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ACHT EN ZESTIGSTE VERGADERING van het Neder-
landsch Tandheelkundig Genootschap, gehouden 
op Zondag 11 October 1903 in het Tandheelkundig 
Instituut te Utrecht. 

Voorzitter: Dr. C. van der Hoeven. 
Voorts zijn aanwezig de navolgende leden: J. E. Gr ever  s, 

Coebergh, L. Frank, Dr. Becht, de Jonge Cohen, 
Witthaus, Hamer, Dr. Th. Dentz, C. J. van den 
Hoek, Fuijt, R. Anema, Pestman Koning, Rein-
ders, Kikkert, J. H. Sanders, Böiger en van 
Rij s w ij k de Jon g, benevens de heer J. de Waard 
A r t s, als gast. 

De V o o r z i t t er opent de vergadering en maakt zijne 
excuses, omdat hij een weinig te laat is; dit wordt echter 
vergoed door de preparaten, die Spr. intusschen heeft weten 
machtig te worden voor zijne voordracht. De Voorz. heet 
alle aanwezigen welkom, in het bijzonder den Heer d e 
Waar d, die als gast aanwezig is en straks de vergadering 
op eene demonstratie zal vergasten. 

De Secretaris, de heer Coebergh, leest de notulen 
van de vorige vergadering. 

De heer G r e v e r s merkt op, dat het door hem gespro-
kene niet juist is weergegeven. 

De Secretaris zal dit in de notulen verbeteren. 
De V o o r z i t t e r wenscht niet, dat zijne „stemming" in 

de notulen wordt vermeld. Alleen is op te nemen wat hij 
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gezegd had, n.l. het verzoek tot den heer A n e m a gericht 
om voort te gaan met zijn voordracht. Dan staat er in de 
notulen, dat dwang (in ons vrije Nederland) niet voorkomt, 
Spr. heeft dit echter niet gezegd, wel, dat hij zulk een dwang 
niet zal uitoefenen. Intusschen dankt hij den Secretaris  
voor de zeer uitvoerige notulen. 

De Secretaris leest alsnu de volgende ingekomen 
stukken voor : 

1°. Antwoord van den heer G. W. D e n t z, berichtende, 
dat hij het eere-lidmaatschap aanneemt. 

2°. Schrijven van de Redactie van het Tijdschrift voor Tand-
heelkunde, die zich bereid verklaart voor te gaan met het af-
drukken der Handelingen van het Nederl. Tandh. Genootschap. 

3°. Schrijven van de Nederlandsche Tandmeestersvereeni-

ging betreffende het adres door het Genootschap gericht tot 
Z. Exc. den Minister van Binnenl. Zaken. Van de inzending 
van dit adres heeft genoemde Vereeniging geen kennis 
gekregen. 

De V oorzitter betuigt zijn leedwezen, dat hieraan niet 
is gedacht. Spreker heeft eerst dezen morgen inzage gekre-
gen van dit schrijven. Het doet hem persoonlijk leed. 
Waar het Genootschap allerlei beleefdheden van de Tand-
meesters-Vereeniging heeft ondervonden, schijnt het eeniger-
mate onbeleefd, dat ditmaal niet aan de Tandmeesters-
Vereeniging is gedacht. Het is echter eenvoudig een verzuim, 
geen onbeleefdheid. Spr. zou willen voorstellen in dien zin 
te schrijven, onze excuses aan te bieden, dat er niet aan 
gedacht is en dat anders zeer zeker mededeeling zou zijn 
geschied. Hiermede bedoelt Spr., dat alleen zou zijn verzocht, 
als de zaak in orde was, om adhaesie daaraan te hechten. 
De bedoeling was niet om deze zaak samen te behandelen, 
daarmede zouden te veel moeielijkheden ontstaan. 

De heer W i t t h a u s brengt in herinnering, dat toen de 
onderwijs- en examenquestie ter sprake was gebracht, er 
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ook gesproken is over een gemeenschappelijk optreden met 
de Tandmeesters-Vereeniging. Toen is aangemerkt, dat zulks 
moeielijkheden zoude opleveren en dat het resultaat niet 
binnen een . bepaalden tijd zou worden bereikt. Tevens werd 
besloten, dat het Genootschap daarvan kennis zou geven 
aan andere tandheelkundige Vereenigingen, hen vrijlatende 
zich al of niet aan te sluiten. Als Spr. zich niet vergist, is 
aan het Bestuur der Rotterdamsche Vereeniging kennis ge-
geven ; zulks schijnt echter ten opzichte der Tandmeesters-
Vereeniging verzuimd te zijn. 

De Secretaris weet niet dat dit besproken is. In de 
notulen evenmin als in het gedrukte verslag is er iets van 
te vinden. 

De heer Witthaus repliceert, dat het wel ter sprake is 
gebracht, doch dat geen officiëel besluit werd genomen. 

De Voorzitter vindt hierin eene bevestiging van hetgeen 
hij zeide, dat het n. 1. berust op eene verzuim van den kant 
van het Genootschap, niet op gemis aan sympathie. 

Dr. D e n t z weet zich niet te herinneren van hetgeen de 
heer Witthaus heeft gereleveerd. 

De Voorzitter stelt nu voor, dat aan den Secretaris 
worde opgedragen aan de Tandmeesters-Vereeniging te schrij-
ven, dat door een verzuim de kennisgeving niet . werd toe-
gezonden. 

Dit wordt bij acclamatie goedgekeurd. 
Voorts is ingekomen : 4°. Een schrijven van den heer John 

E. G r e v er s, waarbij een brief van Dr. K i r k te St. Louis, 
betreffende deelneming aan het Congres, aldaar te houden. 

De V oorzitter krijgt ook van deze missive thans eerst 
kennis, zoodat het Bestuur nog geen besluit heeft kunnen 
nemen. 

5°. Een schrijven van den heer P. Kikker t, Secretaris 
van de N. T. V. om bij het verkiezen van een gedelegeerde 
voor het Congres te St. Louis zoo mogelijk denzelfden 
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persoon le kiezen als de Nederlandsche Tandmeesters-
Vereeniging. 

De V oorzitter wil de heeren gelegenheid geven over 
deze zaak na te denken en te praten, om daarna eene 
Commissie te benoemen, die deze zaak zal regelen en die 
zich dan in verbinding kan stellen met de Tandmeesters-
Vereeniging om één lichaam te vormen tot hetwelk 
Dr. Kirk zich zal kunnen wenden. 

Deze zaak wordt aangehouden tot na de pauze. 
Vervolgens zijn ingekomen: 6°. Schriftelijke kennisge-

vingen vandeH.H. de Boer, GreeterenHerckenrath, 
alsmede een telegram van den heer K ä ij s e r, waarin bericht, 
dat zij verhinderd zijn de vergadering bij te wonen. 

7°. Een officiëel stuk van het Ministerie van Binnenl. 
Zaken, bevattende verschillende besluiten omtrent het ver-
krijgen van diploma's en briefwisseling omtrent de eischen 
tot het verkrijgen der diploma's in de verschillende landen. 

Ten slotte . is nog ingekomen : 8°. Het verslag van het 
Nederlandsch Gasthuis voor ooglijders over 1902. 

De Heer de Waard verkrijgt thans gelegenheid voor 
zijne demonstratie: Injecties met Andrenalin cocaïne. 

Alvorens de patiente . te behandelen toont de Heer d e 
Waard het andrenalin-praeparaat. Bij voortanden wordt 
hieraan toegevoegd 101 cocaïne, bij molares gewoonlijk 2°/° 
tot 3°/a. 

Het andrenalin-praeparaat (Solutio adrenalini Hydrochlo-
rici) Takamine genaamd, wordt gebruikt in eene oplossing 
van 1 op 1000. 

De samenstelling van het-  praeparaat is: 
Adrenalini Hydrochlorici ......... 0.1 
Natr. 	chlorat ........................... 0.7 
Chloreton 	 	0.5 
Aquae. 	dest ......................... 1000.— 

Het praeparaat, zegt de Heer de Waar d, was reeds 
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vroeger bekend als bloedstelpend middel, men wist toen 
echter nog niet, dat het, locaal aangewend, enorme anaes-
thetische uitwerking heeft. 

Dr. D e n t z vraagt wat „chloreton" is. Verschillende 
Hoogleeren en Apothekers konden hem hieromtrent niet 
inlichten. 

De Heer De W a ar d antwoordt : Aceton chloroform, het 
is op zich zelf een anaeslheticum. Spr. toont de injectie-spuit, 
voorzien van een bijzonder geschikte puntnaald eindigend 
in een kort hellend vlak. Dit laatste is gewenscht bij de 
kaken, omdat er niet veel ruimte is. Spr. brengt de spuit 
in de inter-dentale papil. 

Adrenaline heeft de eigenschap, in combinatie met cocaine 
verstrekt, de. plaats veel langer anaestetisch en bloedloos te 
houden en geeft dus groot gemak bij extracties; men kan 
alles gemakkelijk overzien. In antwoord op eene vraag, hoe 
lang de werking duurt, zegt Spr. ± 10 minuten. 

De Heer Hamer merkt vernauwing van de pupillen op. 
De Heer de W a ar d antwoordt, dat dit verschijnsel 

veroorzaakt wordt door anaemie van de hersenen, dit doet 
zich in meerdere mate bij cocaïne alleen voor. 

Nadat de Heer de W a ar d zijn demonstratie ten circa 
11/4  uur heeft geëindigd, wordt pauze gehouden. 

De Vergadering wordt heropend ten 3 ure. 
De V oorzitter stelt aan de orde het verzoek van 

Dr. K i r k Bene commissie te benoemen tot voorbereiding 
van het Tandheelkundig Congres te St. Louis ; na daarom-
trent gehouden overleg stelt Spr. voor de H.H. J. G r e v e r s, 
W i t t h au s en A n e m a; dit wordt bij acclamatie goed- 
gekeurd. 

De Heer Gr evers  verklaart deze benoeming aan te nemen. 
De Heer W i t t h a u s heeft bezwaar, Spr. heeft veel te 
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doen ook des avonds, doch neemt op aandrang van den 
Voorzitter de benoeming aan. 

De Heer A n e m a verklaart eveneens de benoeming te 
aanvaarden. 

Aan de orde is: Bestuursverkiezing. 
Het geheele bestuur wordt herkozen, n.l. Dr. v. d. Ho even, 

Voorzitter, J. E. G r e y e r s, Vice-Voorzitter, P. Co e b e r g h, 
Secretaris, L. F r a n k, Penningmeester, M. de Boe r, 
Bibliothecaris. 

De V oorzitter verzoekt den Secretaris den Heer 
de Boer van zijne benoeming kennis te-geven. 

De Heer Frank brengt namens de Commissie in zake 
het onderwijs- en examenvraagstuk verslag uit omtrent het 
verder verloop harer bemoeiingen. Spr kan zeer kort zijn. 
De commissie heeft eenige keeren vergaderd, met het resul- 
taat hiervan zijn de leden hedenochtend in kennis gesteld, 
zij kunnen hiervan op hun gemak inzage nemen. Er is een 
request gestuurd aan Zijne Exc. den Minister van Binnenl. 
Zaken en zoodra het onderwijs -in de Kamer ter sprake 
komt, zal elk der Kamerleden een exemplaar worden toe- 
gezonden in den geest als door den Heer A n e m a aange-
geven ; zoodat zij kennis hebben kunnen nemen als de 
Minister met de bescheiden voor hen verschijnt. ,Spr. releveert 
de prettige verstandhouding gedurende de vergaderingen 
en wil even mededeelen, dat, het request reeds verzonden 
is aan den Minister. De Commissie had volmacht daartoe 

De V o o r z i t t er dankt de Commissie voor de snelle 
wijze, waarop zij het verslag in elkaar heeft gezet en twijfelt 
niet de tolk te zijn der vergadering, wanneer hij haar des-
wege oprechte hulde brengt. Hiermede zijn de werkzaam-
heden der Commissie afgeloopen. Zij blijft echter permanent 
voor alles wat onderwijs en examen betreft. 

Dr. T h. D e n t z is van meening, dat ook een exemplaar 
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aan de leden van de Arts-commissie moet worden gezonden 
als kennisgeving. 

De Voorzitter acht dit zeer goed. Hoe meer publici-
teit hoe beter. 

De heer G r e v e r s vraagt of Dr. D e°n t z het ook niet 
gewenscht vindt aan de faculteit te Utrecht. 

D r. D e n t z zou hier wel vóór zijn als het andere request 
ook gezonden was, Het zal betrekkelijk vreemd zijn voor 
de geheele faculteit, die er niet zooveel belang in stelt als 

de arts-commissie. 
De heer Gr ever s stelt hier tegenover, dat de commissie 

vroeger wel correspondentie heeft gevoerd met de Faculteit. 
De heer A n e m a vraagt of het de goedkeuring van alle 

aanwezigen wegdraagt, dat de Commissie zoo is opgetreden 
en niet den weg heeft gevolgd van de vorige twee commis-
sies om dergelijke belangrijke requesten eerst rond te zendeu. 
Waar de vorige keer is uitgemaakt, dat de commissie niet 
in alles zelfstandig is, is het eigenaardig, dat de commissie 
ons plotseling overrompeld heeft, door het nu in eens maar 
aan den Minister door te zenden zonder ook maar een 
oogenblik inzage te geven van hare werkzaamheden. 

De Voorzitter antwoordt, dat in de vorige vergadering 
besloten is, dat de Commissie in opdracht had de zaak zoo 
spoedig mogelijk tot een einde te brengen. Dat is volgens 
de laatste notulen duidelijk gezegd. 

De heer A n e m a vindt dit niet zoo duidelijk ; er was wel 
sprake, van, dat men het onder de oogen zoude krijgen: 

De Voorzitter zegt, dat wanneer de Commissie het 
noodig oordeelde, zij eene buitengewone vergadering zoude 
hebben gevraagd. De Commissie heeft dit echter niet noo-
dig geoordeeld en gevolg gegeven aan de opdracht met 
bekwamen spoed. 

De heer W i t t h a u s wil met een enkel woord den heer 
A n e m a antwoorden. De richting waarin de Commissie 



196 

zou werken was bepaald door de eerste missive aan den 
Minister. In de eerste plaats moest de Commissie gegevens 
verstrekken. Indien nieuwe stappen waren gedaan, dan zou 
wel degelijk eerst aan de vergadering zijn gevraagd; de Com-
missie heeft slechts uitgevoerd, wat besloten was. En dan 
hoe lang zou de bespreking niet hebben opgehouden als 
reeds over één enkel punt, de samenstelling der commissie, 
eene voordracht is gehouden langer dan de notulen. 
Spr. wil deze gelegenheid waarnemen om te vragen of het 
noodig is, dat een stuk van 15 bladzijden druks, alleen ter 
verdediging van een amendement om de commissie uit 5 
inplaats 3 leden te doen bestaan en welke redevoering wij 
in de vorige vergadering en heden weder in de notulen 
hebben gehoord, voor het toekomstig geslacht bij de reeds 
zeer uitgebreide discussie over dit onderwerp te laten 
drukken. 

De heer A n e m a vindt in de woorden van den heer 
Witthaus geen blijk van bijzondere achting voor het 
oordeel van andere leden van het Genootschap, dan juist 
der Commissieleden. Van het standpunt van den heer 
Witthaus is het misschien consequent geredeneerd. Spr. 
veronderstelt echter, dat andere leden het niet hiermede 
eens zijn. Waar de vorige Commissie wel rekening heeft 
gehouden met het inzenden aan de andere leden, blijft 
Spr. van meening, dat het nuttig zou zijn geweest ook in 
dit geval, waar vroeger ook van andere leden zooveel blijken 
van belangstelling zijn ondervonden. 

De heer Frank is eenigszins te kort geschoten in zijne 
taak toen hij zooeven collega Witthaus niet heeft ge-
noemd, die ontegenzeggelijk een leeuwenaandeel heeft gehad 
in het werk der Commissie. Hij heeft hem speciaal niet 
genoemd, omdat het misschien den indruk zoude geven als 
van het beruchte stuk in „de Telegraaf', waarin gesproken 
wordt van een jongen paedagoog, die door praktijk en naam 
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een onvervalschte Duitscher is, alsof wij onder Duitschen 
invloed zouden staan. 

Spr. komt hier tegen op, daar het een geheel nationaal 
karakter heeft. Onze inzichten op het gebied van onderwijs, 
zegt spr., zijn noch onder invloed van Duitschland, noch 
van eenig ander land. Spr. heeft den indruk niet willen 
vestigen als zou zulks het geval zijn, daarom heeft hij den 
heer W i t t h a u s niet genoemd. Hij wil echter gaarne 
bekennen dat hij den heer W. dankbaar is voor het werk 
door hem verricht. 

De heer C o e b e r g h sluit zich volkomen aan bij de 
woorden van den heer W i t t h a u s, omtrent het grodte 
aandeel in de discussies van den heer An e m a. Spr. heeft 
het door den heer A n e m a gesprokene in de notulen voor-
gelezen en weet niet wat de vergadering daaromtrent zoude 
kunnen beslissen, wanneer deze heer persisteert, dat, wat 
gesproken is, ook gedrukt moet worden. Wordt echter ge-
oordeeld, dat zulks niet noodig is, dan zou een gedeelte 
kunnen vervallen, daar het belang der discussie niet zóó 
is. Spr. heeft daarom het geheele stuk bij de notulen voor-
gelezen, hetgeen hij anders niet zou gedaan hebben. 

De V o o r z i t t er is van meening, dat de vergadering 
te ver afdwaalt en sluit de discussies over dit punt. 

Alsnu is aan de orde de Voordracht van Dr. C. v a n 
der Hoeven over Aktinomgkose. 

Mine Heeren! 

Wanneer ik voor enkele oogenblikken Uwe aandacht ver-
zoek om te spreken over Aktinomykose, dan doe ik dit 
in de eerste plaats omdat dat onderwerp in ons Genootschap 
nog nooit besproken is, terwijl die aandoening toch voor 
ons tandheelkundigen van groot belang moet geacht worden. 

Aktinomykose openbaart zich immers in verreweg het 



198 

meerendeel der gevallen aan de kaak en dus als zoodanig 
verdient deze ziekte reeds in hooge mate onze aandacht. 
Daarentegen is het uit een praktisch oogpunt van groot 
belang, dat deze aandoening in het beginstadium herkend 
en behandeld wordt. Wij kunnen den lijder veel ellende 
besparen en zelfs voor levensgevaar behoeden door het 
stellen van eene vroegtijdige diagnose en verwijzing naar 
den chirurg, in geval wij zelf de behandeling niet op ons 
willen nemen. Het zijn juist dergelijke gevallen, die er veel 
toe bijdragen om den patienten en vooral den medici eer-
bied voor ons vak af te dwingen en duidelijk doen uit-
komen, hoezeer ook ons vak een onafscheidelijk deel uit-
maakt van het gebied der algemeene geneeskunde. Maar 
zelfs die tandheelkundigen, die zich geheel aan den letter 
van de wet wenschen te houden en alleen wenschen te 
behandelen de ziekelijke aandoeningen van tanden, tand-
kassen en tandvleesch, zullen geroepen worden om den 
medicus van advies te dienen bij de vraag of de tanden in 
de onmiddellijke nabijheid van de door aktinomykose ont-
stane zwellingen nog kunnen behouden worden of in elk 
geval moeten verwijderd worden. 

Deze vraag hangt samen met de aetiologie van het lijden. 
De aktinomykotische infectie dringt volgens sommigen door 
de wortelkanalen van carieuse tanden in de kaak. Vroe-
ger werd dit zelfs algemeen aangenomen en ook thans zullen 
er nog medici zijn, die deze meeping zijn toegedaan en die 
dan bij de tandheelkundigen aandringen om alle carieuse 
kiezen in de buurt van de door aktinomykose veroorzaakte 
zwelling te verwijderen; vooral bij ons te lande, waar de 
geneeskundigen over het algemeen nog weinig doordrongen 
zijn van het nut om de tanden zooveel mogelijk te behouden. 
Toch is deze behandeling, mijns inziens, niet gerechtvaar-
digd en de tandarts behoort genoegzaam op de hoogte te 
zijn van het lijden om tegenover den medicus een zelfstandig 
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oordeel te hebben, en zelf te beslissen of in het onderhavige 
geval extractie al of niet noodzakelijk is. Later kom ik op 
deze quaestie nader terug. 

De aktinomykose is eene ziekte, die hoofdzakelijk bij het 
rund voorkomt en wel voornamelijk aan kaken, pharynx 
en tong. Prof. Kitt, *) hoogleeraar aan de veeartsenijschool 
te München zegt : 

„Von zehn Tumoren, welche zu Kieferauftreibungen führen, 
oder welche im Rachen des Rindes vorkommen, sind wohl 
neun Aktinomykosen, und das Auftreten multipler Knötchen 
in der hart werdenden, an Umfang gewinnenden, später 
schrumpfenden Zunge (Hoizzunge) ist ebenfalls im Mehr-
zahl der Fälle aktinomykotischen Ursprungs." 

Maar behalve bij het rund komt deze ziekte ook bij andere 
dieren en ook bij den mensch herhaaldelijk voor. 

Ook bij den mensch komt zij het meest voor aan het 
slijmvlies van boven- en onderkaak, aan wang, pharynx 
en halsstreek. In het laatste nummer van Langenbeck's 
Archiv (Heft 4, Band 68), vinden we eene belangrijke bij-
drage over aktinomykose van Dr. van Baracz uit Lemberg. 
Sedert 1887, dus gedurende 16 jaren, zijn hem 60 gevallen 
van aktinomykose ter observatie gekomen en daarvan 
komen 52 gevallen voor aan hoofd en hals, — 3 gevallen 
aan den tong, — drie aan thorax en longen en twee aan 
de buikholte. 

Hoe zien nu de zwellingen, door aktinomykose ontstaan, 
er uit? Ongetwijfeld hebben ze iets bijzonders karakteri-
stiek?, zóó zelfs, dat wanneer men een paar gevallen onder 
de oogen gehad heeft, men dikwijls onmiddelijk, alleen op 
het aanzien, de diagnose met groote waarschijnlijkheid kan 
maken. 

Het is eene hard aangroeiende zwelling, die bij het betas- 

*) Bácterienkunde und pathologische Mikroskopie für Tierärzte. 
Wien 1893, pag. 412. 
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ten geen pijn doet, en die in het midden verweekt is of 
reeds door de huid is doorgebroken. En juist die plaatsen, 
waar de huid geperforeerd is, zijn zeer karakteristiek. Men 
vindt de huid atrophisch, blauwachtig verkleurd met hier 
en daar kleine openingen. Soms is de zwelling zóó hard, 
dat zij geheel en al den indruk maakt van een tumor, een 
gezwel; en men zou denken aan een fibroom of een chon-
droom; maar dit is uitzondering. In verreweg de meeste 
gevallen kan men reeds door betasting voelen, dat er vocht 
aanwezig is. 

Wanneer het nog niet tot doorbraak door de huid is 
gekomen, is de zwelling, door aktinomykose ontstaan, soms 
moeielijk te onderscheiden van de gewone op periostitis 
berustende zwelling. Want ook de zwelling van eene perio-
stitis kan zeer hard aanvoelen en bij beide komt dikwijls 
kaakklem voor. Gewoonlijk echter zal de anamnese ons 
voor vergissing vrijwaren. 

Met zekerheid kan de diagnose van aktinomykose eerst 
gesteld werden na onderzoek van den inhoud van de zwel-
ling. Die inhoud bestaat namelijk uit granulatieweefsel en 
etter. In dien etter vinden we karakteristieke, fijne, citroen-
geel of meer grijsachtig gekleurde korrels. Deze korrels, 
vooral de gele, zijn tamelijk consistent, zoodat zij eerst bij 
aanwending van eenigen druk op het dekglaasje bij ver-
vaardiging van een microscopisch preparaat uiteengedrukt 
worden. De hoeveelheid dier korrels verschilt enorm. In 
den etter zijn ze veelvuldiger dan in het granulatieweefsel, 
waar men ze soms in het geheel niet vindt. Maar ook in. 
kleine etterhaarden vindt men soms niet meer dan twee 
of drie dergelijke korrels. Zij verschillen aanmerkelijk 
in grootte. Soms zijn ze zóó klein, dat ze slechts onder het 
microscoop te zien zijn; maar meestal zijn ze met het. 

bloote oog waarneembaar van de grootte van een zandkor-
rel tot speldeknopsgrootte en soms zelfs nog wat grootex. 
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Deze korrels bestaan uit opeenhoopingen van een zwam-
soort, de actinomyces of straalzwam 

(áx?EG, Ti = straal en p6}crG = paddestoel), 
een bacteriesoort, behoorende tot de staafvormige bacteriën, 
genaamd Cladothrix (xXecaoG = twijg en BA = haar). 

Plaatst men zulk een korrel met een druppel azijnzuur 
of kaliloog onder het microscoop en beziet het met zwakke 
vergrooting, dan ziet men een bijna ondoorzichtig klompje 
van opeengehoopte .straalzwammen, waarvan men de enkele 
vormen niet onderscheiden kan. Drukt men nu het dek-
glaasje wat sterker aan en verschuift het wat, waardoor de 
korrel uitgedrukt wordt, en beziet men dan met sterkere 
vergrooting, dan komen de afzonderlijke zwammen voor 
den dag. 

Men onderscheidt drie verschillende vormbestanddeelen 
aan dezen zwam. 

Ten eerste draden — myceliumdraden, die onder zwakkere 
vergrooting er uitzien als dunne draden, die over en door 
elkaar loopen, zich dichotomisch vertakken en dikwijls 
kurketrekkervormig gekronkeld zijn. De draden zijn met 
protoplasma opgevuld. Zij deelen zich langzamerhand en 
vallen eindelijk in sporen uiteen. Ten tweede kolven, 
kleinere en grootere, soms in verschillende onderdeelen 
gedeeld of ook wel handschoenvormig aaneengeregen. De 
handschoenvorming is een kunstprodukt door uiteenbarsting 
van een kolf ontstaan ; men vindt dan ook sleehts ééne draad 

loopen in zulk een handschoenvorm. Ten derde op kokken-

gelijkende lichamen, veel kleiner dan de andere vormbe-
standdeelen, tusschen de myceliumdraden en de koloniën 
verspreid. 

Niet altijd zijn alle drie deze bestanddeelen in de koloniën, 
d. w. z. in de korrels, aanwezig. Dat hangt samen met het 
ontwikkelingsstadium van de splijtzwammen in den korrel 
en daarmede hangt ook het verschil in kleur van de korrels 
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samen. De jongste korrels zijn grijsachtig, de wat oudere 
meer melkwit en de nog oudere geel in verschillende 

nuances en daarbij ook harder. 
In de jonge korrels vindt men bijna uitsluitend draden, 

bij verdere ontwikkeling en gedeeltelijke degeneratie ver-
dwijnen de draden meer en meer en ontstaan daaruit 

de kolven. 
In nog ouder stadium beginnen de korrels te verkalken 

en wel van buiten naar binnen, evenals de degeneratie van 
den wand van buiten naar binnen gaat. 

De kolfvorming wordt opgevat als een degeneratie-ver-
schijnsel van den wand van de draden, waarbij deze op-
zwellen, eerst aan hun uiteinde, maar later over de geheele 
lengte. Bij sterke vergrooting ziet men dan ook midden in 
den kolf nog de rest van de draad, dikwijls reeds in stukken 
gedeeld of wel met sporen opgevuld. 

Bij sterke vergrooting en kleuring met anilingensiaan 
volgens Gram, ziet men twee soorten van draden': dunnere, 
met donkergekleurde stippen er in, en dikkere, zonder die 
donkere stippen en minder intensief gekleurd. Die donkere 
stippen zijn sporen ; die ook buiten de draden, tusschen 
deze in, gevonden worden. 

Behalve dekglaspraeparaten, maakt men ook .coupes 
waarbij men de korrels insluit in celloidin en dan dunne 
coupes maakt. Om de kolven te kleuren, moet men na de 
G r a m'sche kleuring nog nakleuren met safranin. 

)beziet men den reeds wat ouderen korrel bij zeer sterke 
vergrooting en bij bovengenoemde dubbelkleuring, dan ver-
toont deze den volgenden fijneren bouw. 

In het midden dichotomisch vertakte myceliumdraden, 
die zich naar de periherie tot een zeer dicht netwerk op-
hoopen en kolven en sporen vormen. Professor S p r o n c k 
was zoo welwillend mij enkele versche microscopische 
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praeparaten van runderaktinomykose af te staan, die ik U 
onder de opgestelde microscopen zal toonen en waarin men 
de kolven zeer fraai kan zien. Uit de aanwezigheid van 
deze verschillende vormbestanddeelen van den straalzwam 
kan men besluiten of het proces, ter plaatse waar men de 
korrels vindt, jonger of ouder is, nog in ontwikkeling 
voortgaat of reeds neiging vertoont tot spontane genezing. 
Vindt men korrels uitsluiteud bestaande uit draden, grijs-
achtig van kleur en week, dan wijst dit op een beginstadium 
van de ziekte ; vindt men in de korrels, uitsluitend kolven, 
geel van kleur, dan wijst dit reeds op degeneratieve ver-
andering van den splijtzwam. 

Meestal vindt men echter beide vormen door elkaar, om-
dat de ziekte op de eene plaats pas begonnen is, terwijl op 
eene andere plaats het proces tot genezing neigt. 

Hoe komt nu deze bacterie in het lichaam `? Herhaalde-
lijk zijn, zoowel bij dieren als bij den mensch, in den etter 
en in het granulatieweefsel van aktinomykomen, planten-
deelen gevonden, die begroeid waren met actinomyces. 

Meestal vond men plantendeelen van gerst- of korenaren, 
maar ook op stroo, hooi-, houtsplinters of andere uitge-
droogde plantendeelen kan de actinomyces woekeren, en 
wordt deze dan bij _ het kauwen in het weefsel ingedron-
gen, of wel met den luchtstroom ingeademd, dan kan van 
daaruit het proces zich verder in het lichaam van mensch 
en dier ontwikkelen. Het schijnen vooral uitgedroogde 
plantendeelen te zijn, waarop de actinomyces zich nestelen, 
omdat daarin zich luchtruimten bevinden, die eene geschikte 
broedplaats voor den parasiet vormen. Zoo kon v o n 
Bar a c z onder 52 gevallen van hoofd- en halsaktinomykosen 
elfmaal het geïnfecteerde plantendeel in den etter terug 
vinden, en onder drie gevallen van tongaktinomykose twee 

maal. 
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Uit het voorgaande is dus af te leiden, dat de infectie 
kan tot stand komen door direct indringen van deze plan-
tendeelen in het slijmvlies van den mond of pharynx. 
Aangezien verreweg de meeste gevallen van aktinomykose 
aan het slijmvlies van den mond beginnen, kunnen we 
aannemen, dat op die wijze meestal de infectie tot stand 
komt. Hoe licht kan ook niet een klein plantendeeltje tus-
schen den vrijen rand van de gingiva of ergens in het 
slijmvlies indringen, daar blijven vast zitten en aan de 
actinomyces gelegenheid geven zich in het weefsel te nestelen? 

Vroeger meende men, dat de infectie hoofdzakelijk tot 
stand komt door indringen van de geïnfecteerde planten-
deelen in de open wortelkanalen van carieuse tanden. 
James I s r a ë 1, die in 1877 de aandacht gevestigd heeft 
op het voorkomen van aktinomykose bij den mensch, en die 
daarover belangrijke waarnemingen gepubliceerd heeft, is 
van meening, dat de infectie zeer dikwijls langs dien weg 
tot stand komt. Latere onderzoekers zijn echter van deze 
meening teruggekomen en mijns inziens op goede gronden. 

Slechts éénmaal is in een geval van aktinomykose de 
actinomyces in een carieuse holte gevonden, ofschoon daar-
naar dikwijls ijverig gezocht is, o. a. door I z 1 a I. Dit was 
een geval, door P a r t s c h *) gepubliceerd. Niemand kan 
natuurlijk uitmaken, of in dat geval de infectie van uit de 
carieuse holte heeft plaats gehad, dan wel of op eene andere 
plaats een geïnfecteerd plantendeeltje is ingedrongen en de 
infectie veroorzaakt heeft. In geen geval mag men echter 
hieruit besluiten, dat de actinomyces door het wortelkanaal 
in de kaak gedrongen zijn. J. Israël  vond éénmaal bij een 
geval van aktinomycose in een wortelkanaal dezelfde splijt-
zwammen als in het infiltraat, maar dit waren geen actino-
myces. (J. Is r a ë 1. Aktinomykose der Menschen, — pag 7.) 

Ook zou men verwachten, dat de aktinomykose zich 
*) Deutsche Zeitschrift für Chir. Bd. 23 S. 503. 
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vooral centraal in de kaak nestelde, wanneer de infectie 
door het wortelkanaal tot stand kwam, en dit vinden we 
bij den mensch zeer zelden. Slechts één geval van Israël 
is begonnen met centrale aktinomykose van de kaak en 
hierbij is de infectie zonder twijfel tot stand gekomen langs 
een fistel van een wortel van een caninus en niet door het 
wortelkanaal. (J. Israë 1, Aktinomykose der Menschen, 
Berlin 1885, pag. 5.) 

Een geval van Murphy *) wordt ook gewoonlijk geciteerd 
om te bewijzen, dat de infectie langs het wortelkanaal tot 
stand komt. 

In dit geval bestond er eene aktinomykose aan den hals 
en kon men door den alveolus van eene geëxtraheerde kies, 
die men als het uitgangspunt van de ziekte beschouwde 
eene sonde voeren tot aan het abces in de huid van den 
hals. Maar ook dit geval is niet bewijzend; want hier kan 
de infectie zeer goed ook van het mondslijmvlies zijn uit-
gegaan en zich uitgebreid hebben zoowel naar de kaak, als 
naar den hals (zie geval XII van von Bar a c z pag. 1055). 

Verder wijst von Bar a c z op het feit, dat bij het rund 
wel heel vaak aktinomykose van het been optreedt ; maar 
daarbij juist de tanden altijd gezond zijn. Wel vindt men 
dan tegelijk eene huid- of slijmvliesaandoening, van waar 
uit de infectie is voortgekomen en die met fistelgangen met 
het been communiceert. 

Zooals ik boven zeide is Israël van meening, dat in-
jectie door de wortelkanalen dikwijls plaats vindt. Hij werd 
in zijne meening versterkt, toen hij een geval van aktino-
mykose van de long waarnam, waarbij in eene taverne van 
de long een stuk van een tand gevonden werd. Ook dat 
geval is natuurlijk niet bewijzend ; want ten eerste is de 
vraag of de infectie door het stuk tand is ontstaan of wel 
door aspiratie van plantendeelen zooals herhaaldelijk gecon- 

*) New-York Med. Journal, vol. 41, pag. 17. 
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stateerd is. Maar zelfs al nemen we aan, dat het stuk tand 
hier de oorzaak van de infectie was, dan bewijst dat nog 
volstrekt niet, dat door de wortelkanalen heen infectie van 
actinomyces van de kaak kan tot stand komen. Het bewijst 
dan alleen, dat dat stuk tand geïnfecteerd was met actino- 
myces. En veilig kunnen we aannemen, zooals ook trouwens 
door P a r t s c h gevonden is, dat nu en dan een geïnfecteerd 
plantendeeltje in eene carieuse holte zal blijven zitten en 
daar een geschikte voedingsbodem vinden voor verdere 
ontwikkeling, maar in den tand rustig opgesloten blijft. 

Slechts bij hooge uitzondering zal het voorkomen, dat 
een geïnfecteerd plantendeeltje door een zeer wijd foramen 
apicale van een tandwortel gedrongen wordt en dan aan-
leiding geeft tot het ontstaan van aktinomykose. 

Veel eenvoudiger is het, om aan te nemen, dat de infectie 
tot stand komt, door dat een geïnfecteerd plantendeeltje in 
het slijmvlies indringt. 

De rand van de gingiva is daarvoor bij uitstek voorbe-
schikt — vooral, indien die rand door gingivitis over eene 
grootere uitgebreidheid van den tandhals is losgeraakt. 

Aangezien carieuse tanden bijna altijd oorzaak zijn, dat 
die kaakhelft minder gebruikt en minder goed gereinigd 
wordt, waarvan tandsteen-afzetting, gingivitis en loslating 
van den gingivarand het gevolg is, zoo laat zich zeer goed 
begrijpen, hoe juist langs carieuse kiezen de actinomyces 
gemakkelijk kunnen indringen. 

Het plantendeeltje met aktinomyces geïnfecteerd kan nu 
op de plaats zelf dadelijk de infectie tot stand brengen of 
wel kan slechts eene geringe reactive ontsteking geven; zoo-
als elk vreemd lichaam dit min of meer doet, en dan dieper 
in het weefsel indringen, om eindelijk ergens te blijven 
steken, waar de aan het vreemde lichaam vastgehechte 
actinomyces een gunstigen voedingsbodem vinden om zich 
te gaan vermenigvuldigen. 
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De ziekte-geschiedenis is daarom meestal de volgende. In 
het begin der ziekte treden oedemateuze zwellingen op, die 
opkomen en weer voor het grootste gedeelte verdwijnen en 
zeer dikwijls met kaakklem gepaard gaan. Dit moeten we 

opvatten als reactie op het in het weefsel gedrongen geïn-

fecteerde vreemde lichaam. Na enkele weken ontstaat dan 

de echte aktinomycotische zwelling, die zeer hard en pijnloos 

is en spoedig in het centrum eene verweekte plaats vertoont. 
Dikwijls kunnen we nog bindweefsel-strengen voelen, die 
aanduiden langs welken weg de infectie gekomen is. Gaat 

het proces voort, dan woekeren de actinomyces verder en 
verder door, doen weer op andere aangrenzende plaatsen 
dergelijke harde zwellingen ontstaan met verweekte plaatsen 
in het midden, zoodat dan hobbelige gezwellen ontstaan, 
waarvan I 1 l i c h *) ons een paar prachtige photografieën 
te zien geeft. 

De abcessen breken van zelf door als men het proces aan 
de natuur overlaat en de openingen blijven dan bestaan 
als fistelopeningen, die naar dieper gelegen abcessen voeren. 
De etter is reukeloos, tenzij er eene andere infectie bijgeko-
men is b v. een streptococcen-infectie. 

Van uit de weeke deelen verspreidt zich het proces dik-
wijls op het been en vormt daarin dan ook granulaties en 
holten met etter gevuld. Bij het rund komt hierbij dikwijls 
nieuwvorming van been tot stand, de z.g. neoplastische vorm 
van aktinomykose. Een paar dergelijke gevallen zijn ook 
bij den mensch waargenomen. 

Het zij mij vergund U eene ziekte-geschiedenis voor te lezen 
van von Bar a c z, geval 39 pag. 1067. Dit geval is merk- 
waardig, omdat de patiënt, een medicus, de infectiebron 
juist weet op te geven en later in het absces op een ver-af-
gelegen punt het geïnfecteerde plantendeeltje gevonden werd. 

*) Beitrag zur Klinik der Aktinomykose, Wien, 1892. 
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Zeer leerzaam is ook het geval XIX pag. 1095. De gras-
halm 21 2  m.M. lang is afgebeeld op plaat XV, omgro6d 
met actinomyceskolonien. Het incubatietijdperk is hier 
duidelijk aan te wijzen. Reeds na 2 weken bemerkte patiënt 
eene lichte zwelling. Toch is deze tijd niet altijd dezelfde. 
En dat laat zich ook wel denken, nu we weten hoe de 
infectie tot stand komt. 

De aktinomycessporen kunnen diep in het plantendeeltje 
zijn ingedrongen en eerst werkzaam worden na gedeeltelijke 
oplossing van de bovenste cellenlagen en dat zal nu eens 
sneller, dan weer langzamer gebeuren. Von B a r a c z nam 
drie gevallen waar van tongaktinomykose. In twee van die 
gevallen vond hij in den etter het plantendeeltje, dat de 
infectie veroorzaakt had. 

Geval II, pag. 1091, afl. 14, 15 en 16 (baard van een 
korenaar). Geval III, pag. 1092, afl. 17 (grashalm). 

De eerste publicatie van een geval van aktinomykose in 
ons land is van H a n k en (Ned. Tijds. van Gen., Jaargang 
1887, Deel I, pag. 494). Het betrof een geval van aktino-
mykose van de onderkaak bij een warmoezenier. H a n k e n 
vond zeer carieuse wortels van Mg i. s, die hij extraheerde. 
Eerst bij een volgend bezoek opende hij de abscessen en 
vond toen eerst aktinomyceskorrels. De wortels waren tot 
zijn spijt weggegooid en konden niet nader onderzocht 
worden. 

In het Tijdschrift van 1890, Dl. I, pag. 282 publiceert 
H a n k en nog twee gevallen, die ik U even zal voorlezen. 

Hieruit blijkt dat H a n k e n meende, dat de infectie door 
de zieke kies was ontstaan. Hij laat er zich niet over uit 
of zijne bedoeling was, dat de infectie door het wortelkanaal 
was tot stand gekomen of wel langs den wortel in het 
slijmvlies was ingedrongen. Op vroeger aangegeven gronden 
is waarschijnlijk de infectie langs den gingivarand van de 
zieke kies in het weefsel ingedrongen. 
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We hebben reeds vermeld, dat verreweg het grootste aan-
tal gevallen van aktinomykose uitgaat van het mondslijm-
vlies, maar het spreekt van zelf, dat de geïnfecteerde 
plantendeeltjes zich ook dieper in het spijsverteringskanaal 
kunnen vastzetten, in pharynx, in den oesophagus en in 
het darmkanaal. 

Van uit den oesophagus kan de long geïnfecteerd worden 
met overgang op de organen van de borstholte en van uit 
het darmkanaal kan de infectie in de buikholte optreden 
met doorbraak naar den buikwand. 

De ontwikkeling van buikaktinomykose gaat in verreweg 

de meeste gevallen uit van het onderste gedeelte van het 
darmkanaal, van coecum en processus vermicularis, uiterst 
zelden van de maag. Waarschijnlijk is zure reactie een 
beletsel voor de voortplanting van de actinomyces. 

De geïnfecteerde plantendeelen kunnen ook ingeademd 
worden en zich in de bronchiën vastzetten en, als het zeer 
kleine stukjes zijn of sporen van actinomyces, doordringen 
tot de fijnste vertakkingen. 

Herhaaldelijk zijn geïnfecteerde gerstaren in de bronchiën 
en in het longweefsel van aan aktinomykose overleden 

lijders gevonden. 
Ik herinner hierbij aan het bovenvermelde geval van 

I s r a ë 1, waar een stuk tand in het longweefsel gevonden 
werd. 

Eindelijk kan de infectie ook nog direct door de huid 
tot stand komen. 

In verreweg de meeste gevallen van huid-aktinomykosen 
aan hoofd en hals is de infectie van uit de mondholte 
ontstaan.. Hetzelfde geldt van de huid-aktinomykose van. 

borst en buik, die meestal van uit dieper gelegen organen 
zijn voortgewoekerd, maar toch zijn ongetwijfeld primaire 
huidinfecties waargenomen, o. a. door P a r t s c h. Twee 
maanden na wegname van een kankergezwel aan de borst. 
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ontstond eene huid-aktinomykose, waarmede patient waar-
schijnlijk bij de operatie was geïnfecteerd. Verder zijn 
enkele gevallen van aktinomykose aan de extremiteiten 
waargenomen. 

Ten slotte blijven er nog gevallen over, waar men de 
plaats van infectie niet kan opsporen. Men heeft in die 
gevallen gedacht aan infectie door de melk en opname 
in het bloed. Er zijn hersen-aktinomykosen waargenomen, 
die alleen langs de bloedbaan konden ontstaan zijn. Men 
heeft ook mycelium-draden in leucocyten gevonden. 

Over de differentiaal-diagnose tusschen eene periostitis en 
eene aktinomykotische zwelling sprak ik reeds vroeger. Ik 
voeg hieraan nog toe, dat zelfs bij opening van het abces 
men nog in twijfel kan zijn, want ook in de door periostitis 
ontstane abcessen komen dikwijls korrelige massa's voor. 
Het microscopisch onderzoek doet ons dan eerst den waren 
aard van het abces kennen, aangezien de korrels van 
periostitides uit leptothrix draden bestaan. 

Bij aktinomykose van den tong zal men kunnen meenen 
een gumma voor zich te hebben, maar de anamnese leert 
ons spoedig, dat we met eene luetische aandoening te doen 
hebben. 

Moeielijker is de differentiaal-diagnose te maken tusschen 
glossitis phlegmonosa en aktinomykose van den tong. 
Hier kan slechts het microscopisch onderzoek van den 
etter de juiste diagnose doen stellen. 

Het verloop en de prognose van wang- en halsaktinomy-
kosen zijn over het algemeen gunstig, omdat de haarden in 
den regel goed te bereiken zijn. Wel kan het proces soms 
zeer lang duren, wanneer de bacteriën in aangrenzende 
weefsels verder voortwoekeren. 

Entingsproeven van mensch op dier mislukken veelal. 
Toch heeft I s r a ë 1 aktinomykose van den mensch op het 
konijn kunnen overplanten; gewoonlijk wordt de aktino- 
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myceskorrel eenvoudig ingekapseld. Waarschijnlijk is dus 
de virulentie van den straalzwam zelf gering, maar zijn 
vooral de sporen, die op grashalmen en aren woekeren, zeer 
virulent. 

Op gelatine groeien actinomyces langzaam, op agar-agar 
en op runderbloedserum tamelijk snel. Het temperatuur- 
optimum ligt volgens B o s t r ö m tusschen 33 en 37° C. 
(M i 11e r, Microörganismen der Mundhöhle, 1889, pag. 282). 

Wat de therapie aangaat, zoo spreekt het van zelf, dat 
we oppervlakkig gelegen abcessen direct openen. 

Vroeger werd radicaal ingegrepen. Waar het mogelijk 
- ras extirpeerde men al het zieke weefsel tot in het ge- 
zonde. Waar men dat kan doen, zonder het gelaat al te 
zeer te schenden, voert het natuurlijk het snelst tot genezing; 
maar zeer zelden is dit mogelijk, omdat het weefsel over 
groote uitgebreidheid geïnfiltreerd is en men geen scherp 
omschreven tumor heeft. 

Daarom heeft men getracht door inspuitingen van anti-
septische middelen de bacterie te dooden en werkelijk gelukt 
dat ook heel dikwijls. Zoo beveelt I 11 i c h daartoe aan 
sublimaatsinpuitingen van 1 op 1000 tot zelfs 1 op I00. Verder 
inspuitingen van Tinct-Jodii en van Nitras argenti (20 pCt.), 
een geliefd middel van von B a r a c z. 

Volgens hem werken deze middelen, behalve direct doodend 
op de actinomyces, ook doordat zij in de omgeving bind- 
weefsel vormen en dat bindweefsel als het ware een wal 
zou opwerpen tegen het verder voortwoekeren van de 
bacterie. 

In den laatsten tijd heeft men goede uitwerking gezien 
van inwendige toediening van Joodkalium (8 op 200) — 2 
eetlepels of meer daags. Dit middel is door onzen land-
genoot T h o m a s s e n, leeraar aan de veeartsenijschool, 
aangeprezen. Von B ar a c z hecht aan deze therapie niet veel 
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waarde en in het boven aangehaalde geval van den medicus, 
die 150 gram Joodkal. gebruikt had, was de uitwerking 
niet zeer treffend geweest. Meer waarde hecht hij aan sub-
cutane inspuiting van Joodkalium met opvolgende electrolyse 
waardoor Jodium in statu nascente vrij wordt. Volgens 
anderen echter zou het middel, inwendig toegediend, be-
werken snellere abcesvorming, scherpere localisatie en zouden 
de actinomyces gedwongen_ worden zich meer in de huid te 
nestelen, waardoor chirurgisch ingrijpen gemakkelijker wordt. 

Om ten slotte nog even terug te komen op de voor ons 
tandheelkundigen belangrijk vraag, of we in gevallen van 
wang- en kaakaktinomycosen in elk geval de zieke tanden 
moeten verwijderen, zoo meen ik reeds in het voorafgaande 
daarop het antwoord gegeven te hebben. Aangezien toch 
niet aangenomen wordt, dat de infectie door het wortel-
kanaal is tot stand gekomen, zullen we trachten hier, zoo-
wel als in andere ziekten van de omgevende weeke deelen, 
zoo conservatief mogelijk te zijn. In de meeste gevallen 
zullen we dan ook met incisie van de abcessen, wegkrabben 
van het granulatieweefsel, inspuitingen met nitras argenti 
of sublimaat en inwendige toediening van Joodkalium 
genezing tot stand brengen. 

Von Bar a c z zegt, pag. 1089, „Wir überzeugten uns 
dass die Zahnextraction meistenteils entbehrlich war und 
liessen in den späteren Fällen diesen Eingriff als einee 
entbehrlichen fort auch in diesen Fällen erreichten wir 
dauernde Heilung". 

De Vice-Voorzitter, de heer Grevers, dankt Dr_ 
van der Ho e v en voor diens voordracht over een onder-
werp, dat eenigermate met de tandheelkunde verbonden is.. 
Het onderwerp leent zich zeer goed tot discussie. Spr. 
vraagt of Dr. van der H'o e v en bereid is  eventueele 
vragen te beantwoorden. 
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Dr. van der Hoeven zal hieraan gaarne voldoen. 
Dr. D e n t z heeft met veel genoegen de voordracht ge-

hoord. De geachte inleider heeft in aansluiting met de 
waarnemingen van I 11 i c h of Bar a c z gemeend, dat holle 
tanden niet dikwijls de primaire poort zijn, waardoor akti-
nomykose intreedt omdat niet dikwijls aktinomyces in het 
tandkanaal zijn gevonden. Spr. wil alleen de vraag stellen: 
waren het tanden die eene levende pulpa hadden of niet ? 
Want aktinomykose zal zich niet kunnen ontwikkelen langs 
gangraeneuse wortelkanalen, bij levende pulpa echter wel. 

Dus het feit, dat binnen in grangraeneuse tanden geen 
aktinomykose-Pilz is opgetreden, acht Spr. van weinig 
waarde. 	 _ 

Dr. van der Hoeven stelt zich de zaak aldus voor, 
of beter gezegd zij wordt tegenwoordig zoo voorgesteld, dat 
niet de Pilz zelf indringt in de mondholte, maar dat de Pilz 
of sporen van Pilz zich hechten aan plantendeelen als b. v. 
koornaren. Zoo iets kan natuurlijk komen in het wortel-
kanaal, hoe dit is doet er niets toe, want de Pilz vindt voedsel 
in het voorwerp, waarin hij zit, hij mag zich verder ont-
wikkelen, maar dààr is hij voorloopig opgesloten tot hij 
komt in een. weefsel, waarin aktinomykose kan ontstaan. 
Maar wanneer de zaak zoo zou zijn, dat het door het wortel-
kanaal in de kaak zou komen, dan zou het ten eerste door 
ijverig onderzoek in het wortelkanaal moeten gevonden wor-
den, want die dingen moeten daar een geheelen tijd blijven 
zitten. In de tweede plaats zoude, wanneer het proces langs 
dien weg ging, zeer dikwijls centrale aktinomykose van den 
mensch aan de kaken moeten worden gevonden. Want in 
het geval van Jam es Israel is het niet bewezen, het 
is waarschijnlijk gekomen langs den wortel van een caninus. 
Of het een doode of levende tand was doet er niets toe. I:n 
het wortelkanaal kan hij zich niet ontwikkelen. Dat gein- 
fecteerde plantendeel moet doordringen in het wortelkanaal 
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en van daar in het weefsel, waar het zich ontwikkelen en 
tot het proces aanleiding kan geven. 

Dr. D e n t z gelooft niet, dat zijne vraag hiermede beant-
woord is. Spr. geeft toe, dat het op die manier kan gekomen 
zijn, maar één geval, waar inderdaad aktinomyces in een tand 
zijn gevonden, bewijst meer dan honderd gevallen, die nega-
tief zijn. Spr. gelooft evenmin als Dr. van der Hoeven 
dat aktinomyces door het open wortelkanaal, zonder levende 
pulpa, zouden kunnen indringen. 

Dr. van der Hoeve n. Neen, dat tweede argument, 
dan centraal in de kaak, dat vindt men nooit, al die geval-
len moesten in het been zelf beginnen. De apex van den 
wortel steekt toch in het been, die wordt niet gevonden. 

De heer G r ev e r s acht dit onderwerp zeer belangrijk 
ook voor tandheelkundigen. Spr. kan zich niet vereenigen 
met het argument van Dr. van der Hoeven, dat het 
niet centraal wordt aangetroffen, doordien het niet in het 
wortelkanaal heeft plaats gevonden, namelijk-waar de pulpa 
grangreneus is, bij resorptie en met apicale necrosis, waar een 
uitgang naar buiten is, en het gemakkelijk naar buiten kan 
uitbreken. Spr. kan zich dit niet voorstellen bij levende pulpa, 
maar waar reeds een zieke tand is, bij chronische periodontitis 
zeer goed, want aktinomykose ontwikkelt zich juist in de 
slijmvliezen gemakkelijk. 

Dan ten tweede heeft de heer van der Ho even  
gesproken, dat het zoo moeielijk is de differentieele diag-
nose te stellen. Dat nu komt spr. niet zoo moeielijk voor bij 
het verschil tusschen periodontitis en aktinomykose, daar 
de periode van periodontitis veel korter duur en snel ver-
loop is, daarentegen zeer langzaam bij aktinomykose, die in 
de kaak voorkomt. 

Spr.'s ervaring betreft slechts één geval, jaren geleden 
toen spr. er  niets van af wist. 

De heer Hamer wijst op het verschil bij periostitis 
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waarbij de kies gevoelig is voor percussie, bij aktinomykose 
is deze bijna nooit gevoelig. 

Dr. van der Hoeven heeft alleen bedoeld dat bij het 

begin van aktinomykose of periostitis kans voor verwarring 
bestaat wanneer in de buurt een kies is, die een klein 
beetje gevoelig is. Spr. antwoordt den heer G r e v e r s, dat 
het van het hoogste belang is, en dat is dan ook in de 
geheele voordracht op den voorgrond gesteld, of het langs 
het wortelkanaal gaat of niet. Daarop antwoordt spr.: wan-
neer wij werkelijk aannemen, dat het ontstaat door een 
geinfecteerd plantendeel, moeten wij dan aannemen dat 
het door het wortelkanaal gaat terwijl de weg door de 

gingiva zoo maar openstaat. 
Dr. D e n t z vraagt den heer van der Hoeven, wanneer 

zijn argument inderdaad steek houdt, hoe het dan komt, 
dat men zoo weinig periostitis waarneemt, van andere 

oorzaak dan van de zieke pulpa. 

Dr. van der H o e v en antwoordt: omdat het levende 
weefsel de ontwikkeling tegenhoudt en periostitis ontstaat 
bijna nooit door een van buiten komend geïnfecteerd vreemd 
lichaam. 

De heer Hamer is het met Dr. van der Hoeven eens. 
Spr. acht het een volkomen bewijs voor de theorie van 
dezen, dat het zooveel voorkomt bij het rund, terwijl daar 
bijna nooit carieuse kiezen worden gevonden. Spr. ziet niet 
in waarom het bij den mensch een zoo grooten omweg 
zou nemen. 

De heer F u y t heeft zich gewend tot den heer 
T h o m a s s e, leeraar aan de Veeartsenijschool, den man van 
de Jod.-kali therapie. Deze heeft spr. geholpen aan verschil-
lende werken, o. a. eene dissertatie van Dr. Post hum a, 
van 1895, waarin als eerste geval dat van It er s o n wordt 

genoemd. 
Dr. van der Hoeven heeft dit geval vermeld gevonden 
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in een later nummer van het Tijdschrift dan waarin het 
geval door hem genoemd voorkomt. 

De heer F u y t wil over de therapie nog een en ander 
zeggen. De aktinomykose werd bestreden op verschillende 
wijzen. Vroeger werd eene kaak-resectie gedaan en wan-
neer de aktinomykose geheel verwijderd was bleek dat 
eene totale genezing optrad. Maar veel mooier vindt Spr. 
de behandeling met Jod-kali. Die therapie vindt in 
Frankrijk veel bijval, ook in Duitschland zijn er verschil-
lende proeven mede genomen. Spr. leest een stuk uit ge-
noemd proefstuk voor (Spr. laat eenige Photographieën 
circuleeren van een jongmensch die te Rotterdam op ver-
schillende wijze, Spr. gelooft door 7 doctoren, behandeld 
was en waar ten slotte bij jod.-kalibehandeling na enkele 
weken beterschap intrad). Spr. noemt nog eene ziekte, 
die moeilijk van aktinomykose is te onderscheiden, n.l. botrio-
mykose; dit is hoofdzakelijk eene ziekte bij paarden, doch zij 
komt ook enkele keeren bij menschen voor. 

De heer W i t t h a u s wil met een enkel woord terug 
komen op de infectie-poort. Deze zou niet de carieuze holte 
zijn, want de slijmvliezen zijn groot en de carieuze holten 
klein. Omdat de spijs langen tijd in de carieuze holten ver- 
toeft, maakt Spr. onderscheid tusschen carieuze holten zonder 
pulpa, met levende pulpa, met pulpa die veretterd of in 
anderen toestand van necrose is. Levende pulpa is evengoed 
vatbaar als het ' weefsel van het tandvleesch, of pulpa met 
een klein absces, als daar een klein stuk hout of stroo 
indringt. Spr. vraagt den inleider is het mogelijk aktinornyces 
te cultiveeren buiten den mond of alleen op levende weefsels; 
dat is het voornaamste punt. Kan op doode weefsels niet 
gecultiveerd worden, dan kan het ook niet langs eene necro-
tische pulpa gaan. 

Dr. van der Hoeven antwoordt, dat proeven van mensch 
op dier niet zijn gelukt. Wanneer zij onder alle voorzorg 
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zijn afgekapseld dan is de virulentie gering maar vol sporen, 
die zeer virulent zijn. 

De heer W i t t h a u s vraagt of zij op bouillon gekweekt 
kunnen worden. 

De heer van der Hoeven antwoordt, dat dit gelukt is. 
De heer W i t t h au s acht het dan ook volstrekt niet 

onwaarschijnlijk dat zij langs de pulpa gaan. 
Dr. van der Ho e v en meent, dat de eenige goede weg 

door den heer G r e v e r s is genoemd, nl. langs een fistel, 
maar wanneer het anders was, wanneer het door levende 
pulpa ging, dan zou het zich daar ontwikkelen en door den 
apex heen centraal naar de kaak. 

De heer P e s t m a n K o n i n g vraagt of in het geval, 
dat door periostitis veroorzaakt werd, werkelijk sporen ge-
vonden waren in van den wortel afgekrabt periost. Welken 
weg gingen die langs ? Dat zou misschien eene aanwijzing 
kunnen zijn. 

Dr. van Ho e v en antwoordt, dat in het geval door 
James I sr a ë l genoemd, sprake is van splijtzwammen 
in den wortel, geen aktinomykose en daar geen sprake is 
van periost-onderzoek. 

De heer An e m a vermeldt een geval, 4 a 5 jaren ge-
leden, van een patiënt met eene aandoening van het 
antrum Highmori. Spr. heeft toen een carieuzen wortel ver-
wijderd en vond een vrij wijde opening tusschen de plaats 
waar de apex gezeten had en het antrum Highmori. 

Eigenaardig was nu, dat die patiënt aan den anderen kant 
ook eene ontsteking had, waarvan de Directeur van het 
pathalogisch instituut te Batavia een praeparaat kreeg met 
zeer mooie aktinomykose. Dit geval deed Spr. denken aan 
het intreden van de stralen-pilz door de neus. 

Dr. van der Ho ev en kan hierover geen oordeel 
zeggen, daar hij het geval niet heeft gezien. 

De heer A n e m a kan niets zekers zeggen, daar de rhy- 
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noloog eerst zijne hulp inriep, toen hij de therapie had 

bepaald. 
De V i c e-V oorzitter sluit de discussie en dankt Dr. 

van H o e v en voor zijne zeer uitgebreide voordracht over 
een onderwerp, dat zoo na grenst aan de tandheelkunde. 

De heer L. Frank houdt eene voordracht over : 
Het gebruik van „Snow's face bow" in verband met 

Gr i t ma n's articulator. 

Geachte Voorzitter, Mijne Heeren, 

Ein Mann, der recht zu wirken denkt, 
Muss auf das beste Werkzeug halten. 

GOETHE. 

Het zijn volstrekt geen nieuwe instrumenten, waarvoor 
ik heden uwe opmerkzaamheid vraag. Ze zijn al, wat men 
noemt, uit de oude doos en dateeren reeds van Juli 1899. 
Toch durf ik veronderstellen, dat de meeste der hier aan-
wezigen ze niet kennen. Te verwonderen is dat niet.. Want 
om tot andere instrumenten zijn toevlucht te nemen, moet 
men eerst de gebreken en tekortkomingen der algemeen 
in gebruik zijnde gevoeld hebben. Aangezien er in ver-
houding weinig tandheelkundigen zijn, die zich in voldoende 
mate met hun technischen arbeid inlaten, zoo is het ver-
klaarbaar, dat werkelijke verbeteringen door het gros der 
vakbroeders langen tijd onopgemerkt blijven. 

De articulator van Gritman en de face- bow van Snow 
zijn nu van het slag der verbeteringen, die eene algemeene 
toepassing in de praktijk verdienen. Zelfs voor het geval, 
dat gij u ook weinig met de techniek zult gaan bemoeien 
en volstaat met uwen techniker den zorg over te laten voor 
de physiologische en artistieke samenstelling der prothese, 
dan nog zult gij na kennismaking met deze beide instru-
menten min of meer verplicht zijn ze in uwe praktijk aan 
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te schaffen. Misschien vindt gij dit wat bout gesproken, 
maar ik zal u het waarom trachten duidelijk te maken. 

Ontegenzeggelijk heeft de terecht beroemde B o n w i ll 
een nieuw type van articulator geschapen. Hij heeft ge-
tracht de natuurlijke bewegingen van het kaakgewricht 
met een instrument te imiteeren, want zeer juist zag hij in, 

dat de bewegingen der onder- en boventanden ten opzichte 
van elkaar gedirigeerd worden door de bewegingen der 
kaakgewrichten. 

Dat B o n w i l l niet volkomen geslaagd is in de mecha-
nische oplossing van het vraagstuk blijkt, als men zich 
rekenschap geeft van de natuurlijke bewegingen van het 
kaakgewricht. Voor het gemak citeer ik prof. Zucke r-
k and 1 (Handboek Scheff deel I blad II). 

„Die Bewegung beim oeffnen des Mundes setzt sich wie 
C. Langer treffend bemerkt, aus einer Drehbewegung und 
einer fortschreitentenden Bewegung zusamen. Die Oeffnung 
des Mundes ist stets mit einer Vorwärtsbewegung des Con-
dylus verbunden. 

Solange der Condylus in seiner Pfanne ruht, ist der Mund 
geschlossen, wohl aber kann die Kinnlade nach vorne gehen 
ohne Oeffnung des Kieferschlusses. 

Bei den Mahlbewegungen bewegt sich das Kiefergelenk 
nur auf einer Seite, infolge dessen rückt der Unterkiefer 
nicht ausschliesslich und gerade nach vorne, sondern auch 
noch schief auf die Gegenseite. Diese Bewegung kommt in 
der Architectur des Gelenkes durch die Schieflage des Con-
dylus deutlich zum ausdruck. 

The proof of the pudding is the eating, zegt 'n Engelsch 
spreekwoord en nu we dan toch aan 't Engelsch bezig zijn 
zal ik u de proef volgens een Engelsch recept geven. 

O. A. Weis zegt in de pas verschenen September-afleve-
ring der Dental Revieuw : 

By referring to fig. 2 it will be observed that the bars 
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which are attached tho the upper and lower jaw, when 
normal in occlusion, are parallel, but in fig. 3, where the 
jaw has been moved to one side, it will be seen, that the 
bars are no longer parallel, showing that the jaw does not 
move laterally in a straight line, or in other words does 
not move in parallel lines. This peculiar rocking motion in 
the lateral always is found in varying degrees in the natu-
ral movements of the jaw, and here we immediately get a 
clue to the trouble met with when placing teeth in the 
mouth which have been articulated in a Bonwill-articulator, 
where the bows representing the jaw move in parallel lines. 

Het is nu duidelijk genoeg gebleken, dat de architectuur 
van den ,;Bonwill" slechts de beweging „gerade nach vorne" 
veroorlooft en „die Bewegung schief auf die gegenseite" mist. 
Het groote bezwaar en de grootste fout der protheseplaten 
„het losgebeten worden bij de zijdelingsche kauwbewegin-
gen" blijft bij het gebruik der genoemde articulator bestaan. 

Zeer listig heeft de pas genoemde 0. A. Weiss de 
„Bonwill" zoodanig veranderd, dat aan het bezwaar tege-
moet gekomen wordt. Hij zegt zie fig. I : 

I have retained the Bonwill-articulator but modified it 
by bending the arms carrying the spirale springs upward 
to an angle of about 30 degrees from the level, which gives 
a fair average of the normal condition, and each discre-
pancy in articulation between this and the case in hand, 
is corrected - when the trial-plates are tried in the mouth 
for articulation. 

Maar reeds in 1890 (Scheff band IIl) begint P. Schwarze, 
die volgens zijn zeggen langen tijd persoonlijk met Bonwill 
verkeerd heeft, over de gebreken van Bonwill's articulator 
te spreken. Hij schijnt die gebreken van zooveel gewicht 
te achten, dat hij zich 't werk zet om eenige modifi-
caties in den articulator aan te brengen. Naar zijn genoegen 
slaagt hij echter niet en vindt dan plotseling alle verande- 
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ringen overbodig, al moet hij toegeven, dat het schuin naar 
boven buigen van de met de spiraal omkleede armpjes zich 
aanbevelen laat. Ten slotte zegt hij dan 

Für die Articulation unserer künstliche Zähne genügt es 
ein Instrument zu haben, welches im Algemeinen den Be- 
wegungen des Unterkiefers entspricht. Dieses leistet der 
ursprungliche Articulator in volkommen genügendem 
Masz. 

Die redeneering en conclusies van Sc h w a r z e nu lijken 
mij wat zonderling, al komt hem, voor zoover ik weet, de 
prioriteit van den gemodificeerden Bonwill met schuin-naar-
achter-gebogen-armpjes toe. Zijne conclusie zal ook u wel 
eigenaardig voorkomen, als ik u wijs op fig. 4 en 5, ééne 
gereproduceerde teekening van Weiss en ééne van Bonwill. 

Weiss zegt : This illustrates what we find in the mouth 
with teeth having been articulated in a Bonwill articulator 
when the jaw is moved to one side. This representing the 
mouth viewed from the front, it will be noticed there is 
no contact upon the left side — jaw having been moved to 
the right. 

In 1899 geeft Gritman zijn articulator en het bewuste 
voordeel is aanwezig. Ook bij dezen articulator zijn de bewe-
gingen der beide metalen bogen, die de kaakbeenderen 
voorstellen, onevenwijdig ten opzichte van elkaar. 

Bovendien schijnt constructie der geimiteerde kaakge-
wichten beter en juister. 

George Snow zegt in de Januarie-afievering der Dental 
Cosmos 1900: The lateral movement, when one of the 
condyles is brought forward, the other rotating in its 
socket, the mandible is trown to one side. 

Dat draaien der processus condyloideus is bij den Bonwill 
en gemodificeerden Bonwill zeer gebrekkig, terwijl de Gritman 
op vernuftige wijze deze beweging mogelijk maakt. 

U hebt zich . door aanschouwing kunnen overtuigen hoe 
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uiterst gemakkelijk de bewegingen met den Gritman uit-
gevoerd kunnen worden. Dat dit van groot belang is ge-
tuigen de woorden van S c h w ar z, die ik nog eens uit 
S c h e f f' s Handboek spreken laat : Bevor man abmisst, 
untersuche man den Zustand , des Articulators, d. h. man 
überzeuge sich, dass er jede Bewegung ohne Zwang leicht 
and spielend ausführt, and helfe, wenn nöthig, durch Oel 
oder Feile nach. Besonders achte man schon bei Anschaffung 
des Instrumentes darauf, dass die Federn — Ober- and 
Untertheil — fest an einanderdrücken and dass kein Abstand 
an den Berührungsringen derselben zu sehen ist. In dit 
opzicht laten dus de Bonwill-articulators dikwijls veel te 
wenschen over. Daarentegen is het opmerkelijk hoe stabiel 
de Gritman is. Zooals u zult hebben opgemerkt is de 
metalen boog, de onderkaak voorstellende, in staat te dalen, 
allowing room for models of unusual thickness. De boven-
kaakboog is doorschuifbaar, wat zeer gemakkelijk is; bij het 
oude systeem toch stak deze vaak te ver vooruit. In 't kort 
gezegd, laat Gritman's articulator zich verkleinen en ver-
grooten. Alleen zorge men ervoor, dat bij het vastgipsen 
der modellen de gips de metalen bogen zoover als deze 
geexposeerd zijn bedekt, wat noodig is om de afdrukken, 
uit den articulator genomen, opnieuw op hunne juiste plaats 
te kunnen stellen. Gritman zelf maakt ons attent op een 
gebrek, dat zijn articulator nog bezit. Ik laat hem zelf 
aan het woord. There is a point however, that is not provided 
for, that is the adjustable extension for the articulator, to 
meet the varying widths of mandibles, from condyle to 
condyle, that we have to deal with. 

While I was associated wilh the Buffalo Dental College 
the question of extension was discussed and on account of 
the necessary complication and additional expense of the 
articulator it was for the time abandoned. 

Dr. K irk has called my attention to the imperfect 
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construction of the articulator in this peculiar and I hope 
it will be corrected in the near future. 

We zijn nu genaderd tot de bespreking van den face-bow. 
Met dit instrument is het mogelijk voor elk speciaal geval 
de juiste plaats van het bovenkaaksmodel in den articulator 
van Gritman te bepalen. 

Bonwill heeft ook steeds getracht zijne afdrukken zoo 
natuurgetrouw mogelijk in zijn articulator te plaatsen. Zijn 
schedelmetingen leidden tot het bewuste resultaat, de con-
structie der gelijkzijdige driehoek. Met dit instrument was 
het nu wel mogelijk één vast punt te bepalen (den afstand 
der onderste incisivi tot de proc. cond.) maar nog altijd 
was de waarschijnlijkheid groot, dat dit ook het eenige 
juiste was. De richting van het geheele gipsmodel kon 
nog naar alle zijden heen onjuist zijn, wat dan ook in 
bijna alle gevallen zoo was. 

Al komt Bonwill dus de eer toe de correcte plaatsing 
betracht te hebben, men kan niet zeggen, dat hij geslaagd is. 

Dit is S n o w nu wel. Zijn hoogst eenvoudig instrument 
bestaat uit een vorkje, dat dient om aan de wasplaat der 
bovenkaak bevestigd te worden. De face-bow, die zeer be-
weeglijk aan den vork bevestigd is, wordt over het gezicht 
van den patient geplaatst, en twee uitsteeksels _ dienen 
om op de beide centra van de kaakgewrichten geplaatst 
te worden. Deze centra zijn gelegen en te vinden juist 1 
inch voor de meatus auditorius externus of buitensten ge-
hooringang. De beide uitsteeksels zijn gegradueerd, wat 
dienen moet om een gelijken afstand aan weerzijden van 
het gezicht te bewaren. 

Wanneer men na het nemen van den beet den vork hori-
zontaal in de wasplaat bevestigt en den gezichtsboog geplaatst 
heeft, dan opent men den boog door het openschroeven der 
beide uitsteeksels en neemt zonder iets te verbuigen het 
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geheel uit den mond. Volgens mijne ondervinding levert 
alleen een beetnemen met stentsmassa voldoende zekerheid, 
dat de vork stevig genoeg bevestigd blijft. 

Dit geheel kan direct op den articulator geplaatst worden, 
welke plaatsing natuurgetrouw is, den juisten afstand der ge-
wrichten buiten rekening gelaten. Eerst wordt de boven-
kaak vastgegipst en daarmede gereed zijnde doet men 
hetzelfde met de onderkaak. 

Wat den face bow betreft, ik vindt zijne werking en doel 
een stap naar het ideale, en zoo er te verbeteren valt, dan zal 
dit in de eerste plaats aan den acticulator moeten gebeuren. 
Tot op heden vertegenwoordigt, wat ik u vertoonde, wel 
het beste op dit gebied. 

Ein Mann der recht zu wirken denkt, 
Muss auf das beste Werkzeug halten. 

De Voorzitter dankt den heer Frank voor zijne 
bijdrage. 

(Bovenstaande voordracht werd aan het einde der verga-
dering gehouden. Vele leden, vermoeid door het afgeloopen 
gedeelte der vergadering, hadden deze reeds verlaten, zoo-
dat sleehts een klein aantal aanwezigen mij konden aan-
hooren. Eene eigenlijke discussie had er niet plaats, het 
was eerder een onder-onsje van vragen en antwoorden, die 
door onzen stenograaf niet aangeteekend konden worden. 

Bij het ter perse gaan van bovenstaande voordracht, nu 
ongeveer een jaar geleden gehouden, zou ik vele kant-
teekeningen willen maken, die zouden bewijzen, dat niet 
alles juist is, wat ik, vertrouwend op de waarnemingen en 
mededeelingen van anderen, meende te mogen beamen. 

Mijne meerdere kennis, op dit gebied in het laatste jaar 
opgedaan,' is het gevolg der onderzoekingen en uitvindingen 
van iemand, die mij in vertrouwen van zijn werken en 
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vindingen vertelde, zoodat mijn lust, om naar aanleiding 
der bovenvermelde voordracht ophelderingen te geven, voor-
loopig bedwongen moet blijven. Ik hoop echter spoedig in 
de gelegenheid te zijn de waarde der bestaande articulatoren 
aan de waarheid te toetsen. FRANK.) 

De heer van der Hoeven vertoont de gipsmodellen 
van boven- en onderkaak van een patient van 45 jaar, bij 
wien alle tanden en kiezen zeer belangrijk zijn afgesleten. 
„Bijna overal ziet men de plaats der wortelkanalen op de 
dentine aangegeven. Het gebit is nu orthognaat. Of dit 
oorspronkelijk zóó geweest is, kan nu niet meer uitgemaakt 
worden, daar alle voortanden bijna tot aan de gingiva zijn 
afgesleten. 

Patient is lid van eene familie, waarvan velen lijden 
aan abnormale zuurvorming in den maag (gastropyrosis). 

Zijn vader, patient zelf en één zijner broeders hebben 
eene gasirotomie ondergaan. 

Patient heeft geen enkele klacht over zijn gebit; maar 
vreest, dat de afslijting verder zal gaan en komt daarom 
raad vragen. 

Aangezien mijns inziens de patient alleen door het plaat-
sen van kronen gebaat zou zijn en dit ook later nog kan 
gebeuren, wanneer hij er last van mocht krijgen, heb ik 
geadviseerd voorloopig niets te doen." 

De heer W i t t h au s is eenigszins verwonderd, dat de 
Voorzitter de discussie sloot zonder zijn voorstel, om de rede 
van den heer An e m a verkort op te nemen, in stemming 
te brengen. 

De Voorzitter heropent de discussie hierover. 
Dr. D e n t z brengt een analoog geval in herinnering, toen 

het eene rede van den heer C o e b e r g h betrof. Men moet 
nu consequent handelen. 
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De V o o r z i t t e r sluit zich hierbij aan, te meer daar de 
heer An e m a zich reeds eenigszins verongelijkt acht, dat 
het Bestuur zijn advies niet genoeg op prijs stelt. 

De heer Fr a n k vindt afdrukken niet noodig, nu het 
dubbel voorgelezen is. 

Het voorstel W i t t h a u s wordt in stemming gebracht. 
Daar de stemmen staken beslist de Voorzitter. 

Deze ..is tegen het voorstel, zoodat het voorstel verworpen 
wordt. 

De V o or zit ter sluit thans de Vergadering en dankt 
de leden voor hunne voordrachten en den heer de W a ar d, 
als gast aanwezig, voor zijne demonstratie. 


