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

Sectie III Conserverende tandheelkunde 

1400. Pulp capping in monkeys with a 
calcium-hydroxide compound, an 
antibiotic, and a polycarboxylate 
cement. 
G. M. Mc Walter, A. El-Kafra-
wy, D. F. Mitchell. Oral Surg 
36:90, 1973. 

1401. Long-term study of pulp capping 
in monkeys with three agents. 
G. M. Mc Walter, A. H. El-
Kafrawy, D. F. Mitchell. J Am 
Dent Assoc 93:105, 1976. 

Ofschoon voor het overkappen van een 
geëxponeerde pulpa calciumhydroxyde 
het materiaal bij uitstek schijnt te zijn - 
zoals klinische ervaring leert - worden 
soms ook ongewenste neveneffecten 
waargenomen, met name interne resorptie 
en diffuse verkalking van de pulpa. Histo-
logisch onderzoek heeft bovendien aange-
toond dat chronische ontstekingsver-
schijnselen gedurende langere tijd kunnen 
blijven bestaan. 
Daarom duurt het zoeken naar materialen 
die nog betere resultaten opleveren onver-
minderd voort. 
Door de auteurs van deze twee publika-
ties werden drie verschillende soorten 
pulpa-overkappingsmaterialen 	onder-. 
zocht: een calciumhydroxyde-preparaat 
(Dycal), een polycarboxylaatcement (Du-
relon) en een antibiotische pasta (Keflin). 
Deze preparaten werden aangebracht op 
geëxponeerde pulpae bij apen. Eerst wer-
den de pulpareacties bestudeerd in histo-
logische preparaten na een periode van 6 
tot 7 maanden, waarbij Dycal de beste 
resultaten opleverde: vrijwel steeds werd 
een dentinelaag tegen het cement afgezet 
en het pulpaweefsel vertoonde geen 
pathologische afwijkingen. Bij de met 
Durelon overkapte pulpae werd veel min-
der tertiair dentine gevormd, hoewel in de 
meeste gevallen de vitaliteit van de pulpa 
wel behouden bleef. De antibiotische pas-
ta bleek te toxisch en veroorzaakte ont-
stekingsverschijnselen die vaak tot totaal 
necrotisch verval van de pulpa leidden. 
Het effect van deze drie preparaten werd 
vervolgens onderzocht op langere ter-
mijn. Bij twee apen werden in totaal van 
40 elementen de pulpae geëxponeerd; 
deze werden gecontamineerd door de 
caviteiten 3 tot 5 uren open te laten. 
Daarna werden ze overkapt met een van 
de te onderzoeken materialen en de cavi-
teiten werden afgesloten met amalgaam. 

Na perioden van 23 en 29 maanden wer-
den histologische preparaten gemaakt. 
Om een indruk te krijgen hoeveel dentine 
was gevormd gedurende een bepaalde 
periode werd na 1 jaar of na 13 en 25 
maanden een kleurstof (Procion) bij het 
proefdier ingespoten, die in het histologi-
sche preparaat de dentinelaag markeert 
die daarna wordt afgezet. De coupes wer-
den gekleurd voor bestudering van ontste-
kingsreacties (HE-kleuring) en om even-
tueel aanwezige ' bacterieën te kunnen 
waarnemen (Brown en Brenn). 
De bevindingen kwamen overeen met die 
van het eerste onderzoek: ook hier waren 
de met Dycal overkapte pulpae alle vitaal 
en was de pulpa-expositie volledig geslo-
ten met tertiair dentine (zie ook Sectie III, 
nr. 1337, juli-aug. 1975). Interne resorptie 
werd niet waargenomen evenmin als dif-
fuse verkalking van de pulpa. Vermeld 
wordt dat Dycal snel genoeg en voldoende 
hard werd om daarop direct amalgaam te 
condenseren. 
Door onvoldoende tertiaire dentinevor-
ming is Durelon minder geschikt en door 
het toxisch effect wordt de antibiotische 
pasta onbruikbaar beschouwd als pulpa-
overkappingsmiddel. 

Lamers - Heumen 

1402. A preliminary report on a chemo-
mechanical means of removing 
caries. 
M. Goldman, .1. H. Kronman. J 
Am Dent Assoc 93:1149, 1976. 

Sinds enige tijd is in de Verenigde Staten 
een middel (N-monochloroglycine) 
bekend waarmee men langs chemomecha-
nische weg carieus materiaal kan verwij-
deren. Het is een tot een pH van 11,4 
gebufferde oplossing, die is samengesteld 
uit glycine, NaOH, NaCI en NaOC1. Voor 
de applicatie, ervan is een apparaat ont-
worpen dat o.a. een pomp, een handstuk 
en een afneembaar, gebogen en dun uitlo-
pend eindstuk bevat Daarmee kan een 
pulserende stroom van de op lichaams-
temperatuur gebrachte oplossing met een 
snelheid van circa 50 ml/min. over de 
betrokken caviteit worden gespoeld. 
Daarbij wordt het eindstuk met lichte 
druk, als het ware penselend over de 
aangetaste plaats bewogen. De techniek is 
eenvoudig. Bij grotere druk zou het dun-
ne, naaldvormige uiteinde in de carieuze 
massa dringen, waardoor de vloeistof-
stroom zou worden geblokkeerd. Bij juis-
te hantering is de gevoeligheid minimaal, 
zodat plaatselijke verdoving achterwege 
kan blijven. Goede toegankelijkheid tot 
de caviteit is echter noodzakelijk: het 
gebruikelijke instrumentarium blijft dus 
onmisbaar, ook natuurlijk om de caviteit-
preparatie te voltooien. 
Proeven op geëxtraheerde elementen had-
den de werkzaamheid van het met de 

symbolen GK-101 aangeduide middel al 
aangetoond (Schutzbank c.s., J Dent Res 
54:907, 1975). Verder wordt het als 
onschadelijk beschouwd, maar dit staat in 
het experimentele stadium nog niet vol-
doende vast. Daarom moesten de auteurs 
voor een onderzoek in vivo toestemming 
van de Food and Drug Administration 
hebben: een zogeheten Investigational 
New Drug Permission. Gewapend daar-
mee voerden zij bij 40 patiënten een 
dubbelblind onderzoek naar de doelmatig-
heid van het middel uit. Als vergelijkbare 
placebo werd een zoutoplossing gekozen. 
De toepassing geschiedde uitsluitend aan 
klasse V-caviteiten; in verband hiermee 
kwamen alleen patiënten zonder parodon-
topathieën voor het onderzoek in aanmer-
king. 
Het bleek dat GK-101 veel doeltreffender 
werkte dan de placebo: totale verwijde-
ring van de carieuze massa werd in 80% 
der gevallen bereikt, tegen 10% bij 
gebruik van de zoutoplossing. Dit werd in 
een aanvullend open onderzoek beves-
tigd. De door de procedure opgewekte 
pijn was naar het oordeel van de proefper-
sonen van weinig betekenis. Bijverschijn-
selen werden niet gevonden. Het onder-
zoek naar de werkzaamheid en de onscha-
delijkheid wordt voortgezet: het betrof 
hier nog maar een voorlopig rapport. 

Visser - Brummen 

1403. Comparison of interproximal ca-
rious lesion detection in panoramic 
and standard intraoral radiogra-
phy. 
C. E. Hurlburt, A. H. Wuehr-
mann, J Am Dent Assoc 93:1154, 
1976. 

Reeds in vele praktijken worden panora-
mische röntgenopnamen gebruikt in 
plaats van riintgenstatussen met periapi-
cale en bitewing-opnamen, om een rönt-
genologisch overzicht van de gehele 
boven- en onderkaak te verkrijgen. Daar-
bij doet zich echter de vraag voor, of de 
panoramische opname even veel informa-
tie verschaft als de röntgenstatus. Wat 
betreft de cariës-diagnostiek wordt deze 
vraag in dit artikel beantwoord. Bij 72 
patiënten werden zowel een panorami-
sche opname, gemaakt met een Orthopan-
tomograaf (Siemens), een Panorex (S.S. 
White) of een G.E.-3000 (General Elec-
tric), als een volledige röntgenstatus ver-
vaardigd. Alle röntgenfoto's werden 
beoordeeld door vijf ervaren tandartsen. 
De combinatie van periapicale en 
bitewing-opnamen (röntgenstatus) bleek 
de meeste informatie over de aanwezig-
heid van cariës te geven. De panorami-
sche opnamen bleken voor de cariës-
diagnostiek onbruikbaar te zijn. De com-
binatie van een panoramische en twee 
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bitewing-opnamen was voor de cariës-
diagnostiek in de premolaar-molaarstreek 
vrijwel even effectief als de röntgensta-
tus. Dit wordt verklaard door de geringe 
hoeveelheid extra informatie over de aan-
wezigheid van cariës, die na het bekijken 
van de bitewing-opnamen nog op periapi-
cale respectievelijk panoramische opna-
men kan worden gevonden. 

Duinkerke — Nijmegen 

Sectie VI Pathologie 

850. Prevention of oral infections in 
patients receiving cancer therapy. 
C. L. B. Lavelle, 7 Can Dent 
Assoc 42:551, 1976. 

Door de recente vorderingen in de genees-
kunde blijven vele mensen, bij wie een 
maligne gezwel is ontdekt, in leven. Voor-
al de mensen die in verband met de 
aanwezigheid van een tumor zijn 
bestraald of cytostatica gebruiken zijn erg 
gevoelig voor infecties. Ongeveer 60 tot 
70% van deze patiënten blijkt dan ook niet 
door de tumor maar door de later opgetre-
den infecties te overlijden. Neutropenie is 
een vaak voorkomend gevolg van het 
gebruik van cytostatica. In de mond kan 
dit acute of chronische ulcera (die lokaal 
of over de gehele mond verspreid zijn) 
doen ontstaan. Ook bestaat de mogelijk-
heid dat de neutrofiele granulocyten min-
der goed werken door de tumor (zoals een 
chronische leukemie of de ziekte van 
Hodgkin) of de therapie. Deze leucocyten 
zijn dan niet goed in staat naar de plaats 
van de ontsteking te migreren, hebben een 
verminderde fagocytose of kunnen naar 
binnen gedrongen micro-organismen 
moeilijker doden. Kleine infecties kunnen 
dan dodelijke gevolgen hebben. Boven-
dien bestaat kans op een verminderde 
antilichaamproduktie. De patiënt reageert 
dan minder goed op de in het bloed 
gekomen antigenen. Tenslotte bestaat bij 
patiënten die behandeld worden in ver-
band met een maligne tumor nog kans op 
het ontstaan van superinfecties, doordat 
bij hen in verband met de verminderde 
weerstand tegen infecties veelvuldig 
gebruik wordt gemaakt van antibiotica. In 
de mond kan dit een Candida albicans tot 
gevolg hebben. De auteur benadrukt dat 
de tandarts ervoor verantwoordelijk is dat 
de mond geen bron is voor infecties bij 
patiënten die behandeld zijn in verband 
met maligne tumoren. 

Duinkerke — Nijmegen 

851. Dental fluorosis associated with 
hereditary diabetes insipidus. 
H. Klein. Oral Surg 40:736,1975. 

Het antidiuretisch hormoon (ADH of 
vasopressine) wordt gevormd in de neuro-
nen van de nucleus supra-opticus en para-
ventricularis van de hypothalamus. Ver-
volgens wordt het in een nog onwerkzame 
vorm via de vezelbanen in de hypofyse-
steel naar de hypofyse-achterkwab geleid, 
waar het na activering wordt afgegeven 
aan het bloed. Het ADH reguleert de 
waterreabsorptie in de nieren. Het geheel 
of gedeeltelijk ontbreken van ADH-
produktie leidt tot het ziektebeeld van de 
diabetes insipidus. Zonder therapie leidt 
dit tot een bijzonder grote hoeveelheid 
urine, tot wel 20 liter per 24 uur. Dit 
veroorzaakt een vrijwel onlesbare dorst. 
In een klein percentage van de gevallen is 
diabetes insipidus een erfelijke afwijking, 
waarbij twee typen kunnen worden 
onderscheiden. 
In de eerste plaats het nefrogene of 
vasopressine-resistente type dat kort na 
de geboorte ontstaat. Omdat de vorming 
van veel urine (polyurie) bij pasgeborenen 
niet abnormaal is, wordt het wel eens over 
het hoofd gezien totdat tekenen van ster-
ke uitdroging ontstaan. Het geestelijk en 
lichamelijk achter zijn in groei komt hier-
bij wel eens voor, waarschijnlijk door 
herhaalde perioden met sterke uitdroging. 
Het vasopressine-resistente type wordt 
gekenmerkt door het geen effect hebben 
van de toediening van vasopressine op de 
stoornis van de nierfunctie, waarschijn-
lijk doordat de distale tubuli en de verza-
melbuizen niet op dit hormoon (kunnen) 
reageren. 
Het familiaire hypofysaire type is zeer 
zeldzaam en ontstaat eveneens bij zeer 
jonge kinderen, maar is veelal minder 
ernstig dan het vasopressine-resistente 
type. 
Uitdroging en vertraagde groei komen er 
zelden bij voor. Bij autopsie zijn een 
atrofie van de hypofyse-achterkwab en 
hypoplasie van de nucleus supra-opticus 
en paraventricularis van de hypothalamus 
gevonden. De behandeling bestaat uit de 
toediening van vasopressine. De auteur 
beschrijft een gezin, waarbij de moeder 
en haar vier kinderen aan dit laatste type 
diabetes insipidus leden. Zij woonden in 
een gebied waar zich 0,5 ppm fluoride in 
het drinkwater bevond. De moeder en de 
beide oudste dochters (13 en 14 jaar oud) 
hadden geen hormonale therapie gehad en 
dronken daardoor 10 tot 15 liter water per 
dag. 
Dit had bij hen geleid tot een ernstige 
fluorose van het gebit. Bij de kinderen die 
sinds hun vijfde respectievelijk derde jaar 
vasopressine hadden toegediend gekregen 
was de fluorose gering tot zeer gering. 

Duinkerke — Nijmegen 

852. The calcifying epithelial odontoge-
mc tumor. A review and analysis 
of 113 cases. 
C. D. Franklin, J. J. Pindborg. O-
ral Surg 42:753, 1976. 

De in de titel genoemde tumor (afgekort 
CEOT) werd door één van de auteurs 
(Pindborg) in 1955 voor het eerst als 
afzonderlijke entiteit beschreven; van-
daar dat hij ook als `tumor van Pindborg' 
te boek staat. Voordien waren ook wel 
enkele gevallen, grotendeels casuistisch, 
in de literatuur vermeld (o.a. door Thoma 
c.s., 1946), maar dan onder andere 
namen, zoals 'calcifying ameloblastoma' 
of 'malignant odontome', namen waaruit 
al dadelijk de moeilijkheden met betrek-
king tot de differentiële diagnostiek naar 
voren komen. Inmiddels heeft literatuur-
studie geleerd dat sinds 1946 in toto 113 
gevallen zijn beschreven. Aan de hand 
daarvan geven de auteurs een analytisch 
overzicht. Zij zijn zich daarbij bewust dat 
nog ettelijke gevallen niet zijn gerappor-
teerd, want het betreft geen spectaculaire 
en bovendien vrij zeldzame aandoening. 
Geschat wordt dat CEOT 1% van de 
odontogene tumoren, inclusief odonto-
men, uitmaakt. 
CEOT blijkt in alle leeftijdsgroepen voor 
te komen, bij mannen evenveel als bij 
vrouwen. De meeste van de tot nu tcie 
geregistreerde patiënten zijn blanken, 
maar dit zegt nog niets over de predilectie 
voor een bepaald ras. Zoals ook David 
c.s. hebben opgemerkt (zie Sectie VI, nr. 
841, jan. 1977) kan deze gezwelvorm 
zowel binnen als buiten het benige gedeel-
te van de kaken voorkomen: eerstge-
noemde vorm is echter veel vaker 
beschreven. Er bestaat een uitgesproken 
voorkeur voor de molaarstreek. Van de 
intra-ossale tumoren bleek 68% in de 
onderkaak en 32% in de bovenkaak voor 
te komen. De extra-ossale toonden een 
zeker predilectie voor de incisiefstreek. 
Wat de klinische verschijnselen betreft: 
CEOT manifesteerde zich doorgaans als 
een langzaam groeiend, pijnloos gezwel; 
slechts 8 patiënten rapporteerden pijn-
klachten. Als verdere symptomen worden 
o.a. genoemd hoofdpijn en neusverstop-
ping resp. -bloeding, maar dikwijls ont-
brak elk klinisch verschijnsel. 
Röntgensymptomen werden in 91 geval-
len vastgesteld: meestal bestond een ra-
diolucent gebied, dat vaak voor een folli-
culaire kyste werd aangezien. Het bleek 
dat in het algemeen bij kleine tumoren de 
opheldering uniloculair was; echter met 
de neiging om multiloculair te worden 
(honingraat-patroon), hetgeen differen-
tieel-diagnostisch verwarring met een 
ameloblastoom kan geven. Het kenmer-
kendste röntgenverschijnsel is echter het 
optreden van diffuse radiopake structuren 
binnen de opheldering. Deze variëren 
sterk in grootte: soms zijn ze aanzienlijk, 
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maar een andere keer weer zo klein dat 
men ze op de foto niet kan waarnemen. 
Ook het histologische beeld is zeer veran-
derlijk. Verondersteld wordt wel dat de 
tumor verschillende ontwikkelingsfasen 
doormaakt, beginnend met degeneratie 
van het epitheel, gevolgd door de vorming 
van 'amyloid globuli' die uiteindelijk 
samenvloeien en verkalken. Over de 
samenstelling van deze globuli en over de 
aard van de met hun vorming verbonden 
processen bestaat nog verschil van in-
zicht: de auteurs gaan hierop uitvoerig in. 

Met betrekking tot de behandeling wordt 
gesteld dat hiertoe verschillende metho-
den bestaan, tot op zekere hoogte ingege-
ven door de lokalisatie en de uitbreiding 
van de tumor. 

Aangezien men bovendien over het alge-
meen nog weinig kennis heeft van de 
specifieke eigenschappen van de afwij-
king en dus ook van de (inmiddels relatief 
gering gebleken) kansen op recidief, vari-
eerden de operatiemethoden van simpele 
uitpelling of curettage tot de meest radica-
le ingrepen, zoals resectie van de betrok-
ken kaakhelft. Daarbij wordt aangetekend 
dat begrippen als 'excisie', 'enucleatie', 
`curettage' en `resectie' in de literatuur 
nogal verschillend plegen te worden geïn-
terpreteerd. In verband hiermee merken 
de auteurs op dat mondheelkundige spe-
cialisten er goed aan zouden doen tot 
standaardisering van de desbetreffende 
nomenclatuur te komen. 
In aanmerking genomen de betrekkelijk 
geringe kans op recidief en de grote zeld-
zaamheid van maligne ontaarding achten 
zij radicale ingrepen als bovengenoemd, 
niet verantwoord. Ruim wegnemen van 
het tumorweefsel, met een randgebied 
van (riintgenografisch of klinisch tijdens 
de operatie te bepalen) normaal weefsel 
lijkt het middel van eerste keuze. 
Een literatuurlijst van 83 nummers, voor 
het overgrote merendeel van de laatste 
tien jaren, is aan het artikel toegevoegd. 

Visser — Brummen 

853. The dentist's role in hypertension 
detection. 
D. S. Silverberg. J. Can Dent 
Assoc 42:549, 1976. 

854. Hypertension screening among 
dental patients. 
L. M. Abbey, L. H. Keener, A. J. 
Raper. J Am Dent Assoc 93:996, 
1976. 

Het vroegtijdig opsporen van een te hoge 
bloeddruk en het behandelen ervan zou 
bij de mensen op middelbare leeftijd het 
aantal hartaanvallen met 21%, hersen-
bloedingen met 37%, hartdecompensaties 

met 75%, nierinsufficiënties met 20% en 
bovendien het aantal doden in deze leef-
tijdsgroep met 25% doen verminderen. 
Daarom bespreken de auteurs van het 
eerste artikel op welke manier de tandarts 
in de algemene praktijk kan bijdragen aan 
het vroegtijdig ontdekken van hypertensie 
bij patiënten die hiervan nog niet op de 
hoogte zijn. In het tweede artikel wordt 
beschreven welke resultaten bij 2222 
patiënten zijn verkregen door bij hen in de 
tandartspraktijk de bloeddruk te meten. 
De systolische bloeddruk werd wel geme-
ten, maar verder buiten beschouwing 
gelaten, omdat er twijfel bestaat over de 
waarde hiervan bij de diagnose van hyper-
tensie. Zodra de diastolische bloeddruk 
hoger was dan 95 mm Hg werd een 
tweede afspraak gemaakt, ten minste 5 
dagen later. Wanneer ook dan de diastoli-
sche bloeddruk meer dan 95 mm Hg 
bedroeg werd ten minste 5 dagen later nog 
een derde meting gedaan. Alleen de 
patiënten die bij alle drie metingen een 
diastolische bloeddruk van meer dan 95 
mm Hg hadden, werden voor nader 
onderzoek naar de huisarts verwezen. Dit 
was het geval bij 131 (5,9%) van alle 
patiënten. Daarnaast was 10,2% van de 
patiënten reeds wegens te hoge bloeddruk 
bij de huisarts of internist onder behande-
ling. Bij de 131 patiënten met een nog niet 
tevoren ontdekte te hoge bloeddruk 
bevonden zich 113 personen (86% van de 
naar de huisarts verwezen groep patiën-
ten), bij wie behandeling van de hyperten-
sie nodig bleek te zijn. Van deze mensen 
was 50% jonger dan 50 jaar en 20% zelfs 
jonger dan 40 jaar. Hieruit blijkt dat het 
ook bij patiënten van 25 tot 40 jaar 
wenselijk is de bloeddruk regelmatig te 
controleren. Van de patiënten met een 
nog niet ontdekte hypertensie had 54% 
ook familieleden met dezelfde afwijking. 
Negers bleken ongeveer twee keer vaker 
een hypertensie te hebben dan blanken. 
Dit laatste is in overeenstemming met de 
literatuur over dit onderwerp. Geconclu-
deerd wordt, dat de tandarts een belang-
rijke rol kan spelen bij het opsporen van 
patiënten met een nog niet ontdekte 
hypertensie. 

Duinkerke — Nijmegen 

Sectie X Diverse onderwerpen 

'480. The dentist and preventive dental 
health information. 
S. Hellman. Health Ed Mono-
graphs 4:132, 1976. 

Patiënten krijgen verschillende hoeveel-
heden informatie over preventieve tand-
heelkundige onderwerpen van hun tand-
arts. Welke factoren beïnvloeden nu deze 
hoeveelheid informatie? Dank zij de 
gedragswetenschappelijke literatuur kun- 

nen een aantal mogelijke variabelen wor-
den genoemd, bijvoorbeeld: verschil in de 
waarden en normen van patiënt en tand-
arts, die weer berusten op verschillen in 
cultuurpatroon, etnische groepering of 
sociale klasse. Ook verschillen in het 
taalgebruik, de waardering van de 
gezondheid en tandheelkundige zorg etc. 
Op grond van deze gegevens en een pilot 
study onderzocht de auteur een zevental 
geselecteerde factoren die volgens haar 
hypothese van invloed zouden kunnen 
zijn op de door de tandarts gegeven infor-
matie over het voorkomen van gebitsziek-
ten. Deze specifieke factoren waren: het 
optreden en het uiterlijk van de patiënt 
zoals dat door de tandarts en de onderzoe-
ker werd waargenomen, de nervositeit 
van de patiënt, de behoefte aan tandheel-
kundige zorg gebaseerd op de gebitssta-
tus, de belangstelling voor de tandheel-
kunde, de vraag naar hulp (b.v. alleen 
opheffen van een pijnklacht), de genegen-
heid die de tandarts voor de patiënt voelt 
en de manier waarop de patiënt op de 
informatie reageert. 
Bovendien werden een aantal gegevens 
verzameld over de soort praktijk, de leng-
te van de behandeling, de manier waarop 
de informatie werd gegeven, de leeftijd en 
het jaar van afstuderen van de tandarts 
etc. Het onderzoek vond plaats in tien 
praktijken. De onderzoeker bestudeerde 
het contact tussen patiënt en tandarts, 
nam hun gesprek op de bandrecorder op, 
bracht het gedrag van de patiënt in ver-
band met de bovengenoemde zeven facto-
ren en vroeg de tandarts of hij dit even-
eens wilde doen. Nadat 7 tot 8 patiënten 
in één praktijk waren bestudeerd werd de 
tandarts ondervraagd en zijn observaties 
werden eveneens besproken. 
De resultaten van het onderzoek wijzen 
uit dat geen van de factoren een signifi-
cante correlatie vertoont met de hoeveel-
heid informatie die de tandarts geeft over 
het voorkomen van ziekten in de mond. 
Er waren echter wel een aantal andere 
gegevens die in duidelijk verband stonden 
met de gegeven informatie, b.v. het jaar 
van afstuderen, het aantal jaren praktijk-
ervaring en de leeftijd van de tandarts. 
Jonge tandartsen die nog niet lang waren 
afgestudeerd en dus nog niet lang een 
eigen, praktijk hadden gaven meer 'pre-
ventieve' informatie dan de ouderen. Ook 
de lengte van de behandeling bleek van 
invloed. Tandartsen die veel tijd voor 
patiënten nemen geven meer informatie 
dan tandartsen die volle, drukke praktij-
ken hebben. De tandartsen die de meeste 
informatie geven doen dit in een soort 
college-vorm, zij die wat minder gaven 
deden dat op verzoek van de patiënt en 
gaven dan volledig uitleg. Zij die de min-
ste informatie gaven deden dit eveneens 
op verzoek van de patiënt maar antwoord-
den minimaal. 
Onderzocht werd eveneens of er een 
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verschil in informatie geven was te con-
stateren tussen de tandartsen die op de 
universiteit veel onderwijs in de preven-
tieve tandheelkunde hadden ontvangen en 
zij die veel minder onderwijs in dit vakge-
bied hadden genoten. Er bleken geen 
verschillen, misschien omdat er te weinig 
tandartsen aan dit onderzoek deelnamen. 
De spraakzaamheid van de tandartsen 
schijnt in ieder geval wel van invloed te 
zijn op het geven van informatie. Zij die 
zeer spraakzaam zijn geven meer inf or-
matie dan zij die wat minder communica-
tief zijn. 
Een groot probleem bij dit soort onder-
zoeken is de duidelijke omschrijving van 
de zogenaamde meetinstrumenten. Dat 
een exacte definiëring vaak moeilijk is 
wordt b.v. geïllustreerd door het feit dat 
alle tandartsen vaststelden dat de belang-
rijkste factor die bepaalt of zij informatie 
geven, wordt bepaald door de conditie 
van de mond van de patiënt. Bij het 
correleren van de variabelen bleek dit 
echter niet. 
De conclusie uit dit interessante onder-
zoek is dat het vermoedelijk vaststaat dat 
de eigenschappen van de tandarts zelf en 
de manier waarop hij zijn praktijk uitoe-
fent de `preventieve' informatie die hij 
aan zijn patiënten geeft meer beïnvloedt 
dan de persoonlijke eigenschappen van de 
patiënt. 

Eijkman - Wassenaar 

481. Untersuchungen zur Hygiene am 
Patientenstuhl in der Zahnarzt- 
praxis. 
Z. Khatchaturian, G. Lebek. 
Schweiz Monatsschr Zahnheilkd 
86: 12266, 1976. 

Op de noodzaak van verbeterde hygiëni-
sche maatregelen in de werkruimten van 
tandartsen is de laatste jaren, vooral in de 
Verenigde Staten, Scandinavië en Duits-
land, in toenemende mate de aandacht 
gevestigd. Hierbij werd in het bijzonder 
gewezen op het gevaar van kruisinfectie, 
b.v. van patiënt op patiënt. De middelen, 
nodig voor het bestrijden van dit soort 
besmettingen, zijn tegenwoordig ruim-
schoots voorhanden. De tandarts zal dan 
echter wel doordrongen moeten zijn van 
het nut en de doeltreffendheid van zulke 
maatregelen, die tijd, energie en geld 
kosten. Met het oog hierop verrichtten de 
auteurs een bacteriologische analyse in de 
praktijkruimte van een tandarts in de 
omgeving van Bern. Aan 22 verschillende 
oppervlakken, behorend tot meubilair, 
installatiestukken en instrumentarium, 
onderzochten zij de hoeveelheid en de 
aard van de zich daarop bevindende aëro-
be micro-organismen, volgens nader door 
hen beschreven methoden, die waren aan-
gepast aan de afmetingen der objecten. 
Het bleek dat vóór reiniging en desinfec- 

tie aan het eind van het spreekuur de 
onderzochte oppervlakken gemiddeld 110 
kiemen per 100 cm2  bevatten, voorname-
lijk Staphyloccus albus en sarcinae, beide 
saprofytair levende organismen. De pa-
thogene Staphylococcus aureus werd in 
16 van de 22 gevallen gevonden (1-154 
kiemen per 100 cm2) en vergroenende 
streptokokken (indicatie voor verontreini-
gingen met speeksel) kwamen op 7 vlak-
ken voor in aantallen variërend van 1 tot 
100 per 100 cm2. Pulpatesters onder-
scheidden zich hierbij doordat zij vaak 
opvallend hoge aantallen van deze micro-
organismen bevatten. Verder werden 
o.a. pneumokokken, Neisseria, vertegen-
woordigers van het geslacht Corynebacte-
rium en aërobe sporenvormers aangetrof-
fen. 
Relatief rijk aan kiemen waren de opper-
vlakken van hoofd- en armsteunen van de 
patiëntenstoel, de handvatten van hoek-
stukken en luchtblazer en de zeephouder 
aan de wasbak. Daar lag het gemiddelde 
ongeveer tweemaal zo hoog als dat wat 
voor het geheel gold. 
In de techniekruimten werden op polijst-
borstels, -kegels en gebruikte polijstmas-
sa's grote hoeveelheden kiemen aange-
troffen. Totale onder- en bovenprothesen 
bevatten na polijsting en reiniging met 
borstel en stromend water elk nog ruim 
72.000 micro-organismen. Dit alles bevor-
dert het gevaar voor luchtcontaminatie en 
accentueert het belang van het gebruik 
van een goede afzuiginstallatie. Voorts 
werd vóór het begin van de patiëntenbe-
handeling het water uit de units getest. 
Hier werden waarden, variërend van 230-
15.000 per ml geregistreerd. 
Uit de verkregen gegevens moet worden 
besloten dat - zonder overdreven eisen te 
stellen - verbetering van de hygiënische 
omstandigheden noodzakelijk is. Alleen 
al ter vermijding van kruisbesmetting 
dient bij het handenwassen grote zorgvul-
digheid in acht te worden genomen. Dit 
moet met zeep van goede kwaliteit (geen 
speciaal desinfecterende zeep) geschie-
den. Verschillende besmette gebruiks-
voorwerpen kunnen door middel van een 
doeltreffend desinfectiemiddel worden 
gereinigd. Dat zulke zgn. kiemdodende 
middelen ook tekort kunnen schieten, 
bewees het grote aantal (ook pathogene) 
kiemen dat werd aangetroffen op uitwis-
selbare aanzetstukken van tandsteenin-
strumenten, bewaard in een alcoholische 
Merfenoplossing (die echter geruime tijd 
niet was ververst). Voor efficiënte metho-
den van sterilisatie van instrumenten etc. 
zie Sectie X, nrs. 470 en 471, jan. 1977. 
Tot slot vestigen de auteurs nog de aan-
dacht op het gevaar van besmetting met 
hepatitis B-virus (zie Ned Tijdschr Tand-
heelkd 83: 79, 1976). Verder achten zij het 
voor de assistente gewenst dat zij ingeënt 
is tegen rode hond. 

Visser - Brumn-ten  

482. Effects of varying peak kilovoltage 
and filtration on diagnostic dental 
radiographs. 
T. T. Oishi, G. J. Parfitt. J Can 
Dent Assoc 42: 449, 1976. 

Op tandheelkundige röntgenfoto's dienen 
bij voorkeur zowel de gebitselementen als 
het parodontium zodanig te worden afge-
beeld, dat hiermee een maximum aan 
informatie over deze structuren kan wor-
den verkregen. Dit betekent dat de struc-
turen die veel röntgenstralen absorberen 
(zoals glazuur) niet zo licht op de film 
mogen worden weergegeven dat het oog 
deze afbeeldingen als volledig wit of 
transparant ziet en in dat gebied geen 
verschillen in zwarting kunnen worden 
waargenomen. Deze radiopake structuren 
moeten daarom op de film een zwarting 
hebben van meer dan 0,3. De structuren 
die weinig röntgenstralen absorberen 
(zoals de interdentale gingiva) mogen niet 
donkerder op de film worden afgebeeld 
dan met een zwarting van 2,0 omdat het 
oog hierboven alle structuren als even 
donker ervaart. Wanneer een röntgenfoto 
wordt ingeraamd in een niet licht-
doorlatend kartonnen masker en wordt 
bekenen op een licht-sterke lichtbak en in 
een vertrek met gedimd licht, dan kan 
deze bovengrens worden verschoven naar 
een zwarting van 2,5. Bij gebruik van een 
spanning van 90 kV op het röntgenappa-
raat zijn de zwartingen van glazuur en 
gingiva op de film respectievelijk 0,44 en 
1,25 bij een exposie van 110 mR ter 
plaatse van de huid. Bij gebruik van 70 kV 
waren deze zwartingen respectievelijk 
0,44 en 1,72 bij een huid-exposie van 190 
mR. Hieruit blijkt dat het verhogen van de 
buisspanning een verkleining van het con-
trast veroorzaakt, maar dat bij een opti-
male belichting tegelijkertijd de huidexpo-
sie afneemt. De buisspanning van het 
röntgenapparaat kan echter niet te sterk 
worden verhoogd, omdat dan zo kleine 
contrasten op de röntgenfoto ontstaan, 
dat het oog kleine structuren moeilijk kan 
onderscheiden. De auteur van dit artikel 
komt tot de conclusie dat het beste com-
promis voor bitewing-opnamen wordt 
verkregen bij 80 kV, 15 mA, 0,6 sec en 
een totale filtratie van de röntgenbundel 
van 3 mm aluminium. De huid-exposie 
bedraagt dan 142 mR. 

Duinkerke — Nijmegen 
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