
Beoordeeling van het werk der collega's. 
DOOR DR. F. D. DAVIS. 

• In ieder beroep zijn er menschen die meenen, dat de eenige 
weg om zich een reputatie te verschaffen is, die van ande-
ren te benadeelen. Bij de zucht om zich een naam re 
verwerven, laten zij zich in minder gunstige termen over 
hunne collega's uit. Fijngevoeligen echter wantrouwen hen, 
die van hun collega's kwaad spreken ; daarom werpen-  dik,  
WijIs ongunstige beoordeelingen een slecht licht op hen, die ze 
iiifspreken. Wanneer wij onze patienten ontslagen hebben, dan 
'zijn wij niet altijd zeker, dat zij voor toekomstige behandeling 
weer hij ons zullen komen. In den loop des tijds kunnen zij in 
'andere handen geraken. Eenigen vertrekken naar ver afgelegen 
plaatsen, en vinden het lastig of onmogelijk om terug te 'ko-
men. Anderen zijn door hunne voorliefde óm steeds te verande- 
ren naar collega's overgeloopen. Eenigen veranderen uit zuinig-
heid; anderen misschien door gebrek aan vertrouwen of ge- 
:waande veronachtzaming. Eenigen blijven weg wegens onbe- 
'taalde rekeningen voor vroegere behandeling, en zulke per:  sonen 
'zijn gewoonlijk spoedig gereed om hen, die zij bedrogen heb- 

. ben ooknog uit te schelden. Menige uitstekende en zorgvuldige 
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tandarts is al beschuldigd van afkeurenswaardige operaties, 
die hij nooit verricht heeft. Menigen zijn reeds beschuldigd 
vullingen gelgd te hebben (met de verzekering dat ze gauw weer 
uitgveallen zijn) in tandholten die nooit door een tandheelkun-
dig instrument aangeraakt zijn geworden. Het vergaan, de vernie-
ling van héele tandenrijen, een gevolg van grof verzuim en nala-
tigheid, worden dikwijls den eenen of anderen tandarts aks 
schuld aangerekend, die misschien alleen maar een• enkele 
vulling gelegd, of hoopen tandsteen van de tanden verwijderd 
en de verkleurde oppervlakte van 't glazuur gepolijst heeft. 
„Uw tandarts heeft uwe tanden schandelijk verwaarloosd en 
ze maar laten vergaan", zeide onlangs een tandarts tegen een 
dame die door den nood gecreven bij hem terecht kwam om 
de pijn van een zieken bicuspidaat te doen bedaren. Hij 
slaagde er niet in, en als hij de geschiedenis van het geval 
gekend had, dan zou hij waarschijnlijk geen zoo onware be-
wering gewaagd hebben. Gelukkig verweet hem de dame zijn 
onjuiste insinuatie. Het is noch verstandig noch juist, om al 
hetgeen ons door ontevreden en knorrige bezoekers verteld 
wordt voor goede munt aan te nemen, en waarlijk behoeven wij 
geen brandstof in het vuur te werpen door „met hun klachten te 
sympathiseeren en aan de kwaadsprekerij mee te doen." Er 
bestaan verscheidene manieren om onzen collega's-  onrecht aan 
te doen en ze te beleedigen, zonder ze als onbekwaam of als 
kwakzalvers uit te schelden. Een geveinsde blik van verbazing 
bij het onderzoek van hun werk, een veelbeteekenend• ophalen 
van de schouders af een afkeurend schudden van het hoofd, 
zullen de uitwerking hebben het vertrouwen in de operaties 
van den vroegeren tandarts te vernietigen en soms nog meer 
schade doen dan open beschuldigingen. Te vragen of de doc- 
tor niet erg veel haast had toen hij hun tanden vulde, of de 
doctor zelf de operatie verricht heeft, of het werk niet door 
een student gedaan was; of, of den doctor zijn gezicht niet in 
den steek laat, enz., dit zijn insinuaties die argwaan wekken 
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en de meening doen ontstaan dat de operaties slordig ver-, 
richt zijn. Ook maakt het de zaak niet beter als men, op een 
half verontschuldigende wijze er bij voegt, dat de doctor vroe-
ger als een heel kundige tandarts beschouwd werd, maar dat 
hij helaas oud wordt. Dit alles is overbodig en ongewenscht, 
daar het hen die met dergelijke aanmerkingen bedoeld zijn, 
beleedigt en hun patienten met wantrouwen vervult. In één 
woord, van dergelijke onbetamelijke kritiek kan heelemaal 
niets goeds komen, 

De oorzaken die tandheelkundige operaties kunnen doen 
mislukken, zijn talrijk, en als men ze in aanmerking neemt, 
dan moet- men zich verwonderen dat er niet nog veel meer 
mislukken. Zeer vele menschen stellen hun bezoeken bij den 
tandarts uit tot ze door hevige pijnen hiertoe gedreven wor-
den om verzachting van pijn te zoeken, en dan blijkt het, dat 
hun tanden in een treurigen toestand verkeeren. Eenige tan-
den toonera groote approximale caviteiten, of kronen die zoo 
ontkalkt en afgebroken zijn, dat men nauwelijks betrouwbare 
wanden voor de bevestiging van vullingen kan vinden. Bloot 
liggende pulpae, ontstoken pulpae, doode pulpae en alveolaar-
abscessen blijken aanwezig te zijn, en toch wordt dan ver-
wacht dat zulke vervallen en zieke organen weer zoo hersteld 
kunnen worden, dat ze beter zijn dan voor dat ze zoo schan-
delijk verwaarloosd of misbruikt werden. Menschen die op-
zettelijk zoo zorgeloos en nalatig zijn, kunnen niet op veel mede-
lijden aanspraaak maken als zij eindelijk pijn krijgen. Eenige 
patiënten schijnen een beetje voldoening te voelen, als zij maar 
de verantwoordelijkheid voor hun lijden op anderen kunnen 
schuiven, en hun tandarts is in sommige gevallen een gemakke-
lijke zondenbok om er de schuld van te dragen, 

Als er ontevreden- partijen bij ons komen met hun klach-
ten, dan is het blijkbaar onze plicht, zooveel mogelijk het 
goede standpunt onzer confrères te verdedigen, en tegelijkertijd 
onze bezoekers er aan te herinneren, dat, van hun kant per- 
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soonlijk oplettendheid en waakzaamheid volstrekt oodzakelijk 

is om de gevolgen van het verzuim te ontgaan. Laat ons 
rechtvaardig zijn tegenover anderen, gelijk wij zelf wenschen 
rechtvaardig behandeld te warden, en mogen wij nooit ver-
geten dat een iedere nette tandarts collegiale hoffelijkheid ver-
dient, dan zullen wij beloond worden door het bewustzijn goed 
te handelen, en door bereidwilligheid en achting van onze 
collegiale broederen. 	 C. W. 
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