
BIJZONDERE ONDERWERPEN 

OVER OSTEOMYELITIS 

Inleiding 
Osteomyelitis van de kaken is nu niet een aandoening die 
de tandarts-practicus dagelijks onder ogen krijgt, noch 
haar acute noch in haar chronische vorm. Bovendien is 
sedert de komst van de antibiotica het ziektebeeld veran-
derd: de acute vormen worden sneller onderdrukt, de 
chronische treden relatief meer op de voorgrond. Dat le-
vert echter diagnostische problemen op: is de acute fase 
gewoonlijk wel gemakkelijk te herkennen, de verschijn-
selen van de chronische zijn veel minder karakteristiek. 

Al is de aandoening evenwel betrekkelijk zeldzaam, het 
risico ervan dreigt in principe overal waar ontstekingstoe-
standen van het gebit resp. zijn onmiddellijke omgeving 
bestaan. Elke peri-apicale ontsteking is bv. reeds als een 
plaatselijke, afgekapselde osteomyelitis te beschouwen. 
Doch ook parodontale infecties en traumata (extractie) 
kunnen onder bepaalde omstandigheden tot osteomyelitis 
leiden. Zo zijn er diverse bronnen te noemen. De tandarts 
is dus werkzaam in een gebied dat — mede door zijn eigen 
behandelingsmethoden — in elk geval aan het gevaar hier-
voor blootstaat; dit eist voortdurende waakzaamheid zij-
nerzijds. 

Waar het onderwerp de laatste jaren in het Tijdschrift 
weinig aan de orde is geweest, lijken dus voldoende rede-
nen aanwezig, het weer eens onder de algemene aandacht 
te brengen. Rechtstreekse aanleiding hiertoe is een artikel 
in een recente aflevering van de J. Can. D. Ass., waarvan 
de voornaamste punten in het onderstaande worden weer-
gegeven. Achtereenvolgens worden de acute en de chro-
nische vorm besproken. 

Acute osteomyelitis van de kaken 
De aandoening wordt meestal veroorzaakt door stafylo-
kokken (in het bijzonder worden genoemd Staphylococcus 
epidermidis en Staphylococcus albus), maar ook strepto-
kokken en pneumokokken kunnen eraan ten grondslag lig-
gen. De meest voorkomende bronnen zijn van odontogene 
aard: 
1. peri-apicale ontstekingen als gevolg van pulpitis; 
2. parodontitis, waarbij de bacteriën via de sulcus gingi-

valis het bot binnendringen; 
3. pericoronitis, zoals dikwijls voorkomt om de kroon van 

een geïmpacteerde derde ondermolaar, waarvan de 
bedekkende mucosa in ontsteking verkeert; 

4. een geïnfecteerde odontogene kyste of tumor. 
Doorgaans wordt in deze gevallen een beschermende 

wal om de ontstekingshaard gevormd, zodat verbreiding in 
het beenmerg wordt verhinderd. Door uiteenlopende oor-
zaken kan de bescherming echter worden doorbroken, bv. 
door onoordeelkundige curettage van etterafscheidende 
laesies, of door een operatief trauma, zoals extractie resp. 
injectie in een gebied dat veel pyogene micro-organismen 
bevat. Verder door warmte-applicatie op een wortelabces, 
dat wegens het ontbreken van drainage geen uitweg naar 
buiten heeft. 

Van de niet-odontogene oorzaken worden genoemd: 
furunkels van de kin, gecompliceerde kaakfracturen en 
peri-tonsillaire abcessen. 

Patiënten met verminderde weerstand als gevolg van al-
gemene infectieziekten of systeemziekten (tyfus, leukemie, 
diabetes, agranulocytose) zijn vatbaarder voor osteomyeli-
tis, zelfs via zulke schijnbare onbeduidende trauma's als 
een plaatselijke verwonding van de gingiva. Trouwens ook 
acute infectieziekten, zoals influenza, mazelen, roodvonk 
en pneumonie zijn predisponerende factoren. Maar dan is 
men op het terrein van de hematogene osteomyelitis, die 
zeldzaam is, zeker in het gebied van de kaken (Schweigl 
c.s., 1966). In zulke gevallen zijn micro-organismen de 
bloedbaan binnengedrongen, hetzij via een op zichzelf mis-
schien onbeduidende huidwond, hetzij via infectie van de 
bovenste ademhalingswegen of van het middenoor. Hema-
togene osteomyelitis wordt nog het meest bij jonge kinde-
ren aangetroffen. 

Osteomyelitis komt ongeveer zesmaal meer in de onder-
kaak voor dan in de bovenkaak: de mandibula is één van 
de acht skeletstukken waar de aandoening het meest wordt 
gevonden. Dit is te verklaren uit anatomische verschillen 
tussen beide kaken: de corticalis van de bovenkaak is in 
het algemeen dun en wordt dus relatief gemakkelijk geper-
foreerd, terwijl de onderkaak is gekenmerkt door een dik-
ke cortex, die een eventuele purulente massa eerder vast-
houdt. Bovendien onderscheidt de maxilla zich door een 
rijke collaterale circulatie; deze voorkomt botnecrose, die 
anders voortvloeit uit de met de ontsteking samengaande 
trombose van de bloedvaten. 

Bij zuigelingen is het juist andersom; daar wordt os-
teomyelitis (door hematogene infectie) bijna altijd in de 
bovenkaak aangetroffen (Gabka c.s., 1957). 

Klinische verschijnselen van acute osteomyelitis 
De acute fase van de ontsteking wordt ingeleid door koorts 
en koude rillingen, tachycardie en bij kinderen ook vaak 
misselijkheid en braken. De gebitselementen in het aan-
gedane gebied staan veelal los en doen pijn, vooral bij 
kauwen; vaak wordt ook geklaagd over een doof gevoel in 
de onderlip. Zolang het periost niet in het ontstekingspro-
ces is betrokken, zijn geen roodheid en zwelling van de 
mucosa waarneembaar. Spierspasmen in het getroffen ge-
bied behoren dikwijls tot de eerste symptomen. 

De bloedbezinkingssnelheid is gewoonlijk verhoogd. Er 
kan een vrij aanzienlijke leucocytose bestaan (12.000 tot 
20.000 witte bloedcellen gedurende de eerste paar dagen) 
maar het bloedbeeld herstelt zich, evenals trouwens het al-
gehele klinische beeld, wanneer tijdig antibiotica worden 
toegediend subsidiair drainage wordt toegepast. 

Hoewel een zekere gelijkenis bestaat met andere bacte-
riële infecties — en hierbij wordt in het bijzonder gedacht 
aan acuut reuma — levert de juiste diagnose gewoonlijk 
geen moeilijkheden op. In de anamnese komt — zoals reeds 
gezegd — meestal een kort tevoren doorgemaakte peri-api-
cale ontsteking, pericoronitis, trauma of een furunkel 
voor. Eventueel is de aanwezigheid van micro-organismen 
in het bloed aantoonbaar. 

Röntgenbeeld van de acute vorm 
Omdat de ontsteking primair het beenmerg aantast, tonen 
röntgenogrammen aanvankelijk (tot 2 weken) een normaal , 
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beeld. De eerste verandering ontstaat door destructie van 
de beenbalkjes. Dit manifesteert zich in het röntgenbeeld 
door een vervaging van de tekening. Het beeld wordt vlek-
kerig en als het proces voortschrijdt geeft het de indruk 
alsof het aangevreten is. Tegen die tijd komt het ook tot 
sequestervorming. 

Microscopisch beeld van de acute vorm 
De ruimten in het beenmerg vullen zich met ontstekings-
exsudaat, waaruit pus wordt gevormd. De ontstekingscel-
len bestaan voornamelijk uit neutrofiele, polymorfonucle-
aire leucocyten, soms vergezeld van lymfocyten en plas-
macellen. Osteoblasten, die de beenbalkjes begrenzen, 
gaan gewoonlijk te gronde. Afhankelijk van de duur van 
het proces kunnen de trabeculae hun weerstandsvermogen 
verliezen en tot geleidelijke resorptie vervallen. Necrotisch 
botweefsel wordt door osteoclasten opgeruimd zolang het 
tenminste in contact blijft met levend bindweefsel. Wan-
neer het echter zover komt dat een beenstuk aan alle kan-
ten omgeven is door purulent necrotisch materiaal, dan 
wordt het uitgestoten of het moet chirurgisch worden ver-
wijderd. 

Behandeling en prognose 
De behandeling is uit de aard der zaak afhankelijk van een 
accurate diagnose. Zodra die gesteld is — of zelfs bij ver-
denking daarop — worden antibiotica (penicilline) toege-
past. Daardoor wordt het proces van meet af aan onder-
drukt, want het succes van de antibiotische therapie bij 
acute osteomyelitis is afhankelijk van het tijdstip van toe-
diening en van de dosering. 

Men is het er wel over eens dat de toediening moet aan-
vangen voordat röntgenografische veranderingen manifest 
worden. Te bedenken is evenwel dat 40 % van de gevallen 
van hematogene osteomyelitis door penicilline-resistente 
stafylokokken wordt veroorzaakt. Dat maakt dus kweek-
proeven en sensibiliteitstests gewenst, maar daarmee gaat 
kostbare tijd verloren. Daarom verdient het volgens Beurle 
c.s. aanbeveling, in afwachting van de uitslag ervan 
prompt penicilline te geven en wel — mits de patiënt al-
thans niet allergisch is voor dit antibioticum — in zeer hoge 
doses (voor volwassenen 12-20 miljoen E. per dag). 
Mochten de inmiddels uitgevoerde kweek- en sensibiliteits-
proeven hebben uitgewezen dat de infectie op voor peni-
cilline ongevoelige micro-organismen berust, dan kan men 
op een ander antibioticum overgaan (Goldberg, 1970). 

Patiënten, die allergisch zijn voor penicilline, kan men 
helpen door één van de nieuwere antibiotica, bv. lincomy-
cine, cefalotine of cefaloradine, toe te dienen. Speciaal 
lincomycine, oraal gegeven in doses van 500 mg om de 6 
uur kan uitnemende resultaten opleveren (McMillan c.s., 
1967; Herrell, 1968). 

Herhaald bloedonderzoek is nuttig om er het verloop 
van de ziekte uit af te leiden. Warmte-applicatie intra- en 
extra-oraal is aan te bevelen. Volstrekte bedrust is veelal 
geïndiceerd, alsook het gebruik van analgetica en lichte 
sedativa. Wegens de pijnlijkheid van de gebitselementen in 
het ontstoken gebied is een vloeibaar dieet dikwijls ge-
wenst. Dit dient van hoge calorische waarde en rijk aan 
eiwitten te zijn, om de eigen afweerkrachten van het orga- 

nisme op peil te houden. Toediening van vitaminen (voor-
al vit. C) is in dit opzicht ook van belang (Gabka c.s., 
1957). 

Zo spoedig mogelijk dient te worden geïncideerd, zonodig 
op verschillende plaatsen, om voldoende drainage te be-
werkstelligen. Hierop wijst ook Brosch (1958). Gebitsele-
menten, die op grond van peri-apicale ophelderingen in 
het röntgenbeeld geacht kunnen worden de oorzaak van 
de infectie te zijn, dienen te worden verwijderd, als er ten-
minste geen toxicemie bestaat. Curettage moet in dit sta-
dium zoveel mogelijk worden vermeden. In geval van os-
teomyelitis bij kinderen dienen tandkiemen — die vaak op-
merkelijk resistent zijn tegen infectie — bij voorkeur onge-
moeid te worden gelaten. 

Eventueel is het aanbrengen van een kleine catheter ge-
indiceerd om irrigatie met fysiologische zoutoplossing mo-
gelijk te maken. Irrigatie met antibiotica kan van nut zijn 
om hardnekkige infecties het hoofd te bieden. Ten slotte 
kan het nodig zijn, sequesters te verwijderen. 

Chronische osteomyelitis met pusvorming 
Chronische osteomyelitis volgt meestal op het acute sta-
dium van de ontsteking. Men moet er echter rekening mee 
houden dat de chronische vorm ook wel eens uit een 
odontogene infectie voortkomt, zonder dat een acute fase 
voorafgaat. Becker (1959) vestigde de aandacht op veran-
deringen in de frequentie en het ziektebeeld van osteomye-
litis der kaken: acute vormen komen onder invloed van de 
antibiotica weinig meer voor, chronische daarentegen ne- 
men volgens hem in frequentie toe. Al eerder hadden o.a. 
Gabka en Schlegel (1957) bericht dat om genoemde reden 
een verschuiving naar de chronische vorm was opgetreden. 
Dit houdt zekere gevaren in, omdat chronische osteomye-
litis therapeutisch moeilijker te beïnvloeden is. 

Klinische verschijnselen van de chronische ontsteking 
Chronische osteomyelitis toont ongeveer dezelfde ver-
schijnselen als acute, alleen zijn zij over het algemeen mil-
der van aard. De pijn is bv. minder hevig, er is slechts wei-
nig temperatuurverhoging en het aantal witte bloedcellen 
is normaal tot enigszins verhoogd. Gewoonlijk staan de 
tanden niet (langer) los en omdat zij ook minder pijn doen, 
is het kauwen mogelijk, zoal niet comfortabel. 

Acute exacerbaties kunnen over een reeks van jaren pe-
riodiek voorkomen: deze bezitten alle kenmerken van acu-
te osteomyelitis. Bradley c.s. (1965) berichten over dus-
danige exacerbaties, die 40 jaar na de eerste aanval nog 
optraden. 

Ettervorming kan aanleiding geven tot perforatie van 
het bot en de mucosa resp. de huid en aldus een fistel te-
weegbrengen. 

Röntgenbeeld van de chronische ontsteking 
Deze gelijken op die van de latere stadia van de acute fase 
(zie boven) met bovendien de aanwezigheid van gebieden 
met sclerotisch been. 

Microscopische aspecten van de chronische ontsteking 
Er kunnen tekenen zijn van activiteit van osteoblasten 
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zowel als van osteoklasten. Uit de aard der zaak worden 
ontstekingscellen gevonden die bij de chronische vorm 
passen. Ook treft men dikwijls granulatieweefsel aan, in 
uiteenlopende hoeveelheden. 

Behandeling en prognose 
Ook in geval van chronische osteomyelitis zijn kweek- en 
sensibiliteitsproeven gewenst, ten einde het juiste antibio-
ticum te kunnen kiezen. Alleen moet men er rekening mee 
houden dat dit in het algemeen minder resultaat heeft dan 
in de acute fase, omdat zowel sclerose als trombose de ver-
breiding van het antibiotische agens in de weg staan. Het 
kan daarom noodzakelijk zijn deze vorm van therapie 3 
maanden vol te houden, en zelfs nog langer, als het een 
hardnekkige infectie betreft. 

Bij chronische osteomyelitis worden in de regel seques-
ters gevormd: deze dienen te worden verwijderd. Omtrent 
de te volgen procedure lopen de meningen uiteen. Som-
mige auteurs zijn overtuigde voorstanders van een gron-
dige curettage; andere wachten spontane uitstoting van de 
sequester af of zij Lichten het necrotische beenfragment 
voorzichtig uit zijn omgeving zonder enigerlei curettage 
toe te passen. Als de omstandigheden het toelaten kunnen 
de sequesters het best intra-oraal worden verwijderd. Veel-
al is het nodig alle overhangende beenranden weg te ne-
men. De hierdoor ontstane wijde opening kan worden op-
gevuld door er het bovenliggende zachte weefsel in te 
drukken. 

Wanneer de chronische ontsteking een groter gebied 
gaat omvatten, ontstaat het gevaar van spontane fractuur, 
waardoor preventieve spalking in enigerlei vorm nood-
zakelijk wordt. Is het echter eenmaal tot een fractuur ge-
komen, dan is het volgens Thoma (1963) raadzaam, deze 
te fixeren door middel van pennen, die op enige afstand 
van het ontstoken gebied in het gezonde been worden aan-
gebracht. 

Beschrijving van een geval 
Dat de symptomen van chronische osteomyelitis door hun 
betrekkelijke onbeduidendheid wel eens misleidend kun-
nen zijn, tonen de schrijvers aan de hand van een door hen 
behandelde patiënt. Het betrof een 33-jarige gezonde man 
die zich aan de tandheelkundige poliklinieken van de Uni-
versiteit van Iowa meldde voor een periodiek routine-
onderzoek. In zijn anamnese kwamen geen bijzondere as-
pecten voor. Bij klinische inspectie werd een wat ontsto-
ken keelslijmvlies geconstateerd, alsook een zekere graad 
van gingivitis. De röntgenstatus toonde een geïmpacteerde 
48 (M3  rechts onder). Besloten werd dit element uit voor-
zorg te verwijderen. 

Deze extractie bleek echter nogal wat moeilijkheden op 
te leveren. Vooreerst was de kroon slecht verkalkt en viel 
in kleine stukjes uiteen, maar ook de wortels moesten in 
fragmenten worden verwijderd. De bestaande bloeding 
werd gestelpt met Gelfoam en de wond werd gehecht. Na 
een week werden deze hechtingen verwijderd, bij welke ge-
legenheid het wondvlak werd uitgespoeld en een wondver-
band werd aangelegd. 

De volgende dag had de patiënt echter pijn en tempera-
tuurverhoging. De omgeving van de wond was gezwollen  

en er was enige etterafscheiding onder het wondverband. 
Wederom werd irrigatie toegepast en een nieuw verband 
aangebracht. De patiënt kreeg antibiotica (een penicilline-
preparaat), terwijl de wond periodiek gereinigd werd. Het 
duurde echter een maand voordat hij geheel vrij van 
koorts was. Er had zich een normaal stolsel gevormd en er 
bestond geen zwelling meer. 

De patiënt kwam echter na twee weken terug wegens 
een hardnekkige foetor ex ore. Bij klinisch onderzoek 
werd niets bijzonders gevonden en de wond genas goed. 
Röntgenonderzoek bracht echter een opheldering aan de 
apex van de distale wortel van de tweede ondermolaar (47) 
aan het licht. Deze strekte zich tot aan de onderrand van 
de mandibula uit, maar bleef overigens tot een betrekke-
lijk klein gebied beperkt. Er werden geen andere afwijkin-
gen geconstateerd. Het bloedbeeld was normaal. De diag-
nose luidde osteomyelitis van de onderkaak. 

Omdat spontane fractuur niet uitgesloten leek, werd de 
kaak intern gefixeerd met Gilman ligatuur. De patiënt 
kreeg ook nu penicilline en vitamine-preparaten. Een pa-
noramische opname, vier dagen later, gaf een uitbreiding 
van het osteolytische proces te zien. Ondanks het feit dat 
er verder geen symptomen waarneembaar waren, werd be-
sloten tot chirurgisch ingrijpen. De therapie met antibio-
tica werd in zoverre gewijzigd dat de patiënt in plaats van 
penicilline lincomycine om de 6 uur kreeg toegediend. Tij-
dens de operatie, die onder plaatselijke verdoving ge-
schiedde, werden — extra-oraal — drie kleine sequesters 
verwijderd. Geen purulent exsudaat werd waargenomen. 
De wond werd met jodoformgaas getamponeerd en ver-
volgens gehecht. Secundair werd nog een elastisch verband 
aangelegd. Een maand later, na diverse verbandwisselin-
gen en irrigaties met een antibioticum bevattende oplos-
sing, werd in het röntgenbeeld de vorming van nieuw bot 
zichtbaar. Pas daarna werden de hechtingen en de fixatie-
ligatuur verwijderd. Een controlefoto na 18 maanden 
toonde een goede botregeneratie. 

In dit geval was dus het acute stadium in een chronisch 
overgegaan, dat als enig klinisch waarneembaar verschijn-
sel foetor ex ore met zich bracht. 

V. 
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BOEKBESPREKINGEN 

E. Krüger: Operationslehre für Zahnärzte. 238 pag., 213 
afb. Verlag „Die Quintessenz", Berlin 1970. Prijs 
DM 69,—. 

Dit vrij omvangrijke boek is bedoeld als handleiding voor 
de studenten bij het volgen van het onderwijs in de mond-
heelkundige operatietechnieken en als gids voor de tand-
arts-algemeen practicus met belangstelling voor dit onder-
deel van de tandheelkunde. 

In Duitsland, en trouwens ook in Nederland, is het on-
derwijs in de mondheelkunde grotendeels beperkt tot de 
diagnostiek, terwijl van de operatieve mogelijkheden 
slechts een basiskennis wordt vereist. De toegemeten tijd 
maakt het tijdens de opleiding niet mogelijk iedere tand-
heelkundige student voldoende operatieve vaardigheid bij 
te brengen; het is trouwens ook de vraag of dit zinvol zou 
zijn, gelet op de huidige wijze van praktijkuitoefening en 
mogelijkheden van specialistische hulp. 

De auteur, afkomstig uit de Hamburgse school (Prof. Dr. 
Dr. K. Schuchardt) en thans verbonden aan de universi-
teitskliniek van Bonn, geeft een zeer gedegen overzicht 
van de mondheelkundige operatie- en anesthesiemethoden, 
zoals elke tandarts deze eigenlijk zou moeten beheersen. 
Men vindt in dit boek dus geen beschrijvingen van ingre-
pen, die bij de specialist thuishoren, zoals de behandeling 
van kaakfrakturen, omslagplooiplastieken, kaakorthopedi-
sche correcties etc. 

Doordat men in Duitsland (nog) geen mondheelkundig 
gespecialiseerde tandartsen kent, heeft de auteur het enigs-
zins moeilijk met de taakverdeling op dit gebied; hij 
spreekt van „der weniger operativ arbeitende Kollege", 
„der Zahnarzt mit weitergehender kieferchirurgische Spe-
zialausbildung" en „der Facharzt". 

Het doet in dit verband ook ietwat autoritair aan dat 
niet een tandarts met grote mondheelkundige ervaring — 
die in Duitsland nogal eens de leider van de polikliniek is 
— als mede-auteur is aangetrokken voor dit boek, dat juist 
over poliklinische ingrepen gaat. 

Wel in overeenstemming met onze opvattingen is dat de 
algemene anesthesie het terrein van de specialist-anasthe-
sist is. De hoofdstukken over narcose en maatregelen in 
levensbedreigende situaties zijn dan ook door het hoofd 
van de afdeling anesthesiologie te Bonn geschreven. 

Het boek omvat 19 hoofdstukken, handelend o.a. over 
lokale anesthesie, complicaties na lokale anesthesie, anal-
gesie en narcose, maatregelen bij levensbedreigende si-
tuaties, gebitsextractie, operatieve verwijdering van ge-
retineerde elementen, apexresectie, kyste-operaties, behan-
deling van traumatische gebitsbeschadiging en tenslotte de  

behandeling van ontstekingen en van nabloedingen. 
Het boek is zeer gemakkelijk leesbaar, mede doordat 

het in twee kolommen per pagina is gedrukt en rijkelijk 
geïllustreerd is (213 afb.) met foto's en tekeningen van 
voortreffelijke kwaliteit. 

Het boek geeft hier en daar wel enige „oudduitse postu-
laten", waarbij men een vraagteken zou kunnen plaatsen, 
omdat zij gebaseerd zijn op uitspraken van autoriteiten en 
niet op onderzoek, doch als geheel is het een boek dat elke 
tandarts en tandheelkundig student warm kan worden aan-
bevolen, terwijl ook de specialist mondheelkunde en chi-
rurgische prothetiek er ongetwijfeld veel van zijn gading 
in zal vinden. G. Boering 

R. Brons: Stabiele interne fixatie bij corpus mandibulae-
frakturen. Dissertatie Rijksuniversiteit te Groningen. 
158 pag. N.V. Boekdrukkerij Dijkstra Niemeyer, Gro-
ningen 1970. 

Behandeld worden drie methoden tot het verkrijgen van 
een stabiele interne fixatie bij corpus mandibulae-frac-
turen. 

De staaldraad-osteosynthese naar eigen ontwerp, als-
mede de schroef- en plaatfixatie, worden in vitro getest 
d.m.v. belastingproeven op gefractureerde en nadien ge-
reponeerde onderkaken van kunsthars. Hierbij komt dui-
delijk naar voren dat alle geteste fixatiemethoden en com-
binaties ervan, stabiel waren tot een belasting van mini-
maal 9 kg, hetgeen ruim voldoende is voor het ondervan-
gen van kauwkrachten, welke uitgeoefend worden tijdens 
het nuttigen van een zacht dieet. De langdurige intermaxil-
laire fixatie (37-39 dagen) noodzakelijk bij conservatieve 
behandeling, zou bij toepassing van de door Brons be-
schreven methode derhalve teruggebracht kunnen worden 
tot gemiddeld anderhalve dag. 

Uit het na-onderzoek van de ziektegeschiedenissen van 
97 patiënten is dit het meest opmerkelijke punt. Afgaande 
op alleen het röntgenologische na-onderzoek zou er tevens 
geen duidelijke vertraging in het genezingsproces optreden. 

Uiteraard wordt ook bij deze methode van fractuurbe-
handeling het herstel van de juiste relatie tussen onder- en 
bovenkaak op geleide van de occlusie centraal gesteld. 

Zowel door de originaliteit van de in dit onderzoek be-
schreven wijze van behandelen van fracturen van het cor-
pus mandibulae, als door de bijdrage tot het verkrijgen van 
een beter inzicht in de genezing van deze fracturen, levert 
dit proefschrift een belangrijke bijdrage tot de literatuur 
over maxillofaciale traumata. 	

E. R. Kraal 

Intussen is deze studie, nagenoeg ongewijzigd, maar thans 
onder de titel „Onderkaakfracturen", herdrukt en uitge-
geven door Stafleu & Tholen N.V. te Leiden. 
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