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BOEKBESPREKINGEN 

J. Hovinga: Replantatie en transplantatie van tanden; een experimenteel en 
klinisch onderzoek. Dissertatie Universiteit van Amsterdam. 190 pag. 
Oosterbaan & Le Cointre N.V., Goes 1968. 

Uit de afdeling Mondheelkunde van de Universiteit van Amsterdam ver-
scheen het bovengenoemde proefschrift, waarin in 156 pagina's de resultaten 
worden beschreven van een experimenteel en klinisch onderzoek, welke wor-
den verduidelijkt met 67 fraaie röntgen- en histologische foto's. 

Doelstelling was na te gaan of verloren gegane gebitselementen via replan-
tatie of transplantatie kunnen worden vervangen. 

Aan het eigen onderzoek gaat een hoofdstuk van 17 pagina's vooraf, waar-
in de lezer wordt geïnformeerd over hetgeen sinds 1890 is gepubliceerd over 
het onderhavige onderwerp. Zo blijkt vijfendertig jaar geleden eveneens aan 
de Universiteit van Amsterdam een proefschrift van Sanders te zijn versche-
nen over hetzelfde onderwerp. 

Publikaties van Hammer in 1934 en 1937 toonden aan, dat replantatie bij 
voorkeur binnen 2 uur moet plaats vinden en dat een zo integraal mogelijk 
wortelvlies van invloed is op de overlevingstijd van het gereplanteerde gebits-
element. Dit lijkt een logische vaststelling; er wordt in het literatuuroverzicht 
echter ook melding gemaakt van publikaties, waarin wordt gesteld dat het 
behoud van het periodontium onnodig is en waarin zelfs verwijdering van 
het wortelvlies wordt aanbevolen. 

Het klinische gedeelte van deze dissertatie omvat een retrospectief onder-
zoek bij patiënten bij wie via een trauma elementen werden gereplanteerd en 
bij wie geretineerde, volgroeide hoektanden in de tandboog werden getrans-
planteerd. 

Het experimentele gedeelte behandelt een onderzoek bij proefdieren (hon-
den en konijnen), waarbij re-, auto- en homotransplantaties van premolaren 
werden verricht. Het hoofdstuk dat is gewijd aan replantatie van tanden na 
een trauma vermeldt o.m. dat bij 14 patiënten, 18 tanden werden gereplan-
teerd. In slechts één geval was na 11 jaar geen wortelresorptie aantoonbaar. 

Een belangrijk hoofdstuk is dat over de autotransplantatie van hoektan-
den. Deze blijken bijna altijd vast te groeien wanneer de patiënt de behande-
ling vóór het 20e jaar heeft ondergaan. Toediening van antibiotica lijkt op de 
resultaten geen invloed te hebben. 

Een van de resultaten welke het experimentele onderzoek heeft aange-
toond was, dat op grond van de dierproeven kan worden aangenomen, dat 
autotransplantatie van tanden met omgevend bot bij de mens niet geïndiceerd 
lijkt. Dit experimentele onderzoek betrof steeds het gedrag van re- en trans-
plantatie, waarbij tand en omgevend bot één geheel bleven uitmaken; m.a.w. 
de gehele eigen alveolus fungeerde als transplantaat. 
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Om na te gaan of het geïnfecteerde milieu van de mondholte wellicht een 
rol zou spelen bij de opgetreden mislukkingen, werd bij een aantal dieren 
naar de bekkenkam getransplanteerd, waarbij zowel auto- als homotrans-
plantatie werd toegepast. In beide gevallen bleek resorptie van het trans-
plantaat op te treden, waarbij de indruk bestond dat het proces van verval bij 
de homotransplantatie sneller verliep dan bij de autotransplantaties. 

Het proefschrift maakt de indruk, dat de taak die de auteur zich heeft ge-
steld, van zoveel mogelijk kanten werd benaderd. De getrokken conclusies 
winnen hierdoor aan betekenis. 

Intussen is deze studie, nagenoeg ongewijzigd, herdrukt in het kader van de 
serie Tandheelkundige Monografieën, uitgegeven door G. J. & D. Tholen 
N.V. te Utrecht. Ook de uitvoering van dit zesde deel in deze serie, eveneens 
gebonden in linnenband, laat niets te wensen over; de prijs bedraagt f 25,-
(B.frs. 350,—). 

Dr. K. Redtenbacher: Das ATR-System. 155 pag., 226 afb. Verlag „Die 
Quintessenz", Berlin 1968. Prijs 42 DM. 

In dit boek heeft de schrijver zijn inzichten vastgelegd over gestandaardiseer-
de behandelmethoden voor de uitgebreidere rehabilitaties van het kauwstel-
sel. Aan alle tandheelkundige bewerkingen stelt hij als kardinale eis, dat zij 
geen enkele schadelijke invloed mogen hebben op de betrokken weefsels. In-
tegendeel, de tand, de pulpa en het parodontium dienen bij alle ingrepen be-
schermd te worden tegen traumatische insulten. De behandeling moet dus 
ATRaumatisch zijn, hetgeen tevens de bovenvermelde titel verklaart. 

Een analyse van de biologische, tandheelkundige, behandeltechnische en 
materiaalkundige gegevens is de leidraad voor een systematische aanpak. 
Slechts op deze wijze is het mogelijk fouten en mislukkingen te voorkomen. 

Aan de hand van een groot aantal gevallen wordt de werkwijze zeer ge-
detailleerd uiteengezet. Illustraties zijn hierbij onontbeerlijk en daarop is dan 
ook niet bezuinigd. Uit het boek blijkt de rijke klinische ervaring van de au-
teur. De praktizerende tandarts kan hieruit veel nuttige informatie putten. 

L. J. A. van Schijndel 

Deutscher Zahnärzte Kalender 1969. Onder redactie van Prof. Dr. E. 
Harndt. 330 pag., 129 afb. Carl Hanser Verlag, München. Prijs (geb.) 
25 DM. 

Als 28e jaargang in successie is wederom het roodgejaste boekje verschenen 
dat door zijn gevarieerde inhoud aan uiteenlopende behoeften tegemoet 
komt. 

W. A. M. van der Kwast 

401 



N.T.v.T. 76 (1969), mei 

Het literaire deel dat de helft van de inhoud in beslag neemt, omvat een 
dozijn wetenschappelijke bijdragen die deels als actueel kunnen worden aan-
gemerkt, voor het overige betrekking hebben op onderwerpen waarvan een 
persoonlijke visie, gebaseerd op recente waarneming en ervaring, de publi-
katie alleszins rechtvaardigt en kennisneming als lonend kan worden be-
stempeld. 

De reeks verhandelingen wordt ingeleid met een beschouwing van Prof. 
Hahn (Kiel) gericht op een actuele situatie: verkeersongevallen, waarin de 
schrijver uiteenzet welke taak de tandarts als verlener van noodhulp daarbij 
wettelijk heeft en aan de hand van de situatie, kan toevallen. De daarvoor 
noodzakelijke kennis wordt, verduidelijkt met afbeeldingen, de lezer onder 
het oog gebracht. 

In het verlengde van dit thema wordt door Dr. W. Müller (Halle) een be-
schouwing gegeven over de diagnostiek en therapie van fracturen van de 
tandkassen als onderdeel van aangezichtsletsels. Moeilijkheden schuilen 
vooral in verticale dislokaties vanwege een goede repositie. 

Vervolgens beantwoordt Dr. S. Wandelt (Berlijn) de vraag omtrent het be-
staan van een zwangerschapscariës, als gevolg van voorziening in een ver-
hoogde behoefte aan mineralen, ontkennend. 

Prof. J. Franke (Hamburg) maakt de balans op tussen de vitale en de 
mortale pulpa-extirpatie om daarbij tot de conclusie te komen dat zij elk een 
eigen indicatiegebied bezitten, maar dat in het licht daarvan geen kwalita-
tieve voorkeur aan de een boven de ander kan worden toegekend. 

De problematiek van de wortelkanaal- en pulpabehandeling van jonge ele-
menten met nog niet voltooide wortelgroei en de techniek van de uitvoering 
vinden bespreking door Dr. W. Hoefig (Erlangen). Van belang is de toestand 
van de pulpa (vitaal, resp. gangreneus). De auteur gebruikt als vulmateriaal 
guttaperchastiften en chloropercha, waarbij op mogelijke napijn als gevolg 
van de bijzondere situatie moet worden gerekend. Het bloedcoagulum aan 
de apex sluit de verwachting op wortelgroei door cementvorming in. 

De therapeutische vooruitgang bij de parodontopathieën wordt vervolgens 
belicht door Dr. K. Bertzbach (Bremen) die door een objectieve waarneming 
het speculatieve element in de beoordeling heeft trachten uit te schakelen. 

Met de interpretatie van panorama-röntgenopnamen heeft Prof. W. Hiel-
scher (Berlijn) zich daarna belast, waarbij hij aan de hand van foto's en 
schetstekeningen de verwarrende projecties analyseert en de lezer wegwijs 
maakt bij de evaluatie van de elkaar overdekkende contouren en configu-
raties. 

Een geheel ander onderwerp betreft een materiaalkundige en klinische be-
schouwing over de voor- en nadelen van het metaalkeramische procédé inzake 
de toepassing bij kroon- en brugwerk. De schrijver, Prof. K. Eichner (Ber-
lijn) acht de vijfjarige ervaring en de daarbij bereikte resultaten bemoedigend. 

Ook de gnathologie is in de wetenschappelijke rubrieken vertegenwoor-
digd met een verhandeling van Dr. L. Kobes (Erlangen) over maatregelen 
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tot het creëren van equilibratie in het kauwstelsel, waarbij het nieuw inge-
voerde begrip synoniem is met de homeostase, i.c. multipel antagonistisch 
contact in elke fase van de occlusie. Dit heeft zowel betrekking op het na-
tuurlijke als op het kunstgebit. De door de schrijver ontvouwde methode en 
toegepaste apparatuur stellen in staat om ook in de drukke praktijk de pa-
tiënt van kauwspierspasmen te bevrijden. 

Hierna treft de lezer een uiteenzetting van Dr. U. Tammoscheit (Berlijn) 
over bevestigings- en bewegingselementen voor uitneembare orthodontische 
apparaten. De schrijver ontkent niet een zeker subjectief element in zijn ont-
werpen, maar zij zijn gemakkelijk te vervaardigen en geven bij een juiste in-
dicatie en aanpassing goede resultaten. 

Als laatste bijdrage in het wetenschappelijke kader houdt Dr. J. Viohl 
(Berlijn) een pleidooi voor de universele waarde van de F.D.I.-specificaties, 
waarvan de inachtneming in Duitsland, volgens de auteur, pas aan het begin 
staat. 

Ten aanzien van de verdere traditionele inhoud zij gewezen op een juri-
dische beschouwing van Dr. H. Reisinger over de rechtspositie van het prak-
tijkpersoneel van de tandarts en van Dr. K. Kimmel (Koblenz) over de mo-
derne inzichten en realisatie inzake de praktijkinstallatie, waarbij de ergo-
nomie op de voorgrond is komen te staan. 

De overige inhoud is gewijd aan samenstelling en toepassing van tandheel-
kundige geneesmiddelen waaraan door de samenstelling (Dr. H. Forstmann, 
Prof. R. von Werz en Dr. G. Maschinski) niet minder dan 50 pagina's zijn 
gewijd. Een fiscale beschouwing over de werking van de nieuwe belasting-
wetten van Dr. jur. K. Wuth (Berlijn) en de verordening op de tandheelkun-
dige honoraria (Gebührenordnung) worden nog gevolgd door gegevens die 
ook voor anderen dan de Duitse lezers van nut zijn. 

P. H. Buisman 
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