und Finger ziehen, mit Kriebeln in densel-
ben, besonders bei Schwangeren, mit Backen- und Unterkiefer-
driisengeschwulst. 

Verschlimmerun g: Durch kaken Luftzug, durch Be-
riihrung der Uhne, vom Reden. 

Bij de opsomming van "al die verschijnselen, wonderbaar 
door elkaar gehaspeld, kan men niet anders denken, dan dat 
ze door een ouderwetsche baker zijn samerigezocht. 

Nu het slot van den „Pnifstein." 
Was nun die Behandlung eingewurzelter langwieriger Zahn-

schmerzen oder das Zahnweh der Schwangeren anbelangt, so 
wiirden wir rathen, in allen Fa11en, wo kein Mittel genau paszt, 
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oder wo die passend scheinenden nicht dauernd helfen wollen, 
immer zuerst S ulphur zu geben (aber mindestens in der 3o° 
Verdtinnung). Am besten kist man einige Kiigelchen in I% 
Glas Wasser auf und laszt 3-4 Tage lang friih und Abends 
cinen Leiffel nehmen.. 

(N.B. Uns hat die Hochpotenz von Sulph. auf obige Weise 
gegeben in so vielen derartigen allen von Zahnweh geholfen, 
dasz wir glauben, dieses Verfahren empfehlen zu daden.) 

Nach Anwendung des S ulp hu r sollte man mindestens 
8-14 Tage zuwarten, dann kann man im Nothfalle eines der 
passend scheinenden veigetabilischen- Mittel nochmals versu- • 
chen; sehr oft helfen dann dieselben Mittel, welche frUher, 
obschon sie den' Symptomen nach paszten, doch nicht recht 
oder wenigstens nicht.  dauernd helfen wolken. Spatea- kann 
man darm, wenn die Schmerzen noch nicht volstandig besei-
tigt sind, ein der anderen lang wirkenden Mittel geben auf 
dieselbe Weise, und zesar wiirden wir, wenn keine sichere Wahl 
sich nach den Symptomen treffen laszt, C a 1 c. empfehlen, be-
sonders bei blonden, feiten Personen, bei Frauen mit zu 
starken und zu frah kommenden Regeln, sowie in allen Fallen, 
wo feuchte Katte immer alle Beschwerden verschlim.mert. 

C a la s t. Dagegen, bei schwarzhaarigen Personen mit gel-
ber Gesichtsfarbe besonders an den Schlafen oder mit Warzen 
im Gesicht, besonders auf der Nase oder in den Augenbrauen. 

In allen allen von Zahnschmerzen, besonders aber bei chro-
nischem Zahnweh und bei Gesichts- oder Zahnschmerzen 
Schwangerer, wende sich der Patient, wenn die passend schei-
nenden Mittel nicht bald heffen, lieber sobald als mëglich an 
einen arfahrenen homëopathischen Arzt; denn oft hangen die 
Schmerzen mit andea-weitigen Uebeln zusammen, z. B. Nieren-
oder Leberleiden, welche nur der Arzt erkennen und heilen 
kann. Immerhin wird es nëthig sein, dasz jeder detra,rtige Pa-
tient genau Acht gebe, ob nicht in der Quantitat oder Quali-
tat und Farbe des Harns (oder des Stuhls> etwas Abnormes 
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wahrnehmbar sei oder ob sich irgend welche sand- oder gries-
artige oder wolkichte Sedimente im Harne bilden, in welchem.  

Falle der Arzt den Harn untersuchen sante. 
Schlieszlich empfehlen wir allen Denjenigen, welche sich 

liber die Wahrheit der Lehre Hahnernann's und liber die Wirk-
samkeit der hombopathischen Verdfinnungen Gewiszheit ver-
schaffen mochten, hier bei die Vorschrift Hahnemann's zu be-
folgen, welcher sagte: „Macht's nach, aber macht's genau und 
verstandig" und wir zweifeln nicht daran, dasz alle diejenigen, 
welche cliesem Rathe folgen, von der Wahrheit der Lehre 
Hahnemann's sich werden bberzeugen kbnnen. 

Alle verdere toelichting is• hierbij wel overbodig. 
De in de homoeopathische boeken aangegeven tandmidde-

len, waarbij melkzuur en salicylzuur een hoofdrol spelen, zijn 
geen verdere bespreking waard. 

Juist om de tanden goed te houden, worden melkzuur en 

salicyl aanbevolen ! 
Wie bluscht nu vuur met benzol! 

Nog andere raadselen geeft de Homoeopathie op te lossen. 
't Is mij tenminste volstrekt niet duidelijk hoe men in de 

veeartsenijkunde b. v. kan komen achter de subjectieve ver-
schijnselen in het welbevinden bij paarden, koeien of varkens. 

Evenmin begrijp ik de mij meermalen ter hand gestelde 
voorschriften van Engelsche Homoeopathen, die met suiker-
granules, pardon, 3o maal centesimaal verdunde (Phosph. Calc) 
granules, de emaildefecten in rachitische tanden wilden ver-

beteren. 
Een middel, dat ik uit de Hom. Pharmacop. heb leeren 

waardeeren als uitstekend werkend bij licht bloedend tand-
vleesch is het Hamamelis tinctuur. 

In hoever het afslijten van vullingen, hoofdzakelijk amal-
gaamvullingen in onzen mond schadelijk zou kunnen inwerken. 
op onze gezondheid, zooals door de Homoeopathen, wordt be-
weerd, hebben ze tot heden niet bewezen. 
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Het is mij aangenaam te kunnen mededeelen, dat een onzer 
collega's, die van een patiënte een ondeugende opmerking kreeg 
over een amalgaamvulling, die haar gezondheid zou benadee-
len, van vele erkend bekwame geneeskundigen de verzekering 
ontving, dat zij niet 't minste nadeel van het langzaam afslijten 
der vulling voor 't organisme verwachten. 

Hun, die een vergiftiging vreezen door het afslijten van me-
taalvullingen, zou ik den raad geven, ook nooit te eten met 
lepels en varken van metaal. Die afgesleten hoeveelheid mocht 

ook eens schaden! 
Zoo ver ik heb nagegaan is op tandheelkundig gebied niet 

veel van de Homoeopathie te verwachten. 
In de voordrachten van Prof. Stokvis vond ik een aanhaling, 

die ik zoo vrij ben hier even weer te geven.- 	- 

Daar staat : Dr. Hempel, Professor aan de Hom,. School- te 
Pensylvanië, ontziet zich niet te verklaren, dat de materieele 
basis der homoeopathische geneeswijze, in plaats van uit een 
rij van onbetwistbare feiten te bestaan, voor een groot deel 
zich als een ragfijn weefsel van vergissingen, illusien, wanbe-
grippen en kinderachtige waarnemingen voordoet. 

Dr. Sperling uit Berlijn; geen eigenlijke Homoeopaath, heeft 
zich verdienstelijk willen maken, door een brug te slaan, waar-
op de legers der voor- en tegenstanders der Homoeopathie el-
kaar vriendschappelijk zouden kunnen ontmoeten; en verder 
wil hij een onpartijdig oordeel over deze geneesmethode vellen. 

Overgroot is zijn lof over de onschadelijkheid der Hom. ge 
neesmiddelen; evenwel, zegt hij, is de Horn. geneesmiddelleer, 
zooals ze nog daar ligt, niet te gebruiken, tenminste niet in 
dien zin, dat zij tot onderwerp van openbaar onderwijs gemaakt 
zou kunnen worden. Zij is niet rijp om onderwezen te worden; 

ze is slechts rijp voor onderzoek. 
Ook keurt Dr. Sperling het in de Hom. School ten sterkste 

af, wanneer ze zegt, dat een korte handleiding voor de Hom. 
behandeling in de hand van een verstandig mensch, de kostbare 
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en moeitevolle opleiding tot arts overbodig maakt en alzoo den 
weg baant voor kwakzalverij. 

De resultaten door dien doctor uit zijn eigen praktijk aan-
gehaald, kan ik ook niet zoo schitterend noemen. 

Hij schrijft : Niet ieder geval levert ons het bewijs voor de 
werkzaamheid van het aangewende middel, misschien onder de 
tien gevallen slechts één! 

Geen groote kans, niet waar? 
Nemen we dan ten slotte nog even de moeite om na te gaan 

alleen op tandheelkundig gebied, waar Dr. Sperling dan wèl 
meent, dat 't aangewende middel doel trof, dan halen velen 
uwer zeker met mij de schouders op. 

Onder het hoofdstuk „Eenige waarnemingen bij zieken" le-
zen wij het volgende : 

r en 2. Twee gevallen van hevige nachtelijke tandpijn, die 
van licht carieuze tanden scheen uit te gaan. Koude en warme 
omslagen, Antifebrine, Antipyrine en andere middelen, die 
gedurende 4 en 5 dagen aangewend waren, hadden geen re-
sultaat.. Absolute slapeloosheid tengevolge van de pijnen, die 
overdag steeds wat minder werden en des avonds op hevige 
wijze toenamen. Beide gevallen, die tegelijkertijd voorkwamen 
schenen mij, wat plaatselijken toestand en symptomen betreft, 
gelijk te zijn, en ook dezelfde aanleidende oorzaak — koude 
vatten door tocht in het vertrek — te hebben. 

Het eene betrof een jong meisje met scrophuleuze habitus, 
het andere een jongen man, die later aan tuberculeuze kniege-
wrichtsontsteking resp. aan de gevolgen van een operatie daar-
aan, gestorven is. 

Ik gaf arsenicum 3oe verdunning. 
In beide gevallen verliep de nacht na het innemen van 5 

resp. zo druppels zonder pijn, en de pijnen waren reeds den 
volgenden dag bijna totaal verdwenen. 

Hm, hm, hoor ik al iemand roepen, hier schieszt ein Sperling 
mit Speek nach Sperlingen. 


