
LXiste Vergadering der Nederlandsche 
Tandmeesters-Vereeniging. 

1 3  OCTOBER 1900. 

Aanwezig 18 leden. 
Alvorens de vergadering te openen, wenscht de voor-

zitter den heer Grevers met de te stichten tandheel-
kundige kliniek geluk en hoopt, dat de Vereeniging 
daar een gezellig tehuis zal kunnen vinden. Na lezing 
der notulen, welke behoudens eene kleine opmerking 
warden goedgekeurd, leest de secretaris de ingekomen 
stukken voor, zijnde : 

Een telegram van den heer Roeloffs, waarin hij mede-
deelt, dat hij door ongesteldheid verhinderd is, ter ver-
gadering te komen; een aanvrage van den heer J. L. van 
den Hoek uit Rotterdam, als lid der N. T. V. te wor-
den opgenomen; schrijven van Dr. Dozy, waarin ZEd. 
mededeelt, dat J. Blitz, Nieuwendijk 107, veroordeeld 

is tot / 10o boete, subs. 25 dagen gevangenisstraf, 
wegens onbevoegde uitoefening der tandheelkunde. 
Voorts een schrijven van Mej. H• van Gelderen, waar-
in zij te kennen geeft, voorloopig nog geen voordracht 
of demonstratie te kunnen houden. De heer Lindeboom, 
ook aangeschreven zijnde, heeft daarop niet geantwoord. 
I)e H. H. W. J. Son en C. Witthaus hadden aan de 
gewone uitnoodiging van het Bestuur gevolg gegeven. 

Verder een schrijven van den heer J. Leendertz 
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(Arnhem), waarin hij zich beklaagt, dat de heer Fried-
rich zich onrechtmatig den titel van Hoftandarts toe-
eigent. De heer Leendertz verzoekt het Bestuur de 
noodige maatregelen te nemen, om hieraan een einde te 
maken. Naar aanleiding hiervan ontwikkelt zich een leven-
dige discussie, waarvan het gevolg is, dat de heer Grevers 
voorstelt, de zaak in handen te stellen van de Commis-
sie bedoeld bij art. 34, van het huishoudelijk Reglement 
om in eene volgende vergadering rapport uit te brengen. 

Alsnu leest de heer Böiger een uitvoerig verslag 
voor omtrent de werkzaamheden van de commissie voor 
het congres te Parijs, opgesteld door Dr. C. v. d. Hoeven. 
Tevens doet genoemde heer, als penningmeester dier 
commissie, verslag over het geldelijk beheer. De H.H. 
Lindeboom en Dagevos, benoemd om deze rekening 
na te zien, adviseeren tot goedkeuring. Bij monde van 
den heer Greeter wordt de heer Böiger namens de 
vergadering gedéchargeerd. 

De ballotage van den heer J. L. v. d. Hoek komt 
nu aan de orde. Na de stemming blijkt, dat genoemde 
heer met overgroote meerderheid is toegelaten. Naar 
aanleiding van punt IV der agenda, 

„Bespreking van de middelen tot bestrijding der 
„onbevoegde uitoefening der tandheelkunde", 

wordt voorgesteld, met 't oog op het uitgebreide pro-
gramma, dit tot eene volgende vergadering aan te 
houden. Niemand hier iets tegen hebbende, wordt het 
woord verleend aan den heer W. J. Son, die met zijne 
voordracht over Extractio dentium difficilis een luid 
applaus verwerft. Naar aanleiding dezer voordracht 
ontspon zich het volgend debat. 

De heer Ter Kuile Lemker is geen voorstander der 



NTDIBLANDSCHP. Z1\D\IEF.STERS-VF.REENIGING. 7 

resectietangen. Is bij Periodontitis eene extractie mislukt, 
dan acht hij 't beter deze eerst te laten genezen 
en later de wortelresten te verwijderen. De heer De 
Jonge Cohen wijst er op, dat de 2e  molaar boven dikwijls 
moeilijkheden bij extractie veroorzaakt. Bij decapitatie 
van een molaar, handelt de heer Witthaus als volgt. 
Hij separeert de radices met behulp der boormachine, 
en neemt ze dan een voor een weg. De heer Grevers 
kan niet nalaten zijne ingenomenheid te betuigen met 
de gehouden voordracht. Ook hij is een sterk tegen-
stander van resectie. De resectie van den onder caninus 
verzwakt de kaak en kan alsdan de oorzaak worden 
van fractuur der onderkaak, Bij de bovenkaak extraheert 
hij steeds de meest moeilijke gevallen met de bajonet-
tang of elevatorium. Voor men tot de extractie over-

gaat, is . 't altijd goed, het geval goed aan te zien en 
te onderzoeken of er geen exostose bestaat. Na chro-
nische periodontitis staat dit bijna altijd te verwachten 
Bij moeilijke gevallen heeft 't zijn nut, den patient op 
voorkomende gebeurlijkheden te wijzen. Ook is het zeer 
goed de extractiewond te tamponeeren. Hoe vaak komt 
't niet voor, dat de gingiva zich over den kaakrand ligt 
en aanleiding geeft tot heftige pijn. Voornaamste oorzaak 
van dolor post extractionem. Adstringeerende mondspoe-
lingen en penseeling met cocaïne doen hier veel nut. 

Na enkele beschouwingen over het steriliseeren der 
instrumenten, wordt het woord verleend aan den heer 
Bosch, die met zijne beschouwingen over cocaïne-injecties 
eveneens een luid applaus verwerft. 

De heer Kayser deelt mede, dat hij de methode van 
Otte weer heeft laten varen, op raad van eenige medici, 
olie voor metastase vreezen. 

De heer Grevers vertelde zijne ervaringen, welke 
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uitvoerig beschreven zijn in het Weekblad van het Nederl. 
Tijdschrift voor Geneeskunde (1886 N°. 17). In den 
laatsten tijd gebruikt spreker met zeer veel succes 
Waite's anaestheticum. Moeten er 3 of meer radices ver-
wijderd worden, dan past hij de intraossale injectie toe. 
De heer Witthaus is de meening toegedaan, dat de 
tandheelkundigen geene injecties mogen doen, waarop 
de heer Grevers repliceert, dat wij alle aandoeningen 
der tanden, tandvleesch en tandkassenlokaal mogen 
behandelen. De heer De Jonge Cohen begrijpt 't verband 
niet juist tusschen het aanboren van het antrum en de 
intraossale injectie. 

De heer Bosch antwoordt hierop, dat de artsen vaak 
bij antrumbehandelingeu, deze methode toepassen, een 
praemolaar verwijderen en vervolgens met de machine 
den alveolus doorboren. Tevens deelt hij de meening 
van den heer Kayser niet. Aan de Dordtsche kliniek 
wordt de methode veelvuldig in toepassing gebracht 
en hij heeft nooit métastase zien optreden. 

De voorzitter dankt met eenige woorden en verleent 
den heer Grevers het woord, tot het demonstreeren 
van eenige Röntgen-fotografieën. Spreker verzoekt de 
vergadering hare goedkeuring, om den heer Witthaus 
voor te laten gaan, welke heer met zijne beschouwingen 
over electrische instrumenten een luid applaus inoogst. 
Met 't oog op het late uur wenscht de heer Grevers 
zijne demonstratie tot eene volgende vergadering uit 
te stellen. Alsnu krijgt de heer Böiger het woord voor 
zijne voordracht over eenige nieuwe praeparaten. Hij 
begint mede te deelen, dat Abraham, tandarts, tracht 
de plastische vulmaterialen te verbeteren, zoo ook 
cement. Hieraan voegt genoemde heer cellulose toe, en 
deze combinatie betitelt hij met Pergalith. 
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Binolith is het product van 't streven naar vereen-
voudigde bewerking van cementamalgaamvullingen. 

Het cementpoeder bevat fijn verdeeld metaalpoeder, 
in de vloeistof bevindt zich metallisch kwik. De vul-
lingen worden als cementvullingen gelegd en hebben 
eene grijsachtige kleur. 

Vapocaïne moet dienen om de dentine ongevoelig 
te maken; en is eene 15  pCt. solutie van Hydrochloras 
Cocainï in aethylaether. Een groot ongerief is echter, 
dat de applicatie van het middel bij gevoelig dentine 
ontzettend pijnlijk is. 

Orthoform is een antiseptisch anaestheticum, als het 
met blootliggende zenuwuiteinden in contact komt. Het 
opgeloste poeder noemt men Nirvanine, wat als injectie 
dienst doet. Na Gene extractie, ten gevolge van perio-
dontitis bewijst orthoform goede diensten. 

Ten slotte beschreef spreker nog eene methode (van 
een Amerikaanschen collega geleerd) om in ééne zitting 
een geval van pulpitis af te handelen ; n.l. door cocaine- 
poeder met een alcoholtampon op de blootliggende 
pulpa te brengen en het anaestheticum met een stukje 
ongevulcaniseerde caoutchouc voorzichtig in het weefsel 
te persen. Na eenige minuten kan dan de pulpa pijnloos 
worden weggenomen. 

Spreker oogst met zijne voorpracht een luid applaus 
en wordt bij monde van den heer Greeter hartelijk 
dank gezegd voor zijne interessante mededeelingen. 

Mevrouw Van Loenen-De Bordes en de heer Kayser 
verrijken de verzameling afdrukken met eenige zeer 
mooie exemplaren, welke door den bewaarder in dank 
worden ontvangen. 

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter 
de vergadering. 	 K. 


