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NEGEN -EN-VIJFTIGSTE VERGADERING 

van het Nederlandsch Tandheelkundig Ge-

nootschap, gehouden op Zondag 14 October 

1900 in het Tandheelkundig Instituut te 

Utrecht. 

De Voorzitter Dr. T h. D en t z opent ten 111/, ure de ver-

gadering. 
Aanwezig zijn de H.H.: Dr. Dentz, John E. Grevers, 

G. W. Dentz, de Jonge Cohen, Dr. van der Hoeven, 
Witthaus, Dr. Becht, Herckenrath, Mensink, 
M. de Boer, van Rijswijk de Jong, J. H. Sanders, 
Fuijt, Stewart, L. Frank, C. van den Hoek, 
J. Leendertz, Bor, Reinders, Sandberg en Coe-

b e r g h. (21 leden). 
De notulen worden gelezen en goedgekeurd. 
De Voorzitter geeft het eerst het woord aan den Heer F u ij t. 

Deze demonstreert een patient, bij wien tijdens Bene extractie 
van M. 3, s. d. de Tuberositas maxillae gefractureerd werd, 
en wel over eene groote uitgestrektheid. De lijn van de frac-
tuur strekte zich uit over den geheelen Processus palatinus 
van het Os palatinum en den Processus pterygoïdeus van het 
Os pterygoïdeum. Het groote stuk been, dat geheel bewegelijk-

was, was zonder eenige ontsteking weer volkomen vastgegroeid, 
terwijl M. 3, s. d. in situ werd gelaten. 

Hierna komt de Bestuursverkiezing. Het is voor Dr. Dentz 
de tijd om af te treden, zoodat een nieuwe Voorzitter moet 
gekozen worden. De Heer Hamer blijkt de uitverkorene te 
zijn. Hij neemt na eenige discussie de benoeming aan. 
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Als Vice-Voorzitter wordt de Heer J. E. G r e v e r s herkozen, 
als Secretaris de Heer C o e b e r g h en als Penningmeester de 
Heer G. W. D e n t z, die allen de benoeming aanvaarden. 

In plaats van den aftredenden bibliothecaris wordt gekozen de 
Heer M. de Boer. 

De Voorzitter geeft nu het woord aan Dr. van der Hoeven 
voor zijn verslag als afgevaardigde van het Noderlandsch Tand-
heelkundig Genootschap en als Secretaris van het Nationaal 
Comité voor het Congres dentaire te Parijs. 

Mine Heeren, 

Als secretaris van het Nationaal comité voor het Se Intern. 
tandh. congres te Parijs heb ik de eer U verslag uit te brengen 
van de werkzaamheden van genoemd comité. Door Uwe ver-
gadering werd besloten om in gemeenschap met de N. T. V. een 
nationaal comité te vormen voor het lntern.-tandh. congres te 
Parijs; en werden als leden daarvoor benoemd van wege de N. 
T. V. de Heer T. C. A. B ö I g e r, van wege.  het N. T. G. de 
Heer C. van der H o e v e n en van wege beide Vereenigingen 
de Heer J. E Grevers. 

In een bijeenkomst, ten huize van den Heer G r e v e r s, constitu-
eerden wij ons. als volgt : de Heer J. E. G r e v e r s, voorzitter, de 
Heer C. van der Hoeve  n, secretaris. de Heer T. C. A. 
B ö 1 g e r, penningmeester. Als secretaris gaf ik hiervan kennis 
aan den Heer" E. S a u v e z, algemeen secretaris van het comité . 
te Parijs en verzocht hem zijne mededeelingen en stukken be-
treffende het congres aan mij te doen toekomen. Datgene, wat, 
voor ons land van belang was, heb ik aan onze collega's mede-
gedeeld door middel van circulaires en door middel van het 
Tijdschrift voor Tandheelkunde, dat zoo welwillend was zich voor 
dat doel beschikbaar te stellen. 

Aan het comité te Parijs werd medegedeeld, dat door de N. 
T. V. als afgevaardigden benoemd werden de Heer J. E. G r e v e r s 
en plaatsvervangend de HH. N. J. J. G r e e t e r en C. W i t t h a u s, 
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en door het N. T. G. de Heer T h. D e n t z en plaatsvervangend 
de Heer C. van der Hoeven. 

Ik deed het comité te Parijs een lijst toekomen van-  de leden,' 
die bij het Nationaal ccmité hier te lande waren ingeschreven 
en wier namen de volgende zijn : J. J. S o n, Haarlem, Schol  ten, 
Rotterdam, van G e l d e r e, Zaandam, G r e e t e r, Amsterdam, 
J. E. Grevers, C. van der Hoeven, Hamer, Ham-
burg, B. J. Otte, Witthaus, Th. Dentz, Bruske, van 
Hasselt, Slier, Friedrich, Riedweg, Bor. 

Eindelijk nog had ik als secretaris opgave te doen aan het 
comité te Parijs van de voordrachten, die door onze landgenoo- 
ten op het congres zouden worden gehouden. Tot mijn leed-
wezen kwam slechts één voordracht in en wel van den Heer 
A. A. H. Hamer: Sur la résistance que les dents offrent aux 
forces appliquées dans le traitement des irrégularités." 

Het is het comité te Parijs niet mogen gelukken voor onze 
landgenooten reductie op de treinen te bedingen. Noch Hol-
land, noch België stonden reductie toe ; Frankrijk wel ; maar het 
verschil in prijs was te gering om zich de moeite te getroosten 
een billet te nemen tot de Fransche grens en daar, door het 
nemen van een tweede billet, van de reductie gebruik te maken. 

Ten slotte mijne Heeren, leg ik U, uit naam van den Penning-

meester van het Nationaal Comité, de rekening en verantwoor- 
ding over van de inkomsten en uitgaven door hem . voor het 
Congres gedaan. 	. 

Na inzage en accóordbevinding verzoek ik U, ook namens den 
Voorzitter en Penningmeester onzen dank te aanvaarden voor 
het in • ons gestelde vertrouwen en ons te willen dechargeer-en 
als leden van het nationaal Comité voor bet 3de Intern. Tandheelk. 
Congres. 

En nu, mijne Heeren, rest mij nog de taak U een kort ver-
slag' uit te brengen over het Congres zelf,' waarvoor ik de 'èer 
had 'als plaatsvervangend vertegenwoordiger door U te7 worden 
benoemd. Tot ons leedwezen was de Heer T h. Den tz, .dien 
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gij als uw vertegenwoordiger hadt aangewezen, door huiselijke 
omstandigheden verhinderd die taak op zich te nemen. Des te 
meer is dat te betreuren omdat hij zeer zeker zich van die 
taak op betere en ijveriger wijze zou hebben gekweten dan zijn 
plaatsvervanger. 

Het 3de  Intern. Tandh. Congres werd den 8sien  Aug. geopend 
in de groote Salle des Congres op het tentoonstellingsterrein. 
De president van de commissie van voorbereiding van het con-
gres, de heer Go d o n, hield een lange, moeilijk verstaanbare 
redevoering ; daarna las de algemeene Secretaris een zeer uit-
gebreid verslag voor van de voorbereidende werkzaamheden en 
eindelijk kwam de Penningmeester nog trachten onze aandacht 
te boeien door een verslag van zijn financieel beheer. Prof. 
Br o u a r d e I, deken van de medische faculteit te Parijs, die het 
Congres Zou openen, was verhinderd en in diens plaats werd nu 
het Congres geopend en de openings vergadering geleid door 
den Heer Gariel. 

De commissie van voorbereiding werd tot bestuur van het 
congres benoemd, waarna de verschillende sectiebesturen werden 
benoemd. Ook aan onzen landgenoot, den Heer G r e v e rs, viel 

de eer te beurt, als President honoraire te worden benoemd. 
Als Voorzitter van het Nationaal Comité voor Nederland sprak 
hij namens zijn landgenooten eenige woorden van sympathie 
tot het congres. 

Wat de werkzaamheden van het congres betreft verwijs ik U 
naar de Comptes-rendus, die over eenigen tijd zullen verschijnen 
en aan de leden van het Congres gratis worden toegezonden, 
terwijl ze voor niet-leden in den handel worden gebracht. Alleen 
wil ik U wijzen op de voordracht van den Heer Ha me r, die 
de eer van ons land waardig heeft opgehouden met zijn voor-
dracht, die ik hierboven noemde. Deze voordracht sloot zich aan 
aan een voordracht van den Heer Case, die hetzelfde onder-
werp van practisch standpunt behandelde en door middel van 
fraaie modellen een idee gaf van de wijze van opereeren bij tand- en 
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kaakregulatie. De Heer Case wekte zijne toehoorders op om 
de voorlezing van den Heer Hamer te gaan hooren, die dan 
ook wel succes met zijn voordracht had, en waarvoor wij hem 
als landgenooten behooren dankbaar te zijn. 

Het is onnoodig om U een droge opsomming te geven van 
het ontzaggelijk aantal voordrachten en demonstratiën, die ge-
durende het congres gehouden zijn en geheel onmogelijk zou 
het mij zijn U een beredeneerd verslag daarvan te geven; ten 
eerste omdat één persoon slechts een zeer klein deel er van 
kan bijwonen daar alle secties tegelijk werkzaam zijn; maar ten 
tweede omdat Uw vertegenwoordiger weldra de nutteloosheid 
inzag van het rondloopen langs de demonstratiestoelen, waar 
een dichte menigte het zien onmogelijk maakte. 

Met een enkel woord wensch ik de vraag te beantwoorden in 
hoeverre dit Internationaal Congres, met zijne meer dan duizend 
leden, als geslaagd mag worden beschouwd. 

En dan is de indruk, dien ik er van kreeg de volgende: 
Het is in zooverre als gelukt te beschouwen, dat een groot 

deel van de intellectueele tandheelkundigen der geheele wereld 
zijn bijeengekomen, gelegenheid gehad hebben met elkaar kennis 
te maken en met elkaar van gedachten te wisselen; dat het 
een zeer groot aantal tandheelkundigen aangespoord heeft om 
door middel van demonstraties of door middel van voor-
drachten het beste te laten zien en te doen hooren dat zij ver-
mogen te geven en wat later in de Comptes-rendus als blijvend 
werk aan alle collega's wordt geopenbaard; wellicht nog mag 
als geslaagd worden aangemerkt enkele algemeene wenschen en 
besluiten door het congres genomen, ofschoon de ondervinding ge-
leerd heeft, dat men ten opzichte daarvan sceptisch moet zijn; 
maar als niet geslaagd beschouw ik het congres in dien zin, dat 
de gewone, alledaagsche tandarts, kosten en opofferingen van 
allerlei aard, niet beloond ziet door een daaraan evenredig profijt. 
Voor het doel om iets te leeren, dat men in zijn praktijk ten 
nutte kan maken, zijn alleen kleinere bijeenkomsten geschikt. 
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Aangezien ik verhinderd was bij de•  sluiting van het congres 
tegenwoordig te zijn, richtte ik het volgend schrijven aan den 
President van het Congres om namens Uwe Vereeniging te be-
danken voor de ontvangst: 

A Monsieur le President du 3me Congrès Dentaire International. 
- En regrettant que je suis oblige de partir avant la cloture 
du Congres, je vous prie, Monsieur le Président, de bien vouloir 
accepter au nom du Nederlandsch Tandheelkundig Genootschap 
(Societe Odontologique Néerlandaise) nos remerciments pour le 
recueil cordial des confreres Francais et mes felicitations avec le 
succes du 3me Congres Dentaire International, qui sera une 
preuve ineffacable du dévouement des Francais en particulier, 
mais aussi de toutes les peuples -civilisées pour la marche 
triomphale de la science et de l'art dentaire.-  

Dr. C. VAN DER HOEVEN. 
Délégué du „Nederlandsch Tandh. Gen." 

Nog moet ik met een enkel woord gewag maken van de 
feestelijkheden. Er werd een receptie gehouden, een banquet 
gegeven en een tocht naar St. Germain voorbereid. Hiervan 
maakte ik -het banquet mede. Het werd gegeven op het open 
terrein van het Marëorama op het tentoonstellingsterrein en 
werd door zeer vele tandheelkundigen bijgewoond. - 

Een open terrein, Mijne Heeren, leent zich slecht tot het geven 
van een dergelijk diner, en daardoor verloor het wel eenigszins 
van zijn cachet. 

En hiermede, Mijne Heeren, is mijn verslag geëindigd en 
verzoek ik u, onder dankbetuiging voor het in Mij gestelde
`vertrouwen, mij ook als Uw afgevaardigde te dechargeeren. 

Dr. C. VAN DER HOEVEN. 

I 
De. 'rekening. en. verantwoording van het Nationaal Comité 

wordt nagezien door de Heeren Mensink en Herckenrath en in 
orde bevonden. 
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De Voorzitter brengt nu aan de orde het onderwerp van de 
agenda wat van de vorige vergadering verschoven is, om n. 1. 
een anderen dag te bepalen voor de Jaarvergadering. Hij deelt 
mede, dat het Bestuur voorstelt den Woensdag te blijven houden 
voor die vergadering. 

De Heer W i t t h a u s wenscht, dat eerst nog zal gestemd 
worden over zijn voorstel om de Jaarvergadering op Zondag te • 
houden. Bij stemming blijkt dat de Heer Wi t t ha us alléén 
daar voor, en zijn voorstel dus gevallen is. 

Ook wordt gestemd over het blijven houden op Woensdag, welk 
voorstel alle leden goedkeuren, behalve de Heer W i t t ha u s. 

Hierna wordt de Vergadering voor eenigen tijd geschorst. 
Bij de heropening leidt de Voorzitter het voorstel in over de 

uitgave der »Handelingen". 
De artikelen door het Bestuur voorgesteld om te worden in-

gelascht in 1 Reglement luiden aldus: 
»Art. 33a. De Notulen der vergaderingen zullen, onder 'den 

»titel van »Handelingen van het Nederlandsch Tandheelkundig 
»Genootschap", in druk verschijnen en in den handel worden 
»gebracht. 

»Art. • 33b. Het uitgeven der »Handelingen" berust bij den 
»Secretaris, aan wien door het Bestuur twee leden worden toe-
»gevoegd. 

»Art. 33e.. De '„Handelingen" zullen binnen den kortst moge 
»lijken tijd na elke vergadering het licht zien. 

»Ter bespoediging der uitgave of om andere redenen, kunnen 
»de »Handelingen" als bijlage in een Nederlandsch Tijdschrift 
»verschijnen." 

De Voorzitter deelt mede, dat eerre gecombineerde vergadering 
is gehouden met. de Redactie van het »Tijdschrift voor Tand-
heelkunde", omdat het plan bestaat de »Handelingen" in dat 
tijdschrift, bij wijze van proef, te laten afdrukken.. 

De Heer G r e v e r s noemt, als Vobrzitter van de Redactie 
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van het ATijdschrift voor Tandheelkunde" de voorgestelde 
combinatie als zeer gunstig voor beide partijen. Het voor-
stel van de Redactie-commissie is: De voordrachten worden 
opgenomen als hoofdartikelen en de handelingen en discussiën 
als bijlage, als aanhangsel. Van alles te zamèn worden separaat-
afdrukken gemaakt voor de leden van het Genootschap. Deze 
separaatafdrukken zouden door de Redactie worden geleverd 
voor den kostenden prijs. Alleen de noodige cliché's komen ook 
voor rekening van het Genootschap. 

Dr. van der Hoeven zou gaarne zien, dat het »Tijdschrift 
voor Tandheelkunde" zich geheel losmaakte van de Nederlandsche 
Tandmeesters-Vereeniging. Dan kon een geheel vrijstaand tijd-
schrift opgericht worden, dat van beide vereenigingen de "Han-
delingen" opnam en daarvoor zouden beide Vereenigingen een 
aandeel in de kosten moeten dragen. 

De Heer G r e v e r s zegt, dat bij het voorstel van Dr. v a n 
der Hoeven de geldelijke moeielijkheden grooter zouden 
blijken dan men vooraf denkt. Bovendien meent hij, dat dan 
een geheel nieuwe Commissie moet gekozen worden uit. leden 
der beide Vereenigingen, met gelijke rechten en werkzaamheden. 
Doch spreker weet zeker, dat de Redactie-Commissie van het 
»Tijdschrift voor Tandheelkunde", welke reeds zoovele moeilijk-
heden heeft overwonnen en daardoor tot stand heeft gebracht wat 
er, op 't oogenblik is, hare sonde rechten" niet zal laten vallen. 

Dr. van der Hoeven ziet de bezwaren van den Heer 
G r e v e r s niet zoozeer in. 't Geldt hier de bestwil van beide 
Vereenigingen. Hij zou meenen, dat het beter was, zoo de 
»Handelingen" werden afgedrukt in het »Tijdschrift voor Tand-
heelkunde", dan ook de naam van het Genootschap op het titel-
blad genoemd werd en zoude luiden: »Uitgegeven van wege 
de Nederlandsche Tandmeesters-Vereeniging en het Nederlandsch 
Tandheelkundig Genootschap." Daarvoor zou dan het Genoot-
schap een evenredigen geldelijken steun moeten geven als de 
Tàndn»eesters-Vereeniging. 
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De Heer G r e v er s wijst nog eens op de groote moeilijk- 
heden bij het doorvoeren van het voorstel van der Hoe ve n. 
Hij wijst er ook op, dat het toch zeer liberaal is, wal de Redac-

tie heeft voorgesteld aan het Genootschap, vooral financieel. 
Dr. van der H o e v en hoopt, dat nu geene eindbeslissing 

zal genomen worden en zijn voorstel wel degelijk in aanmerking 

zal worden genomen. 
De Voorzitter stelt voor de voorgedragen artikelen aan te 

nemen, nog eene gecombineerde vergadering te houden en dan 
in de volgende vergadering détails te geven en de eindbeslissing 

te nemen. 
Na verdere discussiën worden de drie voorgestelde artikelen 

aangenomen en besloten nog eene vergadering te houden met 
de Redactie van het »Tijdschrift voor Tandheelkunde." 

De door de Heeren de Boe r, B o r, Frank, F u ij t, en 

van R ij s w ij k de Jong voorgestelde wijziging van art. 12 

eerste alinea wordt nu ter tafel gebracht. 
Het artikel 12 luidt aldus: „Elk lid heeft het recht hier te 

lande practiseerende tandmeesters éénmaal, tandmeesters en 
geleerden uit het Buitenland en de Overzeesche Bezittingen te 
allen tijde te introduceeren." 

De voorgestelde verandering van den Heer de Boer c.s. 

luidt: »Hier te lande practiseerende tandmeesters kunnen ge-
durende de eerste twee jaren hunner vestiging op alle ver-
gaderingen worden geïntroduceerd; zij, die langer gevestigd zijn, 
kunnen éénmaal, tandmeesters en geleerden uit het Buitenland en 
de Overzeesche Bezittingen ten allen tijde worden geïntroduceerd." 

Daartegenover stelt het Bestuur de volgende wijziging: »In 
overleg met het Bestuur heeft elk lid het recht van introductie 
tot het wetenschappelijk gedeelte der vergaderingen." 

De Heer de Boer verdedigt het voorstel van hem en zijn 
medevoorstellers, vooral om reden hij het wenschelijk acht, dat zij 
die nog geen lid kunnen worden, toch de vergaderingen kunnen 
bijwonen. De leden kunnen de candidaat•leden, omgekeerd de, 
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laatsten de eersten leeren kennen. Zij kunnen den geest van 
het Genootschap persoonlijk opnemen. Ook kan het Genootschap 
zich alleen op deze wijze sympathie verwerven. 

De Voorzitter verdedigt het Bestuursvoorstel. 
Dr. B e c h t vraagt, waar de introducé moet blijven, als de 

huishoudelijke vergadering tot 2 of 3 uur 's middags duurt en 
dan eerst het wetenschappelijk gedeelte begint, waarbij hij mag 
tegenwoordig zijn. 

De Heer de Boer zou zóó het Bestuursvoorstel willen ver-
anderen, dat in plaats van Din overleg met het Bestuur" ge-
lezen werd: »Na kennisgeving aan het Bestuur.'' 

Na langdurige discussiën doet Dr. van der Hoe ven het 
voorstel de zaak te beeindigen. Hij verklaart zich vóór het voor-
stel van den Heer de Boer c.s. met de noodïge redactioneele 
wijziging en ook in te lasschen, dat introductie geldig is voor 
de geheele vergadering. Hij stelt het Bestuur voor dan te stemmen 
over het Bestuursvoorstel en het gewijzigde voorstel de Boer c.s. 

Het voorstel- de Boer c.s. wordt aldus gewijzigd: »Ge-
durende de eerste twee jaren hunner vestiging kunnen hier te 
lande practiseerende tandmeesters op alle vergaderingen worden 
geïntroduceerd; zij, die langer gevestigd zijn, worden slechts 
éénmaal, geleerden uit het Binnenland en tandmeesters- en ge-
leerden uit het Buitenland en de Overzeesche Bezittingen ten 
ällen tijde -als gast toegelaten." 

Na stemming blijkt, dat het gewijzigde voorstel- de Boer c.s. 
met groote meerderheid is aangenomen. 

Hierna geeft de Voorzitter het woord aan den Heer Frank  
die eerre voordracht met demonstratie houdt over: "Vereenvou-
diging en verbetering van glasvullingen volgens W. D a p p e n 
te Cre feld,' 

H. H. 

Collega D a p p e n veronderstelt het algemeen bekend zijn 
der -vervaardiging van glasvullingen en -bepaalt er zich dus 
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alleen toe de vereenvoudigingen en verbeteringen aan te geven, 

die hij met behulp van zijn assistent, tandarts A d. K a ij s e r, 

tot stand bracht. Onder glasvullingen worden ook de email- 

vullingen gerekend. 

De schutplaat. 

Om een gelijkmatige glasvloeing tot stand te brengen is een 

gelijkmatig indrogen der vochtige glasmassa noodig, evenals een 

langzaam bakken der eerste glaslaag op de goudfolie van het 
grootste gewicht is. Verdampt het water der glasbrei niet ge-

lijkmatig dan ontstaan verschuivingen en explosies, dat wil 

zeggen: het glaspoeder verliest zijn vorm en springt op, of er 

vormen zich tijdens het smelten der eerste glaslaag reeds ruw-

heden en zelfs scheurtjes, die later de geheele vulling betreffen. 

Ten behoeve van het drogingsproces nadere men dus nooit de 

open vlam, maar houde- een stukje dun ijzer of nikkelplaat 
tusschen vlam en folie, zoodat de hitte langzamerhand en ge-
lijkmatig kan inwerken. De vullingsmassa droogt dan en bakt 

in een halve minuut vast in de folie. Een opzuigen van overtollig 
water met vloeipapier of een ander hulpmiddel wordt dus geheel 

overbodig, ook bij het latere bakken. 
Tot . drager van het blikkenplaatje (rijksdaaldergr.) kan men 

zeer goed een oude mondspiegel gebruiken, indien het glas ver-
wijderd en de metalen montuur vlak geslagen en op de blikken 

schijf door klinken bevestigd is. 

Bolus (aluminium silicaat). 

De afdruk voor glas of emailvullingen neemt men algemeen met 

goudfolie No. 40 of goudplatinfolie No. 30 (beide van H.e r b s t). 

De eerstgenoemde folie is zachter en is dus geschikter om 
met minder moeite een volkomener afdruk te verkrijgen. Daar-
tegenover staat, dat de goudplatinfolie krachtiger- weerstand 
biedt aan het vuur en dus het voordeel heeft, dat kleine 
vullingen zonder inbedden gesmoltee kunnen worden, (de Jenkins-: 
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vulling niet buiten gesloten), De goudfolie No. 40 kan de hier-
voor noodige hitte niet weerstaan, omdat ze reeds in de ge- 
wone spiritusvlam smelt of liever gezegd smeltbaar is 

Buitendien hebben vullingen van grooter afmeting steeds 
grooter wordende hitte noodig, zoodat al heel spoedig een 
alkoholvlam of de vlam van een kleinen Bunsenbrander niet meer 
Voldoende is om de glasmassa tot vloeien te brengen, zelfs als 
het de zoogenaamde lichtvloeibare emailmassa betreft. Wil 
men grootere hitte gebruiken en het voorwerp in een groote 
Bunsenvlam of boven een soldeervlam brengen, dan zal ook de 
goudfolie eerder dan het glas smelten. 

Voor zeer veel gevallen kan men dezen hinderpaal zeer een-
voudig uit den weg ruimen. Gelijk het beste goudsoldèer niet 
vloeien kan, als zijn oppervlak niet metaalrein is, zoo zal oo k 
de goudfolie uiterst moeilijk smelten, wanneer men de metaal-
oppervlakte dekt. En dat doet men eenvoudig door het te 
bestrijken met een oplossing van asbest, bolus of graphiet. Het 
gebruik maken van bolus, in iedere apotheek verkrijgbaar, is 
wel het eenvoudigste. Men mengt voor ons doel het bolus-
poeder tot 'n dikke brei. (Men bewaart het in een goed ge-
sloten fleschje met wijden hals). Het verdient aanbeveling slechts 
de rand van de folie aan beide zijden te penseelen en het N oor 
glas bestemde kommetje schoon te laten, omdat het glas zelf 
er voor zal zorgen, dat deze plaats van de folie niet zal smelten. 

We kunnen dus door het gebruik maken van kleiaarde, op 
het goud gepenseeld, een groot aantal vullingen in de gewone 
vlam smelten, zonder een oventje noodig te hebben. Bovendien 
houden we de gelegenheid om in alle gevallen gebruik te blijven 
maken van de zachte en gemakkelijk te verwerken goud-
folie No. 40. 

Gesteelde pincet. 

Wegens de groote hitte kunnen we met het gewone pincet 
niet toekomen, omdat het in de hand gloeiend wordt. Deze moei- 
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lgkheid is uit den weg geruimd door een gewoon schuifpincet te 
voorzien van een houten handvat, terwijl ook de schuif een 
houten knopje bezit. Zoo ingericht is het mogelijk het instru-
ment, zelfs gloeiend, te beheerschen, dat wil zeggen in de hand 
te houden en met den duim of wijsvinger te openen of te 

sluiten. 

Eenvoudige brander met blaasinstrument. 

Bij aanwending van gesteelde pincetten kan men tamelijk 
groote vullingen gemakkelijk maken, wanneer men het 
overtrekje van bolus, graphiet of asbest op de keerzijde wat 
dikker maakt en een geschikten brander met blaasinstrument te 

hulp neemt. 
Een dusdanige brander is verkregen met een eenvoudigen, 

origineelen Bunsenbrander. Het buisje bij den Bunsenbrander voor 
gas bestemd neemt bij dit instrument de lucht op van een ge-
gewone dubbelballige handblaas, en deze lucht ontwijkt weer 
door de fijnere binnenste opening van den brander, waaruit 
anders gas stroomt. Op deze opening wordt een dun open buisje, 
een lichtbuisje geschroefd, dat even hoog moet reiken, als de 
tot den Bunsenbrander behoorende wijde buis. De groote wijde 
buis bezit bij het voetstuk twee gaten, waarvan nu een ge-
sloten wordt en waarvan het andere dient tot opname van een 
buisuitsteeksel, dat voor den gasaanvoer bestemd is. 

De aldus saamgestelde brander geeft een krachtige, rechtop-

gaande blauwe vlam. 
Misschien, enkele uitzonderingen daargelaten, kunnen we met de 

eenvoudige hulpmiddelen, brander, gesteeld pincet en bolus, de 

gezamentlijke vullingen maken zooals de praktijk ze meebrengt, 

en wel spelenderwijs. De bodies van He r b s t, J e n k i ns 

Meier, Richter, Moser en Glogau bieden absoluut 

geen moeilijkheden. 
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Oventje. 
Worden de vullingen te groot (zoowat ,s  of 1/8  van een 

grooten Molaar, dan stuiten we op een nieuwen hinderpaal. Der- 
gelijke groote massa's veranderen van vorm bij het smelten, zoo 
ze niet in een stevig omhulsel gebracht zijn. Ze vloeien kogel-
vormig samen. Om dit te verhinderen is het noodig den afdruk. 
in te bedden. De nu noodige hitte is zeer groot en een oventje 
is onontbeerlijk. Het apparaat behoeft echter niet duur te zijn 
en ieder practisch tandarts kan zich hier zelf uiterst billijk 
helpen. 

De oven bestaat uit een cylinder van asbest, 6 c.M. hoog 51/2  
c.M. breed. Hierop staat een afgestompt kegelvormig dak, eveneens 
van asbest, dat van boven open en op zij meerdere groote gaten 
vertoont, opdat de koolstof van de blauwe vlam een uitweg kan 
vinden. Op den bovensten rand van den cylinder.legt men twee met 
asbestfolie bedekte ijzerdraadjes, die dienen tot het dragen van 
een plaatje (een guldenstukgrootte). Het plaatje kan zijn zoowel 
van ijzer, nikkel, platina of platinegoud, waarop de indruk ingebed 
is. Om den afdruk in te bedden gebruike men eerst een laagje 
brei van asbestpoeder en daarop bolus, omdat asbest zich ge- 
makkelijker van het goud verwijderen laat dan bolus. Het oventje 
kan men voor het gebruik op een driepoot zettenen beter nog 
op een toestelletje, dat door middel van een schroef zich hoog 
en laag laat stellen. Het aldus saamgestelde apparaat is vol-
doende voor elke grootte van vulling en ook voor alle bestaande 
vullingen. Uitgesloten zijn de werkelijke porceleinvullingen, de 
bij hooge temperatuur smeltende. 

Glas. 
De  vulling, in den laatsten tijd door D a p p e n gebruikt, is 

door hem zelf gemaakt. Zonder een kritiek op andere preparaten 
uit - te spreken, volgen hier de volgende mededeelingen. 

Toen D a p p e n de tentoonstelling bezocht, die verbonden was 
aan het natuur- en geneeskundig congres in Dusseldorf, kwam' 
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hem toevallig een hardheidsschaal van glas in handen. Dit bracht 

hem tot nadenken en drong hem bij werkelijk degelijke en 

hoogst ervaren vakmannen informatie in te winnen. Het volgende 

werd vernomen : 
Naar hunne samenstelling bezitten de verschillende glassoorten 

verschillende uitzettingscoëfficienten. 'Bij het samensmelten van 
verschillende soorten glas, moet dus eerst grondig onderzocht 
worden of de uitzettingscoëfficienten harmonieeren, indien men geen 

gevaar wil loopen, dat de glascompositie bij het afkoelen springt. 
Het zekerste is dus altijd het gebruiken van éene glassoort. 

Een bruikbaar glas moet verder in verhouding tot zijn doel 

een specifieke samenstelling bezitten. 
De flesschen der apothekers, die doorloopend in gebruik een 

elegant uiterlijk moeten behouden, moeten in 't bezit zijn van 

een zeer vaste oppervlakte, opdat ze niet ruw noch onaanzienlijk 
zullen worden, maar het glas behoeft geen kookproces te ver-

-duren. 
Een glasmortier bezit een zeer groote hardheid en stevigheid. 

Voor het gebruik is het echter van geen belang of, na het gieten, 
het glas een minimum saamgekrompen is. 

Vensterglas moet in het daglicht klaar en helder blijven, 
maar vordert geen weerstand tegen gloeihitte. 

Medicijnflesschen mogen door contact met zoutzuur of derge-
lijke middelen niet dof worden. Die glassoorten echter, die de 
glasvijandige elementen als zonlicht, water, etsende zuren enz. 

nooit voortdurend blootgesteld worden kunnen de meest verschil-
lende samenstelling bezitten. Inderdaad wordt bij de fabrikatie 

op uiterlijke elegantie, gemakkelijke bewerking en dikwijls 
goedkoopte van het ruwmateriaal alleen gelet. Toch kunnen er 
zeer dure en kostbare producten te voorschijn komen, maar ze 
zijn absoluut niet bestand tegen schadelijke invloeden van ver-
schillenden aard, vooral bij langdurige inwerking. 

Houdt men dit alles in 't oog en vergelijkt men de gezament-

lijke glassoorten die door de vakmannen al lang geklassificeerd 
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zijn, dan neemt men al spoedig aan de idée van de geraadpleegde 
kenners, dat er slechts Mn glassoort bestaat, die voldoende zeker-
heid en duurzaamheid als vulling kan bieden en die is het Jenasche 
normaal thermometerglas van Schot t. Dat glas is naar een 
chemische formule saamgesteld. Het is bestemd om een zeer 
hooge temperatuur te verdragen en om blootgesteld te worden, 

aan beduidende temperatuursveranderingen. Eveneens doet het 
dienst voor apparaten in het laboratorium, die dienen tot op-

name voor de scherpste chemicaliën, zoowel in koude als kokende 
toestand. Het kan tot 2t10° verhit en dan in koud water ge-
worpen worden zonder dat het springt. Een verder voordeel van 
dit glas is, dat, wat zijn kleur aangaat, het .aan de oppervlakte, 

tijdens het smeten, om zoo te zeggen, on gevoelig is voor de 
gasvlam. Het wordt, door de gasvlam aangeraakt, niet onmiddellijk 
zwart zooals vele in goeden roep staande glas en emailvullingen. 

He kleuring van het glas bood vele moeilijkheden aan, die ten 
slotte echter overwonnen zijn. 

Als kleurmiddelen dienen goudchlorid, platinacblorid, chloor-
zilver, tinoxyd, enz. Ze zijn .edelmetaaloxyden en het is dus 
wel aan te nemen. dat dit praeparaat zich als duurzaam en goed 
bewijzen zal. In ieder geval is het minstens een proefnerven waard. 
Toch blijft het, niettegenstaande de gelukte kleurschakeeringen, 
zoowel bij dit als bij elk ander vulmateriaal, dikwijls moeilijk 

om een in den mond natuurlijk uitziende en bijna onzichtbare 
vulling aan te brengen. Reeds van verschillende zijden is het 
gezegd, dat de vulling door het incementeeren hare transparantie 
verliest, zoodat het .een vreemd lichaampje schijnt, zonder leven. 

Aan de approximaalzijden der fronttanden zien de glasvullingen 
altijd donkerdar tiit dan ze werkelijk zijn. Nu hebben we ons 
tot nog toe ,altijd bezig gehouden mat iedere vulling uit een 
ééukleurige massa te maken. De kleur moet dan ook noodzake-
lijkerwijze eentoonig worden, terwijl we aan natuurlijke tanden 
meestal dooreenloopende, of het doorschijnen van meerdere 
kleuren en dikwijls van groote ongelijkheid waarnemen. ,Om uit 
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deze moeilijkheden tot het gewenschte doel te geraken zal er 
nog veel gewerkt, nog vele proeven genomen moeten worden. 
Verschillende tandartsen zullen hunne verschillende ondervin-

dingen moeten vergelijken. 
In dit opzicht kan nog het volgende meegedeeld worden. Bij 

meerkleurige tanden doe men zijn best de vulling aan de cervi-

caalrand wat donkerder, en naar het snijvlak toe wat lichter ge-

kleurd aan te brengen. 
Voor approaimale vullingen kieze men de kleur eenige tQonen 

lichter dan de natuurlijke tand. Hebben we een tand te vullen, 
waarvan de kleur niet te bepalen is doordat het email hier en 
daar donkere vlekken vertoont, dan doen we goed, volgens den 
raad van G1 o g a u, een transparante plombe te maken, die al 
dan niet aan den defecten tand gelijk, toch nog altijd wat natuurlijk 
uitziet. Men vulle de holte bijna vol met overeenkomende donkere 
vulling en gev.e een dek van geheel en al transparant glas. Het 
laatste wordt op de volgende wijze verkregen. Het Jenasche 
normaalglas wordt in een mortier gewreven. Voordat het poeder 

wordt, wordt het door een zeer fijne zeef gezeefd. Er blijven 
dan grootere en kleinere stukjes achter. Deze gaan nogmaals 
door een grootere zeef, zoodat alleen stukjes van mosterdzaad-
korrelgroote doorvallen. Deze doorgevallen stukjes geven, ge- 
smolten zijnde doorzichtig en homogeen glas, dat zich voor het doel 
uitstekend leent. De smeltende oppervlakte vloeit glad zonder 
zich te korrelen of te welven, zooals dit met andere „homogene" 
massa's wel het geval is. Een verdere behandeling der vulling 

is dns niet noodig. 
De Voorzitter dankt den spreker voor zijne demonstratie. 
De Heer T. Gr e v er s doet Benige mededeelingen over het 

nut van de doorlichting met Röntgen-stralen voor de tandheel-
kunde. Hij vermeldt twee gevallen, waarvan hij de photogra-
phieën vertoont. Het eerste betreft een jongen van 10 jaar, die 
op dien leeftijd de permanente tanden rechts bezat, behalve den 
eersten praemolaar, terwijl links de temporaire incisivi nog aan- 
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wezig waren en de temporaire hoektand, doch de praemolaren 
doorgebroken zijn. Op 15-jarigen leeftijd werd de kaak door-
gelicht en bleek de centrale incisivus juist op punt van door-
braak. De caninus lag te scheef om ooit door te kunnen breken. 
De laterale incisivus brak palatinaal achter den temporairen door 
en was juist zichtbaar. 

Het tweede geval betreft eene dame, die reeds 40 jaar leed 
aan neuralgische pijnen, uitgaande van de bovenkaak. Zij . was 
op verschillende wijzen reeds daarvoor behandeld en had geen 
hulp gevonden. De kaak werd doorgelicht, daar de mogelijkheid 
bestond, dat de derde molaar werd gereteneerd en de pijn ver-
oorzaakte. Ook kon het zijn, dat de eerste molaar dentikels be-
vatte, daar deze altijd bijzonder gevoelig was. Het onderzoek 
bracht aan het licht, dat de eerste molaar de schuldige was 
en daarin de pulpa gedentificeerd. De behandeling werd daar-
naar gericht en de patiente van hare pijn bevrijd. 

De Voorzitter dankt den Heer G r e v e r s voor zijne interes-
sante mededeeling. 

De Heer Hamer doet nu eenige mededeelingen over porcelein-
analyses. Hij wijst op een artikel van "D o r e z" in de Juni- 
aflevering van de «Progrès dentaire" (pag. 182), dat hij den 
leden aanbeveelt te lezen, die zich bemoeien met de vervaardiging 
van „porcelain-work". De Heer Hamer spreekt als zijn meening 
uit, dat H e a d' s massa, verkrijgbaar bij S. S. W h i t e, de 
beste resultaten oplevert. 

De Heer Frank beveelt nog eens aan het glas volgens recept 
van D a p p e n ernstig te beproeven. 

De Heer Hamer wijst de belangstellenden ook op eerie ge-
makkelijke methode om porcelein-vullingen zoo noodig te ver-
wijderen. Hij gebruikt met succes daarvoor een oude boor, die 
driekant geslepen wordt en waarvan de:punt • afgebroken wordt, 
met ruw breukvlak. Deze gebruikt men met nat carborundum- 
poeder. 

De Heer G revers beveelt deze methode van uitboren aan 



voor alle gevallen waar men snel en gemakkelijk harde voor-
werpen moet doorboren. 

De Heer G. W. Den t z vertoont een model van een geval 
door zijn vader behandeld in het jaar 1848. Het betreft een regu-
latie van een om 90° gedraaiden centralen Incisivus superior. Vol-
gens mededeeling van de patiente was zij 8 á 9 maal daarvoor 
behandeld en had zij later een plaatje gedragen om den tand te 
reteneeren. Volgens modellen van 1858 stond de tand zeer goed 
in de rij. Het schijnt een langzame rotatie geweest te zijn met 
de forceps. 

Voorts vertoonde de Heer Den t z eene oude denture, waar-
aan te zien was, hoe in vroeger tijd kunsttanden gemaakt en ge-
plaatst werden. Ook hij oogstte den dank van den Voorzitter. 

Dr• van der Hoe v e n. beschrijft een geval van een patient 
met absces aan de kin. Er werd door den behandelenden 
arts gedacht aan aktynomykose. In den mond was niets bij-
zonders waar te nemen. De behandeling bestond in openen 
en uitkrabben van het absces. Dit hielp niet voor goed, het 
absces recidiveerde en er werd nu op de tanden nauw-
keurig achtgeslagen. De laterale snijtand links had Iet aspect 
van een dooden tand. Aangezien patient tot de niètbetalende 
klasse behoorde, werd de tand verwijderd. Genezing volgde 
daarop zeer spoedig. Eenigen tijd daarna trad weer een kinabsces 
op en nu vermoedelijk van den centralen snijtand links uitgaande. 
Toen deze ook geëxtraheerd was, volgde weer spoedig genezing. 
Spreker stelt de vraag : Vanwaar komt dat absces? — De arti-
culatie was normaal, de constitutie ook en de patient beweerde 
nooit op iets hards gebeten te hebben. 

De Heer Hamer denkt als oorzaak : trauma in de nacht, 
zoodat patient zich daarvan niet bewust is. 

De Heer G r e v e r s' gelooft, dat het wel moet gekomen zijn 
door iets af te bijten, dus ook door trauma. 

Dr. D e n t z zegt, dat het waarschijnlijk eene Periostitis 
mentalis geweest is. Hij heeft op eene vorige vergadering reeds 
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een geval aangehaald, waarbij hij succes had met injectie van 
formaline-oplossing 10%. Reeds meermalen had hij die gevallen 
gezien en behandéld ook wel door extractie. Hij raadt echter 
aan de injectie van formaline niet sterker dan 5 % oplossing 
aan te wenden. 

Dr. van der H o e v en meent, dat hier geen Periostitis 
mentalis aanwezig was, daar het uitkrabben van het absces niets 
verbeterde en eene Periostitis mentalis onafhankelijk is van de 
tanden. Dé extractie echter hielp 'el in zijti g"val. 

Dr. D e n t z zegt, dat ook het afsterven van de pulpa secun- 
dáir geschiedt door ede Periostitis, maar hij meent, dat äl had 
uitkrabben niet geholpen, toch zonder extractie verbetering zou 
zijn ingetreden na formäline-injectie. 

De Heer W it t h a u s beschrjft een geval Van usuur aan een 
der ondertànden, verneriaakt door den tandborstel. Om de sterfte 
gevoeligheid had hij de caviteit niet kunnen uitboren en maar 
gevuld met cement. Daarna ontstond pijn en de tand stond los. 
Noch koude, noch warmte verwekten pijn. Hij trachtte toch te be-

houden en vond toen van dé geheele pülpa niet meer dan 3 mm. 
over aan den apex. Het overige was gedentiticeerd. 

De Heer Sanders vraagt raad omtrent een patient, die 
Bene kwikbehandeling moet ondergaan en bij Wien hij eenige 
goudvullingen moet aanbrengen. Hij vraagt het oordeel der 
leden of hij vöör of na de kwikkuur de tanden zal vullen. 

Dr. D en t z antwoordt, dat het juist hoogst noodig is den 
geheelen mond vóör de kwikbehandeling in orde te brengen. 
Men behoeft niet bang te zijn, dat goudvullingen zullen lijden 
door het toedienen van kwik. 

Niets meer aan de orde zijnde sluit de Voorzitter devergade-
ring ten 5 ure. 


