
Ronner en Pot: Stolwijk kieskeurig keurt kiezen 

Summary: 
Title: Dental Health Education in Stolwijk (The Netherlands). 
In February 1974 a dental health education project was started in 
Stolwijk, a town of about 44 thousand inhabitants in a rural part of 
Holland. The project was initiated by one of the local health-autho-
rities in order to acquire information and experience before 
implementing a general health education policy. 
A description of the methods employed, of the local groups to whom 
the planned activities were directed and of the organisations 
supporting the local action committee has been included. 
Because of the scale of this project and the fact that it originated 

from a non-professional study group, it will be interesting to see 
how the results compare with those of large scale professionally 
organised projects in other parts of Holland. 
Behavioural investigations were carried out on all mothers and 
dental baseline examinations on all children visiting the kindergar-
tenschools. The neighbouring towns of Bergambacht and Gouderak 
served as control. The examinations will be repeated in 1977. 

Mei 1975. 	 Prinsengracht 71, Den Haag; 
Catharijnesingel 59, Utrecht. 

BIJZONDERE ONDERWERPEN 

RECENTE VORDERINGEN 
IN TANDHEELKUNDIG SPEURWERK VIII*&  

Recidiverende aften 

Ongetwijfeld is het meest voorkomende type `mond-
'zweertje' dat, wat in professionele kring bekend staat onder 
de naam (chronisch) recidiverende aften, resp. stomatitis 
aphthosa. Er bestaan trouwens verschillende synoniemen: 
zo spreekt men in de Angelsaksische literatuur ook b.v. wel 
van `Mukulicz's aphthae' en in de Engelse volksmond heet 
de aandoening 'canker sore'. Zij is gekenmerkt door recidi-
verende ulceraties van het mondslijmvlies, die enkelvoudig 
of multipel kunnen voorkomen, verschijnselen van necrose 
tonen en dikwijls zeer pijnlijk zijn. 
Omtrent de oorzaak bestaan allerlei veronderstellingen, 
maar van geen dezer is het bewijs ondubbelzinnig geleverd. 
Er is heel veel over gepubliceerd, maar de literatuurbijdra-
gen dekken elkaar niet: men heeft dikwijls tegenstrijdige 
waarnemingen en dus uitspraken gedaan en dat maakt het 
erg moeilijk er een onbevooroordeeld overzicht van te 
geven. Hiervoor wordt verwezen naar een artikel van 
Francis (Oral Surg 30:476, okt. 1970). 

Hoewel in de hier gerefereerde bijdrage van Lennette c.s. de 
aandoening wordt besproken in het kader van een beschou-
wing, waar in eerste instantie de nadruk wordt gelegd op 
ulceraties waaraan een virus ten grondslag ligt (zie Ned 
Tijdschr Tandheelkd 82:6, 259, 1975 en 82:11, 396, 1975), 
lijkt dat toch wel zinvol, omdat recidiverende aften vele 
jaren lang aan de werking van een virus, en wel het herpes 
simplex-virus, werden toegeschreven en nog altijd vormen 
zij de voornaamste aandoening die differentieel-diagnos-
tisch van echte virusulceraties moet worden onderscheiden. 

Er komt in verband hiermee nog een andere aandoening ter 

*) Vervolg van pag. 399.  

sprake, nl. de trias van Behcet, voor het eerst beschreven in 
1937 (zie ook Exc. odont. Sectie VII, nr. 222, nov. 1953). 
Hierbij komt het nl. eveneens tot vorming van recidiverende 
mondslijmvlieszweertjes, die sterk op aften gelijken, alleen 
gaan zij gepaard met recidiverende ulceraties aan de 
genitaliën en met ontstekingsverschijnselen aan de ogen 
(iridocyclitis). Dit syndroom wordt tegenwoordig algemeen 
beschouwd als een zeer verwante aandoening of misschien 
zelfs alleen maar als een uitbreiding van het proces dat ten 
grondslag ligt aan recidiverende aften. De mondslijmvlies-
ulceraties die bij de trias van Behcet gewoonlijk het eerst 
optreden, zijn er ook vrijwel identiek mee. 

Verschijningsvorm van recidiverende aften 
Zoals hierboven reeds werd aangestipt varieert het voorko-
men van recidiverende aften van milde vormen, waarbij de 
patiënt één of twee laesies van geringe omvang heeft, die 
binnen 14 dagen genezen zonder littekens achter te laten, tot 
ernstiger verschijnselen, waarin de ulceraties soms wel 30 
mm of meer groot worden. Dat gaat dan gepaard met 
verharding en met niet onaanzienlijke weefseldestructie en 
in dat geval kan het weken of zelfs maanden duren voordat 
genezing is ingetreden, dikwijls met littekenvorming. 
Ter wille van het klinische onderscheid worden in de 
Angelsaksische literatuur de mildere vormen wel `minor 
aphthous ulcers' of `Mikulicz's aphthae' genoemd, terwijl 
de grote ulceraties dan met de termen `major aphthous 
ulcers' of — wat weidser — `periadenitis mucosa necrotica 
recurrens' worden bestempeld. Maar alle worden zij be-
schouwd als uiteenlopende gradaties van een in wezen 
gelijke pathologische verandering. 
Ofschoon sommige onderzoekers in het beginstadium van 
aften een blaasje menen hebben te moeten zien, wordt dit 
door de resultaten van recente studies weersproken. Veel-
eer begint de laesie als een klein papeltje, d.i. een verheven-
heid van de mucosa, dat in het midden bleker is dan aan de 
rand, waardoor dit een bijna witte indruk maakt. Dit papeltje 
zwelt enigszins op en in het centrum ondergaat het necro-
tisch verval. Aldus ontstaat een ondiep zweertje van 
gewoonlijk 4 tot 10 mm middellijn; het is regelmatig 
begrensd en gewoonlijk omgeven door een erythemateuze 
hof (Weathers c.s., 1970, Francis, 1970). De laesies komen 
het meest voor op de weke mucosa van lippen, wang, tong en 
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omslagplooi, zelden op het sterker verhoomde slijmvlies 
van het gehemelte en de aangehechte gingiva. Dit laatste is 
van belang voor de differentiële diagnose ten aanzien van 
herpes simplex-infecties (Weathers c.s., 1970). Bovendien 
is er bij recidiverende aften bijna steeds sprake van een 
gering aantal laesies in één gebied; zij tonen ook een 
grijsgele kern en een constante omgevende zone van 
erythemateus weefsel. Recidiverende herpeslaesies daaren-
tegen zijn wat kleiner (1 á 3 nun in doorsnede), zij komen ook 
op de aangehechte gingiva voor en éénzelfde gebied kan 
door een groot aantal zijn bezet. De herpeslaesies hebben 
bovendien een meer rode kern en de erythemateuze hof 
ontbreekt in de meeste gevallen (zie tabel). 

Recidiverende aften geen gevolg van virusinfectie 
Omstreeks 1950 was een groot aantal onderzoekers nog van 
mening dat aan recidiverende aften een infectie met een 

virus ten grondslag zou liggen en dat zou dan in de meeste 
gevallen het herpes simplex-virus zijn. Sindsdien is met de 
verfijning van de diagnostische methoden het overtuigende 
bewijs geleverd dat dit niet zo is. Men heeft niet alleen het 
herpes simplex-virus als oorzaak kunnen uitsluiten, maar 
ook alle andere tot nu toe bekende virussen. Dat men uit 
recidiverende aften wel eens herpesvirus heeft kunnen 
isoleren wordt dan ook verklaard met de bewering dat 
toevallig in de monden der betrokken patiënten tevens 
herpesvirus voorkwam, of dat de vermeende aften in 
werkelijkheid herpeslaesies waren. 

Het bewijs dat herpes simplex-virus niet de oorzaak is van 
recidiverende aften, kan volgens Rovin (1966) uit het 
volgende worden afgeleid: 
— Pogingen om dit virus uit typische recidiverende af ten te 

isoleren, mislukken zo goed als altijd. 

Tabel. Mondverschijnselen van infecties met herpes simplex-virus en van recidiverende aften (oorzaak onbekend) (naar Lennette c.s. J. Am 
Dent Assoc 87: 1059, okt 1973). 

Klinisch 
syndroom 

1. Primaire gingivostomatitis 2. Recidiverende 
door infectie met herpesvirus herpes labialis 

3. Recidiverende 	 4. Recidiverende aften 
intra-orale herpes 

Predisponerende geen 
factoren 

met koorts gepaard 
gaande ziekten 
psychische stress 
trauma 
zonlicht 

als 2 psychische stress 
trauma 
allergie in anamnese 
familiaal voorkomen 

Algemene 
verschijnselen 

Plaatselijke 
verschijnselen 

Laesies 

Plaats 

Histologisch 
beeld 

koorts 
anorexie 

veel pijn (`sore mouth') 
foetor 
speekselvloed 
regionale lymfklierzwelling 

multipele blaasjes, overgaand 
in gele plekken, resp. 
oppervlakkige ulceraties 
diffuus erytheem 
diffuus oedeem 
gezwollen gingiva (rode rand) 

lipslijmvlies 
mondslijmvlies 
tong 
gingiva 

zwelling van de epitheel-
cellen; ballonvormige 
degeneratie; 
vorming van insluitsels; 
infiltraat van polymorf-
kernige ontstekingscellen; 
reuzencellen 

geen 

irritatie of lichte 
pijn; soms plaatselijk 
paresthesie 

papels, overgaand in 
blaasjes (groepsgewijs); 
oppervlakkige ulceraties 
met gele korst en 
erythemateuze basis; 
zwelling van de lip 

lip, op grens tussen 
huid en slijmvlies; 
huid rond neusgaten 
en op kin 

als 1 

geen 

plaatselijk irritatie 
of lichte pijn 

enkele of multipele 
blaasjes (1-3 mm) in 
groepen; vormen oppervlak-
kige gespikkelde ulceraties, 
die kunnen samenvloeien 

hard palatum 
processus alveolaris 
aangehechte gingiva 
minder vaak: lipmucosa 

ballonvormige degeneratie; 
reuzencellen 
dun necrotisch beslag 

gewoonlijk geen 

meestal hevige pijn 
moeilijkheden met eten 

één of twee tot 20 laesies 
van 3-10 mm; aanvankelijk 
papels, die door erosie 
ulceraties vormen met 
grijs-wit centrum en 
erythemateuze hof 

wangslijmvlies 
lipslijmvlies 
omslagplooi 
tong 
zacht palatum 

erosie van slijmvlies 
epitheel en corium 

in vroeg ontstekings-
infiltraat overheersen 
lymfocyten 
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Bijzondere onderwerpen 

— Uit cytologisch onderzoek van afteus materiaal blijkt dat 
dit niet de voor viruslaesies kenmerkende celreacties 
toont, zoals de vorming van reuzencellen, ballonvormige 
opzwelling en vorming van insluitsels in de kernen (zie 
pag. 397, aflevering 10). 

— Patiënten, die lijden aan het verschijnsel van recidive-
rende aften, bezitten niet altijd antistoffen tegen herpes 
simplex-virus, terwijl daarentegen zulke antilichamen 
onveranderlijk aantoonbaar zijn bij patiënten met recidi-
verende herpesvirus-infecties. 

Bovendien zijn er in epidemiologisch opzicht duidelijke 
verschillen. Zo vonden Ship en medewerkers (Oral Surg 
33:400, mrt. 1972) dat recidiverende aften in een populatie 
van medische en tandheelkundige studenten 5 maal zoveel 
voorkwamen (nl. 66%) dan in een populatie, bestaande uit 
vertegenwoordigers van socio-economisch minder bedeelde 
klassen (13%). Daar stond tegenover dat bij laatstgenoemde 
groep recidiverende herpes labialis frequenter voorkwam 
(45% tegen 32%: een verhouding van ongeveer 3 op 2). 
Omgerekend betekent dit dat in de studentenpopulatie 
tweemaal zoveel personen recidiverende aften hadden als 
recidiverende herpes labialis en dat omgekeerd bij de 
vertegenwoordigers van de armere bevolking 3j< maal zoveel 
recidiverende herpes labialis voorkwam als recidiverende 
aften. Deze verschillen worden door Ship c.s. dan ook in 
verband gebracht met de verschillen in sociaal-economische 
status van beide groepen. 

Uit het vergelijkende onderzoek tussen personen in wier 
anamnese recidiverende aften voorkwamen en patiënten die 
aan recidiverende herpes labialis leden, kwamen ook heel 
andere factoren op het tapijt. Zo zouden de vertegenwoordi-
gers uit eerstgenoemde groep in hogere mate onderhevig zijn 
aan verwante ulceratieve en allergische aandoeningen en 
bovendien zouden bij hen zekere karaktertrekken overheer-
sen, zoals starheid, onverzettelijkheid en een neiging tot 
`Streberei', maar ook tot angst en onderdrukte vijandigheid. 

Andere etiologische mogelijkheden 
Zoals gezegd, de veronderstelling dat recidiverende aften 
een kwestie van virusinfectie zou zijn, is niet houdbaar 
gebleken. Er zijn echter ook andere etiologische mogelijk-
heden genoemd, zoals bacteriële infectie, allergie, trauma, 
endocriene stoornissen, erfelijke factoren en auto-immuun-
reacties (Francis, 1970; Rovin, 1966). Verschillende hiervan 
doen denken aan de predisponerende factoren, die in 
verband worden gebracht met recidiverende herpes sim-
plex, zoals psychische stress, plaatselijke trauma en een 
familiale aanleg voor de afwijking. 

De laatste jaren is de belangstelling speciaal uitgegaan naar 
immunologische kenmerken, die aan recidiverende aften 
inherent zijn. Men heeft aanwijzingen gevonden dat de 
desbetreffende laesies mogelijk hun oorsprong vinden in 
auto-immuunreacties of in overgevoeligheid voor antige-
nen, die door mondbacteriën worden afgescheiden. 
Het histopathologische beeld toont bij recidiverende aften 
al. opvallende gelijkenis met hetgeen karakteristiek is voor 
overgevoeligheidsreacties van het vertraagde type (zgn. 

delayed-type-allergische reacties). Dit zijn ontstekingsreac-
ties, die gekenmerkt zijn door infiltratie met lymfocyten, 
welke vooral om de capillairen zijn gelegen. Deze lymfóide 
elementen nu vertonen zich bij recidiverende aften speciaal 
in het beginstadium, nl. dat van de papels die in een iets 
latere fase door necrotisch verval in de ulceraties overgaan. 
Het genoemde ontstekingsinfiltraat ondergaat in een perio-
de van 18 uur een geleidelijke verandering: dan beginnen 
neutrofiele leukocyten de overhand te krijgen op de lymf o-
cyten. 

In 1966 isoleerden Grayowski en medewerkers Striptococ-
cus sanguis uit de ulceraties van patiënten met recidiverende 
aften en zij toonden aan dat deze patiënten een sterkere 
delayed-type-huidreactie op dit micro-organisme aan de dag 
legden dan personen zonder aften. Verschillende andere 
onderzoekers hebben zich inmiddels met deze gecompli-
ceerde materie beziggehouden en hoewel dit er nog niet toe 
heeft geleid dat een bepaald micro-organisme als de schuldi-
ge kan worden aangewezen, kan toch worden gezegd dat de 
tot nu toe gedane waarnemingen krachtige steun aan de 
immuunhypothese hebben gegeven: het mondepitheel of 
bepaalde, door mondbacteriën afgescheiden antigenen zou-
den via (auto-)immuunreacties beschadigingen van het 
epitheel kunnen uitlokken. 

Differentiële diagnose van ulceraties in het laboratorium 
De practicus kan, om zekerheid te krijgen of een door hem 
waargenomen ulceratie al dan niet op een virusinfectie 
berust, hulp krijgen van het laboratorium. Daar kunnen 
verschillende technieken worden toegepast: 

1. Cytodiagnostiek, de eenvoudigste en meest toegepaste 
methode, door middel van de vervaardiging van uitstrijk-
preparaten van materiaal dat voorzichtig van de laesies is 
geschraapt. De preparaten worden gekleurd volgens 
Giemsa (met o.a. methyleenblauw) of volgens de tech-
niek van Papanicolaou. Als daarbij de ballonvormige 
opzwelling en degeneratie van de cellen, benevens 
veelkernige reuzencellen aan het licht komen (zie pag. 
397, vorige aflevering) dan is dit weliswaar geen strikt 
bewijs, maar toch wel een sterke aanwijzing, dat dat een 
virus uit de herpesgroep (herpes simplex of varicella-zos-
ter) de oorzaak van de aandoening is. Het is stellig een 
snelle en redelijk betrouwbare methode om recidiveren-
de aften te onderscheiden van herpeslaesies in de mond. 

2. Kleuring volgens de methode van immuunfluorescentie. 
Hiermee kan herpes simplex- of varicella-zoster-virus 
specifiek worden aangetoond doordat met fluoresceïne 
gemerkte antistoffen reageren met het antigeen van het 
virus. De geinfecteerde cellen nemen dan de karakteris-
tieke geel-groene kleur aan, die met de ultraviolet-micro-
scoop zichtbaar kan worden gemaakt. Het is op zichzelf 
een betrouwbare, maar als routine-maatregel weinig 
geschikte methode. Zij is nl uiterst gevoelig, zodat de 
geringste onzorgvuldigheid onbetrouwbare uitkomsten 
kan opleveren. 

3. Isolatie en identificatie van het virus. De besproken 
virussen kunnen worden geïsoleerd door van de laesies 
verzameld materiaal (voor herpes simplex bv. van huid 
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en mondslijmvliesulceraties, voor herpangina ook uit de 
faeces) te enten op daarvoor in aanmerking komende 
media. Dit kunnen — naar gelang van het te isoleren virus 
— in vitro cultures (HeLa-cellen) of dierlijke weefsels 
zijn. Het materiaal moet dan wel zo spoedig mogelijk zijn 
verkregen, want drie tot vijf dagen na het ontstaan van de 
infectie zijn de mogelijkheden tot isolatie al duidelijk 
verminderd. De methode gelukt het best met het herpes 
simplex-virus; varicella-zoster- en Coxsackievirussen 
zijn, wat de voedingsbodem betreft, gevoeliger. Identifi-
catie geschiedt meestal door in de weefselcultures 
uitgevoerde neutralisatietests. Hiervoor worden sera 
gebruikt die specifieke immuunreacties teweegbrengen. 

4. Serologische methoden. Vele hiervan voldoen aan de eis 
dat ze snel en gemakkelijk kunnen worden uitgevoerd 
met kleine hoeveelheden, eenvoudig te verkrijgen mate-
riaal. Toch is het met de hiertoe vereiste technieken niet 
altijd mogelijk, de aard van het virus ondubbelzinnig vast 
te stellen. Zo schiet de betrouwbaarheid van serologi-
sche tests tekort bij de differentiële diagnose tussen 
herpes simplex- en varicella-zoster-infecties wegens de 
verwantschap tussen de antigene eigenschappen van 
beide virussoorten. Ook de tijd die met de uitslag van 
deze tests gemoeid is (10-14 dagen voordat de neutralise-
rende antistoffen worden gevormd) betekent een nadeel. 
Niettemin kunnen zij in geselecteerde gevallen goede 
aanvullende diensten bewijzen en zij zijn in het bijzonder 
bruikbaar voor epidemiologische en klinische studies, 
waarin het vóórkomen van specifieke antistoffen zowel 
uit vroeger doorgemaakte als uit tijdens het onderzoek 
heersende infecties in een bepaalde groep moet worden 
vastgesteld. 

5. Elektronenmicroscopie. De zichtbaarmaking van virus-
sen met de elektronenmicroscoop wordt veelvuldig 
toegepast en voor de research op dit gebied is deze 
methode van grote waarde gebleken. Als diagnostische 
methode heeft zij uit de aard der zaak beperkte beteke-
nis, niet alleen wegens de hoge kosten van het apparaat, 
maar ook wegens de deskundigheid die wordt vereist om 
het te hanteren en om de waarnemingen op de juiste 
wijze te interpreteren. Niettemin verschaft zij in bepaal-
de opzichten voordelen: men kan met de elektronenmi-
croscoop b.v. pokkenvirussen, maar ook de vertegen-
woordigers van de herpesvirusgroep (herpes simplex en 
varicella-zoster) snel herkennen. 

Slotopmerkingen. 
In het voorgaande — aldus Lennette en Magoffin — zijn 
verschillende aandoeningen van het mondslijmvlies achter-
eenvolgens aan de orde geweest: 
a. die welke berusten op een virusinfectie (herpes sim-

plex-virus, varicella-zoster-virus en een verscheidenheid 
aan serologische typen van Coxsackie-virussen); 

b. (chronisch) recidiverende aften (stomatitis aphthosa) 
waarvan de etiologische factoren nog grotendeels onbe-
kend zijn. 

Het gehele verslag is een rechtstreekse afspiegeling van de 
huidige kennis omtrent de etiologische, pathologische, 
immunologische en epidemiologische factoren van elk van 
deze afwijkingen. De laatste jaren is in het bijzonder 

Herpesvirus hominis, in het spraakgebruik beter bekend als 
herpes simplex-virus, onderwerp geweest van grondige 
laboratoriumstudie. Vandaar dat thans al veel bekend is 
over zijn fysische structuur en chemische samenstelling, 
maar tevens over de wijze waarop het in de gastheercellen 
doordringt, zijn reproductievermogen, de pathogenese van 
de infecties die het teweegbrengt en de immunologische 
reacties die het uitlokt. Het is niet overdreven te stellen dat 
Herpesvirus hominis tegenwoordig in het centrum van de 
belangstelling staat, in het bijzonder met het oog op de 
uitkomsten van epidemiologische onderzoekingen en labo-
ratoriumstudies die een zekere samenhang met de oorzaken 
van neoplasmata doen vermoeden. 
De kennis omtrent recidiverende aften vloeit rechtstreeks 
voort uit de huidige inzichten omtrent de genoemde her-
pes-infecties. Naar de specifieke verwekker(s) — zo daar al 
sprake van is — zoekt men nog steeds; daarover verkeert 
men voortdurend in het onzekere, zo goed als over de 
biofysische en biochemische kenmerken van deze aandoe-
ning. Maar dank zij het feit dat men over diverse verfijnde 
methoden op het gebied van virologie en immunologie kan 
beschikken, mogen de ontwikkelingen met vertrouwen 
tegemoet worden gezien. Men heeft immers reeds eerder 
soortgelijke problemen opgelost, zoals b.v. de ontdekking 
van de veroorzakende virussen van obscuur geachte aan-
doeningen, b.v. het Jakob-Creutzfeld-syndroom, een pro-
gressieve spastische pseudosclerose met verdwijning van 
neuronen in de hersenschors, bij personen van middelbare 
leeftijd, gepaard gaand met toenemende dementie en spier-
spasmen. 

Tot zover de verhandeling van Lennette en Magoffin. De 
lezer zal inmiddels hebben opgemerkt dat zij geen ruimte liet 
voor eventuele therapeutische consequenties van het tot nu 
toe gevondene. Inderdaad kent men nog geen specifieke 
bestrijdingsmiddelen tegen de verschillende virusinfecties 
van het mondslijmvlies, om maar te zwijgen van recidive-
rende aften. Een causale behandeling van herpes sim-
plex-infecties van de huid en het oog bestaat in de applicatie 
van iduridin (IDU) dat de synthese van DNA blokkeert, 
waardoor de vermenigvuldiging van Herpesvirus hominis 
wordt verhinderd. Dit leidt tot klinisch herstel en beëindi-
ging van de infectie. Het dient echter alleen voor uitwendig 
gebruik, nl. als huidzalf, oogdruppels resp. oogzalf. Voor 
het overige is men vooralsnog aangewezen op symptomati-
sche behandeling, ter bestrijding van pijn. 

V. 
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BOEKBESPREKINGEN 

D. K. Mason, D. M. Chisholm: Salivary glands in health and 
disease. 320 pag. W. B. Saunders Company Ltd., 
Philadelphia, London, Toronto 1975. Prijs f 57,50. 

Sinds Rauch in 1959 het handboek over speekselklieren 
publiceerde is nu een boekwerk verschenen dat de vergelij-
king hiermede kan doorstaan. De titel van dit werk getuigt 
reeds van de ruime opvattingen van de auteurs die verbonden 
zijn aan het bekende speekselkliercentrum te Glasgow. De 
inhoud maakt over het algeheel genomen de titel wel waar, 
hoewel niet elk hoofdstuk even uitvoerig is geschreven. 
Vooral de hoofdstukken waarin de speekselklieren in ver-
band worden gebracht met algeheel lichamelijke factoren 
zijn bijzonder waardevol. Er is een grote hoeveelheid 
literatuur verwerkt, tot en met 1974 (!). Helaas betreft het 
merendeels Engelstalige publikaties, waardoor aan sommige 
onderzoekers op het gebied van de speekselklieren (zoals 
Professor G. Seifert te Hamburg) tekort wordt gedaan. 
De chirurgische behandeling van speekselklierafwijkingen 
wordt ietwat ongenuanceerd gebracht. Vermelding van eigen 
patiëntenmateriaal zou vooral de beschreven behandeling 
van speekselkliertumoren meer acceptabel hebben gemaakt. 
Zelfs een verouderde opvatting, het klieven van de glandula 
parotis volgens een oppervlakkige en een diepe kwab, wordt 
nog aangehouden. Hier tegenover staat echter zoveel goede 
informatie dat het boek een waardige opvolger is van 
Rauch's 'Speicheldrüsen des Menschen' en dus van harte 
wordt aanbevolen aan allen met een op speekselklieren 
gerichte belangstelling. 

H. A. Kraaijenhagen 

Netherlands Organization for the Advancement of Pure 
Research (Z.W.O.): Current research in the Netherlands. 
Biological and Medical Sciences, 1973. 643 pag. Den Haag 
1975. 

Onlangs is vanwege de Nederlandse organisatie voor zui-
ver-wetenschappelijk onderzoek (Z.W.O.) de in de titel 
vermelde uitgave verschenen, ter vervanging van die, welke 
in 1969 het licht zag (zie Ned Tijdschr Tandheelkd 76:694, 

sept. 1969). Het in het Engels geschreven overzicht is 
blijkens een begeleidende'brief gebaseerd op door enquête- 
ring verkregen gegevens betreffende de onderzoekingen, die 
in Nederland op medisch en biologisch terrein worden 
verricht, niet alleen aan de universiteiten, maar ook aan 
speciaal daartoe ingerichte instellingen, zoals T.N.O. Aan de 
industriële research is echter geen plaats ingeruimd. Anders 
dan de doelstellingen van Z.W.O. wellicht zouden doen 
vermoeden gaat het zowel om toegepast als om fundamen-
teel onderzoek. Het doel van de publikatie is het contact 
tussen Nederlandse onderzoekers te bevorderen, maar ook 
buitenlandse research-werkers informatie te verschaffen 
van wat er in Nederland op het gebied van medisch-biolo-
gisch onderzoek omgaat. 
Het bestreken terrein is uit de aard van de zaak omvangrijk; 
met het oog hierop is de stof in 65 secties onderverdeeld. Van 
elk onderzoek binnen deze secties wordt in de eerste plaats 
de titel genoemd: als het een proefschrift betreft, met de 
toevoeging `thesis'; verder de namen van de supervisor of 
promotor en die van de betrokken onderzoekers (eventueel 
ook medewerkers van andere instituten); doel van het 
onderzoek en probleemstelling; de gevolgde methode, met 
vermelding van speciale apparatuur; datum van het begin 
van het onderzoeken verwachte duur; wijze van financiering 
met eventueel vermelding van steunverlenende stichtingen, 
en tenslotte de voornaamste recente publikaties, ten hoogste 
vijf in getal. Zo is Sectie 63 gewijd aan de tandheelkunde: 
deze bevat op zichzelf al een indrukwekkende hoeveelheid 
informatie. Aan het geheel is een namenregister en een index 
naar de onderwerpen toegevoegd, zodat gemakkelijk is na te 
gaan, wie wat en waar doet. Geen wonder dus dat het geheel 
een lijvig boekwerk is geworden: afgezien van de registers 
ruim 600 driekoloms pagina's, sober doch zeer verzorgd 
uitgevoerd, zij het in een wat klein lettertype. Gehoopt mag 
worden dat het aan de gestelde verwachtingen beantwoordt. 
Jammer dat zulk een op zichzelf waardevol werk, dat 
ondanks mechanisering veel tijd en energie en dus ook veel 
geld heeft gekost, slechts informatie tot 1 juli 1973 kan 
verstrekken, d.w.z. na die datum aangevangen onderzoek is 
niet geregistreerd. Bij verschijning in augustus 1975 is het 
daarom alweer rijkelijk gedateerd. Het bevordert althans 
niet de nagestreefde coördinatie. 

J. B. Visser 

EXCERPTA ODONTOLOGICA 

Correspondentie deze rubriek betreffende te richten aan: 
A. C. Lamers, Rijksweg 217, Heumen (Gld.). 

Sectie II Cariësonderzoek 

857. fluoride and dental age. 
H. Grahnén, N. Myrberg, P. 011inen. Acta Odontol 
Scand 33:1, 1975. 

Ondanks de thans wijdverbreide drinkwaterfluoridering als 
maatregel om cariës tegen te gaan, is nog weinig bekend 
omtrent het effect ervan op groei én ontwikkeling van 
menselijke gebitselementen, in het bijzonder op lange 
termijn. Verschillende onderzoekers hebben gevonden, dat 
een voor cariëspreventie optimaal fluoridegehalte van circa 1 
mg/ 1 ook zekere morfologische veranderingen in de gebits-
elementen met zich brengt, b.v. minder hoge knobbels en 
minder diepe fissuren, of in het algemeen grotere elementen, 
maar anderen, onder wie de schrijvers zelf (1974) hebben dat 
niet kunnen bevestigen (zie ook Maller, Sectie II, nr. 705, 
april 1968). Ook zijn in de literatuur tegenstrijdige meningen 
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