
NOD. MAATSCHAPPIJ 
Tbr BEVORDERING DE 

TANL -LEIUWNDE 	 

LIJST VAN CANDIDAAT-LEDEN 
Eventueele bezwaren moeten binnen vier weken worden inge-

diend bij den Secretaris der Maatschappij. — (art. 2 H.R.). 

W. H u b e n e t, Amsterdam, 	 (Afd. Amsterdam). 
Mevr. M. E. C. S m i t 

D e k k e r, Utrecht, (Afd. Utrecht). 
L o u r e n s Bosch, Leiden, 	 (Afd. 's-Gra•Tenhage 

en 0.) 
J. P. A. Bran d, Leiden, 	 idem. 
H. J. R e e k e r s, Leiden, 	 idem. 
J. W. S t a p e 1, Leiden, 	 idem. 
A. G. J. H e r p s t r a, Leiden, 	 idem. 
J. 0. Trom p, Leiden, 	 idem. 
J. F. L. Wolter  s, Helmond, 	(Afd. N.-Brabant- 

Zeeland) . 
R. L. van D e t h, Gouda, 	 (Afd. Rotterdam en 0.) 

LIJST VAN NIEUWE LEDEN 

Als nieuwe leden zijn aangenomen : 

H. C. A. S t a d 1 a n d e r, Kerkplein 7, Harderwijk. 
Mej. E 1 i z. C r a m e r, Statenweg 173, Rotterdam. 
J. N y s i n g, Wilhelminastraat 64, Emmen. 
F. W i r i x, tijd. adres : Warmonderweg 24, Oegstgeest. 
C. A. Boy e r, Surinameplein 26, Amsterdam W. 
C. R e y s e n b a c h, Ericalaan 39, den Haag. 
Mej. J. J. C. v. d. Dr i f t, Wilhelminasingel 103, Maastricht. 
G. H. J. v. d. D r i f t, Wilhelminasingel 103, Maastricht. 
H. H o u w i n g, Sportlaan 523, den Haag. 
E. Meerwald  t, Burg. v. Esstraat 40, Pernis (R'dam). 
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EENIGE GEGEVENS EN WENKEN. 

t. Het algemeen secretariaat en de redactie van het Tandheelkundig 
Jaarboekje zijn gevestigd Anton Mauvelaan 9, Bussum, telef. 3225. 

2. Voor assistentie, waarneming of overname van praktijk zich uit-
sluitend te wenden tot het Bemiddelingsbureau. Leider: J. H. 
C. Ridder in g, Leidscheweg 82, Utrecht. 

3. De penningmeester van het steunorgaan der Mij. is J. J. Backer 
Dirk s, Eendrachtsweg 2a, Rotterdam. Gelden te remitteeren aan 

de Twentsche Bank, rekening letter S van J. J. Backer Dirks 
of de postrekening van den penningmeester nr. 248849. 

4. Aanvragen voor de ongevallen- en ziekteverzekeringspolis op de 
speciale Maatschappij-voorwaarden, te richten aan de directie der 
verzekeringsbank: de Nieuwe Eerste Nederlandsche, Prinsesse-
gracht 13, den Haag. 

5. Den leden der Mij. wordt dringend verzocht geen persoonlijke 
besprekingen met een ziekenfonds te voeren, alvorens vooraf in-
lichtingen te hebben ingewonnen bij de betreffende afdeelings-
ziekenfondscommissie. — Dit voorkomt latere moeilijkheden ! 

6. Collegae, die het voornemen hebben een praktijk over te nemen, 
waaraan een ziekenfonds-praktijk verbonden is, 
worden, in hun eigen belang, aangeraden, alvorens daartoe over 
te gaan, inlichtingen in te winnen bij de Centrale Ziekenfonds-
Commissie. 

7. Het secretariaat der Centrale Ziekenfondscommissie is gevestigd 
bij B. L. P a ë r 1, Amsterdamscheweg 538, Amstelveen. (postadres 
Adam, Z.) 

8. Voor inlichtingen de beroepsethiek betreffende — bijv. advies in 
gevallen, waarin de Codex niet voorziet — kan men zich wenden 
tot de Secretaresse der Commissie voor beroepsethiek: Li n e de 

Beer-van Essen, de Lairessestraat 126, Amsterdam-Z. 

9. Het secretariaat der Centrale Commissie voor Schooltandverzorging 
is gevestigd bij F. E. Paesi, Wilhelminastraat 58 te Haarlem. 
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NOODCOMITÉ-194.0 TOT STEUN VAN DOOR DEN OORLOG 
GETROFFEN COLLEGA'S. 

Re Verantwoording der op de postgirorekening der Ned. Mij. tot Bevordering der 
Tandheelkunde ontvangen giften in chronologische volgorde van binnenkomen, 

vanaf 25 Mei tot en met 31 October 1940. 
(vervolg) 

Zie pag. 937 (Nov.) — Transport 	 f 20.983,50 L. C. M. R. 	  Tilburg 	  - 	50,- 
S. W W 	Utrecht 	  50,- M. C. S. 	  den Haag 	25,- H. C. 	  Eindhoven  	25,- J. C. v. d. V 	  idem  	25,- R. G. E 	  Heerenveen  	25,- 
M. J. O. 	  Woerden  	25,- 
J. F. S 	  Oud-Beijerland . . . . - 	25,- 
A. J. J. 	  Amsterdam  	25,- Mevr. K  —H 	Treebeek 	  - 	1o,— 
M. C. D 	  Doetinchem  	1o,— 
A. A. D 	  den Haag 	1 o,— 
P. C 	  Arnhem  	1o,- 
Mej. H  J J   Appingedam  	to,— 
F.  J. G. L. 	  Maastricht  	10,— 
Mej.  J. E 	  Bussum 	  
J F. H. 	 5~ . 	 Hilversum 	5,- 
J. W. L. v. H. 	  Arnhem  	5,— 
J. A. H N 	  Nijmegen  	100,— 
B.  O 	  Dordrecht 	75,- 
A. t. H. 	  den Burg  	50,- 
Mej. C. v. D 	  Rijswijk 	  - 	3o,- 
Mej. J. C. W 	 den Haag 	25,— 
Patient van 
A. L. J. C. v. H 	  idem  	2,50 
G. G. 	  Amsterdam 	 
F. H 	  Dordrecht 	~5,-  A. C 	  Amsterdam  	25,- 
F. M. H. d. W 	  Heerlen 	25,- E. W  K 	Leerdam  	25,- 
Mevr. W. V.—M. 	 Elst  	20,- 
T. B 	  Amsterdam 	 - 	to,— 
J.  W. v. d. N. 	  Bloemendaal  	10,- 
Mej. M. F. M. R 	  Amsterdam  	1o,— 
J. S. Ez. 	  idem  	200,- 
Friesche collega's.  	 200,- 
A. B 	  idem  	50,- 
D. J. L. 	  idem  	10,— 

Transporteeren . . . f 22.251,— 
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Transport 	 f 22.251,- 
Mevr. L. d. V.—d. V 	 idem 	  - 	to,— 
A. N 	  idem  	Io,- 
F. D 	  idem  	25,- 
Mej. G. L 	  idem  	to,— 
J. C. v. B. 	  idem  	io,- 
H. C. A. 	  idem  	5o,— 
S. J. P    den Haag 	25,- 
F. P. P. 	  Delft  	I o,— 
P. H. M. S. 	  Maastricht  	25,- 
Mevr. R. A. d. V.—R. 	Nijmegen  	25,- 
Mej. A. H. 	  Leeuwarden  	25,- 
R. T. E 	  Alkmaar 	  - 	25,— 
Th. v. d. L. 	  Arnhem 	  - 	25,- 
C. J. K. 	  Rumpen 	25,- 
Mevr. J. F. 	  den Haag  	25,- 
Mej. J. C. P 	  Amsterdam 	 - 	20,- 
J. J. v B. 	  Heerlen 	  - 	12,5o 
A. H. v. d. L. 	  den Haag 	io;- 
D. A. R.   Utrecht 	  - 	10,- 
Mej. J. C. 	  Amsterdam  	5,- 
J. A. H. B 	  Deurne  	2,5o 
Mr. G. H. E. N  T 	Leiden 	  - 200,- 
D. J. A. v. d. W. 	 Enschede  	50,- 
D. F. G 	  Arnhem  	50,- 
J. M 	  den Haag 	50,- 
L. D  C L     Enschede  	25,- 
M. A. v. d. W.—I. 	 idem 	  - 	25,- 
S. D. C. 	  Leeuwarden  	25,- 
J. M. V 	  Eindhoven  	25,- 
J. F. S 	  Amsterdam  	25,- 
P. J. L. 	  Hoorn  	20,- 
J. W. v. K 	  den Haag 	20,- 
J. S 	  Amsterdam 	 - 	10,- 
J. H 	  Apeldoorn 	 - 	Io,- 
Mevr. B. v. R.—H. 	 den Haag 	lo,— 
A. J. v. A 	  Enschede  	to,— 
W. R. E 	  Schagen  	Io,- 
H. S. P. 	  Amsterdam  	5,- 
J. M. G. N. 	  Zutphen  	too,— 
F. M. 	  IJmuiden  	150,- 
Mevr. B  H —S 	. . . Goes  	50,- 
W. F. 	  Valkenburg  	25,- 
M. B. 	  Amsterdam  	25,- 
W. A. 	  Utrecht  	20,- 
W. N. 	  Amsterdam 	 - 	so,— 

Transporteeren 	f 23.586,— 



992  

Transport 	 f 23.586; 
G. D. 	  Velp 	  - 	to,— 
R. H. D. 	  Baarn 	  - 	to,— 
Patient M. V 	  Utrecht  	to,— 
W. J. J. M 	  Zandvoort  	to,— 
J. A  C D 	Utrecht  	Io,— 
W. W W. 	  Doesburg  	to,— 
Mej. M. E. M 	  Apeldoorn  	2,50 
J. N. v. S. 	  Amsterdam  	35,—  
J. H. M. 	  Geldermalsen 	 - 	25,— 
Mej. W. A. v. d. W. 	IJsselmonde  	25,— 
F. J. J. S. 	  Zaandam 	 - 	25,— 
J. V 	  Amsterdam  	25;  
B. J. v. d. W 	  Doesburg 	 - 	Io,— 
H. C. M. J. H. 	 Apeldoorn  	I o,— 
G. R. 	  Hoorn 	  - 	Io,— 
I. S. P    Kampen 	  - 	Io,— 
Mevr. J. V. v. G. 	 den Bosch  	5,— 
N. Ned. collega's  	t.000,— 
J. V 	  Amsterdam  	too,— 
L. B. v. G. 	  den Haag 	50,— 
V. P. v. H 	  Amsterdam  	50,— 
D. K. 	  Driebergen  	50,— 
J. T. B. 	  Tilburg  	25,— 
J. P. C. v. W. 	  Hilversum 	 - 	25,— 
J. H. M. 	  Roosendaal  	25,— 
J. B. d. B. 	  Oosterbeek  	15,— 
H. H. J. T 	  Geldrop  	I o,— 
J. L. S 	  Alkmaar 	Io,— 
Th. J. B. 	  Amsterdam  	Io,— 
O. P. R  E 	Alkmaar 	Io,— 
R. J. H. 	  Twello  	g.,— 
Mej. I. v. D 	  Bloemendaal  	150,— 
W O. v. d. P. 	  Zutphen  	60,— 
W. M. A. V. 	  den Haag 	 - 	50,— 
E. A  M 	Nijmegen  	50,— 
Th. K. 	  Enschede  	25,— 
W. L. 	  Velsen  	25,— 
G. J. J. P. 	  Eindhoven 	 - 	25,— 
W. L. 	  Amsterdam  	20,— 
C. V. V. 	  Gouda  	to,— 
A. D. B. 	  Oegstgeest  	Io,— 
G. A. H. E. J. 	  den Haag 	Io,— 
C. J. Th. v. D. 	 Amsterdam  	I o,— 
H. N. A. R. 	  den Haag 	I o,— 
A. L    Amsterdam 	 - 	5,— 

Transporteeren . 	. f 25.672,50 
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Transport 	 f 25.672,50 
Mevr. 0. B. A.—W 	 idem 	  - 	2,5o 
Friesche collega's     - 	300,- 
F. H. S. 	  Amersfoort 	 - 	50,- 
R. M. d. J 	  Bussum 	  - 	40,- 
J. L. K. 	  Apeldoorn  	30,- 
J. B. V. 	  Hilversum 	25,- 
J. E. H. S. 	  Enschede  	1o,— 
A. J. R. 	  Alkmaar 	1o,- 
Mevr. G. B. d. W.—B. 	Maassluis 	  - 	16,88 
N. Ned. collega's .   - 	500,- 
C. B 	  den Haag 	 - 100,- 
G. D  M 	Amsterdam  	so,— 
C. G. 	  idem  	30,- 
J. K 	  Eindhoven  	25,- 
J. J. N. S. 	  Hilversum 	25,- 
J. v. H. 	  Haarlem  	17,50 
A. P 	  Hilversum 	I5,— 
J. R. v. d. B 	  Eindhoven  	1o,— 
G. A  M B. 	 den Bosch  	10,- 
J. G 	  Amsterdam  	5,— 
Friesche collega's 	 150,- 
C. P. R. 	  Venlo 	  - 	1oo,- 
Th. W 	  Helmond  	50,- 
A. J. G  H 	Haarlem 	  - 	50,- 
A. S 	  Amsterdam  	30,- 
J. H  P. 	 idem . . . . 	 25,- 
J. H. G. K. . . . 	 Dedemsvaart  	25,- 
J. J. v. B. 	  Heerlen  	12,5o 
J. W  W 	Amsterdam  	1o,— 
H. A. J. D 	  Tilburg  	5,- 
E. J. v. d. B. 	  Amsterdam  	200,- 
S. H. Z. 	  Deventer  	50,- 
C. A. v. D 	  Leiden .  	25,- 
G. H  H 	Amsterdam  	1o,— 
J. F. Ch. 	  Schiedam  	10,- 
H. K. S 	  Amstelveen  	5z 
Th. E. d. J. — C. 	 Amsterdam  	25,- 
H. A. A. M. en Mevr. 	idem  	25,- 
K. B 	  Enkhuizen  	25,- 
A. W. V 	  Vlaardingen  	1oo,- 
L. J. v. E. 	  Hilversum 	35,- 
H. P. J. P. 	  Eindhoven  	25,- 
J. v. A 	  Delft  	10,- 
F. ` J. G. L. 	  Maastricht  	10,- 
Friesche collega's  	125,— 

Transporteeren . . 	 f 28.081,88 
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Transport 	 f 28.081,88 
G. L 	  Amsterdam 	 - 	100,- 
J. C. d. G. 	  Schiedam  	100,- 
J. v. H. 	  Eindhoven  	25,- 
J. J. S 	  Utrecht  	25,- 
A. L 	  den Haag 	 - 	15,- 
I. R 	  Amsterdam  	20,- 
L. R 	  idem  	10,- 
J. G. B. 	  Amsterdam  	10,- 
O. W. v. d. L. 	  Nunspeet  	10,- 
W d. H. 	  Amsterdam  	75;- 
H. R. v. d. L. v. S 	 den Haag 	50,- 
Heer en Mevr. A. D. . . 	Amsterdam  	50,- 
F. W. 	  idem  	30,- 
J. A. v. K. 	  idem  	25,- 
J. A. R. 	  Utrecht  	25,- 
W. A. M. S. 	  Oosterhout  	10,- 
N. K. 	  Weesp 	  - 	10,- 
J. H  B. 	 Venlo  	to,- 
C. N. 	  Amsterdam  	10,- 
L. C    Nijmegen  	5,- 
H. P. A. v. D. 	  den Haag  	5,- 
J. Th. L. R. 	  Deventer 	 - 	25,- 
T. J. v. H. 	  Utrecht  	25,- 
J. A. B. 	  Utrecht  	25,- 
T. P 	  Bilthoven  	25,- 
R. W. F. E. 	  Zeist 	  - 	10,- 
L. H  Jr 	Amsterdam  	10,- 
H. S 	  idem  	5,- 
J. J. A. v. d. V. 	 Maastricht  	100,- 
H. W. J. G. 	  Amsterdam  	50,- 
A. J. M. O. 	  Utrecht  	25,- 
A. W. H. en Mev. 	 Zutphen  	25,- 
A. S. v. d. S 	  Utrecht  	20,- 
B. J. S    Enschede  	20,- 
Mev. R. S.-v. W. 	 Amsterdam  	10,- 
A. A. D. D. 	  den Haag 	10,- 
J. J. W. B. 	  Heemstede  	5,- 

juli. 
F. J. M. W. 	  Nijmegen  	30,- 
J. J. v. S 	  Krommenie 	 - 	25,- 
R. F. L. P. 	  Apeldoorn  	25,- 
F. C. 0 	  idem  	8,- 
G. Th. E. R. A. 	 den Haag 	20,- 
J. W. B. 	  Arnhem 	 - 	10,- 

Transporteeren 	. f 29.209,88 
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Transport 	 f 29.209,88 
M. v. D. 	. . . . . . . . den Haag 	 - 	so,— 
B. G 	  Amstelveen  	2,5o 
J. L. H. 	  Beverwijk  	s oo,— 
H. J. J. 	  Haarlem  	75,— 
B. t. H. 	  Nijmegen  	50,— 
J. J. P 	  Haarlem  	50,— 
K. W. 	  Amsterdam  	25,— 
M. H. J. K. 	  Amsterdam  	25,— 
J. B. B 	  Arnhem  	25,— 
J. H. J. G. 	  Maastricht  	55,— 
W. Ch. Z. 	  den Haag 	 - 	12,— 
H. E. M. v. S. A 	idem 	 . . . - 	so,— 
H. H. 	  Geleen 	  - 	s o,— 
F. J. N. B 	  den Haag 	so,— 
L. J. B. 	  Haarlem  	so,— 
J. H. C. R. 	  Utrecht  	s oo,— 
A. P. V. 	  idem 	  - 	50,— 
N. J. J. G 	  Amsterdam  	50,— 
S. M. V. 	  idem  	25,— 
C. J. D. v. d. A. 	 den Haag 	25,— 
L. J. d. R.; M. H. P. 	1 	Bergen op Zoom 	 20,— 
J. E. M. B.; F. J. d. R. 
P. M. A. H. 	  Laren  	52,50 
W. A. G 	  den Haag 	so,— 
A. J. v. A 	  Enschede  	so,— 
W. v. N. 	  Haarlem  	s o,— 
A. G 	  den Haag 	soo,— 
F. E. P. 	  Haarlem  	s oo,— 
J. F. B 	  Alkmaar 	 75,— 
A. C. v. W. 	  Heiloo  	50,— 
G. F. M. S 	  Bloemendaal  	50,— 
Mej. A  C A 	Wormerveer 	25,— 
Mevr. V. v. D.—N 	 Santpoort  	so,— 
W. J. A 	  Velp  	so,— 
D. E. d. C 	  den Haag 	so,— 
J. A. A. 	  idem  	so,— 
Ph. J. P 	  Wassenaar  	so,— 
Mevr. R. B. —J 	  Amsterdam  	5,— 
L. J. P. C 	  Arnhem 	 - 	5,— 

4 .Juli. 
Friesche collega's 	  
W. J. B. 	  Vlaardingen 	 
C. J. d. L 	  Zeist 	  

325,—  
I 00,— 
s oo,— 

Transporteeren . . . . f 30.936,88 



996 

Transport 	 f 30.936,88 
Th. v. d. L. 	  Arnhem 	  - 	50,- 
Mej. H. D. en i 	 Amsterdam 	 
Mej. H. D. v. d. H. 	 55~- 

J. R. P. 	  Haarlem  	25,- 
F. J. J. S. 	  Zaandam  	25,- 
J. W. v. K 	  den Haag 	2o,- 
J. v. d. V. .. 	. . 	idem  	20,- 

H. K  M 	idem  	2o,- 

J. A. M. d. D. 	 idem  	10,- 
G. A. H. E. J. 	 idem  	I0,- 
M. P. W. L. 	  Venlo  	5,- 
J. C. H. 	  Zaandam  	5,- 
H. S 	  Santpoort  	5,- 
H. A. A. R. A. 	 Amersfoort  	5,- 
J. A. S. 	  Bussum 	  - 	50,- 
J. S. B 	  Amsterdam  	50,- 
H. v. G. 	  Hilversum   	25,- 
J. H. v. H. D. 	 idem  	2o,- 

J. E. M. 	  Ede  	15,- 
A. C. D. J. d. V. 	 Utrecht  	i o,- 
H. H. J. T 	  Geldrop  	10,- 
M. R. 	  den Haag 	 - 	i6o,- 
J. W. G. B 	  idem  	50,- 
J. B. V. 	  Hilversum 	50,- 
P. G. P. 	  Gorinchem  	25,- 
Mej. B. G. H. 	  Zutphen  	25,- 
F. M. 	  IJmuiden  	12,50 
A. B. H 	  Bussum  	io,- 
H. B 	  Harderwijk 	 - 	5,- 
J. A. R. 	  Bilthoven  	5,- 
A. F. S. 	  den Haag 	2,5o 
C. A. v. D 	  Leiden  	25,- 
Mevr. J. A. 0.-v. M. 	Wassenaar  	20,- 

J. v. A. 	  Ede  	15,- 
D. A  F   Eindhoven  	15,- 
J. E. H. S. 	  Enschede  	10,- 
R. S 	  Amsterdam  	10,- 
Ph. A. A. R 	  den Haag 	 - 	10,- 
F. E. R. d. M 	  idem  	8,- 
A. W  K 	Haarlem  	Ioo,- 
J. A. S. 	  Hilversum 	 - 	25,- 
B. L  P. 	 Amstelveen  	15,- 
A. J. M. v. d. S. 	 den Haag 	10,- 
G. L. v. d. H. 	  idem  	I o,- 

A. v. d. V. d. V 	 idem  	I0,- 

Transporteeren 	. f 31.999,88 
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Transport 	• f 31.999,88  
F. P. P. 	  Delft 	  - 	to,— 
W. Th. N. 	  Amsterdam  	to,— 
Mej. M. E. M 	  Apeldoorn 	 - 	2,50 
L. J. V. 	  Amsterdam  	100,— 
J. C. v. d. V 	  Eindhoven 	 - 	25,- 
F. J. A 	  Heerlen 	25,- 
A. H. d. J. 	  den Haag 	to,—  
C. v. V. 	  Gouda  	io,- 
Friesche collega's  	125,- 
F. D 	  Amsterdam  	too,— 
C. v. d. T. 	  Amsterdam  	50,- 
J. v. L    Utrecht 	  - 	50,- 
H. M. D. C. 	  Arnhem  	20,- 
W. H. 	  Eindhoven 	 - 	15,- 
J. v. d. G. 	  Arnhem  	150,- 
S. W  W 	Utrecht  	50,- 
R. K. 	  Overveen  	15,- 
J. S 	  Koog a d. Zaan 	 10,- 
A. H. v. d. L. 	  den Haag 	to,— 
N. Ned. collega's .  	 500,- 
J. A. 	  Schiedam  	I 00,- 
G. F. W. 	  idem  	5,- 
Mevr. C. M. V.—I. M. 	Zeist  	75,- 
R. M. d. J 	  Bussum  	6o,— 
W. C. v. L 	  Utrecht  	50,- 
H. v. H 	  Bussum  	50,- 
J. B. d. B. 	  Oosterbeek  	25,- 
W. v. E 	  Nijmegen  	20,- 
Th. J. B. 	  Amsterdam  	15,- 
Mej. J. C. 	  idem  	5,- 
L. M  W 	Apeldoorn  	I oo,- 
J. W 	  den Haag 	25,— 
H. A. A. M. 	  Amsterdam  	25,— 
H.C. 	  Eindhoven 	 - 	25,— 
C. G. v. M. 	  Rotterdam  	25,- 
P. J. L. 	  Hoorn  	20,- 
C. K. 	  Amstelveen  	to,— 
J. N. v. d. K 	Utrecht  	too,— 
P.  C 	  Arnhem  	to,— 
H. P. B. 	  Apeldoorn  	2,50 
P. G 	  Roosendaal  	zoo,— 
S. M. V. 	  Amsterdam 	, - 	50,- 
H. J. v. d. K 	  den Haag 	25,- 
A. F. C. M. B 	  Etten 	5,- 
J. W. L. v. H. 	  Arnhem  	5,— 

Transporteeren f 34.2 1 9,88 
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Transport 	 f 34.219,88 
J. M 	  Eindhoven 	 - 	5,- 
A. B 	  Aerdenhout  	50,- 
N. A. K. M. v. E. 	 Valkenwaard  	25,- 
P. G. P. 	  Gorinchem  	25,- 
P. M. B 	  Deventer  	25,- 
G. J. G. 	  idem  	20,- 
R. J. B. 	  den Haag 	Jo,— 
H. N. A. R. 	  idem  	1o,— 
W. J. J. M 	  Zandvoort  	1o,— 
Afd. Utrecht Mij 	 250,- 
H. A. N. 	  Arnhem . . 	 25,- 
J. J. v. S 	  Krommenie  	25,- 
J. K 	  Eindhoven  	25,— 
Th. K. 	  Enschede  	25,- 
P. L. 	  Amsterdam  	25,- 
Mej. A. A. M. R 	 idem  	10,- 
B. G    Amstelveen  	2,5o 
M. R. v. d. M. 	 Utrecht  	200,- 
R. J. H. 	  Twello  	4,- 
G. C. S. 	  Sliedrecht  	1oo,- 
N. Ned. collega's . . 	  - 	455,- 
J. H. M. 	  den Haag 	20,- 
H. S. Jr 	  Amsterdam  	15,- 
G. J. D. 	  Enschede  	25,- 
J. J. N. S. 	  Hilversum 	25,- 
J. v. d. V. 	  den Haag 	20,- 
J. A. C. D. 	  Utrecht  	so,— 
N. G. M. M. 	  Rotterdam  	200,- 
F. H. S. 	  Amersfoort  	100,- 
D. F. G 	  Arnhem  	5o,— 
A. S 	  Amsterdam  	40,- 
Mevr. J. K  —P 	den Haag 	20,- 
G. R. 	  Hoorn  	1o,— 
F. J. G. L. 	  Maastricht 	 - 	so,— 
R. H  S 	Santpoort  	5,- 
F. J. M. W. 	  Nijmegen  	3o,— 
H. D  0 	Hilversum 	25,- 
M.. v. D. 	  den Haag 	so,— 
J. J. P 	  Haarlem  	50,- 
J. T 	  Lochem 	50,- 
Mevr. J. v. P.—H. 	 Arnhem  	25,— 
J. A. M. d. D. 	  den Haag 	i o,— 

Augustus. 
K. E. v. d. V. 	  Middelburg  	20,— 

Transporteeren . . . f 36.316,38 
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Transport 	 f 36,316,36 
W. Ch. Z. 	  den Haag 	 - 	12,- 
Mevr. V. v. D.—N 	 Santpoort  	10,— 
J. A. d. G. 	  Apeldoorn  	5,- 
P  H P. 	 Rotterdam  	50,- 
J. B. d. B. 	  Oosterbeek  	25,- 
J. A. v. K. Jr. 	  Amsterdam  	25,- 
F. N    Heerlen 	25,- 
J. v. L. 	  Utrecht  	25,- 
J. G. d. B 	  idem  	25,- 
W. A. G 	  den Haag 	10,- 
M. R. 	  den Haag 	i o,— 
L. J. B 	  Haarlem  	10,- 
Mej. A. C. A. 	  Wormerveer  	25,- 
H. K  M 	den Haag 	20,- 
G. Th. E. R. A. 	 idem  	20,— 
Ph. J. P 	  Wassenaar  	10,- 
Mevr. C. P•—S 	  Rotterdam  	50,- 
R. v. W. P 	  den Haag 	23,88 
J. W. v. K 	  idem  	20,- 
W. J. A 	  Velp  	10,- 
W. v. N. 	  Haarlem 	  - 	10,- 
A. C. D. J. d. V. 	 Utrecht  	io,- 
H. H  J Th 	Geldrop  	10,- 
A. F. C. M. B 	  Etten 	5,- 
A. G. 	  den Haag 	 - 200,- 
B. J. S    Enschede  	30,- 
H. C. 	  Eindhoven  	25,- 
P. M. A. H. 	  Laren  	52,50 
F. J. N. B 	  den Haag 	zo,- 
Mej. M. E. M 	  Apeldoorn  	2,50 
Mej. A. H. 	  Enschede 	  - 	50,- 
A. J. v. A. 	•  	idem . . 	 10,-  
W. Th. N. 	  Amsterdam  	10,- 
J. A. A 	  den Haag 	10,- 
J. W. G. B.  	idem  	50,-  
J. L. K. 	  Apeldoorn  	30,- 
A. A. D. . . ... . . . . . . den Haag 	10,- 
J. C. H. 	  Zaandam  	5,- 
G. J. J. B. 	  Zeist  	50,- 
J. R. P. 	  Haarlem  	25,— 
Ph. A. A. R 	  den Haag 	10,- 
J. A. V. 	  idem 	  - 	10,- 
H. P. A. v. D. 	 idem  	5,-  
O. W. v. d. L. 	  Nunspeet  	30,- 
C. v. V. 	  Gouda  	10,- 

Transporteeren 	• f 37,357,26 
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Transport 	 f 37,357,26  
J. W. L. v. H. 	  Arnhem 	  - 	5,— 
G. F. M. S 	  Bloemendaal 	 - 	5o,— 
M. S. 	  Epe  	25,— 
J. J. B 	  Bussum  	50,— 
F. J. J. S. 	  Zaandam  	25,— 
J. W. M. B. . . 	  Dordrecht 	25,— 
F. E. R. d. M 	  den Haag 	8,— . 

J. J. W. B. 	  Heemstede  	5,— 
Th. v. d. L. 	  Arnhem  	50,— 
A. v. d. V. d. V 	  den Haag 	to,— 
J. G. 	  Maastricht  	to,— 
J. A. B. 	  Dordrecht 	3o,— 
M. M. K. 	  Meppel 	25,— 
G. W. 	  Oss  	to,— 
J. S 	  Koog a. d. Zaan 	. - 	to,— 
J. C. v. d. V 	  Winterswijk  	to,— 
C. K. 	  Amstelveen  	to,— 
Mej. M. A. L. K 	 Boskoop  	10,— 
P. M. P 	  Nijmegen  	too,— 
J. J. N. S. 	  Hilversum 	25,— 
M. B. 	  Amsterdam  	25,— 
J. K 	  Eindhoven  	25,— 
G. Th. E. R. A. 	 den Haag 	20,- 

Ph. A. A. R 	  idem  	to,— 
G. R. 	  Hoorn  	to,— 
H. B. 	  Harderwijk  	5,— 
R. J. H. 	  Twello  	g.,— 
J. J. v. S. 	  Krommenie  	25,— 
J. A. v. K. Jr. 	  Amsterdam  	25,— 
Mej. J. C. 	  idem  	5,— 
R. K. 	  Overveen  	15,— 
W. Ch. Z. - 	  den Haag 	2¢,— 
Ph. J. P 	  Wassenaar  	to,— 
Mevr. V. v. D.—N 	 Santpoort  	1o,— 
D. A. v. H 	  Rotterdam 	 - 	500,— 
Th. E. d. J.—C. 	 Amsterdam  	25,— 
J. B. d. B. 	  Oosterbeek 	, 	25,— 
Mevr. J. v. P.—H 	 Arnhem  	25,—. 

W. J. A 	  Velp  	to,— 
M. v. D. 	  den Haag 	I o,— 
F. J. N. B 	  idem  	t o,— 
P. A. M. V. 	  Tegelen 	to,— 
B. G 	  Amstelveen  	2,50 
F. M. 	  IJmuiden  	25,— 
Mej. A. C. A 	  Wormerveer 	25,— 

Transporteeren 38,730,76 .f 



- Transport 	 f 38,730,76 
W. A. G 	  den Haag 	10,- 
M. R. 	  idem  	10,- 
J. C. H. 	  Zaandam  	5,- 
F. J. J. S. 	  Zaandam  	25,- 
H. K. M 	  den Haag 	20,- 

J. W. v. K 	  idem  	20,- 

J. H. v. H. D. 	  Hilversum 	  - 	10,- 
A. H. d. J. 	  den Haag 	8o,— 
A. v. N  H 	Utrecht  	5o,— 
F. J. M. W. 	  Nijmegen  	3o,— 
J. v. H. 	  Haarlem  	17,5o 
Ph. A. A. R 	  den Haag 	io,- 
B. H. S. 	  Santpoort  	5,- 
J. W. L. v. H. 	  Arnhem  	5,- 
A. W  H 	Zutphen  	25,- 
J. H. M 	  den Haag 	2o,— 

W. v. N. 	  Haarlem  	io,- 
F. P. P. 	  Delft 	  - 	io,- 
J. A. A. 	  den Haag 	io,- 
F. E. R. d. M 	  idem  	8,- 
C. R. 	  Arnhem  	50,- 
H. D. 0 	  Hilversum 	25,- 
H. J. v. d. K. 	  den Haag  	1o,— 
J.  G 	  Maastricht  	10,- 
H. A. A. M. en Mevr. 	Amsterdam  	25,- 
J. E. S. 	  Kampen  	10,- 
A. W  K 	Haarlem,  	10o,— 
J. A. M. d. D. 	  den Haag 	10,- 
J. A. C. D 	  Utrecht  	io,- 
J. C. v. d. V 	  Winterswijk  	lo,— 
L. J. B. 	  Haarlem  	Jo,- 
Mej. M. E. M 	  Apeldoorn 	2,5o 
Mej. H. v. d. S. 	  Utrecht  	20,- 

C. V. V. 	  Gouda  	1o,— 
H. P. B. 	  Apeldoorn  	5,- 
A. F. C. M. B 	  Etten 	5,- 
A. C. D. J. d. V.   Utrecht  	10,- 
W. W 	  Amersfoort  	75,- 
Mevr. J. K  —P 	den Haag 	10,- 
M. S. 	  Epe  	25,- 
D. A. C. v. d. H 	  Haarlem  	To,— 

A. J. v. A 	  Enschede  	io,- 
J. W. G. B. 	  den Haag 	50,- 
R. J. H. 	  Twello  	4,- 
A. J. M. v. d. S. 	 den Haag 	20,- 

	

Transporteeren   f 39,637,76 
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Transport 	 f 39,637,76  
M. v. D. 	  idem 	  - 	10,— 
Ph. A. A. R 	  idem 	  - 	io,- 
G. R 	  Hoorn  	Io,— 

October. 
J. C. H. 	  Zaandam  	5,— 
F. J. J. S. 	  idem  	25,— 
F. J. N. B 	  den Haag 	io,— 
B. H. S. 	  Santpoort  	5,— 
C. J. D. v. d. A. 	 den Haag 	25,— 
E. W  K 	Leerdam  	25,— 
M. R. 	  den Haag 	so,— 
Mej. A. C  A 	Wormerveer  	25,— 
J. v. d. V. 	  den Haag 	20,— 
Ph. U. L. L. 	  Amsterdam  	to,— 
G. H. B 	  Oldenzaal 	3,— 
B. G. 	  Amstelveen  	2,50 
J. B. B 	  Arnhem  	25,— 
H. K  M 	den Haag 	20,— 
J. A. v. K. Jr. 	  Amsterdam  	25,— 
H. B 	  Harderwijk 	 - 	io,— 
Ph. J. P 	  Wassenaar  	io,— 
J. A. F. D. 	  Heerlen 	io,— 
W. v . N 	  Haarlem  	1o,— 
B. G. v. E. 	  Ermelo  	50,— 
J. H 	  Ommen  	25,— 
J. v. E 	  Goor  	30,— 
H. M. 	  Hattem 	  - 	Io,— 
N. N.  	 io,— 
G. T. K. 	  Coevorden  	50,— 
H. S    Hoogeveen 	 - 	50,—' 
J. A. M. d. D. 	  den Haag 	io,— 
C. V. V. 	  Gouda  	io,— 
F. P. P. 	  Delft 	  - 	io,— 
H. M. D. C. 	  Arnhem  	25,— 
J. A. A. 	  Den Haag  	io,— 
A. F. C. M. B 	  Etten 	5,— 
J. J. N. S. 	  Hilversum 	 - 	25,— 
Mevr. V. v. D.—N 	 Santpoort  	Io,— 
W. J. A    Velp  	I o,— 
R. J. H. 	  Twello  	4,— 
Mej. M. E. M. 	  Apeldoorn 	 - 	2,50 
N. Ned. collega's  	 340,— 
J. v. L 	  Utrecht  	25,— 
Mevr. W. V.—M 	 Elst  	20,— 

Transporteeren • f 40,674,76 
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Transport 	 f 40.674,76 
G. Th. E. R. A. 	 
J. A. V. 	 

den Haag 	  
idem 	  

- 	20,- 
10,- 

J. H. v. H. D. 	 Hilversum 	  20,- 
J. C. V. d. V. 	 Eindhoven 	 25,- 
L. B 	  Leiden 	  70,40 
J. C. v. d. V 	 Winterswijk 	 10,- 
Mevr. J. A. O.—v. M. Wassenaar 	 30,- 
J. A. B. 	 Utrecht 	  25,- 
H. A. N. 	 Arnhem 	  12,50 
G. R. 	  
J. W. v. K 	 

Hoorn 	  
den Haag 	  

to,— 
20,- 

A. J. v. A 	 Enschede 	  - 	to,— 
H. C. 	  Eindhoven 	 25,— 
Ph. U. L  L  
M.  v. D. 	 

Amsterdam 	 
den Haag 	  

to,— 
to,— 

T. kring Z.-Limburg 	 25,- 
A. W. K. 	 Haarlem 	  - 	25,- 
H. v. G. 	 Hilversum 	  - 	25,- 
A. v. d. V. d. V 	 den Haag 	  1 o,— 
J. J. A. M. S. 	 Sittard 	  to,— 
G. F. M. S. 	 Bloemendaal 	 too,— 
A. H  M  Utrecht 	  75,— 

Totaal 	 f 41.252,66 
Tot en met 31 Oct. 1940 is hiervan uitgekeerd aan ge- 

troffen collega's 	  - 20.790,— 

f 20.462,66 

Bovendien heeft het Nood-comité toezeggingen ontvangen 
van giften ten bedrage van 	 f 10.463,50  
en nog financieele verplichtingen op zich genomen voor dit 
jaar tot een uit te keeren bedrag van ± f 3.000,—. 

DE 3e VERANTWOORDING VANAF 1 NOVEMBER 1940 
WORDT IN HET VOLGENDE NUMMER GEPUBLICEERD. 



NOTULEN VAN DE BUITENGEWONE 
TWEE EN VEERTIGSTE ALGEMEENE VERGADERING 
DER NEDERLANDSCHE MAATSCHAPPIJ TOT BEVOR-
DERING DER TANDHEELKUNDE (GECOMBINEERD 
MET DE NAJAARSVERGADERING DER VEREENIGING 
VAN NEDERLANDSCHE TANDARTSEN) OP ZATERDAG 
9 NOVEMBER 194o 's-NAMIDDAGS OM 2 UUR IN HET 

JAARBEURSGEBOUW TE U T R E C H T. 

AGENDA: 

t. Opening. 
2. H. C. K r a n e n b u r g, Tandarts te Rotterdam. 

Causerie over het N.P.P.-rapport in de sociale tandheelkunde. 
3. W. van E u p e n, Tandarts te Nijmegen, voorzitter der 

C.Z.C. 
Causerie over eenige cijfers en verhoudingen bij ziekenfonds-
behandeling volgens het N.P.P.-rapport. 

4. Rondvraag. 
In behandeling kunnen alleen die punten worden genomen, 
welke bij het begin der vergadering sdhriftelijk zijn ingediend. 

5. Sluiting. 

B. J. BRUGMAN, voorzitter. 
J. A. SALOMONS, secretaris. 

t . Opening. 

Als voorzitter B. J. Br u g m a n om 2.2o de vergadering opent, is 
reeds een groot aantal leden aanwezig. 

De Voorzitter: 

Dames en Heeren ! De buitengewone omstandigheden zijn ook door 
ons niet onopgemerkt voorbijgegaan. Ook onzen kringen is leed en schade 
ten deel gevallen. Een ingesteld Noodcomité heeft de taak in den nood 
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naar behoefte en naar vermogen leniging te brengen. De zomervergadering 
is komen te vervallen en in plaats daarvan hebben wij een najaars-
vergadering, zij het dan ook van sober karakter, uitgeschreven. Wij 
oordeelden het nuttig het contact der leden in stand te houden en omdat 
wij meenden, dat nu, meer dan ooit de vraagstukken der sociale tandheel-
kunde in het brandpunt onzer belangstelling dienden te staan, hebben wij 
het programma dienovereenkomstig samengesteld. Wil de Maatschappij 
niet als een enge vakvereeniging een ondergeschikte plaats Onder soort-
gelijke organisaties in gaan nemen, dan zal het zwaartepunt van ons 
werken en streven nog meer dan vroeger naar de sociale vraagstukken 
moeten worden verlegd. 

De rustelooze . pogingen onzerzijds in de laatste jaren om de sociale 
tandheelkunde op een hooger plan te brengen en de daartoe betrachte 
activiteit, moeten gerugsteund worden door grootere belangstelling 
onzer leden en door een grooter aandeel nemen in de werkzaamheden, 
die hiermede gepaard gaan. Helaas nog te weinigen voelen zich tot deze 
belangrijke materie aangetrokken; nog te klein is het kamp der werkers. 
De taak is groot en veelomvattend en dient over meerderen te worden 
verdeeld. Thans zijn het nog te veel de „enkelen", die zich te groote en 
te zware inspanning moeten getroosten om voor de Maatschappij dit 
programma op te bouwen en uit te voeren. Nog te groot is de onwetend-
heid en onbekendheid met deze materie bij velen onzer. Zonder voldoende 
kennis van zaken, zonder voldoende oriëntatie omtrent de geschiedenis, 
waarop veelal de feitelijke toestand berust, zonder eenig inzicht omtrent 
de waarlijk niet gering te schatten moeilijkheden, die zich bij al de pro-
blemen, stuk voor stuk, voordoen, aarzelt men niet met scherpe kritiek 
klaar te staan, indien de zaken niet de wending nemen, die men zich 
wenscht, of indien niet snel genoeg die resultaten worden behaald, waarop 
men had gehoopt. Wij wijzen kritiek niet van de hand, integendeel, deze 
zal ons dienen te helpen om het beste te bereiken wat redelijkerwijze 
mogelijk is. En uit dezen hoofde zullen wij opbouwende kritiek gaarne 
aanvaarden. 

Bezinnen wij ons dientengevolge nog meer dan vroeger op de belang-
rijke vraagstukken, die de sociale tandheelkunde met zich brengt en 
stellen wij alle krachten in het werk om dezen moeilijken doch zoo 
mooien arbeid tot volle ontplooiing te brengen. 

Dames en Heeren! Vele malen vergaderden wij in Utrecht, omdat 
daar bij voorkeur onze jaarvergaderingen worden gehouden. Thans 
echter bij deze najaarsvergadering is het de afdeeling Utrecht, die ons 
ontvangt en met goede zorgen omringt; en het is mij een groote vreugde 
en genoegen aan een dringend verzoek van de afdeeling Utrecht gehoor 
te geven door deze afdeeling, bij monde van collega T e k e n b r o e k, 
lid van het afdeelingsbestuur, het woord te geven om het sociale pro-
gramma van hedenmiddag bij U in te leiden. 

Ik verklaar de vergadering voor geopend en geef het woord aan 
collega Tekenbroek. (Applaus). 

De heerJ.N. Tekenbroek. 



REDE DOOR TANDARTS J. N. TEKENBROEK UITGESPROKEN, 
NAMENS DE AFDEELING UTRECHT, OP DE BUITENGEWONE 

ALGEMEENE VERGADERING DER MAATSCHAPPIJ, 
GEHOUDEN OP 9 NOVEMBER 194o TE UTRECHT 

Minheer de Voorzitter, Dames en Heeren! 

Mij is door de afdeeling Utrecht de eervolle taak opgedragen, het ope-
ningswoord van de ontvangende afdeeling uit te spreken. 

Nu U, getrouw aan de traditie, dat de Maatschappij bij haar tweede 
vergadering in het jaar, meestal haar zomervergadering, zich gewoonlijk 
de gast weet bij een harer afdeelingen, ons mededeelde, dat U zich van-
daag de gast der afdeeling Utrecht beschouwt, verheugde en vereerde dit 
ons zeer. 

De afdeeling Utrecht immers vindt een Maatschappij-vergadering 
zulk een vaak voorkomende gebeurtenis, dat zij daarvoor als gastvrouw 
nooit haar mooiste jurk aantrekt. Thans, Mijnheer de Voorzitter, na Uw 
mededeeling, dat U zich met deze vergadering als gast van onze afdeeling 
beschouwt, zou de traditie willen, dat wij als gastvrouw in feestkleedij, 
met een programma van vermaak voor de gasten in de hand, U allen 
welkom zouden heeten. 

Hoe gaarne, Mijnheer de Voorzitter, zouden niet alle aanwezigen ons 
thans deze rol zien toebedeeld, doch het is zeer begrijpelijk, dat de ernst 
van dezen tijd dit verbiedt. 

Ons welkom is niettemin des te hartelijker. Voor de meeste aanwezigen 
beteekent de tocht naar Utrecht thans een grootere opoffering. Het is, 
of U allen van verder komt. Onze afdeeling spreekt daarom de hoop uit, 
dat deze vergadering, die gekoppeld is aan een vergadering der Vereeni-
ging van Nederlandsche Tandartsen, U allen de voldoening zal geven, 
dat U deze moeilijke reis niet tevergeefs heeft ondernomen. 

Als uitvloeisel der huidige omstandigheden heeft de secretaris der af-
deeling, collega Du y zing s, de zorg op zich willen nemen voor Uw 
logies in deze anders zoo gastvrije stad. U treft collega D u y z i n g s in 
deze zaal en hij zal U eventueel in deze aangelegenheid nog gaarne van 
dienst willen zijn. 

De stad Utrecht met haar vele grachten heeft reeds verscheidene harer 
burgers het slachtoffer der verduistering zien worden, doordien zij te 
water zijn geraakt. Een ernstige waarschuwing hiervoor is zeker op zijn 
plaats. Collega Du y z i n g s heeft daarom enkele Utrechtsche collega's, 
die in de duisternis 's nachts beter den weg in deze stad zullen vinden dan 
velen Uwer, bereid gevonden om collega's, die zich daarvoor vanavond 
bij het uitgaan der vergadering opgeven, van dienst te zijn door hen naar 
de plaats van hun logies te begeleiden. 
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Onze afdeeling voelt zich, nu zij met ledige handen en in haar dagelijk-
sche plunje voor U staat, wel een zeer sobere gastvrouw. En toch zouden 
wij zoo gaarne het onze er toe willen bijdragen, om de waarde van Uw 
komst naar Utrecht mogelijk te kunnen verhoogen. 

. Nu U niet met ons aan een feestdisch kunt plaats nemen, is de gedachte 
opgekomen, U uit te noodigen aan onze werktafel mede aan te zitten. De 
Voorzitter der Maatschappij oordeelde dit, tot onze groote voldoening, 
een goeden gang van zaken en hij stond ons toe, dat wij bij dit openings-
woord iets mochten geven uit ons afdeelingsleven. 

In den werkwinkel van onze afdeeling is het tegenwoordig bijster druk. 
Het vraagstuk der schooltandverzorging ligt daar reeds meer dan een jaar 
op de werktafel. Onze afdeeling had het initiatief genomen om met de 
autoriteiten dezer stad de mogelijkheid tot het instellen éener schooltand-
verzorging eens grondig na te gaan. Wij waren daarmede reeds een goed 
eind op weg, toen de gebeurtenissen van de maand Mei de gewisselde 
papieren en rapporten naar hun schuilkelder dreef in de briefmappen der 
archieven. 

Doch onze belangstelling mocht weer herleven, toen wij eenigen tijd 
geleden mochten constateeren, dat er in hoogere regionen weer hard aan 
de schooltandverzorging werd verder gewerkt en bij ons vermoedens 
rezen, dat men de geheele provincie Utrecht wel eens mogelijk als proef-
veld zou uitkiezen om er de algemeene schooltandverzorging voor geheel 
Nederland mee te kunnen beginnen. 

Men behoefde ons maar de geringste wenk te geven om heimelijk eens 
te informeeren, of wij daaraan zouden willen medewerken. Want dat was 
reeds voldoende. 

Het is U bekend, mijnheer de voorzitter, dat de afdeeling Utrecht haar 
meest loyale en ijverigste medewerking geeft en zal geven om mede te 
helpen, dat deze schoone toekomstplannen nog eens zouden slagen. 

Onze afdeeling is niet alleen diep doordrongen van de groote tandheel-
kundige en sociale waarde van een algemeen ingevoerde schooltand- 
verzorging, maar zij is bovendien ook overtuigd van den grooten sociaal-
economischen invloed, die daarvan uitgaat op de geheele Nederlandsche 
tandheelkunde. 

En van dit besef te mogen getuigen is de opzet van dit openingswoord. 
Het doel ervan is, om onze meening over de sociaal-economische zijde 

buiten onze afdeeling kenbaar te maken. Degenen, die dan met ons in 
aanraking zullen komen bij de eventueele praktische toepassing van der-
gelijke plannen, zullen daardoor bekend zijn met onze zienswijzen en 
verlangens. 

Mijnheer de Voorzitter! Het is de afdeeling Utrecht niet bekend, of 
haar standpunt, zienswijze en verlangens in deze principieel verschillen 
van het standpunt der Maatschappij-leiding. Mocht dit zoo zijn, dan.kan 
uit een wederzijdsch respect voor elkanders standpunt slechts het goede 
geboren worden, want tenslotte willen wij allen hetzelfde. Ik mag U in 
ieder geval verzekeren, Mijnheer de Voorzitter, dat de afdeeling Utrecht 
groot respect heeft en waardeering voor Uw harde werken in dienst van 
de Maatschappij in deze extra moeilijke tijden. Wij weten, welke groote 
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zelfopofferingen dit voor U met zich brengt ten koste van Uw gezin en 
praktijk en dat U dit alles doet om de tandheelkunde te dienen (Applaus). 

Voor de hier aanwezige collega's uit andere afdeelingen zou de thans 
aan te dragen stof mogelijk ook van dienst kunnen zijn. Indien namelijk 
de schooltandverzorging in haar algemeenen uitingsvorm ook aan hun 
deur komt kloppen, zullen ook zij zich door hun inzicht in deze zaken 
moeten laten leiden bij hun handelingen. 

Het is dus voor eenige sociaal-economische kwesties, dat wij Uw aan-
dacht vragen. 

Men kan een beschouwing over de sociaal-economische positie der 
tandheelkunde aanvangen met voorop te stellen het totale bedrag, dat de 
Nederlandsche bevolking jaarlijks aan tandheelkundige hulp uitgeeft. 

Dit bedrag zal men moeten schatten, want uit de gegevens van het 
Centraal Bureau van de Statistiek is dit niet af te leiden. 

Nu heeft de absolute grootte van dit bedrag voor het verdere betoog 
geen beteekenis en daarom zullen wij een schatting achterwege laten. 

Is het jaarlijks door de bevolking aan tandheelkunde uitgegeven bedrag 
nu te veel, voldoende of te weinig 

Om deze vraag te kunnen beantwoorden zal men zich eerst een oordeel 
moeten vormen over de sociale waarde, die een goede tandheelkundige 
verzorging voor de volksgezondheid heeft. Dan kan men uitmaken welk 
deel van het totale inkomen der bevolking aan tandheelkundige verzor-
ging mag worden uitgegeven. Dit uit te maken nu behoort tot de compe-
tentie der overheid. Laten wij eens aannemen, dat de overheid een bepaald 
bedrag als het juiste daarvoor zou kunnen opgeven. 

Daarnaast heeft men noodig een oordeel over hetgeen er tandheelkundig 
moet en kan worden gedaan voor de bevolking. Dit zal voornamelijk be-
paald worden door den huidigen stand der tandheelkundige wetenschap. 
Men heeft hier dus een deskundig oordeel noodig, dat wil hier zeggen, een 
zuiver tandheelkundig oordeel. 

Aan de hand van dit deskundige oordeel zal men dan een kostenbereke-
ning moeten maken voor dit door de tandheelkunde als vereischt geachte 
tandheelkundig werk. En zoo zou men ook tot een bepaald bedrag komen. 

Dan kan men deze beide bedragen naast elkaar zetten, om ze in ver-
band te brengen met het totale bedrag, dat de bevolking reeds uitgeeft 
voor tandheelkundige hulp. Zoodoende zou men tot een antwoord komen 
op de vraag, of door de Nederlandsche bevolking te veel, voldoende of te 
weinig voor tandheelkundige zorg wordt uitgegeven en de overheid zal 
hebben uit te maken of op dit bedrag invloed moet worden uitgeoefend 
door subsidies of fiscale maatregelen. 

Doch eenvoudig is deze zaak niet. 
Ten eerste moet het de overheid al lastig vallen uit te maken, welk ge-

deelte van het totale inkomen de bevolking voor dit doel beschikbaar mag 
stellen. Het wisselende peil der stoffelijke welvaart vormt reeds een on-
zekere factor, maar ook de onberekenbare politieke en sociale inzichten 
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verzoeken hierbij om het woord. Bovendien staat de overheid als leek 
tegenover de tandheelkundige materie. 

Maar nog lastiger valt het de tandheelkunde, hier een kostenbereke-
ning te maken. 

Bij iedere kostenberekening begint men het te verrichten werk te be-
schouwen met de vraag, of dit ook te rationaliseeren is. En zoo ook bij dit 
tandheelkundige werk. Dan beginnen reeds de moeilijkheden. Men stuit 
n.l. direct op een groote strijdvraag, algemeen bekend als de polikliniek-
huisbehandeling-antithese. Deze strijdvraag is zuiver economisch niet op 
te lossen, omdat zich daar een sociaal-economisch en een tandheelkundig 
sociaal probleem tusschen werpt, n.l. de „sozial Gliederung" van den 
tandartsenstand. Dit betreft de vraag n.l., of het algemeen belang gediend 
is met een tandartsenstand, welks leden in loondienst werken voor en uit-
sluitend verantwoordelijk zijn aan polikliniek- en fondsbesturen, dan wel 
of het algemeen belang verlangt, dat de tandheelkunde is toevertrouwd 
aan een tandartsenstand, welks leden tegenover zichzelf en hun beroeps-
stand verantwoordelijk zijn, werkende in een wetenschappelijk vrij beroep. 

In de tweede plaats is de vraag naar een kostenberekening niet te be-
antwoorden, omdat de daarvoor benoodigde statistische gegevens niet 
„einwandfrei" zijn. De vraag is zelfs gerechtvaardigd, of, gezien den hui-
digen stand der tandheelkundige wetenschappen statistische gegevens 
over tandheelkundige verrichtingen goed mogelijk zijn. 

Als men zijn oor te luisteren legt, krijgt men vaak tegenstrijdige mee-
ningen te hooren, zelfs harde oordeelvellingen. Wat de een als een vulling, 
een gebit, een extractie of een wortelbehandeling Af 3,— op zijn statistiek 
zet, wenscht een ander als zoodanig niet aan te merken; hij geeft er booze 
qualificaties aan.  aan--Men-ij he ngoictsieteiI, indien men deze harde 
oordeelvellingen zou citeeren. 

Doch in het midden latend, wie hier gelijk heeft, moet men evenwel 
tot de conclusie komen, dat een objectieve waardemeter, noodig voor een 
juiste statistiek nog wel schijnt te ontbreken. 

Het is ongeveer een kwestie van geloof of juister nog, in hoeverre men 
het met zijn geloof op een accoordje kan gooien. 

En evenmin als de diepte van het geloof der menschen zich in cijfers 
laat waardeeren en in statistieken laat verwerken, schijnt dit hier moge-
lijk te zijn. De huidige stand der tandheelkundige wetenschappen zal 
hieraan wel schuldig zijn. 

Tandheelkundige leeken staan vreemd te kijken tegen deze vreemd-
soortige moeilijkheid, Een vulling is een vulling en een gebit is een gebit. 
Je bent bij den tandarts geweest en dus is je mond in orde. 

Zij begrijpen er niets van, maar als zij met die materie te maken krijgen 
voor fonds- en polikliniek-calculaties, grijpen zij naar den laagsten waarde-
meter, omdat dit het voordeeligst uitkomt. 

Er zijn nog meer gronden, waarop zich gerechtvaardigde kritiek kan 

baseeren op tandheelkundige statistieken en kostenberekeningen, welke 
gegevens wij overigens broodnoodig hebben, zoodat iedere poging om ze 
samen te stellen toe te juichen is, alhoewel men deze cijfers steeds met een 
grooten korrel zout moet nemen. Voor tandheelkundige leeken vormen 
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zij dan ook een onbruikbare materie. Maar wij zullen ons daarin niet ver-
der verdiepen, want uit dit alles blijkt wel, dat de ingeslagen weg reeds 
bij de beantwoording van de eerste vraag ons voor schier onoplosbare 
problemen stelt. Daarom zullen wij trachten langs een anderen weg tot 
een inzicht te komen over de sociaal-economische waarde van een alge-
meene schooltandverzorging voor de Nederlandsche tandheelkunde. En 
aangezien de schooltandverzorging eenwerk van en voor de toekomst is,. 
ontkomt men er niet aan zijn weg door het heden te moeten nemen. 

* 	* 

Er grijpen thans in de wereld geweldige gebeurtenissen plaats, waarvan 
de juiste beteekenis slechts door een hoogere macht zal worden gekend. 
Men is hier niet bijeen om zich daarin te verdiepen, doch met gepaste be-
scheidenheid zou men slechts het volgende kunnen opmerken. 

Na den vreeselijken strijd van heden, onverschillig wie daar als over-
winnaar uit te voorschijn komt, zal ongetwijfeld de maatschappij in een 
sneller tempo verder groeien in de richting, waarheen de ontwikkeling der 
laatste jaren reeds leidde. Dat voelt ieder. Een maatschappij, namelijk 
die van den eenling zal verlangen, dat hij al zijn handelwijzen meer 
richt op het belang van allen. 

De vrije economie zal nog meer plaats moeten gaan maken voor de ge-
bonden economie. Economische doeltreffendheid heeft haar meerdere in 
sociale doeltreffendheid te erkennen. Alle economische groepen zullen 
een aan het algemeen belang ondergeschikter gemaakte taak hebben te 
vervullen. 

Voor vele beroeps- en bedrijfsorganisaties zal dit een ingrijpende ver-
andering met zich brengen. Haar doelstellingen zullen moeten worden 
herzien. Reeds de naam van enkele dezer organisaties zou daarop kun-
nen wijzen; namen b.v. als Vereeniging tot behartiging van de Belangen 
des Boekhandels e.a. 

In de doelstelling van de organisatie der tandartsen, de Nederland-
sche Maatschappij tot Bevordering der Tandheelkunde, heeft nooit 
voorop gestaan de behartiging van de belangen der tandartsen. Met trots 
wijst men op deze in de statuten vastgelegde doelstelling en met nog meer 
trots op het vele en het geheel belangeloos verrichte werk door bestuur- 
ders en commissieleden dier Maatschappij in het belang der tandheel- 
kunde in het algemeen. Hoeveel uren en avonden hebben zij zich geheel 
belangeloos niet van hun gezin en praktijk willen onttrekken voor ver- 
gaderingen of voor conferenties met fondsen, vakvereenkigingen en sociale 
instanties, die daarvoor gehonoreerde krachten beschikbaar kunnen stel-
len. Het vele werk, dat in de laatste jaren vanuit de Maatschappij voor de 
sociale tandheelkunde is verricht, kan ervan getuigen, dat onze organi-
satie in haar doelstelling en daden tegenover .de gemeenschap weinig zal 
hebben te veranderen. Zij zijn volkomen op het algemeen belang ingesteld. 

Verandering zal dienen te komen in de economische gedragingen van de 
tandartsen tegenover elkaar. Hierbij heeft men in het vrije beroep bij het 
onderlinge economische spel veelal alle regels gevolgd van de vrije econo- 
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belang in het gedrang. Vrije vestiging, vrije prijsbepaling der honoreering, 
kortom vrijheid in het drijven der praktijk. Dit alles evenwel gelouterd 
door de regels der beroepsethiek, opgesteld door de Nederlandsche Maat-
schappij. tot Bevordering der Tandheelkunde. 

Doch ook hierin bestond vrijheid, want men was vrij om buiten de 
organisatie te blijven. En sommigen, die deze regels hadden onder-
schreven door hun toetreding als lid dezer Maatschappij, veroorloofden 
zich de vrijheid, deze regels te overtreden of althans tegen den zelfkant 
daarvan te loopen in advertenties, ziekenfondswerkzaamheden of on-
collegiale gedragingen. Al deze handelwijzen dienen slechts om zich zelf te 
bevoordeelen en zij maken inbreuk op de belangen der gemeenschap, zij 
het hier dan de engere gemeenschap der beroepsgenooten. Zij zijn te 
waarmerken als een verkeerd gebruik der vrijheid. 

Een dwangorganisatie, waarvan een ieder, die de bevoegdheid heeft om 
de tandheelkunde uit te oefenen, verplicht is om lid te zijn, zou de macht 
bezitten om orde te stellen op de soms chaotische vestigingstoestanden, 
het prijsbederf, de oneerlijke concurrentiemethoden, enz. Het is een vaak 
gekoesterde stille wensch geweest om de zwakke broeders in het geloof 
aan een behoorlijk gedrag, met dreigende sanctiemaatregelen op het 
goede pad te kunnen houden. Doch slechts de overheid had de Maat-
schappij met deze sanctionneerende macht kunnen bekleeden. Men kan 
zich afvragen waarom men daarvoor niet te vinden is geweest. Dat is dan 
om zuiver economische redenen geweest. 

Van het vrije, economische spel der individuen, zoo luidt de economi-
sche overtuiging, verwacht men het beste voor de gemeenschap, zoolang 
dit niet een economisch te zwakke groep betreft. Een te scherp georgani-
seerde tandheelkundige stand zou het gevaar met zich brengen een te 
groote monopolie-positie in te nemen. 

Aldus bezien vervullen de minder op prijs gestelde, buiten de beroeps-
organisatie staande tandartsen, de advertentieverkwisters, de niet erkende 
fondsen, de duistere verzekeringsfirmaatjes en de onbevoegden zelfs een 
zeer belangrijke en bewust gewilde economische functie. 

Er zijn hier te lande beroeps- en bedrijfsorganisaties aan te wijzen, die 
er in geslaagd zijn zich scherp bindend te organiseeren en wel zonder de 
hulp van de overheid. Deze organisaties hadden het weten te volbrengen, 
dat de nadeelen verbonden aan het niet toetreden als lid zoo groot waren, 
dat het de praktische onmogelijkheid beteekende beroep of bedrijf uit te 
oefenen. De drukkerspatroons zijn daarmede eenige tientallen jaren ge-
leden onder de toenmalige leiding van Prof. V er aar t begonnen. Deze 
hooggeleerde doceerde reeds twintig jaar geleden op zijn cclleges over 
bedrijfseconomie en sociale economie in Delft den vorm van bedrijfs-
en beroepsorganisatie, dien wij thans tot werkelijkheid zien worden. Was 
deze man toen niet zijn tijd eenige tientallen jaren vooruit? 

Zou een tandartsenorganisatie b.v. in staat zijn geweest om o.a. door 
bindende overeenkomsten met alle dental depots en tandtechnische 
laboratoria het leveren aan en werken voor ongeorganiseerde tandartsen 
etc. te verbieden, dan ook zou deze organisatie zonder de hulp der 
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overheid zich een meer ordenende macht hebben kunnen toeëigenen. 
Dat daaraan voordeelen zouden zijn verbonden ligt voor de hand, maar 

dat de Maatschappij het nooit gedaan heeft is nog veel meer toe te juichen. 
De tandheelkundige stand, die van de overheid een monopolie heeft 

gekregen, het monopolie tot uitoefening der tandheelkunde, mag hopen 
door diezelfde overheid nog eens het vertrouwen waardig te worden ge-
keurd, het vertrouwen n.l., dat zij met een gesanctionneerde dwang-
organisatie geen asociale handelingen zal plegen. Doch men heeft tot nu 
toe weinig van dit vertrouwen in den tandheelkundigen stand doen 
blijken. Dit feit mag wel eens uitgesproken worden. Integendeel, men heeft 
met den tandheelkundigen stand het spel der vrije economie gespeeld. 

De bevolking van Nederland lijdt onder een ontzettend tandbederf. 
De kloof tusschen de dure tandheelkundige behandeling en de draag-
kracht van de breede bevolkingslagen heeft men gemeend te kunnen 
overbruggen, door het land vol te pompen met tandartsen, om deze in 
vrije concurrentie met elkaar de prijzen der tandheelkundige behandeling 
omlaag te laten drukken volgens de wet van vraag en aanbod. 

Bovendien heeft men op dezen overvulden tandartsenstand praktisch 
ongehinderd het kwaad der onbevoegde uitoefening der tandheelkunde 
laten drukken en daarmede de beroepswaardigheid van den tandheel-
kundigen stand naar beneden gebracht, waardoor deze stand een ge-
ringere belooning voor zijn verrichtingen zou kunnen verlangen. 

De doelbewuste overvulling bracht met zich mede, dat ook daarom 
ieder streven naar verbetering en verbreeding van het tandheelkundig 
onderwijs moest schipbreuk lijden. Immers, dit zou met zich brengen een 
verzwaring van de studie voor tandarts met de daaraan verbonden ten- 

_ denz van verhooging der kosten van tandheelkundige hulp door verheffing 
van den tandheelkundigen stand. En zoo vertoeft de tandheelkundige op-
leiding nog steeds in het voorportaal van de universiteit. 

Bestrijding der onbevoegde uitoefening zou ook die vliegende tanden-
winkels met hun prijsbedervenden invloed doen verdwijnen, welke juist 
een zoogenaamd goeden sociaal-economischen invloed hadden. 

De tandheelkundige stand moet de kosten van de sociale tandheel-
kunde opbrengen. En al zou dit voeren tot de vernietiging van de tand-
heelkunde, omdat er ten slotte bij een bepaald prijsniveau geen tandheel-
kunde meer uit te oefenen is, althans geen handelingen meer te plegen 
zijn, die den naam van tandheelkunde kunnen dragen, daarin verdiepte 
men zich niet door gebrek aan inzicht in de tandheelkundige materie. 

En was men nu eigenlijk ver verwijderd van dit punt, waarop geen be-
hoorlijke tandheelkunde meer mogelijk is, met fondstarieven hier en daar, 
waarbij de uitoefenaar van de tandheelkunde voor een plastische vulling 
f i,— en voor een extractief 0,4.5 toucheerde ? 

Dat men met dit alles op een volkomen verkeerden weg was, wordt on-
omstootelijk bewezen door den huidigen tandheelkundigen noodtoestand 
der bevolking. Gebrek aan inzicht in de tandheelkundige materie is het 
eenige excuus voor het feit, dat men op dit dwaalspoor is terecht gekomen. 
Door een economischen koehandel met den tandheelkundigen stand 
komt men er niet. 
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Daar waar de natuur den mensch vijandig gezind is, is het eenige 
wapen, waarmede de menschheid die vijandigheid van de natuur met 
kans op uiteindelijk succes kan bestrijden, de wetenschap. De tandheel- 
kundige noodtoestand der bevolking is een onwelwillendheid van de na-
tuur en niet een economisch verschijnsel, waaraan de te dure tandartsen 
schuldig staan. Dat er een disharmonie bestaat tusschen de dure tandheel- 
kundige behandeling en de draagkracht van breede bevolkingslagen 
wordt slechts veroorzaakt door het feit, dat de tandheelkundige weten- 
schap nog niet ver genoeg is. Het verklarende inzicht in de aetiologie van 
de tandcaries is nog niet gevonden. De afdoende prophylaxis voor de 
tandcaries is nog evenmin bekend, terwijl afdoende, snelle en daardoor 
goedkoope behandelingswijzen van reeds aangetaste en reeds vernietigde 
elementen ook nog een vrome wensch zijn. 

Deze drie alles beheerschende vraagstukken lost men niet op door het 
land vol te pompen met tandartsen en een stel onbevoegden. Hier kan men 
slechts op de wetenschap vertrouwen, want slechts wetenschappelijk on-
derzoek kan deze vraagstukken oplossen. 

Voor de brandende vraagstukken op andere natuurwetenschappelijke 
gebieden, zooals op het gebied van den landbouw of de industrie, stelt 
men wel vertrouwen in de wetenschap. Men houdt aan de universiteiten, 
de hoogescholen, de Rijksproefstations en voorlichtingsdiensten kostbare 
wetenschappelijke instellingen in het leven. Ook voor de medische weten- 
schap staat de overheidsbeurs ruim open. Maar laat men nu de plaats 
eens aanwijzen waar in Nederland de tandheelkundige wetenschap kan 
worden gediend. Laat men nu eens opgeven hoeveel geld in Nederland 
aan wetenschappelijk tandheelkundig onderzoek ten koste wordt gelegd. 
Mogen wij eens vernemen hoeveel geld aan het huidige tandheelkundig 
onderwijs wordt uitgegeven? Men hoort vaak beweren — maar dat zal 
wel laster zijn — dat aan het tandheelkundig onderwijs wordt verdiend. 

Naast deze vragen zou men de vraag willen stellen, of degenen, die met 
het tandheelkundig onderwijs zijn belast, dan de overtuigingskracht heb- 
ben gemist om de argumenten en motieven te vinden, welke, op de juiste 
plaatsen hardnekkig te berde gebracht, levensruimte hadden kunnen 
geven voor wetenschappelijk werk bij het tandheelkundig onderwijs. Doch 
het is begrijpelijk, dat de neerdrukkende en onbevredigende sfeer, waarin 
men de tandheelkunde aan de universiteit laat doceeren, iemand ten-
slotte beu kan maken om steeds maar te argumenteeren en te motiveeren. 

Het tandheelkundige defaitisme heeft zoo om zich heen gegrepen. dat 
men thans zelfs tandartsen kan aantreffen, die het geloof in hun eigen be- 
roep verloren hebben en eraan twijfelen, of tandheelkunde wel een weten-
schap is. 

Wil men zich een oordeel vormen over de juiste sociaal-economische 
positie der tandheelkunde, dan mag men zijn zienswijze zeker niet basee- 
ren op het werk, dai, bij geb-ek aan geldmiddelen thans moet worden ver-
richt in fondsen en poliklinieken. Tandheelkundige fondsen en poliklinie-
ken, welke veelal slechts de bijwagens en reclame-objecten van medische 
en vakvereenigingsfondsen zijn. 

In zijn huidigen tandheelkundigen toestand immers is de Nederland- 
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sche bevolking in fondsen met vaste premies niet tandheelkundig te ver-
zekeren. Evenmin als men een reeds brandend huis, een zinkend schip of 
een stervend mensch zal kunnen verzekeren, kan men de tandheelkundig 
zwaar zieke bevolking verzekeren. Iedere poging daartoe trekt de daarbij 
te verrichten tandheelkunde omlaag naar het sinistere niveau, waarop de 
bevolking er tandheelkundig aan toe is. 

Tegen het ontzettend vele werk, dat in sociaal verband zou moeten 
worden verricht door den huidigen tandheelkundigen toestand der be-
volking, kan de tandheelkundige stand niet op. De reden daarvan is, dat 
de tandheelkundige wetenschappen tekort schieten. 

* 	* * 

Gedreven sloor een onjuist inzicht in de tandheelkundige materie heb-
ben de leeken, die zitting hebben in fondsbesturen, sociale instellingen 
enz. het juist en ook nuttig geoordeeld om den tandheelkundigen stand 
economisch te lijf te gaan. Nu is het niet lastig om te raden in wiens na-
deel een dergelijke ongelijke economische strijd moest eindigen. Een niet 
bijster scherp georganiseerde tandheelkundige stand van ongeveer t 200 
leden, die geen bezoldigde en sociaal-economisch geschoolde vrijgestelden 
naar de conferentietafels kon afvaardigen, tegenover de groote fondsorga-
nisaties, de machtige vakvereenigingen en de sociale overheidsinstanties, 
die allen daartoe geschoolde en goed gesalarieerde krachten beschikbaar 
hadden, die de groote pers en politieken invloed aan zich dienstbaar kon-
den maken, om in een neerdrukkend wantrouwen den tandheelkundigen 
stand te lijf te gaan. 

Men kan slechts groote waardeering hebben voor het vele werk door 
bestuurders en commissieleden der Maatschappij in dezen ongelijken 
strijd verricht voor de zaak der sociale tandheelkunde. 

Ook de tandarts moet ten slotte nog zijn brood verdienen voor zich en 
zijn gezin; niet allen hebben een praxis aurea, en de tandheelkundigen 
noodtoestand der bevolking vereischte in ieder geval eenige leniging van 
den nood. Zoo kwam men tot daden. 

Doch het werk, dat daarbij verricht moet worden is grof benaderend 
werk, dat bovendien op een zeer onreëele basis staat. Voor continuiteit is 
het in zijn huidigen vorm niet vatbaar. Want zoodra er b.v. op meer 
systematische conserveerende hulp wordt aangedrongen, is er weer op-
stand in het kamp der tandheelkundige leeken, die zitting hebben in fonds-
besturen en dergelijke. Dan wordt er weer spitsvondig en economisch ge-
redeneerd aan conferentietafels. Barbertje tandarts deugt dan weer niet, 
Barbertje tandarts is eigenwijs, Barbertje tandarts is te duur, en Barbertje 
mag weer gaan hangen. 

De huidige positie van de tandheelkunde bij de sociale tandheelkunde 
is te onreëel om een basis te kunnen zijn voor een juiste sociaal-econo-
mische waardeering van de tandheelkunde. 

Men moet dit steeds blijven beseffen en men dient elkaar wakker te 
houden, dat hier nog steeds front tegen gemaakt moet worden. Dit is 
daarom noodig, omdat er tandartsen zijn, die den bestaanden toestand 
als normaal aanvaarden. 
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De sociaal-economische zijde der tandheelkunde heeft nog veel meer 
facetten, dan het hier ter sprake zijnde gebied der sociale tandheelkunde. 
B.v. tegen de steeds sterker concentreerende dental industrie, dental- 
handel en vooral tandtechnische industrie moet ook front gemaakt wor-
den, om te behouden en zelfs thans reeds, om weer terug te winnen, wat 
voor den goeden gang van zaken in de tandheelkunde in onze handen 
moet blijven. Hier staan wij tegenover een groep, die geen andere be-
langen behoeft te laten gelden, dan het rendabel maken van het geinves- 
teerde geld, doch aan onze zijde praedomineert het belang van den 
patiënt, tegenover wien wij verantwoordelijk zijn voor de geleverde mate-
rialen en werkstukken. Dit geeft aan deze verhoudingen een delicater 
karakter, dan het tegenover elkaar staan van twee zuiver economische 
groepen. 

Ook het defaitisme op het gebied van het tandheelkundige onderwijs 
vraagt steeds om aandacht. De opleiding tot een beroep immers bepaalt 
de waarde van dat beroep. En wat betreft de opleiding, ook daarin is de 
tandheelkunde veel te kort ged an. Dit is een communis opinio. 

De tandheelkunde verkeert thans nog in een stadium van slechts symp-
tomatische behandeling, zoodat haar technische, therapeutische zijde nog 
op den voorgrond staat. Door her steeds verder doorbreken van de juistere 
inzichten in aetiologie en prophylaxis der tandcaries, zullen de wegen, 
waarlangs het aan ons toevertrouwde orgaan met het verdere organisme 
verbonden is, verder worden aangelegd en in de toekomst ook dage-
lijks moeten worden begaan. Hierdoor zal de tandheelkunde uitgroeien 
tot een volwaardig medisch specialisme, met een lastige therapeutische 
techniek. De nog steeds aanhangige tandheelkundig-onderwijs-herziening 
moge het gegeven zijn den weg daartoe open te houden. 

En al deze zaken zijn thans zeer urgent. De samenleving gaat in een 
versneld tempo van een dynamisch geheel met wisselende verhoudingen 
over in een meer statischen organisatievorm, waarin de bestaande ver-
houdingen zullen bevriezen. 

De tandheelkundige stand zal daarin een plaats toegewezen krijgen. 
Men dient er voor te zorgen, dat dit de juiste plaats is, waarop de tand- 
heelkunde recht heeft. En dat is niet de plaats, die men de tandheelkunde 
thans geeft. 

Het is een raadsel, waarom in ons wetenschappelijk en sociaal zoo 
hoogstaand land, dat zich in vergelijking met andere landen in een 
groote stoffelijke volkswelvaart mag verheugen, de tandheelkunde in al 
haar uitingen in een onbevredigende sfeer is blijven staan. De bevolking 
wordt in tandheelkundig opzicht veel te kort gedaan en de tandheelkunde 
zelf doet men zoo mogelijk nog meer te kort. 

De gevoelens van onbehagen, die hiervan het gevolg zijn, geven vaak 
aanleiding tot krakeel in onzen eigen kring. Mogen de ontevredenen uit 
ons midden zich wel eens werpen op de grootste fout, die door de tand-
artsen zelf wordt begaan en dat is het feit, dat zij hun organisatie niet 
financieel krachtiger weten te maken;  zoodat deze organisatie effectiever 
voor de goede zaak der tandheelkunde in al haar uitingen kan opkomen. 

Is de oorzaak van al het onbevredigende bj de tandheelkunde hier 
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te lande misschien niet deze, dat alle hierbij betrokken groepen, te 
weten overheid, universiteit, fondsbesturen, bevolking en tandartsen de 
vaderlandsche fout begaan, die door de Engelschen reeds eeuwen geleden 
voor ons geformuleerd werd in het gezegde: „The fault of the Dutch is 
giving too little and asking too much". 

* 

Als inderdaad de tandheelkundige wetenschappen geen uitweg zouden 
weten te wijzen uit de huidige impasse, dan zou het er voor de tandheel-
kunde niet gunstig uitzien. Maar er is op een deus ex machina te wijzen, 
die de zon over dit sombere landschap kan doen oprijzen. Het ziet er op 
het oogenblik eenigszins naar uit, dat de schooltandverzorging een kans 
gaat krijgen. Een kans om een grootere rol te spelen, dan haar tot nu toe 
gegund is. Dit opent de mogelijkheid, dat het drama der sociale tandheel-
kunde, een drama zoowel voor de bevolking als voor den tandheelkundi-
gen stand, in een blijmoediger en hoopvoller schouwspel kan veranderen. 

De gedachte der schooltandverzorging is reeds meerdere tientallen 
jaren geleden in tandheelkundige kringen naar voren gebracht en van 
daaruit gepropageerd. Deze propaganda vond geen welwillend gehoor. 
Men had er geen ooren naar. En waarom ? Gebrek aan inzicht in de 
tandheelkundige materie en, onvriendelijker nog, men meende, dat de 
tandartsen voor eigen parochie aan het preeken waren. 

Men ging er nu toe over om de tandheelkundige propaganda-vereeni-
ging Het Ivoren Kruis op te richten, waarin men in de tandheelkunde 
belangstellende leeken opnam. Volijverig verricht deze vereeniging reeds 
meer dan 25 jaar haar gewaardeerde werk. Hier en daar met wat plaatse-
lijk succes voor de schooltandverzorging, maar bij het draaien der con-
junctuur eenige jaren geleden zag men weer veel verloren gaan. T )t een 
machtig overtuigd medewerken van de overheid had ook de propaganda 
van Het Ivoren Kruis het niet kunnen brengen. Doch wel waren nog meer 
belangstellende leeken door deze aanhoudende propaganda wakker ge-
schud. 

Men stichtte een nieuwe vereeniging, de Nederlandsche Vereeniging 
voor Sociale Tandheelkunde. De belangstellende leeken uit deze vereeni-
ging beschikten over meer invloed bij de overheids- en sociale instanties, 
dan waarover de tandartsen beschikten. Hun stem klonk daar ook onver-
dachter, omdat men hier geen preeken voor eigen parochie kan ver-
moeden. En inderdaad zij kregen gehoor. 

Den belangstellenden leeken uit de Nederlandsche Vereeniging voor 
Sociale Tandheelkunde kunnen wij niet genoeg dankbaar zijn voor hun 
zeer gewaardeerde medewerking aan de goede zaak der schooltandver-
zorging. De Nederlandsche Vereeniging voor Sociale Tandheelkunde 
mag er zich thans op verheugen, dat aan haar voornamelijk den oogst ten 
deel viel, waarvoor de tandheelkunde de ploegers, de zaaiers en de wieders 
geleverd had. 

Om dit oogstbeeld nu maar eens vast te houden, op het oogstfeest, dat 
zich in den Centrale Raad voor Sociale Tandheelkunde afspeelt, is ook 
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de Nederlandsche' Maatschappij tot Bevordering der Tandheelkunde te 
gast. En voor die feestelijke gelegenheid had deze Maatschappij richt-
lijnen voor de schooltandverzorging laten opstellen. Dit nu was een ver-
standig en zeer nuttig cadeau. Niet omdat in die thans bindende richt-
lijnen de schooltandarts zich een bepaald honorarium verzekerd ziet, 
maar omdat het klare wijn schenkt.Thans weet men precies, waaraan men 
financieel toe is bij de schooltandverzorging met de tandartsen. Daar-
door is het vraagstuk der schooltandverzorging thans verlost uit de wan-
trouwende sfeer van te dure tandartsen. En dit is een zeer belangrijk feit. 

De groote tandheelkundige waarde van de schooltandverzorging dui-
delijk te maken ligf niet in de lijn van dit betoog. Wel het richten van de 
aandacht op de groote sociaal-economische waarde van een algemeen in-
gevoerde schooltandverzorging. 

Door zijn eigenaardige tandheelkundige constellatie kan het door-
brekende blijvende gebit gedurende de schooljaren met betrekkelijk ge-
ringe kosten, moeite en pijn gezond gehouden worden. Bovendien zijn 
organisatorisch alle kinderen in schoolverband onfeilbaar te bereiken. 
„Dental minded" en tandheelkundig „aufgeklärte" geslachten zullen 
kunnen opgroeien en over een in te richten tandheelkundige nazorg de 
fondsen kunnen binnentreden. Hierdoor zal het de in sociaal verband uit-
geoefende tandheelkunde in de toekomst mogelijk zijn meer causaal en 
afdoende hulp te verleenen. Het incidenteele, symptomatische en onbe-
vredigende werk van thans zal daardoor zijn einde krijgen. 

Met dit alles stijgt dan de economische rechtvaardiging van de gelden, 
die de Nederlandsche bevolking aan tandheelkundige verzorging zal 
moeten uitgeven. Hierdoor stijgt de sociale waarde van de tandheel-
kunde, hierdoor stijgt de sociale waarde van ons beroep. 

Zou men kunnen constateeren, dat de sociale tandheelkunde, zooals die 
thans van de tandartsen geëischt wordt, de tendenz heeft de tandheel-
kunde neer te drukken, met een algemeen ingevoerde schooltandverzor-
ging opent zich de mogelijkheid, dat diezelfde sociale tandheelkunde de 
tandheelkunde zal weten op te heffen. 

Zeker, men moet en men mag er een open oog voor houden, dat ook de 
behandeling, zooals deze omschreven is in de genoemde richtlijnen, niet 
de honderd procent geeft, die men zuiver tandheelkundig gesproken 
gaarne zou willen geven. 

Het melkgebit wordt niet behandeld, voorafgaande kleuterzorg ont-
breekt nog, orthodontisch wordt niet ingegrepen, zenuwbehandelingen 
worden niet verricht, het voorgeschreven Cu-amalgaam is niet geheel 
Zonder kritiek. Maar hier houde men zich steeds voor oogen, dat een al-
gemeen ingevoerde schooltandverzorging sociaal werk is, en ieder sociaal. 
werk, ook het medisch sociale werk in zijn therapieën, tot nu toe benade- 
rend werk zal moeten zijn. 	 - 
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In aansluiting op het bovenstaande willen wij thans met den meesten 
nadruk het volgende onder Uw aandacht brengen. 

Een algemeene schooltandverzorging zal in de toekomst op de Neder-
landsche tandheelkunde een grooten beheerschenden en nog niet ge-
kenden invloed uitoefenen. Hiervoor ontbreekt thans ieder vergelijkings-
object. Het is geen fondswerk en ook kan men het medische schooltoezicht 
er niet mede vergelijken. Dit te doen zou een groote fout zijn. School-
tandverzorging is voor de tandheelkunde geheel iets anders dan het me-
dische schooltoezicht voor de geneeskunde is. Het beteekent voor de tand-
heelkunde oneindig veel meer. Het medische schooltoezicht is diagnostisch, 
de schooltandverzorging is therapeutisch. Schooltandverzorging is de 
basis van de eenige thans mogelijke afdoende algemeene bestrijding van 
de tandcaries, het ziektebeeld, waaraan de tandheelkunde bijna uit-
sluitend haar bestaan dankt. 

Wij kunnen niet genoeg beseffen, dat schooltandverzorging de sleutel-
stelling van de toekomstige tandheelkunde zal gaan innemen, want dit 
eischt van ons, om thans verder te kijken dan onze neus lang is. 

Nu wij mogelijk aan het begin staan van de invoering der algemeene 
schooltandverzorging, moeten wij met alle macht, die in ons is, er voor 
waken, dat die schooltandverzorging niet terechtkomt in hetzelfde droef-
geestige vaarwater als het tandheelkundige fonds- en polikliniekwerk, 
voortsukkelend in de bijwagens van medische en vakvereenigingsfondsen. 

Dit groote tandheelkundige werk der toekomst hoort daarom alleen 
thuis in onze handen. 

En wel in de eerste plaats voor de goede zaak zelve. Tandheelkundige 
leeken, hoe welwillend zij de tandheelkunde ook gezind zijn, zullen 
steeds leeken blijven en zeker op dit speciale gebied van ons specialisten-
beroep. Ook al zijn die leeken medici. 

Het zou een slechte en stroeve organisatiewijze geven als die leeken 
moesten meebesturen, met alle gevaren daaraan verbonden. Hier houde 
men zich slechts voor oogen het nuttelooze gepraat in fondsbesturen over 
tandheelkundige zaken en waarheen men dan tandheelkundig kan af-
zakken. 

In het tandheelkundige gedeelte der schooltandverzorging is geen en-
kele leek op zijn plaats. Het moet geheel autonoom in tandheelkundige 
handen gesteld worden. 

Het financieele gedeelte der schooltandorgarisatie dient geheel buiten 
ons om te gaan en behoort tot de competentie van onderwijs- en sociale 
instanties. 

Doch wel dienen wij er ons vooraf van te overtuigen, dat de financieele 
basis, waarop men beginnen wil, reëel en gezond is. Dit belangrijke tand-
heelkundige werk moet niet meer overgeleverd worden aan een faillieten 
boedel. Die moeilijkheden kennen wij reeds al te goed, hoe men een geld-
arme schooltandorganisatie het bloedelooze leven nog kan laten voort-
sleepen. Wij moeten botweg weigeren om mede te werken als de financL-
eele basis niet gezond is. 

Het ware te wenschen, dat de overheid de schooltandverzorging geheel 
in eigen handen nam. Dan dient de tandheelkunde er voor op te komen, 
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dat daarbij de eenig mogelijke en juiste weg wordt opgegaan. En dat is 
een afzonderlijke zuiver tandheelkundige overheidsdienst, wel nauw 
samenwerkend met de geneeskundige overheidsdiensten, maar niet onder 
die geneeskundige diensten. 

Zijn het meer particuliere semi-officieele organisatiewijzen, waaraan de 
schooltandverzorging moet worden toevertrouwd, dan dienen wij er voor 
op te komen, dat er een geheel autonoom tandheelkundig gedeelte in is 
opgenomen. 

In een rapport, dat indertijd in Utrecht werd opgesteld over de moge-
lijkheid om in de stad Utrecht weer tot een schooltandorganisatie te 
komen, is op zeer schematische wijze een dergelijke organisatievorm 
aangegeven. 

In de tweede plaats dient het tandheelkundige gedeelte der schooltand-
verzorging geheel in onze handen te worden gesteld uit hoofde van een 
prestigekwestie. Het is veel meer dan een prestigekwestie. Het aanzien 
van den tandartsenstand is in de laatste jaren aanzienlijk gedaald, al 
moge dan de Maatschappij zelf tegenwoordig iets meer waardeering bij 
de overheid ondervinden dan voor eenige jaren. 

Voor dit dalen van het aanzien zijn meerdere oorzaken aan te wijzen. 
Een daarvan kwam in het voorafgaande betoog al tot uitdrukking, n.l. 
dat wij niet opgewassen zijn tegen het werk, dat men sociaal van ons 
meent te kunnen verlangen. Het is nu tegenwoordig een soort mode ge-
worden om zonder meer over den tandartsenstand probeeren heen te 
loopen. Mei bedisselt de zaken voor ons, men neemt besluiten over ons, 
draagt de dingen eenvoudig aan ons op, maar alles zonder ons. Een stand 
zonder aanzien is als een mensch zonder waardigheid, die daardoor een 
van de voornaamste factoren voor een gelukkig leven kwijt is. Een beroep 
uit te oefenen, dat in aanzien staat is hetgeen, waarop de tandarts recht 
heeft, zoowel voor zich zelf als voor de tandheelkunde. Men moet ons het 
aanzien en het vertrouwen waardig keuren om dit voor de toekomst van 
ons beroep zoo belangrijke werk te verrichten. Wij moeten en zullen er 
voor opkomen, dat men dit doet. Hier past geen wantrouwen, want men 
weet bovendien waar men financieel met ons aan toe is. 

Of de geschiedenis der schooltandverzorging in Nederland tot nu toe 
ons garandeert, dat men dit aanzien in voldoende mate wenscht te respec-
teeren, zullen wij thans in het midden laten, want er zijn ten slotte voor 
ons in Utrecht nog twee zaken, die wij nog ter sprake willen brengen. 

Is het een onredelijke wensch om te verlangen, dat men dit belangrijke 
sociale tandheelkundige werk, waarvoor de Nederlandsche Maatschappij 
tot Bevordering der Tandheelkunde reeds zooveel stoere werkers heeft 
geleverd, waaraan zooveel kostbare Maatschappij-uren zijn besteed, en 
waaraan ook wij hard zullen medewerken, niet in handen wil zien van 
a-sociale lieden; a-sociaal, omdat zij buiten hun beroepsorganisatie 
blijven, buiten de Maatschappij dus, om welke redenen dan ook, princi-
pieel of opportum, a-sociaal zijn en blijven zij. Wij zouden gecodificeerd 
willen zien, dat niet Maatschappijleden voor dit werk niet in aanmerking 
kunnen komen. 

En tot besluit nog het volgende punt. 
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De in de provincie Utrecht gevestigde tandartsen mogen uit hoofde van 
hun bevoegdheid de tandheelkundige verzorging van de inwoners dezer 
provincie als hun terrein beschouwen, waarop zij hun bestaan te vinden 
hebben. Zij mogen hier hun recht doen gelden, dat zij gekend en gehoord 
zullen worden in de plannen betreffende een schooltandvoorziening, een 
werk waarvan zulk een grooten invloed te verwachten is op het terrein, 
waarvoor zij leven en waarvan zij leven. Een werk, waarvoor men boven-
dien hun volle medewerking zal noodig hebben. 

Zij mogen verder toch ook hun recht doen gelden, dat alleen aan de in 
de provincie Utrecht gevestigde tandartsen de schooltandverzorging dezer 
provincie zal worden opgedragen. En dus niet aan instellingen, stichtingen 
fondsen of andere organisatiewijzen, die in Utrecht b.v. elders gevestigde 
tandartsen zouden aanstellen. Dit zou nog gerechtvaardigd zijn, indien 
men moest vaststellen, dat er in de Provincie Utrecht geen tandartsen te 
vinden zouden zijn, die men dit werk zou kunnen opdragen. Doch het 
afdeelingsbestuur en de afdeelingscomrnissie voor schooltandverzorging 
hebben hiervoor geen vergeefsch beroep gedaan op de Utrechtsche 
collegae. Wij hebben een ruim aantal collegae bereid gevonden, om zich 
in de materie.der schooltandverzorging in te werken. Voorloopig nog min 
of meer theoretisch door ernstige kennisneming van de hun opgegeven lite-
ratuur over dit onderwerp. Zouden de plannen vasten vorm krijgen, dan 
zullen verdere stappen gedaan worden om die voorbereiding zoo effectief 
mogelijk te doen zijn. 

Wij hebben tevens een beroep gedaan op oudere, representatieve colle-
gae om eventueel zitting te nemen in de mogelijk op te richten school-
tandorganisaties in de plaats hunner vestiging. En ook dit beroep is niet 
tevergeefsch geweest, gezien de stemming in de afdeeling. 

Als het ons in Utrecht gegeven zou zijn, om de spits te mogen af- 
bijten voor de invoering der algemeene schooltandverzorging in het ge-
heele land, dan kunnen wij U verzekeren, mijnheer de voorzitter, dat U 
er een afdeeling zult treffen, die daarvoor klaar wil zijn. Een afdeeling be-
reid om aan een ieder zijn loyale medewerking te geven, om in onderling 
vertrouwen de schooltandverzorging tot stand te brengen. 

* 

Mijnheer de Voorzitter, de afdeeling Utrecht hoopt, dat zij door het 
geven in haar openingswoord van haar zienswijze inzake de voor de toe-
komst van ons beroep zoo belangrijke schooltandverzorging, er toe heeft 
kunnen bijdragen om het nut van deze vergadering zoo mogelijk te 
verhoogen. 

Wij zijn U, mijnheer de Voorzitter, in ieder geval zeer dankbaar, dat 
U ons daartoe in de gelegenheid heeft gesteld. 

Onze zienswijzen zijn gebaseerd op een geloof in de tandheelkunde en 
een geloof in onze Maatschappij. 

Moge de overheid in de toekomst meer vertrouwen weten te geven aan 
deze beiden. Dan zullen beiden kunnen gaan geven, waartoe zij reeds in 
staat zijn. 
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Doch de tandheelkunde zoowel als de Maatschappij kunnen bij de 
vervulling van hun sociale taak niet meer geven, dan zij zelf bezitten. 
Laat men hun bezit nu vermeerderen, dan zijn zij in staat dit meerdere 
door te geven en wordt voor hen een betere vervulling van hun sociale 
taak een mogelijkheid. 

Dit is de eenige weg, waarlangs de bevolking uit het moeras geholpen 
kan worden, het moeras, waarin de bevolking zich thans in tandheel-
kundig opzicht bevindt. 

* 	* * 

Mijnheer de Voorzitter! De Afdeeling Utrecht eindigt haar openings-
woorden met de hoop uit te spreken, dat U, na het sluiten dezer vergade-
ring, op een nuttige en waardige vergadering der Maatschappij zult kun-
nen terugzien. (Applaus). 

De Voorzitter: 

Wij prijzen ons gelukkig ditmaal bij de afdeeling Utrecht te gast 
te zijn, die ons als spijs voor den geest een uitgebreide hors d'oeuvre 
heeft aangeboden. 

Wij danken den heer T e k en br o e k voor de uitnemende wijze, 
waarop hij ons deze heeft opgediend, gevarieerd en hier en daar gekruid. 

Thans de beeldspraak ter zijde latend kom ik tot de conclusie, dat 
waar U in Uw rede de aandacht en medewerking vroeg van Uw eigen 
collega's van binnen uit, tandheelkundig naar buiten toe, U niet alleen 
waardeering en medewerking vraagt, maar ook de erkenning opeischt 
voor de plaats, die de tandheelkunde in de maatschappij dient in te 
nemen, zoowel in wetenschappelijk als in sociaal economisch opzicht. 

Wij willen gaarne het geheele betoog van den heer Tekenbroek  
nader in studie nemen en hopen, dat er gelegenheid is daarop terug te 
komen. 

Wij danken het bestuur van de afdeeling Utrecht voor de daadwerke-
lijke belangstelling, die dit bestuur bij de leden der afdeeling heeft weten 
te wekken, speciaal ten aanzien van de schooltandverzorging. 

Wij hopen, dat het voorbeeld der afdeeling Utrecht, thans gegeven, 
om zich in het vraagstuk der schooltandverzorging te verdiepen en dit in 
studie te nemen ten einde aan een juiste oplossing mede te werken, na-
volging moge vinden. (Applaus). 

2. Causerie van den heer H. C. Kranenburg over het N.P.P.-rapport in de 
sociale tandheelkunde. 

Spreker geeft in een zeer enthousiast uitgesproken rede een uitvoerige 
historische uiteenzetting over het ontstaan van het N.P.P.-rapport en 
bespreekt stuk voor stuk de punten, waaruit dit rapport is samengesteld. 
Tenslotte betoogt hij de noodzakelijkheid van de toepassing der be-
ginselen van dit rapport in de sociale tandheelkunde. 
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3. Causerie van den heer W. van Eupen, voorzitter der C.Z.C., over 
eenige cijfers en verhoudingen bij ziekenfondsbehandeling volgens het 
N.P.P.-rapport. 

Spreker begint met te zeggen, dat hij slechts de beschikking had over 
de cijfers uit enkele plaatsen, daar het meerendeel der collega's, die aan 
ziekenfondsen zijn verbonden, niettegenstaande het herhaald dringend 
verzoek der C.Z.C., nalaten geregeld de maandlijsten hunner verrich-
tingen bij de C.Z.C. in te zenden. Wil men in de toekomst iets bereiken, 
dan zal het in de eerste plaats noodzakelijk zijn de beschikking te hebben 
over een uitgebreid cijfermateriaal. 

Vervolgens geeft hij een uiteenzetting van de verhoudingscijfers der 
verschillende verrichtingen bij de bestaande ziekenfondsregelingen. Ten-
slotte doet spreker nogmaals een dringend beroep op de medewerking 
der ziekenfondstandartsen door het verstrekken van cijfers aan de C.Z.C. 

Van de gelegenheid voor discussie wordt door enkele leden gebruik 
gemaakt door het stellen van vragen, welke door de inleiders worden 
beantwoord. 

De Voorzitter: 

Ik sluit de discussies en zou een enkel slotwoord willen spreken. 
Het is niet zonder reden, dat het D.B. gemeend heeft dit 

programma te moeten samenstellen. De onderwerpen hier behandeld 
zijn buitengewoon actueel. Zoowel hetgeen de heer T e k e n b r o e k 
heeft gezegd in de begroetingsrede van de ontvangende afdeeling, als 
wat de heer K r a n en b u r g heeft verteld en tot slot de statistieken 
van den heer Van E u p e n, betreft steeds brandende vraagstukken, 
die van het grootste belang zijn. Inderdaad kunnen wij gehandicapt 
zijn door het ontbreken van cijfers. Het is den heer Van E u p e n 
overkomen, het is ook ons overkomen. Naar aanleiding daarvan hebben 
wij den heer Van E up e n, als voorzitter der C.Z.C., verzocht op 
deze vergadering ons eenige cijfers te geven. Gelijk de heer V a n 
E u p en in den aanvang heeft gezegd, is er geen sprake van een bepaalde 
statistiek, maar van een losse greep uit enkele cijfers voor verschillende 
plaatsen. Dit moet veranderen. Willen wij vooruit en willen wij iets kun-
nen aantoonen, dan zullen wij over cijfermateriaal moeten beschikken. 
Ik ben het eens met den heer T e k en b r o e k, dat cijfermateriaal 
niet de alles beheerschende factor kan zijn, maar wel acht ik het een be-
langrijk middel om uit te stippelen langs welke wegen de sociale tandheel-
kunde zich kan ontwikkelen. Reeds meermalen zijn deze cijfers gevraagd, 
maar zij ontbraken. Dit is aanleiding geweest voor het D.B. om, onder 
nadere goedkeuring van het H.B., 25 observatie-stations in het land uit 
te zetten, om na te gaan, welke cijfers op tandheelkundig gebied te ver-
krijgen zijn omtrent de verschillende regelingen, die in het ziekenfonds-
wezen bestaan. Wij hopen van deze 25 stations de noodige juiste waar-
nemingen te krijgen, afgezien van de maatregelen, die wij moeten over-
wegen en die wij in een volgende H.B.-vergadering ter sprake zullen 
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brengen, om ook van anderen, die daartoe eigenlijk verplicht zijn mede 
te werken, de cijfers te ontvangen, die wij zoo dringend noodig hebben. 

Ik dank de beide inleiders en den heer T e k en br oe k, die voor de 
afdeeling Utrecht sprak, voor hetgeen zij hier gezegd hebben. 

4. Rondvraag. 

Van de gelegenheid tot het schriftelijk stellen van vragen was slechts 
door één lid gebruik gemaakt. Nadat over deze vragen eenige discussie 
was gevoerd, sloot de voorzitter met een woord van dank aan de aan-
wezigen om 5.3o deze zeer goed bezochte vergadering. 

Bussum, December 1940. 
J. A. SALOMONS, 

Secretaris. 
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Laboratoria, aangesloten bij de 
van Laboratoriumhoudende Tan 

Nederland 
(Secr. Ampèrestr. 75, Den Haag. Tel. 332015 

Lijst der aangesloten Laboratoria. 
H. C. Stikkel 	  
Amst. Tandt. Lab. N.V. J. C. Adriaansen 
A. C. Deurloo 	  
J. A. Dürschke Jr 	  
L. M. Fritz Jr. 	  
P. Gijzelaar 	  
„Orthodontie" Tandtechn. Lab. C. L. Baak . 	 
K. H. F. Rammelt.. Jr 	  
E. Thomas 	  
A. Vertes 	  
J. van Wezel 	  
N. G. Pieters 	  
P. van Toledo 	 • 
Tandtechnisch Laboratorium v/h B. Burghoorn 
A. J. Kosterman 	  
Tandtechnisch Lab. Arnhem 	  
Tandtechnisch Lab. „Gelderland", H. J. Kooi 
Gebr. Tolmeijer 	  
K. den Hartog 	  
C. Limburg 	  
P. Backes 	  
J. Bolhuis 	  
G. M. L. Augustijn 	  
Joh. Schouten 	  
M. v. d. Graaf 	  
J. H. Kemp 	  
G. H. R. van Empelen 	  
A. C. van Dommelen 	  
J. Appelhof 	  
Groninger Tandtechnisch Laboratorium 	 
Max Reneman N.V. 	  
A. F. J. Bernard 	  
J. R. Fruitema 	  
R. Hoeve 	  
N.V. Moerhuis & Segboer 	  
B. v. d. Neut 	  
W. Neefs 	  
H. C. Oussoren 
Jac. Poot 	  
A. Westra 	  
A. van Zadel 	  
H. J. P. Cornet Jr 	  
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W. Geuzebroek 	  Haarlem 
G. Henneman 	  Haarlem . 

J. v. d. Kuy 	  Haarlem 
M. Takken 	  Haarlem 
Y. Meyer 	  Heerenveen 
J. J. Verharen 	  Heerlen 
A. Muzerie 	  Den Helder 
Gooisch Tandtechn. Lab. L. P. H. v. d. Berg 	 

• 

Hilversum 
Hilversumsch Tandtechnisch Lab. J. Jacobs . . 	 

• 

Hilversum 
P. F. J. Felten 	  Laren 
Friesch Tandt. Lab. Ombelet & Jorna 	 Leeuwarden 
H. Kooistra 	  Leeuwarden 
A. L. van Bergen Henegouwen 	  Leiden 
M. H. v. d. Linde 	  Leiden 
F. G. Smithuis 	  Lochum 
Gebr. Mueller 	  Maastricht 
H. J. K. van Empelen 	  Rotterdam 
L. W. F. Lacroix 	  Rotterdam 
C. Th. Leenders 	  Rotterdam 
W. van der Meulen 	  Rotterdam 
J. F. de Regt 	  Rotterdam 
L. E. Roelofsen 	  Rotterdam 
Rotterdamsch Tandtechn. Lab. W. A. Tieleman 	 Rotterdam 
J. van Solingen 	  Scheveningen 
J. van Toledo 	  Scheveningen 
G. Halvax 	  Schiedam 
H. J. Volbeda 	  Sneek 
B. H. Cohen 	  Tilburg 
Jos. Helwes 	  Tilburg 
H. Hopman 	  Utrecht 
J. G. H. Jansen 	  Utrecht 
H. J. Jetses 	  Utrecht 
A. Meyer 	  Utrecht 
L. M. J. Ostendorf 	  Utrecht 
J. L. Schappert 	  Utrecht 
C. Veth 	  Utrecht 
D. Volbeda 	  Utrecht 
J. v. d. Wildt 	  Voorburg 
D. M. de Leve 	  Wildervank 
S. A. May 	  Winschoten 
J. Siesling 	  Zwolle 
P. C. A. Broek 	  Zeist 

De laboratoriumhouder K. v. d. W o u d e, Menaldumerstraat 9B te 
Leeuwarden, is wegens onbevoegde uitoefening der tandheelkunde van 
de ledenlijst der V.L.T.H. geschrapt. 

Ingevolge het bepaalde bij art. 6 der overeenkomst met de V.L.T.H. 
is het leden der Maatschappij niet meer veroorloofd tandtechnische 
opdrachten aan het laboratorium v. d. Woud e te Leeuwarden te geven. 


