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Tandheelkundige honoraria in het Buitenland. 

Om den Duitschen tandartsen een maatstaf aan de hand te 
doen bij het bepalen van hun honorarium ten aanzien van 
vreemdelingen uit landen met solider geldstelsel dan hun eigen, 
is de Redactie van de „Zahnarztliche Rundschau" op informatie 
uitgegaan bij de redacteuren van de tandheelkundige periodie-
ken uit diverse landen. 

Waar het ook voor niet-financieel geïnteresseerden wel we-
tenswaard is, wat in andere landen het gemiddelde geldelijke 
aeqeuvalent voor de ver schillende tandheelkundige verrichtin-
gen bedraagt, volgt hieronder een tabel waarin de in Nrs. 49 
en 50 van den vorigen jaargang en 1/2, 3/4, _5/6, 7/8 van den 
nieuwen meegedeelde gegevens zijn gerangschikt. 

Ten einde de verschillende vergoedingen met elkaar te kun-
nen vergelijken, kan voor de landen met gave valuta de koers-
schommeling verwaarloosd worden, zoodat voor Zwitserland, 
Zweden en Engeland de pariteitsverhoudingen der munteen-
heden alleen in aanmerking komen. De Zweedsche kroon ver-
tegenwoordigd dan de waarde van 2/3 gulden, de Zwitsersche 
franc 1/2 gulden, enz. Voor de landen met meer of minder be-
langrijk disagio, zal met de mate daarvan bij de beoordeeling 
rekening gehouden moeten worden. Zoo is momenteel de Deen-
sche kroon 1/4 in waarde gedaald, de Fransche franc 2/3, de 
Belgische franc ruim. 2/3,. de Spaansche peseta 1/5, ten opzichte 
van de nominale waarde (Peseta is f 0.50, Deensche kroon is 
plm. f 0.661/2). Daar staat natuurlijk tegenover dat de binnen-
landsche koopkracht van het gedeprecieerde geld lang niet in 
evenredigheid gedaald is met den internationalen wisselkoers 
en derhalve de levensstandaard slechts ten deele de valutaire 
schommelingen gevolgd heeft. 



240 

Tabel, aangevende de honaria voor tandheelkundige behandeling in de 

verschillende landen *) 

VERRICHTINGEN. 

HONORARIUMGRENZEN in : 

Engeland 
in 

£. 	sh. 	p. 

Zwitserland 
in 

francs. 

Frankrijk 	België 
in 	in 

francs 	francs. 

Zweden 
in 

kronen. 

Denemar-
ken 

in kronen. • 

Spanje 
in 

Peseta's. 

Consult 	  
Onderzoek v. d. mond 

wordt niet 
berekend. 

idem 

I 	II 
1-2 	2-3 10 6 5 10 5-10 

Extractie 	 — / 	1 	/ 6 1-2 	2-10 6 5 10 10-15 
Extractie met plaatse- 10 
lijke verdooving . 	. — / 2 / 6 2-4 	4-20 10 10 10 15-25 

Algemeene narcose 150 50 10-40 50-10( 

Almagaamvulling . — / 10 I -
tot/ 12 / 6 4-6 	5-15 20 10-15 12-30 15 25 

Cementvulling 	. 	. 3-5 	5-10 20 10 15-25 
Syntheticvulling . 	. 	. —X10/.- 25 20 10-12 16 15-25 
Goudvulling of inlay 1 /10 /- 10 50 80 50 75 50-85 25-50 
Porceleinvulling. 	. 	. 60-80 50-75 40 25-35 
Zenuwbehandeling 	. 1 /.1 /- 1-2 	2-10 25-30 10-20 15-20-25 25-50 
Stifttand exclusief ze-
nuwbehandeling . . 2 / 2 / — 100 80-125 40-60 20-65 75-10( 

Richmond kroon zon- 
der 	zenuwbehande- 
ling 	  2 / 2 / — 20-50 40-120 150 — 80-100 85 75 10( 

Praemolaar 	gouden 
kroon 	exclusief ze- 
nuwbebehandeling . 1 / 10 / — 20-50 40-120 120 80-125 75-100 65 60-75 

1)- Ook onze hoofdredacteur heeft de Z. R. omtrent de gemiddelde 
tarieven ten onzent inlichtingen verstrekt. Als een goed politicus 
heeft hij de verantwoordelijkheid, blijkens zijn toelichting, aan an-
deren geëndosseerd, door zich van een paar adviseurs te voorzien. 
Het resultaat van dat .triumvirale overleg, waarmee hij de, lezers van 
het Duitsche Tijdschrift tot den hoogsten graad van jaloezie moet 
hebben geprikkeld (f 1.— 10.000 Mark!!) wordt hieronder weerge- 
geven. 	 - 

Als grootstedelijke proeve van geldelijke waardeering van den ar-
beid des gemiddelden- collega's (waaronder de provincie-tandarts ge-
rangschikt moet worden) getuigt het van een warm hart. Als resul-
taat van juiste orienteering echter laat het nog al wat te wenschen 
over. Vergelijkt men bv. het onderstaande lijstje met het overeen-
gekomen tarief in de Afdeeling Gelderland van de Mij., dan is een 
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Denemar- Spanje 
ken 	in 

in kronen. Peseta's. 
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HONORARIUMGRENZEN 	in : 
Frankrijk België Zweden 

in 	in 	in 
francs. francs. kronen. 

VERRICHTINGEN. 	Engeland 
in 

£. sh. p. 

Molaar gouden kroon 
exclusief zenuwbe- 
handeling 	 

Tandreiniging. . . 
Eén- tand op caout-
chouc exclusief ex- 
tractie. . . . . . . 	1 / 

Twee tanden idem . 2 / 
Vijf tanden (per tand) 
Volle prothese op ca-
outchouc exclusief 7 
extracties 1 . . . .12 

Volle boven- of onder-
prothese op caout-
chouc exclusief ex. 3  
clusief extractie 	6  

Reparatie aan caout-
chouc prothese. . . 

de prijs van 

	

Haakje aan de prothese 	een tand 
Overmaken van een 
prothese per tand . 

Brugwerk per element 1 / 10 / -  
Röntgenopname . . . 

1 / — 
8 / 

/-( -
/-I - 

10 /-tot 
/--/— 

Zwitserland 
in 

francs. 

I 	II 

80-125 

100 

50 
75 

75-100 

30 
35 

225 

125 

5-15 
75-100 

Kaotschoek prothese 5-10 „ 
per rand 

Stifttand 	25-35 „ 
Gouden kroon . 	30-50 
Brugwerk per element 25-40 
Anaesthesie 	3-10 „ 
Tandextractie 3-10 „ 

(- 4-6) 

(- 25.-) 
(f 25-30) 

( - 1.—) 
(- 1.50) 

Consult 	 3-5 gulden (f 1.50) 
Tandreiniging 	3-10 „ 	(- 3.—) 
Wortelbehandeling 3-5 	„ (- 2.—) 

per zitting 
Cement vulling 	3-5 	Pt 

Almagaam-, silikaat- 	 (- 4.—) 
vulling 	 5-15 „ 
Porselein-, goud- 
vulling • 15-25 „ (-.15.-) 

flinke dosis idealiseering waar te nemen. Ter betere vergelijking is 
achter elke verrichting van het hoofdredactorale tarieflijstje tusschen 
haakjes het geldende tarief geplaatst. Men zal dan kunnen zien, dat 
een kleine rectificatie wellicht in het belang is van onze landge-
nooten, die in Duitschland conform onderstaande min of meer offi-
cieele informatie zouden worden aangeslagen. 
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Verder zij nog gemeld, dat in Engeland de genoemde tarie-
ven, gemiddelden zijn en vooral gezochte tandartsen belangrijk 
hoogere honoraria berekenen, dat de Zwitsersche gegevens het 
officieele tarief van het kanton Zurich (in hoofdzaak gelijk aan 
die der andere kantons) voorstellen, dat de laagste tarieven 
gelden voor de groote meerderheid der practici, terwijl de hoog- 
ste slechts zeldn worden toegepast. Hete Zweedsche tarief is 
een gemiddelde; in Stockholm, Gothenburg en andere groote 
steden wordt 50-100 % meer gerekend. Wat de Deensche ta-
rieven betreft, deze gelden door de plaatselijke tandartsenver-
eeniging vastgesteld) voor Kopenhagen, in de provincie zijn 
zij plm. 20 % lager. Op Zon- en feestdagen wordt het dubbele 
berekend; verzuimde afspraken met 20 kronen per uur in reke-
ning gebracht. Het algemeen uurtarief bedraagt 25 kronen. De 
Fransche tarieven zijn ontleend aan het minimum-tarief voor de 
Departementen: Bourgogne, Franche-Comté en ` Saint Etienne, 
door de gewestelijke vereenigingen laatstelijk vastgesteld in 
Juni 1922. 	 B. 

Naar aanleiding van het bovenstaande zij opgemerkt, dat de hoofd-
redacteur zich in deze wel heeft laten adviseeren, doch niettemin de 
volle verantwoordelijkheid voor het door hem geschrevene aanvaardt 
en die verantwoordelijkheid dus allerminst aan anderen heeft geën-
dosseerd. Hij hoopt de volgende maal op deze cijfers en beschou- 
wingen nader terug te komen. 	 N. 
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DOOD DOOR SCHULD. 

Toen ik in mijn artikel, dat geplaatst is in het vorig nummer 
van dit tijdschrift betoogde, dat de onbevoegde uitoefening der 
tandheelkunde een gevaar oplevert voor de volksgezondheid in 
het algemeen, dacht ik weinig, dat zóó spoedig mijn bewering 
bevestiging zou vinden in een zóó sprekend geval. De lezers 
hebben het reeds uit de bladen vernomen, dat zekere J. B. M. 
van Dijk, oud 26 jaar, wonend Nieuwe Achtergracht 57 Am 
sterdam, slachtoffer is geworden van den techniker Staller, die 
onder deri fraaien titel „tandheelkundige" aan den Amstel 105, 
aldaar, onbevoegdelijk de praktijk uitoefent. Staller heeft van 
Dijk een tand „geplombeerd", met gevolg, dat deze laatste 
aan bloedvergiftiging is overleden. 

In de handelingen van dezen techniker liggen twee delicten 
besloten. Hij is strafbaar wegens onbevoegde uitoefening der 
tandheelkunde; en daarnevens zal hij zich te verantwoorden 
hebben voor „veroorzaken van den dood door schuld". Op 
dit laatste vergrijp stelt art. 307 W. v. S. gevangenisstraf of 
hechtenis van ten hoogste negen maanden, hetgeen volgens 
art. 309 (,,...gepleegd in de uitoefening van eenig ambt of 
beroep") met een derde, alzoo tot twaalf maanden kan worden 
verhoogd. De omstandigheden, waaronder het feit gepleegd is, 
zijn wel zoo bezwarend, dat oplegging van de maximumstraf 
verwacht kan worden. 

Intusschen is het de vraag of het veroorzaken van den dood 
door schuld voldoende kan worden bewezen. Dat de infectie, 
waaraan van Dijk is overleden, inderdaad door den verdachte 
is te weeg gebracht, het onomstootelijk bewijs hiervan te leve-
ren zal zeer moeilijk zijn. Echter is het een troost te weten, 
dat de moderne wetenschap over machtige middelen beschikt. 
En waar de Rechtbank zich een zoo uitnemend deskundige 
als de heer v. d. Molen, Directeur van de Tandheelkundige 
Kliniek, te harer voorlichting heeft geassumeerd, mag het voor 
zeker worden gehouden, dat, indien deze techniker de hande- 
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lingen, waarvan hij op goede gronden verdacht wordt, index-
daad heeft gepleegd, het bewijs ook zal worden geleverd. 
Daarenboven waarborgen de namen van. hen, die als Officier 
van Justitie en Rechter-Commissaris deze zaak in handen heb-
ben, een krachtige en doeltreffende vervolging. Wij zullen 
echter nog eenig geduld moeten oefenen! Want naar mij ter 
bevoegde plaatse werd meegedeeld, zal het uitvoerig 
onderzoek, dat langs chemischen en rbntgenólogischen weg 
zal worden gevoerd, eenige weken in beslag nemen. Met span- 
ning zal de tandheelkundige wereld het resultaat tegemoet 
zien. 

Het is mij vergund geweest de corpora delicti, die naar het 
Instructiegebouw zijn overgebracht, !n oogenschouw te nemen. 
Ik zag daar.  den gewonen . tandartsen-operatie-stoel, een mo-
derne boormachine en een klein instrumentarium. Voorts een 
hoeveelheid medicamenten, allemaal potjes en fleschjes, met 
vloeistoffen van verschillende kleuren gevuld, meerendeels 
zonder etiketten, in een klein houten bakje bij elkaar, onder het 
stof ! Wat dat aangaat moet de infectie geenszins uitgesloten 
worden geacht! 

Mocht het veroorzaken van den dood door schuld bewezen 
worden, dan zal het Nederlandsch publiek een leerzaam voor-
beeld zijn gesteld, helaas ten koste van een menschenleven. 
Wordt het bewijs niet geleverd, dan zal ook deze techniker vrij 
komen met een kleine boete wegens onbevoegde uitoefening 
der tandheelkunde. Maar één voordeel zal de zaak dan toch 
hebben, n.l. dat weer eens het volle licht is geworpen op de 
praktijken der tandtechnikers. Waarlijk, wie 's mans vloei-
stoffen en instrumenten gezien heeft, weet ai genoeg! 

Mr. Dr. A. J. R. HEINSIUS. 

Het in de pers gepubliceerde geval, hierboven door Mr. Dr. 
Heinsius behandeld, heeft ook onze aandacht getrokken. 

Wij vermoeden, evenals de inzender, dat het buitengewoon 
moeilijk zal wezen, het wettig en overtuigend bewijs te leveren 
van „dood door schuld", en waar dit ook der justitie niet onbe- 
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kend kan zijn, hebben wij ons verwonderd over de ditmaal toe-
gepaste activiteit, inhechtenisneming, inbeslagneming, etc. 

Diezelfde Amsterdamsche Justitie weet immers heel goed, 
dat er, behalve S., nog een zeer groot aantal andere onbevoeg-
den zijn, die precies hetzelfde doen, al loopt het gelukkig niet 
altijd zoo noodlottig af! Beteekent dit, dat de. Justitie alleen 
dan de wet gaat toepassen wanneer er slachtoffers vallen en 
kent zij de moderne geneeskundige leuze niet: „Prevention is 
better than cure?" 

Immers tot in den treure is 'er op .gewezen, wat de gevaren 
zijn der onbevoegde behandeling en dat heel vaak belangrijke 
schade aan de gezondheid van den patiënt kan worden aange-
richt, zonder dat dit ook maar in het minst te bewijzen is; dat 
er héusch aan den behandelden tand of kies een mensch vast-
zit, die er bij hoort! Wanneer het feit, dat er ditmaal wéér 
een slachtoffer gevallen is van technikerspraktijken, voor de 
Justitie aanleiding zal zijn om nu eindelijk eens aan de hand 
van de wet dit ergerlijke kwakzalversgilde te gaan uitroeien, 
dan hopen wij dat S., voorzoover het betreft den „dood door 
schuld", met den schrik (die wel niet gering geweest zal zijn) 
vrij komt, wanneer hem en zijn knoeiende makkers "slechts voort-
aan het uitoefenen dezer kwakzalverij wordt onmogelijk ge-
maakt. 

Gelukkig zijn er teekenen die er op wijzen dat het inderdaad 
dien kant uitgaat! 	 Red. 


