Boekbesprekingen
Orale ziekten

Endodontische herbehandeling

Al bij de bespreking in 1999 van de eerste druk van deze in
pocketformaat uitgegeven atlas van mondafwijkingen
werd het praktijkgerichte karakter ervan als sterk punt
benadrukt. Dat er nu een tweede, herziene druk is verschenen wekt dan ook geen verbazing. Met enige trots – en
terecht – kondigt de auteur in zijn voorwoord aan dat er
31 nieuwe onderwerpen en meer
dan 100 nieuwe afbeeldingen zijn
toegevoegd. Eén van de nieuw toegevoegde entiteiten is loslating van
het slijmvliesepitheel (‘epithelial
peeling’), veroorzaakt door het
gebruik van laurylsulfaathoudende tandpasta of chloorhexidinemondspoeling. Een ander voorbeeld van een nieuwe entiteit is het
FAPA-syndroom, waarbij FAPA
staat voor ‘(periodic) fever, aphthous ulcers, pharyngitis and (cervical) adenitis’.
Deze uitgave kan ik van harte aanbevelen aan tandartsen, kaakchirurgen, mondhygiënisten en al diegenen die
in opleiding zijn voor voornoemde beroepen.

‘Managing endodontic failure in practice’ van B.S. Chong
werd in het septembernummer van 2005 van het NTvT
besproken door prof. dr. C. van Loveren. Het boek is nu
uitgegeven in een Nederlandse vertaling. Door de uitstekende vertaling en goede redactionele aanpassing aan de
in Nederland gebruikelijke termen blijft het positieve oordeel van Van Loveren ten volle
gehandhaafd. Het boek is didactisch van opzet. Aan het begin van
ieder hoofdstuk wordt kort aangegeven waar het over gaat en welke
kennis de lezer zich na lezing moet
hebben eigengemaakt. Elk hoofdstuk sluit met conclusies en aanbevolen literatuur. Door de spreiding
over vele tijdschriften is die aanbeveling niet gemakkelijk op te volgen. Maar dat lijkt ook niet nodig,
want het boek biedt een goede samenvatting van de relevante literatuur. Nuttig is ook het uitvoerige register.
In aansluiting op de bespreking door Van Loveren kan
nog een enkele opmerking worden gemaakt. Het is spijtig
dat er steeds over succes en mislukking wordt gesproken.
Patiënten begrijpen uit de term mislukking meestal dat er
bij de behandeling een fout is gemaakt. En dat hoeft niet
zo te zijn. De internationale literatuur geeft daarom steeds
vaker de voorkeur aan de termen genezen en niet-genezen.
Een tweede opmerking betreft de tweede röntgenfoto vanuit een andere richting. De auteur is hier heel zuinig mee,
terwijl er internationaal een groeiende consensus is over
de noodzaak van een tweede röntgenfoto. Verder komt het
implantaat nauwelijks aan de orde, terwijl het als alternatief voor een herbehandeling wel degelijk in de afweging
moet worden meegenomen. Als bron voor natriumhypochlorietoplossing, ten slotte, wordt een bekend schoonmaakmiddel genoemd. Dit middel wordt geproduceerd
voor huishoudelijk gebruik en er is weinig bekend over
mogelijke verontreinigingen. Dat is niet van belang als de
oplossing wordt gebruikt voor het doel waarvoor het op
de markt wordt gebracht, maar dat zou anders kunnen zijn
als het om een medische toepassing gaat.
Al met al een goed en handig boek voor de conservatieve en de chirurgische herbehandeling in gevallen waar de
initiële wortelkanaalbehandeling niet tot genezing heeft
geleid.
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