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Aanwezig i6 leden. 
Tegen acht ure opent de Voorzitter op de gebruike-

lijke wijze de vergadering en verzoekt den Secretaris 
de notulen der laatste vergadering voor te lezen, welke 
behoudens enkele kleine opmerkingen worden goedge-
keurd. Hierna vindt de voorlezing der ingekomen 
stukken plaats, zijnde eene mededeeling van den heer 
J. E. Grevers, dat hij door ziekte verhinderd is ter 
vergadering te komen, een bedanken der H.H. Bruske 
en Slier, voor de uitnoodiging, hen door het Bestuur 
gedaan, eene voordracht te houden. De heer Lindeboom, 
ook uitgenoodigd zijnde, was zoo welwillend, ook 
hierop wederom geen antwoord te geven. Mejuffrouw 
Van Geldereu daarentegen wel. 

Alsnu leest de heer W. J. ter Kuile Lemker het 
jaarverslag der Redactie-Commissie van het Tijdschrift 
voor Tan dheelkunde voor. Wederom blijkt de gunstige 
toestand van het tijdschrift, en het verslag maakt 
met waardeering gewag van de medewerking der H.H. 
L. Frank, Hamer, Dr. v. d. Hoeven en Witthaus. 

De Voorzitter dankt den heer Ter Kuile voor het 
uitgebrachte erslag. Hierna is aan de orde, het voor- 
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stel van de Commissie (benoemd volgens art. 3), tot 
bestrijding der onbevoegde uitoefening der tandheel-
kunde. 

De heer De Jonge Cohen geeft een kort overzicht 
van hetgeen in de laatste zes jaren reeds gedaan is 
tot bestrijding dier onbevoegde uitoefening, en eindigt, 
met een beroep te doen op de collega's, om de com-
missie in kennis te stellen met de hen ter oore gekomen 
feiten daaromtrent. Tevens stelt hij voor de Commissie 
een crediet van f too.— te verleenen, teneinde zich 
van rechtskundigen bijstand te kunnen verzekeren. Na 
een zeer levendige discussie, werd dit voorstel in 
stemming gebracht en met algemeene stemmen aan-
genomen. 

De bestuursverkiezing loopt zonder herstemmingen 
af, de oude bestuursleden worden herkozen. Allen 
nemen de benoeming aan. 

Aan de orde is thans de voordracht van Mej. H. v. 
Gelderen. die met hare beschouwing over de „kinder-
praktijk" een luid applaus verwerft. 

De heer Slier vraagt, hoe Mej. van Gelderen handelt 
bij heel pijnlijke gevallen, b.v. bij Periodontitis. In der- 
gelijke gevallen, is 't raadzaam de caviteit zeer voor- 
zichtig schoon te maken en dikwijls volgt dan ver-
mindering van pijn. Bij pulpitis doet men eveneens 
zoo en tamponeert met een watje gedrenkt in nagelolie. 
Arsenicum gebruikt Mej van Gelderen zeer weinig; is 
de pulpa afgestorven, dan slijpt zij den kroon af tot 
aan de gingiva en laat de radices zitten, deze kunnen 
dan later gemakkelijk weggenomen worden en vormen 
een hinderpaal voor de achterstaande kies. Deze kan 
dan n.l. niet naar voren schuiven en de plaats innemen 
van de nog niet doorgebroken kies. De heer De Tonge 
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Cohen vindt het zeer aanbevelenswaardig, de kinderen 
geregeld aan het bezoeken van den tandarts te gewennen. 
Hij is het echter niet geheel eens wat betreft het 
afslijpen der kronen. Mej. v. Gelderen repliceert hierop, 
dat zij dit alleen doet bij pulpitis of periodontitis ; 
holten, waarbij de pulpa nog niet aangedaan is, worden 
opgevuld en 't kroontje aldus geconserveerd. 

De heer Greeter, een woord van hulde brengende 
aan demonstrante, vraagt of zij geene nadeelige 
gevolgen heeft gezien, van het laten staan van radices, 
aangetast door periodontitis. Hij vreest dat de pus wel 
degelijk invloed heeft op de nog door te breken kiezen. 
Bij voorkeur ziet hij den Zen  melkmolaar behouden. 
Mej. v. G. antwoordt hierop, dat de invloed van die 
radices niet van dien aard is, dat de blijvende molaren 
geschaad worden. Bij extractie van een temporairen 
molaar, laat zij dikwijls een klein caoutchouc plaatje 
maken, en de ontstane extractie wond hiermede be-
dekken, aldus wordt het naar voren schuiven der achter-
staande molaren verhinderd. 

De heer J. J Son deelde mede, dat hij laatst een 
kinderpatientje had, dat tengevolge van eenige vullingen 
bestaande uit Oxysphosphate of copper, een Miduitslag 
kreeg. De heer Bölger raadt het gebruik van dit vul-
materiaal ten zeerste aan, het geeft goede resultaten, 
wordt door warmte zeer hard en irriteert de pulpa niet. 
Vooral bij lastige kinderen, waarbij de caviteiten niet 
voldoende droog kunnen gehouden worden, bewijst het 
goede diensten. De voorzitter bedankt Mej. v. Gelderen 
voor hare interessante causerie, welke in het Tijdschrift 
zal worden opgenomen. 

Aan de orde zijn thans de vrije mededeelingen. 
De heer Greeter laat een stelletje kunsttanden, 
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zien, waarvan de eigenaardighèid is, dat de crampons 
niet van platina zijn. Het gevolg hiervan is, dat de 
prijs van dergelijke tanden aanmerkelijk lager is. Bij 
soldeeren schijnen de crampons zich goed te houden. 
Na eene kleine discussie over de manier onze instru-
menten te desinfecteeren, waarbij de heer Greeter zijne 
ervaringen over het koken met een weinig soda mede-
deelt, sluit de voorzitter deze leerzame bijeenkomst. 

K. 


