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BERICHTEN EN VARIA. 

Leergang in Mond. en Tandhygiöne aan de Volks' 
Universiteit te 's.Gravenhage. 

Op verzoek van de Anti'Tandbederfvereeniging heeft 
het Bestuur der Volks'Universiteit te 's.Gravenhage be, 
sloten een leergang te doen houden in Mond' en tand- 
hygiëne voor Afdeeling A, d. w. z. voor hen, die alleen 
lager onderwijs hebben genoten of in ontwikkeling zich 
met dezen gelijk achten. 

Collega van H as s el t heeft zich bereid verklaard zulk 
een cursus te geven met lichtbeelden en enkele proeven 
en zal, te beginnen met Woensdag 8 Januari a.s. om 8 uur 
en verder eiken Woensdag in 5 avonden behandelen: 

Les 1, Inleiding. De beteekenis van een gaaf gebit en 
een gezonden mond. De nadeelige gevolgen van slechte 
tanden en onzuivere monden voor de volksgezondheid en 
de volkswelvaart. Les 2. Het doorbreken der tanden. De 
bouw van het melkgebit en van het blijvend gebit. Tanden. 
Tandkassen. Tandvleesch. Speeksel. Les 3. Ziekten der 
tanden en der mondholte. Gevolgen van vroegtijdig verlies 
der melktanden. Beteekenis van het verliezen der blijvende 
tanden. Statistieken. Les 4. Voorkoming en bestrijding der 
mond' en tandziekten. Voeding. Verzorging van den mond. 
Les 5. De conserveerende tandheelkundige behandeling. 
Kunsttanden. Reguleeren van abnormalen stand der tanden. 
Schooltandverzorging. 

De zaal, waar de leergang gegeven wordt zal nader worden 
bekend gemaakt. 

Er zijn drie tarieven van lesgeld voor den geheelen leer' 
gang : lste klasse f 2,25, 2de klasse f 1,50, 3de  klasse f 0,75. 
Ieder deelnemer kiest zelf, naar gelang van zijn financiëele 
draagkracht de klasse, waarin hij meent te behooren. Aan' 
gezien de kosten der leergangen bij lange na niet gedekt 
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worden door de opbrengst der lesgelden, wordt iedere 
hoorder beleefd verzocht nauwgezet te overwegen in welke 
klasse hij behoort. Deze regeling der tarieven is uitsluitend 
gemaakt ten einde allen, die voorlichting zoeken, tot het 
volgen der lessen in staat te stellen. 

Toegangskaarten zijn te verkrijgen uitsluitend aan het 
Secretariaat: Hooge Nieuwstraat 4a, Den Haag, (geopend 
van 's morgens 91/2 tot 1 uur en 's namiddags van 2 tot 
41/2 uur. Zaterdags van 91/2 tot 121/2 's morgens. 

Op schriftelijk gedane aanvragen wordt slechts dan acht 
geslagen, indien deze zijn geschreven op de strook van 
een postwissel van het vereischte bedrag, vermeerderd met 
5 cent voor de kosten van toezending der kaarten. 

Op den postwissel moet duidelijk vermeld zijn naam en 
adres van den aanvrager, den leergang waarvoor een kaart 
wordt verlangd, benevens de tarief klasse. 

Dat het bestuur der 's Gravenhaagsche VolkseUniversiteit 
is ingegaan op het verzoek der AntitiTandbederfvereeniging 
om dezen leergang te doen houden bewijst alweer, dat 
meer en meer wordt ingezien, dat monde en tandhygiëne 
een onbelangrijk onderdeel van de volkshygiëne uitmaakt 
en het de moeite waard is om goede begrippen daaromtrent 
onder het volk te verspreiden. Wij hopen dan ook, dat 
de Collega's bijwoning van dezen leergang aan hunne 
patiënten zullen aanbevelen ; niet alleen om het Bestuur 
der VolkseUniversiteit te toonen, dat het publiek daarin 
belangstelt, maar tevens die belangstelling bij het publiek 
te vermeerderen. Ook den Collega's, die zelf voordrachten 
over mond= en tandhygiëne wenschen te houden, kunnen 
we het volgen van den leergang zeer aanbevelen. De naam 
van Van Ha ss e l t is ons een waarborg, dat het onderwerp 
degelijk en onderhoudend zal behandeld worden. 

C. VAN DER HOEVEN. 
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Tandheelkundige Tentoonstelling. 
Uit onderstaande lijst blijkt, dat reeds meerdere collega's 

aan onzen oproep gehoor gegeven hebben, hoewel de 
deelname nog lang niet algemeen genoemd kan worden. 

Toch wettigen de inschrijvingen reeds het vermoeden, 
dat het benoodigde bedrag, zij 't dan met horten en 
stooten, wel geformeerd zal worden. 

Den collegae, die nog niet inschreven, wordt ernstig 
in overweging gegeven spoedig van hunne medewerking 
te doen blijken. Met aandrang houden wij ons aanbevolen 
voor de toezending van alles, wat maar eenigszins op de 
bedoelde tentoonstelling betrekking heeft. 

Een ieder heeft allicht het een of ander, dat bruikbaar 
zal zijn. Boeken, platen, praeparaten, modellen enz. 

De regelingscommissie zal den voorraad sorteeren en het 
ingezondene van practische mededeelingen voorzien. 

Het adres der Tentoonstellingscommissie is Joh. J. 
G r i f f ij n, Henegouwerlaan 20a, Rotterdam. 

INGEKOMEN GIFTEN : 
Ned. Ver. tot Bestr. v. h. Tandbederf f 100.— 
Leopold Frank, 	R'dam 	  - 	5.-- 
Mevr. Muntendam, » 	  - 	5.— 
Joh. J. Griffijn, » 	  - 	5.- 
J. Backer Dirks, » 	  - 	2.50 
H. Huisinga, » 	  - 	2.50 
A. J. M. Oidtman, » 	  - 	2.50 
G. Theman, » 	  - 	5.-- 
K. Verhoeven » 	  - 	5.- 
J. H. Muntendam, » 	  - 	5.- 
F. v. Dantzig, » 	  - 	2.50 
L. H. v. Hulsteyn, » 	  - 	2.50 
Mevr. A. Backer Dirks, R'dam 2.50 
A. Edel, 	R'dam 	  - 	2.50 
A. Slooten, 	» 	  - 	2.50 
L. A. Henry, 	» 2.50 
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A. v. Hasselt, den Haag 	 f 50.— 
Dr. C. v. d. Hoeven, den Haag, . - 25.- 
J. Sanders Ezn., A'dam 	  10.- 
H. Pitsch, 	» 	 - 	25.- 
T. Böiger, Haarlem 	  - 	2.50 
Mevr. C. Frenkel, R'dam 	 - 	2.50 
F. Duyvensz, A'dam 	  - 	10.- 
Leendertz en v. d. Broek, Breda . - 	10.- 
G. H. Bisseling, den Haag 	 - 	2.50 
J. A. Salomons, A'dam 	  - 	5.- 
W. L. v. Andel, Gouda 	  5,- 
A. A. H. Hamer, A'dam 	 50.-- 
I. A. Holthaus, Zwolle 	  - 	5.- 
W. C. Koldewijn, A'dam 	 - 	10.- 
K. Groustra, Haarlem 	  - 	5.— 
Ch. Nord, Gorinchem 	  - 	5,-- 
B. R. Bakker, Utrecht 	  - 	2.50 
F. J. Ninck Blok, den Haag. - 	5.- 
Mej. v. Essen, A'dam 	  - 	2.50 
J. J. v. Trotsenburg, den Helder . - 	2.50 
G. L. Courbois, Zutfen 	  5.- 
Mej. C. Dullemond, Breda 	 - 	5.— 

Wie volgt? 

De Arnhemsche Tandheelkundige Vereeniging heeft in 
het perceel Koningstraat 1 hoek Land v. d. Markt aldaar, 
eene Tandheelkundige Inrichting geopend, waar hare leden 
zich voorstellen, tandheelkundige hulp te verleenen aan 
Gemeentearmen, Ziekenfondsleden, Minvermogenden enz., 
tegen vastgestelde tarieven. 

Het spreekuur zal worden gehouden van des morgens 
half 9 tot 10 in de Wintermaanden (October—April) en 
van 8 tot half 10 in de Zomermaanden (April—October). 

Eiken werkdag zullen een of twee harer leden gedurende 
die uren aanwezig zijn en voor veel tijd vragende behan, 
delingen, worden de uren met de patiënten afgesproken. 
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Het bestuur deelt ons mede dat is opgericht de Vera 
eeniging van Nederlandsche Spoorwegtandartsen. 

De Vereeniging stelt zich ten doel: 
le. De stoffelijke en de maatschappelijke belangen harer 

leden te behartigen ; 
2e. De belangen voor te staan der aan de Spoorweg= 

Maatschappijen verbonden Zieken- en Ondersteu, 
ningsfondsen door : 

a. te zorgen, dat de leden dier fondsen op de beste 
wijze voorzien worden van tandheelkundige hulp ; 

b. toezicht te houden op de daarop betrekking hebbende 
bepalingen in bestaandc en te maken reglementen. 

De Koninklijke goedkeuring op de Statuten is aan. 
gevraagd. 

Het bestuur bestaat uit de Heeren : Max K r in g s, 
Voorzitter, J. P. A. Brand, Secretaris en G. W. v. d. 
L i n d e, Penningmeester. 


