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tice', op de mogelijkheid van een verant-
woorde kwaliteitscontrole met behulp van 
b.v. röntgenfoto's en cariës- en plaque-
indexen, waardoor ook de rechter een 
betere indruk zal kunnen krijgen van het 
werk van tandartsen, op de artikelen van 
de Amerikaanse consumentenorganisaties 
over 'How to judge a dentist, etc.'. 
Misschien kan de redactie van Ars Aequi 
een van haar medewerkers eens verzoe-
ken een artikel te schrijven over deze 
problematiek. Immers er bestaat genoeg 
informatie over en er lijkt een duidelijke 
behoefte te bestaan eens wat juridische 
ordening aan te brengen in dit braaklig-
gende terrein. 

M. A. J. Eijkman 

Onder redactie van Asger Frandsen: Pre-
ventive dentistry in practice. Symposion te 
Hyvinge 20-22 augustus 1975 (Finland). 
152 pag. Munksgaard, Copenhagen 1976. 
Prijs D. kr. 60,00. 

Er verschijnen de laatste jaren steeds 
meer informatieve boeken over preventie-
ve tandheelkunde, misschien wel als 
gevolg van het intensieve onderzoek in dit 
onderdeel van de tandheelkunde. Dit 
boek bestaat uit een samenbundeling van 
voordrachten, gehouden op een symposi-
um in Hyvinge in Finland, augustus 1975. 
Het uitgangspunt voor het houden van dit 
symposium was de constatering dat een 
ideaal preventief tandheelkundige situatie 
wordt gevormd door een optimaal even-
wicht tussen de activiteiten van de profes-
sie en die van de bevolking. Dit houdt in 
dat aan de ene kant de professie de 
bevolking de mogelijkheid moet bieden 
zoveel mogelijk gebruik te maken van 
haar `preventieve' diensten, terwijl aan de 
andere kant de bevolking bereid moet 
zijn, op basis van haar eigen waarden en 
normenpatroon, van deze preventieve 
diensten te profiteren en daarbij een zoda-
nig gedragspatroon te aanvaarden dat een 
goede gezondheid van de mond is gewaar-
borgd. 

Dit optimale evenwicht tussen de activi-
teiten van de professie en die van de 
bevolking wordt grotendeels bepaald door 
de kennis over zowel de natuurweten-
schappelijke, als de gedrags- en sociaal-
wetenschappelijke onderzoeksresultaten. 
De voordrachten op dit symposium pro-
beerden een overzicht te geven van de 
huidige stand van zaken op het gebied van 
de preventieve mogelijkheden alsmede de 
wijze waarop de communicatie tussen 
publiek en professie kan plaatsvinden 
opdat een zekere mate van gedragsveran-
dering in de bevolking zou kunnen ont-
staan. Een andere doelstelling van dit 
symposium was tandheelkundige en 
gedragswetenschappelijk onderzoekers 
nader tot elkaar te brengen. 
Dit boekje geeft een uitstekend kort over-
zicht over de huidige kennis in de ver-
schillende deelgebieden van de preventie-
ve tandheelkunde. In het hoofdstuk over 
het effect van voeding op de formatie van 
plaque staat het volgende interessante 
advies. We weten allen dat het advies om 
geen suiker te gebruiken door patiënten 
zelden wordt opgevolgd. Nu is uit onder-
zoek gebleken dat saccharose vooral 
nodig is om streptococcus mutans, één 
van de belangrijkste bacteriën bij het 
cariësproces, een ferme aanhechting te 
geven aan het glazuuroppervlak. Geeft 
men nu de patiënt het advies in ieder geval 
twee à drie uur na de mondreiniging geen 
suikerhoudende produkten te eten, dan 
zullen minder cariogene micro-
organismen zich op de oppervlakten van 
het glazuur kunnen `nestelen' waardoor 
de meer oppervlakkige lagen van de pla-
que worden voorbestemd voor de strepto-
coccus mutans. Hoe en wanneer de 
patiënt saccharose consumeert is dus 
belangrijker dan wat hij aan suikers eet. 
Verder blijkt de pathogeniteit van de 
plaque in relatie tot cariës te worden 
beïnvloed door voedingsfactoren als cal-
cium, fosfaten en fluoriden. In het hoof d-
stuk over plaque-controle en fluoride-
applicatie wordt onder andere verklaard 
waarom er op gefluorideerd glazuur min- 

der plaque wordt gevormd dan op glazuur 
met weinig fluor-apatiet. Ook in de hoofd-
stukken over preventieve programma's 
voor kinderen en de mondhygiënische 
instructies voor volwassenen staat veel 
lezenswaardigs. Vooral de experimenten 
van de Zweedse onderzoekers Koch, 
Lindhe, Axelsson met hun programma's 
op scholen kunnen van belang zijn voor 
schooltandartsen met een preventieve 
belangstelling. 
In de voordrachten over de gedragsweten-
schappen wordt voornamelijk ingegaan 
op de achtergronden en de theoretische 
principes van communicatie, adoptie-
processen en communicatie-strategieën. 
Gewezen wordt ondermeer op het feit dat 
mensen die in het algemeen geringe ken-
nis hebben ook niet weten waar ze kennis 
moeten verkrijgen; dat het een moeilijk 
researchprobleem is om na te gaan wat 
het effect van een bepaalde boodschap is 
bij verschillende individuen; dat men het 
geven van boodschappen moet aansluiten 
bij de behoeften van de patiënt; dat men 
rekening moet houden met bepaalde voor-
oordelen van mensen etc., etc. 
Wat betreft de beinvloeding van bepaalde 
groepen in de bevolking blijkt nog weinig 
bekend te zijn over hoe verschillende 
groepen denken, over hun belangrijkste 
interessen en hoe ze misschien op een 
andere manier zijn te motiveren dan het 
alleen geven van informatie over tech-
nisch tandheelkundige details. Als enige 
kritiek op dit boek wil ik vermelden dat 
het hoofdstuk over communicatie-strate-
gieën wat droog en veel te uitgebreid is. 
Deze stof lijkt mij te gecompliceerd om in 
een kort hoofdstuk te behandelen. Met 
een van de slotconclusies dat aanstaande 
tandartsen op de universiteit meer onder- 
• wijs zullen moeten krijgen in de preven-
tieve tandheelkunde en dat zij daarnaast 
een goede achtergrond op het gebied van 
de gedrags- en sociale wetenschappen 
nodig zullen hebben beëindig ik de 
bespreking van dit boekje, wat ik van 
harte wil aanbevelen. 

M. A. J. Eijkman 

Excerpta odontologica 

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

Sectie I Basiswetenschappen 

770. Direction of the mental canal in 
human mandibles. 

V. de Freitas, M.C. Madeira, C. 
T. Pinto, e.a., Aust Dent J 21: 
338, 1976. 

In een aantal gevallen wordt op periapica-
le röntgenopnamen van de premolaar-
molaarstreek in de onderkaak niet alleen 
het foramen mentale gezien, maar ook de 
canalis mentalis. Deze is 3 tot 6 mm lang 
en verloopt vanaf de oorsprong, de cana-
lis mandibularis, naar buiten, achter en 
boven. Kennis van het verloop van de 
canalis mentalis is onder andere van 

belang bij het geven van geleidingsanes-
thesie via dit kanaal naar de nervus man-
dibularis. Daarom onderzochten de 
auteurs de richting van de canalis mentalis 
in 275 humane onderkaken. Daarbij bleek 
dat de canalis mentalis van buiten naar 
binnen in een hoek van 40°  met het 
horizontaal vlak naar beneden verliep en 
met een hoek van 55°  met het vlak van het 
corps mandibulae naar het front gericht. 

Duinkerke — Nijmegen 
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771. A radiographic study of nutrient 
canals. 
J. R. Patel, A. H. Wuehrmann. 
Oral Surg 42: 693, 1976. 

Op periapicale röntgenfoto's ziet men in 
een aantal gevallen zogenaamde voe-
dingskanalen (zie ook Ned Tijdschrift 
Tandheelkd 82: 156, 1975) als zwarte 
lijntjes die naar de apices of in het inter-
dentale botseptum verlopen. In de litera-
tuur wordt wel gesuggereerd dat er een 
verband bestaat tussen de zichtbaarheid 
van de voedingskanalen op de röntgenfo-
to en bijvoorbeeld een chronische paro-
dontitis. De auteurs onderzochten daarom 
of er een verband bestaat tussen de aan-
wezigheid van voedingskanalen op de 
röntgenfoto en de toestand van het paro-
dontium, hoge bloeddruk, diabetes melli-
tus, nierziekten, ras, leeftijd en andere 
kenmerken van 160 patiënten bij wie een 
volledige long cone-röntgenstatus werd 
gemaakt. De voedingskanalen werden het 
meest in het onderfront geregistreerd en 
indien zij elders zichtbaar waren dan 
waren zij tevens bij het onderfront aan-
wezig. Bij mensen met een zwarte huids-
kleur werden voedingskanalen vaker en 
duidelijker op de röntgenfoto's gezien dan 
bij blanken. Bij mensen van 25 tot 55 jaar 
kwamen voedingskanalen bij hogere leef-
tijd in een steeds groter percentage voor, 
maar bij mensen van 55 tot 65 jaar daalde 
dit percentage weer. De auteurs weten 
hier geen verklaring voor. Bij beide 
onderzochte rassen worden bij mensen 
met verhoogde bloeddruk vaker voedings-
kanalen gezien. Voor een relatie tussen 
parodontale afwijkingen en het vóórko-
men van voedingskanalen zijn aanwijzin-
gen gevonden. 

Duinkerke - Nijmegen 

Sectie II Cariësonderzoek 

885. Two-year report of sealant effect 
on bacteria in dental caries. 
S. L. Handelman, F. Washburn, 
P. Wopperer. J Am Dent Assoc 
93: 967, 1976. 

In een vorig verslag hadden Handelman 
c.s. gemeld dat, wanneer pits en fissuren 
met beginnende cariës van een fissuurlak 
(reactieprodukt van bisfenol A met glyci-
dyl methacrylaat) waren voorzien, zes 
maanden na de applicatie aanzienlijk min-
der bacteriën uit de aangetaste dentine 
konden worden gekweekt dan bij verge-
lijkbare controle-elementen, die deze pre-
ventieve maatregel niet hadden onder-
gaan. Bij die gelegenheid werd aangekon-
digd dat voor een nadere beoordeling van 
de betekenis van dit resultaat verder 
onderzoek noodzakelijk zou zijn (zie Sec-
tie II, nr. 843, dec. 1974). Van dit voortge- 

zette onderzoek in het Eastman Kodak 
Center volgt thans weer een verslag, dit-
maal over een periode van 1 a 2 weken tot 
2 jaar. De proefomstandigheden worden 
in extenso beschreven: zij waren verge-
lijkbaar met het in bovengeciteerd artikel 
beschrevene. Het bleek dat de sterkste 
vermindering van het aantal levensvatba-
re micro-organismen had plaatsgevonden 
in de eerste twee weken; daarna nam het 
aantal geleidelijk nog verder af, tot circa 
0,02% van het oorspronkelijke, vermoe-
delijk doordat niet voldoende voedingsbo-
dem was overgebleven. Men mag ver-
wachten dat de overgebleven bacteriën na 
2 jaar niet meer in staat zijn, het destruc-
tieproces nog voort te zetten. Maar de 
conclusie dat de applicatie van een fis-
suurlak op pits en fissuren met beginnen-
de cariës een aanvaardbaar alternatief 
voor de conventionele restauratiemetho-
den zou betekenen, lijkt in dit stadium 
van onderzoek toch nog voorbarig. De 
onderzochte elementen waren immers 
geselecteerd (o.a. geen restauraties, noch 
aantastingen in andere vlakken, zie Sectie 
II, nr. 843, dec. 1974) en hun aantal was 
relatief gering. Onderzoek op langere ter-
mijn met aanzienlijk meer elementen is 
daarom nodig, waarbij tevens de verhou-
ding tussen kosten en baten, vergeleken 
met de conventionele methoden van res-
tauratie, in aanmerking moet worden 
genomen. 

Visser — Brummen 

886. Water fluoridation and congenital 
malformations: no association. 
J. D. Erickson, G. P. Oakly, J. W. 
Flynt. J Am Dent Assoc 93:981, 
1976. 

Het lijkt in de literatuur wat stil te zijn 
geworden aan het front van de drinkwa-
terfluoridering. Men zou haast menen dat 
al het mogelijke er reeds over is gezegd, 
ook wat de vermeende toxische effecten 
betreft. Het artikel waarvan hier sprake 
is, brengt in laatstgenoemd opzicht even-
min nieuwe gezichtspunten. Uit de titel 
blijkt al dat een studie aangaande de 
mogelijke correlatie tussen aangeboren 
misvormingen en waterfluoridering nega-
tieve resultaten opleverde. 
Het onderzoek was groots opgezet. De 
auteurs kozen als bronnen het Metropoli-
tan Atlanta Congenital Malformations 
Surveillance Program en de National 
Cleft Lip and Palate Intelligence Service, 
beide organisaties die gedurende een aan-
tal jaren in verschillende Amerikaanse 
ziekenhuizen waar obstetrische en pedia-
trische hulp wordt geboden, gegevens 
over het vóórkomen van misvormingen 
bij pasgeborenen hadden verzameld. 
Zodoende konden de onderzoekers uit-
gaan van gegevens betreffende ruim 1,3 
miljoen geboorten. Vergelijkende studie 

was mogelijk omdat de betrokken moe-
ders in verschillende gebieden: met en 
zonder gefluorideerd drinkwater, hadden 
gewoond. Van geen der vermelde misvor-
mingen (o.a. anencefalie, hydrocefalie, 
lip- en verhemeltespleten, spina bifida, 
syndroom van Down) kon een correlatie 
met het drinken van gefluorideerd water 
worden vastgesteld. 
Men weet dat Rapaport in 1956 nogal 
opzien heeft gebaard met zijn publikatie, 
waarin hij betoogde dat ten aanzien van 
het syndroom van Down (mongolisme) 
zodanige betrekkingen wél bestonden. 
Deze mening is sindsdien alleen weerlegd 
door Berry (1958) en Needleman c.s. 
(1974). Ook het onderhavige onderzoek 
verleende geen steun aan de bevinding 
van Rapaport. Omdat het vóórkomen van 
deze afwijking zozeer verband houdt met 
de leeftijd van de moeder (vrouwen boven 
35 jaar brengen aanzienlijk meer kinderen 
met het syndroom van Down voort dan 
jongeren) werd nog een indeling naar de 
leeftijd van de betrokken moeders 
gemaakt, maar ook dat leverde geen signi-
ficante verschillen op. 

Visser — Brummen 

Sectie III Conserverende tandheelkunde 

1395. Marginal leakage with different 
composite restorative materials: 
effect of restorative techniques. 
H. M. Eriksen, M. G. Buonocore. J 
Am Dent Assoc 93:1143, 1976. 

Al vele jaren houden onderzoekers zich 
bezig met het probleem dat de meeste 
restauratiematerialen de caviteiten niet 
hermetisch afsluiten (zie ook Sectie III, 
nr. 665, febr. 1961). Dit probleem is nog 
altijd actueel, want percolatie langs de 
randen brengt tal van complicaties met 
zich mee, zoals secundaire cariës, onge-
wenste reacties van de pulpa en verkleu-
ring. Toepassing van vernissen e.d. heeft 
deze nadelen wegens ontoereikende fysi-
sche en chemische eigenschappen niet 
kunnen elimineren. De laatste tien jaren is 
echter door aanwending van adhesieve 
vulmaterialen en glazuuretsing met zuren 
aanzienlijke vooruitgang geboekt: de 
adhesieve stoffen dienen immers zowel 
voor restauratieve als voor preventieve 
doeleinden (Ned Tijdschr Tandheelkd 
81:400-404, 1974). Maar hoewel met name 
Buonocore en medewerkers zich over de 
resultaten daarmee van het begin af 
enthousiast hebben getoond, zijn hun 
eigenschappen nog altijd niet voldoende 
geëvalueerd. 
Daarom verrichtten de auteurs opnieuw 
een onderzoek in vitro, nl. aan een aantal 
geëxtraheerde menselijke derde molaren, 
waarin volgens een gestandaardiseerde 
methode klasse V-caviteiten waren gepre- 
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pareerd. Deze werden op 4 verschillende 
wijzen met composieten gerestaureerd: 
1. conventioneel, met ondersnijding en 
zonder glazuuretsing of gebruik van een 
fissuurlak; 
2. het vulmateriaal liep dun uit over een 
geëtst glazuuroppervlak buiten de eigen-
lijke caviteit: het werd aldus rechtstreeks 
aan het glazuur gebonden; 
3. het op conventionele wijze aange-
brachte composiet-materiaal (zie 1) werd 
bedekt met een laag fissuurlak, die over 
de caviteitwanden reikte als bij 2. 
4. als 2, maar nu met het intermediair van 
een fissuurlak over het geëtste glazuur 
(zie de aan het artikel ontleende afbeel-
ding, waarin een fissuurlak door een dik-
kere zwarte lijn is weergegeven). 

De toegepaste materialen waren Nuva 
Fil/Nuva Seal, Adaptic/Nuva Seal, Adap-
tic/Adaptic bonding agent, Concise/Ena-
mel Bond, Restodont (dat geen sealant 
nodig zou hebben) en een experimenteel 
materiaal van Caulk Co. Hiervan had 
alleen het Nuva-systeem voor de polyme-
risatie ultraviolet licht nodig. De mate van 
percolatie werd met kleurstoffen en radio-
actieve materialen bepaald (verg. Sectie 
III, nr. 665, febr. 1961). 
Als resultaat vermelden de auteurs dat 
alle genoemde materialen ernstige margi-
nale percolatie toonden wanneer ze vol-
gens methode 1 waren aangebracht. Was 
dit geschied volgens de methoden 2 of 4, 
dan kon in de meeste gevallen van een 
hermetische afsluiting worden gesproken, 
ongeacht of het toegepaste materiaal uit 
zichzelf of met behulp van ultraviolet 
licht was gepolymeriseerd. Echter bleek 
het met ultraviolet licht gepolymeriseerde 
materiaal betere uitkomsten op te leveren 
dan het zelfpolymeriserende, als methode 
3 was aangewend. Deze bevindingen 
stemmen overeen met die van Buonocore, 
Sheykholeslam en Glena, gepubliceerd in 
de J Dent Child van mrt.-april 1973. 

Visser — Brummen 

1396. Penetration of restorative resins 
into acid-etched human enamel. 
A. Pahlavan, B. Dennison, G. T. 
Charbeneau. J Am Dent Assoc 
93:1170, 1976. 

Bij de toepassing van fissuurlakken en 
meer in het algemeen van kunststoffen, 
zoals composieten, wordt gebruik 

gemaakt van de penetrerende eigenschap-
pen van deze materialen, eigenschappen, 
die worden bevorderd door etsing van het 
glazuuroppervlak. Deze adhesieve kwali-
teiten van de kunststoffen zijn in principe 
van mechanische aard. Zij zijn afhanke-
lijk van hun samenstelling. Sommige 
ervan (fissuurlakken) bevatten geen vul-
stoffen en hebben een lage viscositeit. 
Composieten daarentegen bevatten wel 
vulstoffen en hun viscositeit is dan ook 
aanmerkelijk hoger, zodat zou kunnen 
worden verwacht dat ze minder diep in 
het glazuur zullen doordringen, ook al is 
dit voorbehandeld met een zuur. 
Doel van het in dit artikel beschreven 
onderzoek was, het penetratievermogen 
in gepolijst en met 50% fosforzuur geëtst 
glazuur van drie typen adhesieve kunst-
stof (Nuva-Seal, Concise Enamel Bond 
en Restodent) te meten. Het onderzoek 
geschiedde aan vers geëxtraheerde snij-
tanden, waarvan het vestibulaire vlak in 
drie banen werd verdeeld, zodat de 
genoemde stoffen steeds in een baan van 
hetzelfde element konden worden aange-
bracht. Verder werd in het experiment 
een composiet (Concise) betrokken: dit 
werd rechtstreeks op de geëtste glazuur-
oppervlakken van een afzonderlijke groep 
elementen geappliceerd. De waarnemin-
gen geschiedden met een scanning elek-
tronenmicroscoop, alsook met gepolari-
seerd licht. 
Het onderzoek wees uit dat de penetratie 
van alle onderzochte materialen nagenoeg 
gelijke waarden toonde, ondanks ver-
schillen in de viscositeit. De penetratie-
diepten varieerden van 5 N. m tot 10µm, 
met een gemiddelde van 7 µ m. Bij één 
groep elementen was vóór de etsing een 
oppervlakkig laagje glazuur verwijderd, 
maar ook dit bracht geen verandering in 
het penetratievermogen teweeg. Het 
bleek overigens dat voor dit doel met de 
scanning elektronenmicroscoop nauw-
keuriger waarnemingen konden worden 
gedaan dan met gepolariseerd licht. De 
mogelijke klinische consequenties van 
deze waarnemingen moeten nog nader 
worden beoordeeld. 

Visser — Brummen 

1397. Silver points and gutta-percha and 
the role of root canal fillings. 
H. Dubrow. J Am Dent Assoc 
93:976, 1976. 

Bij deze uiteenzetting van de voor- en 
nadelen van twee veel gebruikte wortelka-
naalvulmaterialen, de guttapercha en de 
zilverstift, wordt als voornaamste be-
zwaar van de zilverstift aangevoerd dat 
bij de preparatie voor een stiftverankering 
in het kanaal het verwijderen van een 
gedeelte van de zilverstift moeilijker is 
dan wanneer guttapercha als kanaalvul- 

ling is gebruikt. Voor het vullen van 
nauwe, bochtige kanalen is echter de 
zilverstift beter geschikt dan de guttaper-
chastift. De schrijver betoogt dat met 
enige moeite en zorgvuldigheid altijd wel 
zo veel van de zilverstift uit het kanaal 
geboord kan worden dat een stiftveranke-
ring mogelijk is — en laat de zilver-
stiftsectie-techniek, die deze bezwaren 
ondervangt en toch reeds lang bekend is 
(zie Sectie III, nr. 990, aug-sept. 1967) 
onvermeld. 
Voorts wordt gesteld dat noch met een 
guttapercha- noch met een zilverstift een 
hermetisch sluitende kanaalvulling kan 
worden bewerkstelligd. De desondanks 
bereikte goede klinische resultaten bren-
gen de auteur er toe, te veronderstellen 
dat een wortelkanaalvulling misschien in 
het geheel niet nodig is. Hij toont met 
behulp van röntgencontroles van een aan-
tal gevallen aan, dat alleen door ruimen 
van het wortelkanaal en insluiten van 
ChKM of Formocresol in ongeveer een 
jaar tijds een periapicale aandoening kan 
genezen. Het lege kanaal bleek gedurende 
die periode droog te zijn gebleven en 
daarmee, aldus de schrijver, is de opvat-
ting weerlegd dat zich in een leeg wortel-
kanaal weefselvocht zou ophopen en dat 
dit, onttrokken aan de circulatie, door 
vorming van toxische proteïneafbraak-
produkten, periapicale irritatie zou ver-
oorzaken. Deze klinische waarnemingen 
geven steun aan de reeds eerder uitge-
sproken twijfel betreffende de juistheid 
van de 'hollow tube' theorie (zie Sectie 
III, nr. 986, juli 1967), maar zeven — 
nogal onvolledig gedocumenteerde geval-
len — zijn nog geen bewijs. Het wachten 
is op de resultaten van wetenschappelijk 
gefundeerd onderzoek. 

Lamers — Heumen 

1398. Leakage of different root canal 
sealants. 
O. Younis, J. H. Hembree. Oral 
Surg 41:777, 1976. 

In dit onderzoek werd nagegaan in hoe-
verre met verschillende wortelkanaalvul-
materialen en combinaties daarvan een 
hermetische afsluiting van het foramen 
apicale kan worden bereikt. Daartoe wer-
den de kanalen van ruim honderd geëxtra-
heerde eenwortelige elementen geruimd 
en gevuld met guttaperchastiften, al of 
niet ingecementeerd met verschillende 
wortelkanaalcementen (o.a. zinkoxyde-
eugenolcement, Rieblerpasta, N2, AH 26, 
Durelon). Ook werd een aantal kanalen 
gevuld met een van de wortelkanaalce-
menten alleen. 
Lekkage werd gecontroleerd volgens een 
beschreven techniek waarbij gebruik 
wordt gemaakt van een radio-actieve 
calcium-isotoop en autoradiografie. De 
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minste lekkage vertoonde een ingecemen-
teerde guttaperchastift, onafhankelijk van 
het daarbij gebruikte wortelkanaalce-
ment. Guttapercha alleen, alsmede de 
wortelkanaalcementen zonder guttaper-
chastift bleken onvoldoende af te sluiten. 
Het polycarboxylaatcement Durelon ver-
toonde weliswaar zeer weinig lekkage 
maar de korte verwerkingstijd en de hoge 
viscositeit maken het minder geschikt 
voor gebruik als wortelkanaalcement (zie 
ook Sectie III, nr. 1295, sept. 1974). 

Lamers — Heumen 

1399. Differential diagnosis of internal 
and external root resorption. 
A. H. Gartner, T. Mack, R. G. 
Somerlott e.a. J Endodontics 
2:329, 1976. 

Interne en externe resorptie zijn op de 
röntgenfoto soms moeilijk te onderschei-
den. In een aantal gevallen kan het rönt-
genbeeld hiervan ook gelijkenis vertonen 
met de afbeelding van cariës of van een 
nog niet geheel afgevormde wortel. Op 
grond van de volgende kenmerken komen 
de auteurs tot de röntgendiagnose. 

Externe resorptie: apex korter dan nor-
maal, afgeplat of hoekig. De uitmonding 
van het wortelkanaal ligt bij de apex en de 
opening ervan is op de röntgenfoto duide-
lijk te zien, de wanden van het wortelka-
naal convergeren bij de apex. De resorp-
tie is ruw en onregelmatig begrensd en 
kan over het wortelkanaal heen zijn 
geprojecteerd, dit kan dan op de foto tot 
aan de apex worden gevolgd en is onver-
anderd. Interne resorptie: het wortelka-
naal of de pulpakamer is plaatselijk ver-
breed, de laesie is symmetrisch of asym-
metrisch ten opzichte van het wortelka-
naal afgebeeld. De begrenzing van de 
laesie is glad, scherp begrensd en duide-
lijk te zien; de ligging en de grootte kan 
sterk variëren. Het wortelkanaal is ter 
plaatse van de laesie niet zichbaar. Onvol-
ledige wortelvorming door dode pulpa: de 
uitmonding van het wortelkanaal bij de 
apex is wijd, de wanden divergeren naar 
apicaal, apex is plat en hoekig, de wortel 
is korter dan normaal. Cariës in de wortel: 
meestal niet ver van de kroon verwijderd, 
de laesie is minder scherp begrensd en 
breidt zich van buiten naar binnen uit. 
Voor cervicale externe resorptie zie Sectie 
III, nr. 1352, dec. 1975. 

Duinkerke — Nijmegen 

Sectie VI Pathologie 

845. 	Bacterial endocarditis of dental 
origin: report of case.  

R. A. Krant, J. L. Hicks, J Oral 
Surg 34:1031, 1976. 

Een bacteriële endocarditis ontstaat door 
een infectie van abnormale hartkleppen 
(hetgeen aangeboren of gedurende het 
leven ontstaan kan zijn) of door een 
infectie van een abnormaal endocard. Als 
de veroorzaker van een bacteriële endo-
carditis wordt meestal streptococcus viri-
dans aangetoond. Dit micro-organisme 
komt het meest in de mond voor. Daarom 
kan vooral door een infectie vanuit de 
mond gemakkelijk een bacteriële endo-
carditis ontstaan. De tandarts houdt hier-
mee rekening, door bij patiënten met hart-
en vaatafwijkingen een antibioticaprofy-
laxe te geven voordat `bloedige' behande-
lingen worden uitgevoerd, waarbij de bac-
teriën uit de mond in de bloedbaan kun-
nen komen (zoals extracties, subgingivaal 
prepareren en subgingivaal tandsteen ver-
wijderen). De auteurs beschrijven echter 
in deze casuïstiek een patiënt bij wie een 
bacteriële endocarditis ontstond door een 
infectie vanuit de mond zonder dat hij 
tandheelkundig behandeld was. De be-
treffende 21-jarige man werd, ongeveer 
twee weken na opname in het ziekenhuis 
wegens bacteriële endocarditis, naar de 
kaakchirurg verwezen in verband met een 
enige tijd voor de ziekte `afgebroken tand 
en verloren vulling' en het vermoeden dat 
in de mond een abces aanwezig was. 
Beide tweede molaren in de onderkaak 
bleken diep carieus te zijn en vertoonden 
op de gemaakte röntgenfoto's periapicale 
radiolucenties. Na chirurgische verwijde= 
ring van deze beide elementen herstelde 
de patiënt met behulp van de ingestelde 
antibiotica-therapie. De casuistiek is een 
voorbeeld van bacteriële endocarditis met 
een tandheelkundige oorzaak. Bij patiën-
ten met aangeboren of verworven hart- en 
vaatafwijkingen dient een maximale 
gezondheid van de mond te worden nage-
streefd om de kans op het ontstaan van 
een bacteriële endocarditis zo veel moge-
lijk te verkleinen. 

Duinkerke — Nijmegen 

846. Predisposing conditions of infec-
tive endocarditis. 
C. O. Munroe, T. L. Lazarus, J 
Can Dent Assoc 42:483, 1976. 

847. Prevention of infective endocardi-
tis. 
C. O. Munroe, T. L. Lazarus, J 
Can Dent Assoc 42:490, 1976. 

Bij patiënten met acuut reuma in de 
anamnese, aangeboren hartafwijkingen, 
vroegere hartoperaties en aortitis in het 
derde stadium van syfylis (zeer zeld-
zaam) bestaat gevaar voor het ontstaan 
van een bacteriële endocarditis na onder 

andere `bloedige' tandheelkundige behan-
delingen. Omdat de auteurs zich afvroe-
gen of deze patiënten tijdens de tandheel-
kundige behandelingen voldoende be-
scherming krijgen door middel van een 
antibiotica-profylaxe, stelden zij vragen 
aan 179 patiënten met acuut reuma in de 
anamnese of met een aangeboren hartaf-
wijking. Van deze patiënten had 90% wel 
eens extracties of andere tandheelkundige 
chirurgische behandelingen en 55% een 
parodontale curettage of het subgingivaal 
tandsteen verwijderen ondergaan. Van de 
179 patiënten bleek 62% nooit gewaar-
schuwd te zijn, dat daarbij een antibio-
tica-profylaxe noodzakelijk is. McGowan 
en Tuohy vonden in 1968 soortgelijke 
resultaten in Engeland: bij 77% van de 
patiënten met reumatische of aangeboren 
hartafwijkingen werden `bloedige' hande-
lingen zonder antibiotica-profylaxe uitge-
voerd en 64% van deze patiënten bleek 
nooit te zijn gewaarschuwd dat dit wel 
noodzakelijk was. De auteurs proberen 
deze situatie in Canada te verbeteren door 
de etiologie en preventie van bacteriële 
endocarditis nog eens uitgebreid te 
beschrijven. 

Duinkerke — Nijmegen 

848. Antibiotic prophylaxis for endo-
carditis in patients with a prosthe-
tic heart valve. 
J. T. Santinga, R. F. Fekety, W. 
K. Bottomley, e.a. J Am Dent 
Assoc 93:1001, 1976. 

Bij patiënten met een hartklepprothese 
kan gemakkelijk een bacteriële endocardi-
tis ontstaan wanneer bacteriën uit bij-
voorbeeld de mond in het bloed komen. 
Daarom behoort de tandarts bij deze 
patiënten te zorgen dat zij een goede 
antibiotica-profylaxe krijgen (door hem 
zelf of door de huisarts) bij alle `bloedige' 
tandheelkundige behandelingen, zoals 
extraheren, subgingivaal tandsteen ver-
wijderen en subgingivaal prepareren. Bij 
een enquête onder 52 patiënten met een 
hartklepprothese bleken van de 28 patiën-
ten met natuurlijke gebitselementen 
slechts 18 personen in het voorafgaande 
jaar bij de tandarts te zijn geweest.Dit 
illustreert het verschijnsel dat vele patiën-
ten na een hartklepoperatie geneigd zijn 
hun mond minder goed te doen verzorgen, 
wellicht omdat zij bang zijn dat bij tand-
heelkundige behandeling het gebruik van 
anticoagulantia tijdelijk zou moeten wor-
den gestaakt (hetgeen niet het geval is) of 
uit angst voor ontstekingen rondom de 
hartklepprotheses. Deze patiënten moe-
ten er echter op worden gewezen, dat 
extra zorg voor de mond noodzakelijk is, 
omdat onbehandelde ontstekingen in de 
mond een soms dodelijke bacteriële endo-
carditis kunnen veroorzaken. Zo blijken 

130 



Post academiam 	 Ned Tijdschr Tandheelkd 84 (1977), april 

bijvoorbeeld pardontale afwijkingen tij-
dens het kauwen en ook de druk-ulcera 
onder slecht passende gebitsprotheses de 
oorzakelijke sepsis te kunnen veroorza-
ken. De gebruikelijke crntibiotica-
profylaxe blijkt niet bij alle bloedige 
behandelingen voldoende te zijn om het 
na afloop ervan ontstaan van een bacte-
riële endocarditis te voorkomen. 
Daarom moet de tandarts na een dergelij-
ke behandeling bij eventuele controle-
visites altijd letten op symptomen van een 
bacteriële endocarditis, te weten: koorts, 
zweten, vermoeidheid en gebrek aan eet-
lust, maar ook bleekheid van de mucosa 
en petechiën komen wel voor. Het is 
ongewenst om bij dergelijke patiënten 
antibiotica toe te dienen, omdat zij de 
endocarditis niet doen genezen, maar 
deze versluieren en laboratorium-
onderzoek ten onrechte negatief kunnen 
maken. In plaats daarvan is verwijzing 
naar de huisarts gewenst. 

Duinkerke — Nijmegen 

849. Erythema multiforme. Review of 
twenty-six cases. 
S. S. Al-Ubaidy, F. F. Nally. Oral 
Surg 41:601, 1976. 

Eerder werd al aandacht gevraagd voor de 
gelijkenis tussen de symptomen van her-
pes (een virus-infectie) en erythema 
(exsudativum) multiforme (Ned Tijdschr 
Tandheelkd 82:262, juni 1975). Met laatst-
genoemde naam wordt een acute recidi-
verende huid- en slijmvliesaandoening 
aangeduid, die zich op verschillende wij-
zen kan manifesteren. Meestal is dat in de 
vorm van donkerrode vlekken resp. 
papels, die zich kunnen uitbreiden tot 
laesies van 1 à 2 mm middellijn. Het 
centrum wordt paarsblauw of cyanotisch. 
Aldus ontstaan de typische `iris'-, of 
`schietschijf'-laesies. Soms ontwikkelt 
zich in het centrum een blaar. 
Erythema multiforme — door Von Hebra 
al in 1866 beschreven — komt, geïsoleerd 
of in groepen, vooral aan de extremiteiten 
(handrug, handpalm, voet, onderarm, 
knie, elleboog) voor, maar ook aan de 
mucosa van mond, ademhalingsorganen, 
ogen (conjunctivitis) en genitaliën (balani-
tis). Een bijzondere vorm representeert 
het syndroom van Stevens en Johnson 
(1922), gekenmerkt door ernstige ziekte-
verschijnselen: hoge koorts, blaren (ero-
sies) aan mondslijmvlies en lippen, con-
junctivitis, etc. In de herstelfase kan 
schrompeling van de bindvliezen optre-
den. Via uitdroging van het hoornvlies 
kan deze complicatie blindheid tot gevolg 
hebben. Zo zijn er meer syndromen 
beschreven, die in wezen varianten van 
erythema multiforme zijn. 
De oorzaak is nog altijd onbekend. Wel 
kan in ± 50% der gevallen een provoce- 

rende factor worden aangewezen, b.v. 
voorafgaande infectie met het herpesvirus 
of Mycoplasma pneumoniae, maar ook 
overgevoeligheid voor geneesmiddelen, 
zoals sulfaverbindingen en antibiotica. 
De auteurs geven een overzicht van 26 
patiënten (16 vrouwen en 10 mannen, in 
leeftijd variërend van 18 tot 49 jaar) die in 
het Eastman Dental Hospital te Londen 
werden behandeld. Gewoonlijk genazen 
de laesies na circa 15 dagen zonder litte-
ken na te laten, behoudens in enkele 
ernstige gevallen. Alle patiënten toonden 
symptomen in de mond (vooral lippen, 
wangen en tong); typische blaren werden 
echter maar bij enkelen aangetroffen: 17 
patiënten hadden zgn. irislaesies van de 
huid. Bij 8 patiënten kwamen in de anam-
nese ernstige emotionele spanningen 
voor: deze worden ook bij herpes wel als 
predisponerende factoren beschouwd 
(Ned Tijdschr Tandheelkd 82:264, juni 
1975). 
De differentiële diagnose met herpes sim-
plex kan natuurlijk moeilijkheden opleve-
ren, vooral als de symptomen tot de mond 
beperkt blijven. In dat geval kan virus-
kweek opheldering verschaffen. 

De therapie is symptomatisch (een 
oppervlakte-anaestheticum tegen pijn). In 
ernstige gevallen zijn corticosteroiden 
(prednison) aangewezen, eventueel in 
combinatie met antibiotica, deze laatste 
voornamelijk ter bestrijding van secun-
daire infectie. Bijkbaar is de kennis 
omtrent deze aandoening in het jongste 
decennium niet op spectaculaire wijze 
toegenomen. (zie Sectie VII, nr. 879, jan. 
1964). 

Visser — Brummen 

Sectie VIII Parodontologie 

650. Periodontal therapy: principles of 
pocket elimination. 
M. J. Deasy, R. I. Vogel, P. 
Schuback. J Am Dent Assoc 
92:1173, 1976. 

Beschreven worden de etiologie van het 
ontstaan van pockets, diverse niet-
chirurgische correctietechnieken alsmede 
de indicatie daarvoor: plaqueverwij-
dering, scaling, curettage en rootplaning. 
Door middel van gingivectomie, gingivo-
plastiek en botcorrecties kan reattach-
ment van de gingiva of een verlaging van 
de marginale gingiva worden verkregen. 
Na deze behandelingen mag de therapie 
echter niet als beëindigd worden be-
schouwd. Het is essentieel dat de aldus 
behandelde patiënt regelmatig wordt 
gecontroleerd om het resultaat van de 
ingreep te vervolgen, de motivatie van de 
patiënt te toetsen en de kennis wat betreft 

mondhygiëne eventueel te verbeteren, 
aan te vullen of op te frissen. 

Pas dan kan een dergelijke behandeling 
effectief zijn: de verantwoordelijkheid 
van de tandarts gaat veel verder dan 
alleen maar de correctieve ingreep. 

Rotgans — Tubingen. 

651. A clinical study of the anti-plaque 
capacity of chlorhexidine-gel. 
J. Bergstrom, N. G. Dyrssen, P. 
Hellstróm. Sven Tandlak Tidskr 
69:105, 1976. 

Het effect van een 1% chloorhexidine-
digluconaat-gel werd bij 29 patiënten. 
bestudeerd, die de gel zelf tweemaal 
daags appliceerden met behulp van een 
van te voren vervaardigde afdruk van een 
elastisch materiaal. Veertien patiënten 
waren minstens een half jaar geleden 
parodontaal-chirurgisch behandeld, de 
anderen vertoonden een klinisch gezond 
parodontium. 

De gel werd alleen op de elementen in de 
bovenkaak aangebracht, de onderkaak 
werd normaal geborsteld en diende als 
controle. 
De plaque-reductie in de bovenkaak was 
gemiddeld genomen ongeveer gelijk aan 
de plaque-reductie die bereikt werd met 
borstelen in de onderkaak. Bij de patiën-
ten die parondontaal-chirurgisch behan-
deld waren was de plaque-reductie na 
chloorhexidine-applicatie echter groter, 
waarschijnlijk omdat een goede mondrei-
niging, vooral interproximaal, bij deze 
patiënten erg lastig is. 

Van Vegten - Enschede 

652. The effect of chloorhexidine 
mouthrinse on healing after gingi-
vectomy. 
J. Langebaek, L. Bay. Scand J 
Dent Res 84:224, 1976. 

Omdat de wondgenezing na gingivectomie 
nadelig wordt beinvloed door de zich 
onder het wondverband vormende tand-
plaque, werd onderzocht in hoeverre 
chloorhexidine in staat is de vorming van 
plaque onder het wondverband te rem-
men. Bij 28 patiënten werd een gingivec-
tomie gedaan, waarna een wondverband 
werd aangebracht. Veertien patiënten 
spoelden gedurende drie weken na de 
ingreep tweemaal daags met een 0,2% 
chloorhexidine-oplossing, de anderen 
spoelden met een placebo. Geregistreerd 
werden de Periodontaal Index en de Gin-
gival Indec na resp. één, twee en drie 
weken. Na een week vond verwisseling 
van wondverband plaats, na de tweede 
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week werd het wondverband verwijderd. 
Uit het onderzoek bleek dat spoelen met 
chloorhexidine geen invloed heeft op de 
plaquevorming onder het wondverband. 
Deze bevinding is in overeenstemming 
met de conclusies van Pliiss c.s. (zie 
Sectie VIII, nr. 618, juni 1976). Na ver-
wijdering van het wondverband bleek dui-
delijk het plaque-remmende effect van 
chloorhexidine. Bij twee patiënten werd 
als bijwerking desquamatie van de muco-
sa geconstateerd. 

Van Vegten - Enschede 

653. 	Penetration of the oral mucosa by 
radiolabe1led chloorhexidine in 
guinea pigs. 
E. Haugen, J. R. Johansen. Acta 
Odontol Scand 33:365, 1975. 

Na spoelen met chloorhexidine of borste-
len met een chloorhexidine bevattende 
tandpasta blijkt chloorhexidine voor 
ongeveer 30% in de mondholte achter te 
blijven om daarna geleidelijk vrij te 
komen. 
Om na te gaan in hoeverre chloorhexidine 
in staat is in de mucosa te penetreren 
werd in dit onderzoek de mondholte van 
Guinese biggetjes gedurende één minuut 
bevochtigd met een radioactieve chloor-
hexidine-oplossing. Daarna werden biop-
sieën van palatum, gingiva, tong en buc-
cale mucosa autoradiografisch onder-
zocht. 
Bij palatum, gingiva en tong bleken de 
oppervlakkige lagen van het epitheel de 
meeste chloorhexidine te bevatten, echter 
ook dieper in het epitheel en in het onder-
liggende bindweefsel werd chloorhexidine 
waargenomen. Bij de buccale mucosa was 
de chloorhexidine vrij gelijkmatig ver-
deeld in epitheel en bindweefsel, opeen-
hoping in het oppervlak werd niet gecon-
stateerd. Dit duidt er op dat chloorhexidi-
ne zich voornamelijk ophoopt in ver-
hoornd epitheel. 

Van Vegten - Enschede 

Sectie X Diverse onderwerpen 

478. How to deliver a comprehensive 
preventive dentistry service that 
dental insurance carriers can 
underwrite. 
E. Nizel. J Am Dent Assoc 92: 
911, 1976. 

Zowel patiënten en tandartsen als verze-
keringsmaatschappijen hebben er belang 

bij dat de preventieve zorg wordt verbe-
terd. De patiënt omdat zijn mond gezon-
der wordt, de tandarts omdat zijn werk 
beter tot zijn recht komt, en de verzeke-
ringsmaatschappijen omdat zij preventie-
ve zorg beschouwen als een middel om de 
hoge curatieve kosten te reduceren. Een 
probleem is echter dat er geen praktische 
methode bestaat om het effect van de 
preventieve zorg `hard' te maken. In dit 
artikel, waarmee de schrijver in 1975 
terecht de A.D.A. Preventive Dentistry 
Award heeft verdiend, wordt een metho-
de beschreven om preventieve principes 
op een begrijpelijke, georganiseerde en 
wetenschappelijk verantwoorde wijze in 
praktijk te brengen — een manier die ook 
voor de verzekeringsmaatschappijen vol-
ledig aanvaardbaar is. Bestond vroeger de 
preventieve zorg uit vooral tandsteen ver-
wijderen en polijsten en misschien af en 
toe lokaal appliceren van fluoriden, tegen-
woordig weet men dat deze procedures 
alleen niet voldoende zijn. Verantwoorde 
preventieve zorg bestaat, al naar gelang 
de leeftijd van de patiënt, de cariësgevoe-
ligheid, de gebitsbewustheid, de kennis, 
de conditie van de mond etc. onder meer 
uit een onderzoek waarin gegevens wor-
den vastgelegd met behulp van cariës-
scores, röntgendiagnostiek, parodontale 
indexen, plaque- en gingiva-indexen, 
voorts uit een cariës-activiteitstest, uit 
een voedingsanamnese, voorlichtingsge-
sprekken over voeding, plaque en plaque-
controle, en uit fluoride-applicaties en 
sealing van pits en fissuren. Ook het 
aanbrengen en vervaardigen van space-
maintainers en mondbeschermers bij 
gevaarlijke sporten is preventieve zorg. 
Elk onderdeel is apart uit te voeren. De 
vooruitgang in gebitsgezondheid van de 
patiënt, mede door de vergrote zelfwerk-
zaamheid, is te constateren met behulp 
van de cariës-scores en de gingiva-
indexen. Inzicht in houding en kennis van 
de patiënt is te verkrijgen met behulp van 
enquêtes. Op deze wijze is ook voor de 
verzekeringsmaatschappijen de mogelijk-
heid geschapen om enig inzicht te krijgen 
in het resultaat van de preventieve zorg. 
Deze publikatie is van bijzonder belang 
voor onze tandartsen en verzekeringsin-
stellingen. Met name de controlerende 
tandartsen zullen veel aan deze metho-
diek kunnen hebben. Het 13-jarigenplan 
van de ziekenfondsen zou b.v. met behulp 
van deze publikatie op een aanvaardbare 
wijze kunnen worden geëvalueerd. Men 
zal echter wel een aantal PAO-cursussen 
moeten organiseren, wil men de filosofie, 
de achtergronden van de preventieve ken-
nis, de methodiek en bepaling van de 
indexen aan onze collega's bijbrengen. 

Ook in het onderwijs kan deze publikatie 
zijn nut hebben. De student ziet een 
aantal kernprincipes uit de preventieve 
tandheelkunde in kort bestek duidelijk bij 
elkaar gerangschikt. Zo zal hem al vroeg 
in zijn studie worden geleerd hoe hij zijn 
preventieve zorg aan patiënten op een 
wetenschappelijk verantwoorde manier 
later in de praktijk kan geven en evalue-
ren. 

Eijkman — Wassenaar 

479. A study to develop a rating system 
and evaluate dental radiographs 
submitted to a third party carrier. 
R. W. Beideman, O. N. Johnson, 
R. W. Alcox, J Am Dent Assoc 
93: 1010, 1976. 

Uitgebreide tandheelkundige behandelin-
gen, die door een verzekeringsmaatschap-
pij aan de patiënt worden vergoed, mogen 
veelal pas worden uitgevoerd nadat het 
behandelingsplan is goedgekeurd. Daarbij 
behoort de tandarts een voldoende aantal 
röntgenfoto's van voldoende kwaliteit 
mee te sturen voor de beoordeling door de 
tandheelkundig adviseur. Bij een oriënte-
rend onderzoek bij een verzekeringsmaat-
schappij bleek dat 50% van de ingestuur-
de opnamen niet aan de minimaal te 
stellen eisen voldeed. Daarom onderzoch-
ten de auteurs 412 volledige en 588 gedeel-
telijke riintgenstatussen van de gehele 
boven- en onderkaak. Daarbij bleek dat 
25% van de volledige en 68% van de 
gedeeltelijk riintgenstatussen niet goed 
waren ingeraamd en/of niet van voldoen-
de persoonsgegevens waren voorzien. 
Zelfs wanneer deze fout buiten beschou-
wing werd gelaten bleek nog 45% van de 
röntgenologische overzichten onvoldoen-
de van kwaliteit. In 12% van de gevallen 
kwamen te lichte of te donkere opnamen 
voor. Op 32% van de volledige statussen 
was de verlenging van de wortels op één 
of meer opnamen zo sterk dat de apex niet 
op de foto was afgebeeld. Bij 13% van de 
volledige statussen kwamen één of meer 
opnamen met een onjuiste horizontale 
instelling en bij 29% met een onjuiste 
verticale instelling voor. Cone cutting 
kwam in 15% en gebogen films kwamen in 
10% van de volledige statussen voor. De 
auteurs adviseren de verzekeringsmaat-
schappijen om pas een behandelingsplan 
goed te keuren nadat een voldoende aan-
tal goede rdntgenfoto's ter inzage is gege-
ven. Zij verwachten dat het weigeren van 
röntgenfoto's van onvoldoende kwaliteit 
zal leiden tot meer aandacht van de tand-
arts voor de röntgen-diagnose. 

Duinkerke — Nijmegen 
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