
XLSTE VERGADERING DER NEDERLANDSCHE 
TANDMEESTERS-VEREENIGING, 

26 Mei 1900. 

Aanwezig 16 leden. 
Tegen half g ure opent de vice-voorzitter, door af-

wezigheid van den voorzitter, op de gebruikelijke wijze 
de vergadering, en doet de Secretaris voorlezing der 
notulen van de laatste vergadering, welke zonder op- of 
aanmerkingen worden goedgekeurd. Vervolgens voor-
lezing der ingekomen stukken, zijnde : „een schrijven 
van de 11H. B. J. Grevers en A. de Smitt (Amsterdam), 
waarbij zij bedanken als lid der N. T. V., een reglement 
van „John Tomes", een schrijven van Dr. Dozy, waarin 
ZEd. meldt, dat J. Koekenheim tot f Jo.— en Workum 
en Baruch ieder tot f 20.— boete, subs: io dagen hech-
tenis veroordeeld zijn, wegens 't onbevoegd voeren van 
een geneeskundigen titel. 

Voorts een schrijven van Mej. H. v. Gelderen, de HH. 
W. J. Son, P. J. Dagevos, E. Glaser en L. Lindeboom, 
waarin zij te kennen geven, voorloopig geen gevolg te 
kunnen geven, aan de uitnoodiging eene voordracht of 
demonstratie te houden, hen door het Bestuur gedaan. 

De heer ter Kuile Lemker had aan deze uitnoodiging 
gevolg gegeven en hield eene voordracht over 't exstir- 
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peeren der pulpa, welke voordracht in extenso in 't tijd-
schrift wordt opgenomen. 

Naar aanleiding dezer voordracht ontspon zich 't vol-
gende debat. 

De heer J. Son is van meening, dat de arsenik-pasta 
niet te veel ingrediënten moet bevatten. Hij gebruikt 
alleen acid. arsenic et cocain-aa. Tevens is hij bang, na 
mislukte extractie, de wortelresten te laten zitten, en deze 
na eenigen tijd te verwijderen. 

De heer Roeloffs vindt 't gebruik der Beutelrock'sche 
instrumentjes zeer gewenscht, hij vreest echter, dat bij 
doorboring van 't foramen apicale er irritatie van 't 
periodontium plaats vindt. Tevens beveelt de heer R. 
het gebruik van platina-iridium-naaldjes aan, deze kun- 
nen uitgegloeid en op deze wijze aseptisch worden. Ook 
is de heer R. 't met den heer ter Kuile eens, dat er met 
de mingegoeden wel wat hardvochtig wordt omgespron-
gen. De leus is hier maar al te vaak : „Kunt ge 't niet 
betalen, dan de kies maar verwijderd." 

De heer Greeter vindt dat de heer ter Kuile wel wat 
te zacht met zijne patienten omgaat. Is de pulpa na 24- 
urige arsenik-aanwending nog wat gevoelig, waarom 
haar dan niet weg te nemen? De heer G. is tegen het 
herhaaldelijk openen der wortelkanalen, daar er dan al- 
licht infectie plaats vindt. De platina-naaldjes zijn uit-
stekend, zij moesten echter niet zoo grof e en week zijn. 
Bij den minsten tegenstand buigen zij om. 

Aan deze discussie knoopte zich vast eene bespre-
king over 't al of niet wegnemen van wortels en wortel-

resten. Met een hartelijk woord van dank tot den heer 
ter Kuile, sluit nu de Vice-Voorzitter het debat. 

Alsnu is het de beurt van den heer J. E. Grevers, die 
met zijne voordracht over Odontharmose, duidelijk ge-. 
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maakt door zeer schoone lantaarnbeelden, den avond 
besluit. Ook deze voordracht zal worden opgenomen in 
het tijdschrift. De heer Greeter, hulde brengende aan 
den geachten spreker, wenscht het woord articulatie, 
hier odontharmose genaamd, in een enkel geval te be-
houden, nl. bij tandenlooze kaken. Tevens stelt hij voor, 
propaganda te maken voor deze nomenclatuur en deze 
officieel in te voeren. De vice-voorzitter dankt den heer 
Grevers namens de vergadering .voor zijne voordracht 
en voelt veel voor het voorstel van den heer Greeter. 

Tevens is hij van meening, dat het eene zeer 
gelukkige en vruchtdragende combinatie zou zijn, indien 
de praktijk, in zake het reguleeren, er aan kon worden 
toegevoegd. Op een volgende vergadering wil hij deze 
zaak nog eens uitvoerig bespreken. 

De heer J. Son, verrijkt het museum met eenige inte-
ressante afdrukken, welke door den conservator, in dank 
ontvangen worden. Niets meer aan de orde zijnde, sluit 
de Vice-Voorzitter deze leerzame vergadering. 

K. 


