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oorzaakt — in tegenstelling tot laatstge-
noemde — snel dermatitis. 
Adequaat uitgevoerde onderzoekin-
gen met fosfonomierenzuur in zalf 
(3%) gaven bij patiënten met recidive-
rende herpes labialis een positief resul-
taat wanneer het bij het uitbreken van 
de eerste verschijnselen was toege-
diend. 
Een nadeel is dat ook deze middelen 
gemakkelijk aanleiding geven tot de 
ontwikkeling van resistentie van het 
herpes simplex-virus. 

Tot zover deze opsomming, die ten 
aanzien van de herpesbestrijding hoop 
geeft voor de toekomst. Wellicht ten 
overvloede moge hieraan worden toe-
gevoegd dat de genoemde therapeuti-
sche werkingen zich niet uitstrekken 
tot de (chronisch) recidiverende aften, 
resp. stomatitis aphthosa. Dit is ook 
niet verwonderlijk, omdat deze aan-
doening, die dikwijls met herpes wordt 
verward, niet als het resultaat van een 
virusinfectie wordt beschouwd (zie 
ook Ned Tijdschr Tandheelkd 82: 432-
435, nov. 1975). Dat men echter ook 
ten aanzien van het heilzame effect 
van antivirale farmaca zijn verwach-
tingen niet te hoog mag spannen, moge 
blijken uit de slotbeschouwing van het 
artikel van Scheffer, die hieronder 
wordt weergegeven. 

Plaats van antivirale chemotherapie 

Ondanks tientallen jaren van intensief 
speurwerk naar antivirale middelen 

zijn er nog maar enkele beschikbaar, 
waarvan de waarde bij menselijke vi-
rusinfectie vaststaat. Bovendien be-
strijken deze slechts een klein gedeelte 
van de menselijke virussen, te weten 
influenzavirus type A en enkele her-
pesvirussen. Het ziet er niet naar uit 
dat daarin de eerstkomende jaren ver-
andering zal komen. Wel is te ver-
wachten, dat nieuwe en doeltreffender 
middelen, waarvan enkele uit de zoge-
naamde derde generatie, op de markt 
zullen verschijnen, waardoor met de 
preventie en therapie van infecties met 
herpesvirusaandoeningen een grote 
stap vooruit zal worden gezet. De anti-
virale therapie van infecties met her-
pesvirussen bereikt echter niet de la-
tente infectie in de paravertebrale 
gangliën (zie Ned Tijdschr Tand-
heelkd 82: 396, okt. 1975); recidieven 
kunnen daardoor niet worden voorkó-
men. 

In het algemeen gesproken zal bij de 
bestrijding van virusinfecties het 
zwaartepunt blijven liggen op de pre-
ventie, onder andere door vaccinatie 
en door het zoveel mogelijk intact la-
ten van het eigen afweersysteem. The-
rapie en profylaxe met behulp van anti-
virale middelen moeten beperkt blij-
ven tot die gevallen, waarin bovenge-
noemde preventie onuitvoerbaar is, 
heeft gefaald (o.a. het vermijden of 
verwijderen van infectiebronnen) of 
waarin de risico's door de virusziekte 
ernstiger zijn dan de te verwachten 
bijwerkingen van het middel. 

Dergelijke situaties komen veel voor 
en zullen steeds vaker gaan optreden. 
Een oorzaak is onder andere de toene-
ming van het aantal mensen bij wie de 
immunologische afweer door thera-
peutische maatregelen (b.v. bij trans-
plantaties) wordt verzwakt of zelfs 
volkomen wordt vernietigd. Verder is 
er een groter aantal mensen bij wie de 
kans op een virusinfectie of op de com-
plicaties daarvan is verhoogd. 

Summary: 

Title: Possibilities to control herpes infections 
with the aid of antiviral agents 
This contribution is an edited version of the 
contents of the Drugs Bulletin (volume 15, no. 
11, 5th August 1981), a publication of the Mini-
stry of Public Health and Environmental Hygie-
ne, this time devoted to the chemotherapy of 
virus infections. 
It discusses the antiviral agents available in The 
Netherlands, their mechanism of action, mode 
of administration, side effects and contraindica-
tions. Finally it focuses attention on a number of 
agents which may become available in the near 
future. 
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Boekbesprekingen 

C. L. Davidson en J. Arends: Composieten 
en fissuurlakken. De Nederlandse Biblio-
theek der Tandheelkunde, deel 9. 117 pag. , 
72 afb. Stafleu & Tholen B. V. , Alphen aan 
den Rijn/Brussel 1980. Prijs geb. f 63,25; 
paperback f 33,50. 

Deze monografie geeft een goed oriënte-
rend overzicht van hetgeen bekend is over 
de samenstelling en de toepassing van 
composieten en fissuurlakken; de litera-
tuurverwijzingen achter ieder hoofdstuk 

helpen geïnteresseerden, die zich meer in 
de stof willen verdiepen, snel verder. 
De algemene indruk van het boek is goed; 
daarom is het jammer dat er soms slordig 
met theoretische beschouwingen en inlei-
dingen is omgesprongen. Bij de verklaring 
van de chemische binding wordt als voor-
beeld van een covalente binding NaC1 ge-
kozen, dat praktisch geheel door een ion-
binding kan worden weergegeven. Bij de 
behandeling van het belang van de viscosi-
teit van de grondstoffen, worden in een 
tabel de viscositeiten van ether, water en 
glycerol vermeld, die noch in de opgegeven 

waarden, noch in hun onderlinge verhou-
dingen juist zijn. 
Bij het onderwerp fissuurlakken is het spij-
tig dat de storende zuurstofinhibitie vluch-
tig wordt afgedaan met de raad, het kleven-
de oppervlak te verwijderen met alcohol, 
in plaats van te vermelden dat hier nog een 
niet opgelost probleem ligt, dat bij de che-
misch min of meer verwante polyesterlak-
ken tot bevrediging is opgelost. 
Overigens alle lof voor dit boekje, dat de 
tandarts die wil bijblijven eigenlijk niet mag 
missen. 

B. J. Zwiers 
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Dieter E. Lange: Parodontologie in der 
taglichen Praxis. 442 pag., 392 afb. Quin-
tessenz Verlags G.m.b.H., Berlin 1981. 
Prijs f 387,20 

De eerste handboeken over de parodonto-
logie zijn vele jaren voor de oorlog versche-
nen. In de jaren daarna nam het aantal toe 
en beleefden sommige daarvan regelmatig 
een herziene, volgende druk. In het alge-
meen zijn deze boeken zodanig samenge-
steld dat uit het vakgebied een keuze wordt 
gemaakt op een wijze dat student en tand-
arts, naast wat achtergrondinformatie, zo 
overzichtelijk mogelijk kennis kunnen ne-
men van de mogelijkheden inzake preven-
tie, diagnostiek en therapie. Dat geldt ook 
voor dit boek, met dit verschil, dat de in-
houd bestaat uit — op systematische wijze 
gerangschikte — postacademische lezingen 
en cursussen. Dit betekent dat in verschil-
lende hoofdstukken nogal eens wordt her-
haald wat al eerder werd vermeld. Maar dat 
is beslist geen nadeel, omdat vrijwel nie-
mand een handboek als dit in één adem 
uitleest. 
Achtereenvolgens komen aan de orde: de 
topografische anatomie en histologie, de 
etiologie en pathogenese, de diagnostiek, 
de initiële behandeling, chirurgische be-
handelingen, de nabehandeling, spalken, 
parodóntale aspecten van de restauratieve 
tandheelkunde, correctie van de occlusie 
en tenslotte de behandeling van acute gin-
givitis, abcessen, vesico-bulleuze en des-
quamatieve stomatitis. 
Daarnaast zijn hoofdstukken opgenomen 
over onderwerpen als: classificatie, audio-
visuele middelen, prognose en het instru-
mentarium. 
Aan het eind volgt, per hoofdstuk, een 
bruikbare, niet te overdadige literatuur-
lijst. 
Het boek is op de praktijk gericht 'unter 
weitest gehendem Versicht auf wissen-
schaftliche Eriírterungen und theoretische 
Uberladung'. Ook daarin onderscheidt dit 
boek zich niet van vroeger verschenen 
handboeken. Wat wel afsteekt, zijn de 
schitterende kleurenillustraties die in 
groot aantal in de tekst werden verwerkt. 
Dit maakt dit boek niet alleen in de letterlij-
ke, maar ook in de figuurlijke zin tot een 
kostbaar bezit. 
Men kan zich niet aan de indruk onttrek-
ken, dat klaarblijkelijk in Duitsland de be-
hoefte aan nascholing in de parodontologie 
even nodig en gezocht is als in Nederland, 
omdat daar, evenals tot voor kort in Neder-
land, vrijwel geen zelfstandige afdelingen 
Parodontologie op de universiteiten be-
staan en er dientengevolge nauwelijks 
sprake is van systematisch onderwijs op dit 
gebied. Dit boek is op die situatie geschre-
ven en ook in Duitsland is het blijkbaar 
nodig dat een parodontoloog de parodonta-
le aspecten van de restauratieve tandheel-
kunde beschrijft (hoofdstuk 21). 

Zonder afbreuk te willen doen aan de waar-
de van dit uitstekende boek, moet toch 
worden gesteld dat sommige onderwerpen 
op een wat merkwaardige manier worden 
besproken. Over de ultrasonische appara-
ten wordt, bijvoorbeeld, eerst gezegd dat 
zij, na een twintigjarig gebruik, zó effectief 
zijn gebleken dat zij nu tot het routine-
instrumentarium van de algemeen-practi-
cus behoren. Later volgen enige pagina's 
tekst waaruit blijkt dat het nog maar de 
vraag is of deze apparaten niet schadelijker 
dan nuttig zijn. De verhandeling over het 
occlusale trauma begint met de mededeling 
dat de vraag, of dit als etiologische factor in 
aanmerking komt, nog steeds aanleiding 
geeft tot discussies. 
De manier waarop de onderwerpen occlu-
sie en het inslijpen in dit boek wordt behan-
deld, zal er zeker toe bijdragen dat deze 
discussie vooralsnog niet wordt afgeslo-
ten. Vanzelfsprekend weet ook Lange dat 
een occlusaal trauma geen aanleiding geeft 
tot het ontstaan van gingivitis, parodonti-
tis, noch tot het verplaatsen van de epithe-
liale aanhechting in apicale richting. Hij 
zegt dat ook letterlijk op pagina 36, maar 
vervolgt zijn tekst dan met de mededeling 
dat de resultaten van de experimenten op 
dit gebied niet in overeenstemming zijn 
met de klinische realiteit omdat in de mond 
meestal een ontstekingsproces aanwezig 
is. En dat proces kan extrusie en andere 
veranderingen in de stand der gebitsele-
menten veroorzaken, die er op hun beurt 
weer de oorzaak van kunnen zijn dat er 
abnormale belasting ontstaat. `Die abnor-
male Belastung beschleunigt in diesen Fdl-
len die transdesmodontale Progression der 
mikrobiell entstandenen Metaboliten aus 
supraalveoldren Parodontaldestruktionen 
in die tieferen Abschnitte'. En dientenge-
volge moeten zowel de marginale infectie 
alsook de abnormale occlusale belasting 
zorgvuldig worden geëlimineerd. 
Traditiegetrouw volgt dan een hoofdstuk 
over occlusiecorrectie. Ook hier wordt de 
door geen expert ondersteunde hypothese 
van de cofacteriële destructie als een feite-
lijk gegeven aangeboden. De discussies 
over dit onderwerp tijdens een `Workshop' 
in Dublin (1979), waaraan ook door Lange 
werd deelgenomen, zijn in een veel helder-
der verslag (D.B. Shanley: Efficacy of tre-
atment procedures in periodontics. Quin-
tessence Publ. Co Inc. 1980) neergelegd 
dan nu in dit handboek. 

Wellicht heeft de neiging om volledig te zijn 
de schrijver parten gespeeld. Daar wijst 
ook het hoofdstuk `vestibulaire gingiva-
extensie' op, waarin al direct wordt ver-
meld dat een bepaalde methode obsoleet is 
wegens ernstig recidief. Maar, zo vervolgt 
de schrijver, omdat zij in Duitsland veel 
wordt toegepast, zal de methode (ook nu 
weer schitterend geïllustreerd) worden be-
schreven. 

Bovenstaande kanttekeningen doen niets 
af aan de bewondering van referent voor dit 
instructieve en fraai uitgegeven boek. 

L. Coppes 

E. Haneke: Zungen- and Mundschleim-
hautbrennen, 88 pag., 20 afb. en 14 tab. 
Carl Hanser Verlag, Munchen Wien 1980. 
Prijs f 36,95. 

De auteur gebruikt de term `glossodynie' 
als een verzamelterm voor pijn, branden of 
andere vormen van paresthesieën van de 
tong of het mondslijmvlies en bespreekt 
zijn ervaring met 72 patiënten. Het meren-
deel, 75 %, bestond uit vrouwen. Voor wat 
betreft de mogelijke oorzaken worden 3 
groepen onderscheiden: lokale of regiona-
le factoren, systeemziekten en psychosen. 
Bij 24 patiënten is histologisch onderzoek 
van het slijmvlies uitgevoerd. Bij geen van 
hen was sprake van atrofie van het epi-
theel. Aangezien patiënten met glossody-
nie veelal ook klagen over een droge mond, 
is bij 32 patiënten histologisch en histoche-
misch onderzoek van de speekselklieren 
uitgevoerd. Slechts bij drie van hen werden 
veranderingen aangetroffen. 
Tevens is getracht de persoonlijkheids-
structuur van iedere patiënt aan te geven. 
Er wordt aannemelijk gemaakt dat glosso-
dynie in de meerderheid van de gevallen 
psychogeen bepaald is. Opvallend daarbij 
is dat de klachten in de loop van de dag 
toenemen, maar de patiënt overigens niet 
hinderen tijdens de maaltijden en hem of 
haar ook niet weerhoudt van inspannende 
of recreatieve bezigheden. Bij onbe-
spreekbaarheid van de meestal versluierde 
psychische problematiek is door de auteur 
in veel gevallen met succes gebruik ge-
maakt van bepaalde anti-depressiva. 
Het boekje is prettig leesbaar en de indeling 
is overzichtelijk. De literatuurlijst ver-
meldt ruim 2000 opgaven, waardoor even-
tueel nader gewenste informatie gemakke-
lijk kan worden verkregen. 
Iedere tandarts heeft af en toe met de hier 
besproken problematiek te maken. Door 
van de inhoud van dit boekje kennis te 
nemen, kan veel onbegrip en frustratie 
worden weggenomen bij patiënten en ze-
ker ook bij collegae. Derhalve, van harte 
aanbevolen. 

I. van der Waal 

Gertraute Franz: Dental Gipse, Struktur, 
Verhalten, Verarbeitung. 271 pag., 150 
afb., 29 tab. Carl Hanser Verlag, Mun-
chen, Wien 1981. Prijs 86,— DM. 

Van een tandarts wordt vaak voetstoots 
aangenomen dat hij alles afweet van gips, 
Hij kent het in vele toepassingen, maar of 
hij in alle opzichten bekend is met de eigen- 
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schappen die de vele soorten gips bezitten, 
is de vraag. 
Prof. Dr. Gertraute Franz, verbonden aan 
de tandheelkundige faculteit van Ham-
burg, heeft met haar boek getracht de vele 
lacunes in die kennis te vullen. Alles wat 
met gips te maken heeft, komt in deze mo-
nografie aan bod: de chemie, de berei-
dingswijze, het verschil tussen natuur- en 
synthetische gips, de soorten gips en de 
criteria waaraan tandheelkundige gips-
soorten moeten voldoen, willen zij — ge-
klassificeerd — op de markt gebracht mogen 
worden. De verwerking en de eigenschap-
pen van zowel de gipsbrei als het uitgehar-
de (gerehydreerde) gips komen uitvoerig 
aan de orde, waarbij het verfrissend aan-
doet dat de auteur de moeite heeft genomen 
om werkelijk stap voor stap de juiste ver-
werkingswijze te beschrijven. Geen onder-
werp blijft onbehandeld. De diverse tech-
nieken worden bediscussieerd en veelvul-
dig aan (meest Duitse) literatuur getoetst. 

In het laatste deel van het boek wordt het 
materiaalkundig testen van gips bespro-
ken. De verschillende meetapparaten en 
de direct uit de experimenten voortvloei-
ende resultaten worden in tabellen en gra-
fieken weergegeven. Zo ziet dit deel van 
het boek er meer als een laboratorium-log-
boek uit dan als een leerboek. Enerzijds 
heeft dat iets aantrekkelijks, omdat de le-
zer zich daadwerkelijk aanwezig waant bij 
de experimenten, anderzijds komt deze 
opzet de leesbaarheid en de overzichtelijk-
heid allerminst ten goede. Het is in dit boek 
dan ook moeilijk iets op te zoeken en een-
maal gevonden ontkomt men niet aan de 
indruk dat de schrijver informatie achter-
houdt om daar later in het boek op terug te 
komen en er dan wat nieuws aan toe te 
voegen. 

Het boek van 271 bladzijden dik is een 
verzameling van op zich interessante infor-
matie. Personen die zelf dit soort laborato- 

riumonderzoek verrichten, zullen onge-
twijfeld veel plezier beleven aan de voor 
hen herkenbare notaties en reeksen getal-
len. Voor de algemeen-practicus voldoet 
het boek echter minder goed, omdat de 
schrijfster er niet in slaagde de details te 
integreren tot een tandheelkundig relevan-
te informatie. Zij somt weliswaar eigen-
schappen, als verwerkingstijd, expansie, 
sterkte enz. , van met name genoemde mer-
ken op, maar alleen in de vorm van getal-
len. En dat voldoet nauwelijks. Men had 
van de schrijfster — met haar tandheelkun-
dige achtergrond — mogen verwachten dat 
zij de lezer meer zou pogen te stimuleren 
diens materiaalkeuze te baseren op de ver-
schillende eigenschappen van het materi-
aal, in plaats van hem uitsluitend getallen 
voor te houden. 
Wat onderwerp en opzet betreft, is er in 
ieder geval sprake van een uniek boek. 

C. L. Davidson 

Excerpta odontologica 

Correspondentie deze rubriek betreffende 
te richten aan: 
A. C. Lamers, Rijksweg 217, 
6582 AA Heumen. 

Sectie II Cariësonderzoek 

933. Caries experience of 5-year-old 
children living in four communities 
in N.E. Engeland receiving diffe-
ring water fluoride levels. 
A. J. Rugg-Gunn, K. E. Nicholas, 
A. Potts, e.a. Br Dent J 150: 9, 
1981. 

Er zijn betrekkelijk weinig onderzoekin-
gen verricht waarin de cariësactiviteit van 
kinderen uit steden met verschillende fluo-
rideconcentraties in het drinkwater werd 
vergeleken: meestal betreft het vergelij-
kende studies tussen een gebied met een 
optimaal en één met een uitgesproken laag 
fluoridegehalte. De auteurs verrichtten nu 
een vergelijkend onderzoek tussen vier 
steden in noordoost Engeland, nl. Ashing-
ton (minder dan 0,1 mg/1), Houghton (0,2 
mg/l), Sunderland/South Tyneside (0,5 mg/ 
1) en Newcastle (fluoridegehalte in 1969 
kunstmatig verhoogd tot 1,0 mg/1). De aan-
tallen onderzochte kinderen— allen vijfjari-
gen — waren beperkt: zij bedroegen resp. 
132, 112, 356 en 438. 
Het bleek dat de d.e.f.s.- en de d.e.f.t.-
waarden omgekeerd evenredig waren met 
het fluoridegehalte van het drinkwater. De 
percentages cariësvrije gebitten bedroe-
gen resp. 11, 24, 23 en 33. De gevonden 
getallen geven een aanwijzing dat ook van 

suboptimale fluorideconcentraties een ze-
ker cariëswerend effect kan uitgaan. 
De totale kosten per kind van de reeds 
voltooide en de nog vereiste behandeling 
(exclusief eventuele parodontale therapie) 
werd naar N.H.S.-normen berekend op 
resp. £ 9,37, £ 8,04, £ 6,00 en £ 4,04. Het 
zou echter verkeerd zijn, deze bedragen te 
interpreteren als een soort van netto winst 
voor de gemeenten met het hoogste fluori-
degehalte in het drinkwater: ook elders 
blijkt dat de aldus bespaarde gelden weer 
worden besteed aan een verruiming van de 
tandheelkundige voorzieningen ten behoe-
ve van de bewoners van zulke gebieden, 
wier gebitten daar dan ook meer voor in 
aanmerking komen. 
Opgemerkt wordt nog dat het onderzoek 
van de kinderen in de twee steden met het 
laagste fluoridegehalte al in 1975/76 plaats-
vond ; de kinderen in de twee andere ste-
den werden in 1978 onderzocht (overigens 
steeds door dezelfde persoon). In het ge-
noemde tijdsinterval zijn de fluoridetand-
pasta's sterk in opmars geweest. Het is dus 
denkbaar dat de uitkomsten in Newcastle 
en Sunderland daardoor enigszins ten 
voordele zijn beïnvloed. De auteurs achten 
dit bij deze vijfjarigen echter niet erg waar-
schijnlijk. 

Visser — Brummen 

934. Comparison of dietary habits and 
dental health of subjects with here-
ditary fructose intolerance and con-
trol subjects. 
E. Newbrun, C. Hoover, G. Me-
traux, e.a. J Am Dent Assoc 101: 
619, 1980. 

935. Orale Befunde bei zuckerfreier Er-
nhrung — Studie an Kindern mit 
hereditkrer Fruktose-Intoleranz. 
H. Wegner. Dtsch Zahn Mund 
Kieferheilkd 68: 706, 1980. 

Hoewel het oorzakelijke verband tussen 
suikerconsumptie en het ontstaan van ca-
riës in dierproeven ruimschoots is aange-
toond, zijn er nog altijd auteurs, die de 
argumenten niet overtuigend vinden; zij 
vermoeden dat ook andere factoren in het 
spel zijn (o.a. Bibby: zie Sectie II, nr. 866, 
febr. 1976). Zij vormen echter een kleine 
minderheid. Deze controverse hangt sa-
men met het feit dat de invloed van suiker 
op het ontstaan van cariës bij de mens nooit 
met absolute zekerheid is vastgesteld, om 
de eenvoudige reden dat men niet gemak-
kelijk voldoende vrijwilligers zal vinden, 
die ter wille van de goede zaak bereid zijn, 
zich te onderwerpen aan strenge dieet-
proeven die zeker enkele jaren moeten 
worden volgehouden. 
Er bestaat echter een kleine groep perso-
nen, die gedwongen is levenslang een sui-
kerarm dieet te handhaven, nl. de lijders 
aan een zeldzame afwijking: hereditaire 
fructose-intolerantie (HFI). Bij hen ont-
breekt een enzym, genaamd fructose-l-fos-
faat-aldolase in de lever; dit maakt dat zij 
fructose slecht kunnen verdragen. 
Deze deficiëntieziekte werd door Cham-
bers c.s. voor het eerst beschreven (Lan-
cet, 1956). De verschijnselen komen in de 
regel al in de eerste levensmaanden tot 
uiting, wanneer het kind suiker bevattend 
voedsel krijgt. Zij bestaan in bleekheid, 
beven, zweten, krampaanvallen en even-
tueel bewusteloosheid. Als niet snel wordt 
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ingegrepen kunnen licht levensgevaarlijke 
toestanden ontstaan. De patiëntjes leren 
dus al zeer jong alle disacchariden (o.a. 
saccharose bevattend voedsel, honing, de 
meeste vruchten en vruchtensappen) te 
vermijden, omdat bij ontleding hiervan 
fructose vrijkomt. Zij leggen trouwens 
meestal een instinctieve afkeer ertegen aan 
de dag. Anderzijds kunnen zij zonder be-
zwaar zetmeelprodukten zoals rijst, maïs, 
brood en aardappelen, consumeren, want 
die produceren bij ontleding geen fructose. 
Mede daardoor kunnen deze kinderen zich 
overigens volkomen normaal ontwikke-
len. 
Door deze suikerrestrictie vormen zij on-
gewild een interessante experimentele 
groep voor de bestudering van de betrek-
kingen tussen suiker en tandbederf en bij 
enkele gelegenheden is deze omstandig-
heid door onderzoekers ook benut, zoals in 
Zwitserland door Marthaler c. s. (Sectie II, 
nr. 744, dec. 1967). Deze gelegenheden 
doen zich echter niet veelvuldig voor, want 
HFI is zeldzaam. 
In de 22e druk van het bekende leerboek 
der kindergeneeskunde van Feer-Joppich 
wordt vermeld dat tot 1971 slechts onge-
veer 50 gevallen bekend zijn geworden. 
Des te opmerkelijker is het dat in de jongste 
tandheelkundige literatuur kort na elkaar 
twee artikelen zijn verschenen, waarin 
verslag wordt uitgebracht van een gebits-
onderzoek aan een aantal van deze patiën-
ten. 

De auteurs van het eerste artikel vergele-
ken de gebitstoe stand van 17 patiënten met 
HFI (3 uit de Verenigde Staten en 14 uit 
Zwitserland; gemiddelde leeftijd 29,1 jaar) 
met 14 controlepersonen (2 uit de Verenig-
de Staten en 12 uit Zwitserland; gemiddel-
de leeftijd 26,5 jaar). In 8 gevallen waren de 
controlepersonen bloedverwanten van de 
patiënten uit de HFI-groep. De Oral Hygie-
ne Index en de Plaque Index leverden voor 
alle deelnemers ongeveer gelijke waarden 
op. 
Het bleek dat de lijders aan hereditaire 
fructose-intolerantie een gemiddelde 
DMFT van 2,1 en een gemiddelde DMFS 
van 3,3 hadden. Bij de controlepersonen 
werden waarden van resp. 14,3 en 36,1 
geregistreerd: wat de DMFS betreft dus 
bijna 10 maal zo hoog. Tien, (d.i. 59%) van 
de lijders aan HFI waren zelfs geheel vrij 
van cariës. Daarbij konden, naar was vast-
gesteld, verschillen in het fluoridegehalte 
van het geconsumeerde drinkwater geen 
gewicht in de schaal hebben gelegd. De 
gemiddelde consumptie van saccharose 
bleek per dag bij de HFI-groep 2,5 gram te 
bedragen, tegen 48,2 gram bij de controle- 
groep. Laatstgenoemde hoeveelheid was — 
ondanks het indrukwekkende verschil — 
minder dan werd verwacht. Men is nl. ge- 
wend, het gebruikperhoofdafte meten aan 
de hoeveelheden die in een bepaald gebied 

worden verkocht, maar daarbij wordt geen 
rekening gehouden met het waarschijnlijk 
niet onaanzienlijke deel dat verloren gaat 
(weggegooide resten e.d.). 
Het feit dat geen noemenswaard verschil in 
de Oral Hygiene Index en de Plaque Index 
tussen beide groepen werd gevonden, be-
tekent in het licht van de uiteenlopende 
waarden voor de cariësactiviteit, dat de 
samenstelling van de plaque voor het ont-
staan van tandbederf belangrijker is dan de 
kwantiteit. In feite werden in de plaques 
van lijders aan HFI notoire cariësverwek-
kers, zoals Streptococcus mutans, minder 
frequent en ook in lagere concentraties 
aangetroffen dan in de plaques der contro-
lepersonen. 
Dit duidt er tevens op dat de samenstelling 
van de voeding—en het gehalte aan saccha-
rose in het bijzonder — van invloed is op de 
kolonievorming en de vermenigvuldiging 
van de specifieke cariësverwekkers in de 
plaque. 

De auteur van het tweede artikel deed in 
hoofdzaak dezelfde ervaringen op. Hij on-
derzocht de gebitten van vier HFI-patiën-
ten: één meisje van 5, en drie jongens van 
resp. 6, 7 en 14 jaar. Bij de jongsten was het 
(melk)gebit volkomen vrij van cariës ; bij de 
oudste jongen werd in de fissuurpartij van 
een nog nauwelijks doorgebroken M2 infe-
rior één beginnende glazuurlaesie aange-
troffen. De auteur had de patiënten gedu-
rende twee jaar kunnen controleren: in die 
tijd had de enige verandering in deze gerin-
ge aantasting bestaan. 
De kinderen van 5, 6 en 7 jaar toonden niet 
of nauwelijks verschijnselen van gingivi-
tis. Bij de 14-jarige jongen was het margina-
le tandvlees matig ontstoken: hij borstelde 
zijn tanden volgens eigen zeggen ook maar 
2 maal per week. Bij zijn 12-jarige gezonde 
broer, die elke avond borstelde, werden 
echter in alle eerste blijvende molaren ca-
rieuze defecten van meer of minder grote 
uitbreiding gevonden. Hij toonde ook een 
meer uitgesproken gingivitis. 

Visser— Brummen 

Sectie III Conserverende tandheelkunde 

1585. Cavity cleansers in restorative den-
tistry. 
A. C. Shortall. Br Dent J 150: 243, 
1981. 

Hoewel al vele jaren vloeistoffen worden 
aangeraden voor drogen, ontvetting en 
desinfectie van geprepareerde caviteiten, 
is er vrijwel geen bewijs voorhanden voor 
hun effectiviteit en weinig informatie over 
de indicatie voor klinische toepassing. De 
laatste jaren krijgt vooral de zgn. smeer-
laag, die op glazuur en dentine ontstaat bij 

de caviteitpreparatie, veel aandacht. 
Dit artikel geeft in de inleiding een goed 
overzicht van het op dit gebied gepubli-
ceerde. Wat de klinische betekenis van de 
smeerlaag betreft beweegt men zich vaak 
op het gebied van de subjectieve interpre-
tatie, maar toch zijn er wel objectieve gege-
vens vermeld. 
Brannstrdm en medewerkers leggen na-
druk op de aanwezigheid van bacteriën in 
de smeerlaag, die—met huntoxinen—onder 
restauraties meer schade aan de pulpa toe-
brengen dan de gebruikte vulmaterialen. 
Voor verhoging van de retentie van adhe-
sieve vulmaterialen lijkt een gehele of ge-
deeltelijke verwijdering van de smeerlaag 
dienstig. Het blijft nog een open vraag of 
voor niet-adhesieve vulmaterialen het ver-
wijderen van de smeerlaag gewenst is. De-
ze kan immers een beschermende functie 
hebben voor de pulpa door afsluiting van 
de openingen van de tubuli. Weliswaar 
kunnen toxinen langs of door de pluggen in 
de dentinekanaaltjes doordringen, maar 
voor bacteriën is de afsluiting effectief. 
Het hier beschreven onderzoek werd ver-
richt met behulp van elektronenmicrosco-
pie. In geëxtraheerde elementen werden 
inlaypreparaties gemaakt met een gevari-
eerd roterend instrumentarium, o.a. de 
diamantboor, hardstalen boren en finier-
boren bij een rotatiesnelheid van 6000 of 
300.000 r.p.m. Bij elk type boor werd een 
smeerlaag aangetroffen die bijna alle tubuli 
afsloot of bedekte. Er wordt geen verband 
gelegd tussen boorsnelheid en karakter 
van de smeerlaag, hetgeen elders wel is 
aangetoond (Dippel, 1980, zie Ned 
Tijdschr Tandheelkd 87: 461, 1980). 

Verschillende methoden van caviteitreini-
ging werden onderzocht. 
1. Vijf seconden waterspray, gevolgd 

door 5 seconden drogen met lucht. 
Hierbij worden losse partikels uit de 
caviteit verwijderd, doch de smeerlaag 
wordt niet aangetast. De volgens deze 
methode behandelde oppervlakken 
dienden als basis om de andere metho-
den te evalueren. 

2. Krachtig uitwassen met een wattenpel-
let, bevochtigd met water, gedurende 5 
seconden, waarna 5 seconden met lucht 
werd gedroogd. De invloed op de 
smeerlaag was gering: slechts enkele, 
eerst afgesloten tubuli werden geo-
pend. 

3. Krachtig uitwassen met een met water-
stofperoxyde 3% bevochtigde pellet ge-
durende 5 seconden, gevolgd door me-
thode 1. 

4. Krachtig uitwassen met een pellet Cavi-
lax (Espe) gedurende 5 seconden. Hoe 
de caviteit verder wordt gedroogd of 
uitgewassen, wordt niet aangegeven. 
De effectiviteit van deze methode komt 
ongeveer overeen met die, beschreven 
onder 2. 
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5. Krachtig uitwassen met een pellet Tu-
bulicid (Blue Label) gedurende 5 secon-
den, gevolgd door 1 minuut laten inwer-
ken van Tubulicid, waarna wederorr 
gedurende enkele seconden krachtig 
werd uitgewassen met Tubulicid, en 
tenslotte drogen met lucht. Deze me-
thode blijkt meer effectief voor het ver-
wijderen van de smeerlaag dan de hier-
voor genoemde. Los debris wordt ge-
heel verwijderd terwijl de meeste tubuli 
afgesloten blijven. 

6. Reiniging van de caviteit met een 1,5% 
oplossing van waterstofperoxyde-
spray met behulp van een Water Pik, die 
op stand 0,6 was afgesteld gedurende 10 
seconden. Dit was de enige methode in 
dit onderzoek die de smeerlaag en de 
pluggen in de tubuli volledig verwijder-
de en ook het glazuur volledig blootleg-
de. 

Uit het bovenstaande blijkt dat voor een 
behandeling volgens methode 5 een aan-
merkelijk langere tijd nodig is dan voor de 
andere. Daar niet is vermeld wat het resul-
taat zou zijn van de andere methoden in-
dien met de daarbij gebruikte vloeistoffen 
langere tijd zou zijn uitgewassen, wordt 
een goede vergelijking moeilijk. 
Jammer genoeg wordt niet aangetoond 
waarom de keuze van de inwerkingstijd in 
het algemeen op 5 seconden is gesteld. Het 
doel van het onderzoek is niet geweest om 
de vraag te beantwoorden of het volledig 
verwijderen van de smeerlaag noodzake-
lijk of wenselijk is voor het uitvoeren van 
adhesieve tandheelkunde. Wel wordt ge-
constateerd dat na volledige verwijdering 
van de smeerlaag, gevolgd door een herme-
tische afsluiting van de tubuli door kunst-
stof, pulpa-irritatie door bacteriën of hun 
toxinen is uitgesloten. 
Voor niet-adhesieve materialen lijkt in ver-
band met de steeds aanwezige marginale 
lekkage een volledige verwijdering van de 
smeerlaag niet geïndiceerd. De auteur stelt 
dat, alvorens een methode van caviteitrei-
niging kan worden aanbevolen, meer on-
derzoek noodzakelijk is. Vastgesteld zal 
moeten worden dat verwijdering van de 
smeerlaag bij adhesieve materialen tot be-
tere resultaten voert en bovendien dat voor 
de behandeling geen onaanvaardbare pul-
pareacties worden veroorzaakt. 

Veldkamp— Groningen 

1586. Auxiliary retention for intracoro-
nal cast gold restorations. 
K. C. Chan, D. B. Boyer, J Pros-
thet Dent 44: 187, 1980. 

De retentie van een gegoten restauratie die 
met zinkfosfaatcement is vastgezet berust 
op een mechanische verankering. Door de 
ruwheid van de oppervlakken verhindert 
het verharde cement verschuiven van het 

binnenoppervlak van het gietstuk langs de 
caviteitwand. De sterkte van het cement 
even buiten de beschouwing latend kan 
men stellen dat de retentie afhankelijk is 
van de diepte van de oneffenheden in deze 
tegen elkaar aanliggende oppervlakken. 
Uitgaande van dit principe ligt de gedachte 
voor de hand, deze wijze van verankering 
optimaal te benutten door twee tegenover 
elkaar liggende groeven aan te brengen in 
het gietstuk en de caviteitwand, loodrecht 
op de uitneemrichting. 
In het hier beschreven onderzoek werd op 
de buccale vlakken van 20 geëxtraheerde 
molaren een ronde caviteit geprepareerd, 
waarvoor goudinlays werden vervaardigd. 
Bij 10 van de wasmodellen werd over de 
gehele omtrek een groef aangebracht van 
ongeveer 11/2 mm diepte. De inlays van 
deze groep werden geplaatst nadat in de 
caviteitwand een corresponderende groef 
was geprepareerd (zie afbeelding). 

Het antwoord op de vraag, hoe deze 'reten-
tiegroeven' nauwkeurig tegenover elkaar 
werden aangebracht, luidt: 'there is no pre-
cise method to place these grooves'. 
Hoe het zij, de van een ring voorziene in-
lays van beide groepen werden vastgezet 
met een zinkfosfaatcement en na 24 uur 
werd met behulp van de daarvoor gebrui-
kelijke testapparatuur (Instron) de kracht 
bepaald die nodig was om ze eruit te trek-
ken. Deze bleek voor de inlays met reten-
tiegroeven aanzienlijk groter te zijn dan 
voor de inlays uit de controlegroep (15 vs. 6 
kg) en meestal fractureerde het element bij 
het lostrekken. 

Lamers — Heumen 

1587. Die Verarbeitung von Glasiono-
mer-Zement. 
P. R. Hotz. Schweiz Monatsschr 
Zahnheilkd 90: 1070, 1980. 

Eén van de meest interessante ontwikke-
lingen op het gebied van tandheelkundige 
materialen is het glasionomeercement. 
Het eerste glasionomeercement werd in 
1971 ontwikkeld door Wilson en Kent (zie 
Sectie III, nr. 1319, febr. 1975). 
Een scala van welhaast ideale eigenschap-
pen is er in theorie in verenigd en het toe- 

passingsgebied lijkt zeer ruim: restauratie-
materiaal in fronttanden, fissuurverzege-
ling en kitstof voor gegoten restauraties. 
De belangrijkste eigenschap is natuurlijk 
de hechting aan dentine. Helaas is het kli-
nisch succes van dit cement erg afhankelijk 
van de verwerking. 
In het onderhavige onderzoek werd nage-
gaan of het verlies van oppervlakte-con-
tour (oplosbaarheid, slijtage) in verband 
kan worden gebracht met de mengverhou-
ding der beide componenten en de tijd-
spanne die het zojuist geplaatste materiaal 
van speeksel gescheiden moet blijven. 
Hoe meer poeder er in een gegeven hoe-
veelheid vloeistof wordt opgelost — zonder 
dat het vochtige glanzen van de massa ver-
loren gaat — hoe gunstiger het verstijvings-
proces verloopt en hoe harder en dichter 
het oppervlak wordt. Een echt goed resis-
tent oppervlak werd overigens pas verkre-
gen als het cement minstens 10 minuten de 
gelegenheid kreeg om uit te harden alvo-
rens het materiaal met vocht (speeksel) in 
aanraking kon komen. Cofferdam, lak of 
ongevulde kunsthars kunnen voor dit doel 
worden gebruikt. Ook het enigermate 
overvullen van de caviteit kan soelaas bie-
den. Men dient dan de steeds door vocht 
geïnfiltreerde buitenste laag bij een tweede 
zitting af te slijpen waardoor het onderlig-
gende cement optimaal kan functioneren. 

Davidson — Amsterdam 

1588. Pulpal response to glass-ionomer 
cement in primates. 
C. H. Pameijer, E. Segal, J. Ri-
chardson. J. Prosthet Dent 46: 36, 
1981. 

Glasionomeercement bestaat uit een poe-
der en een vloeistof. Het poeder bevat glas, 
silicium- en aluminiumoxyde, de vloeistof 
is een waterige oplossing van polyacryl-
zuur. Na mengen ontstaat een gel die na 24 
uur volledig is uitgehard. Behalve aan gla-
zuur en dentine hecht het ook aan goudle-
geringen waarin tin aanwezig is en aan pla-
tinalegeringen met tinoxyde. Het is licht-
doorlatend en minder in de mondvloeistof 
oplosbaar dan andere cementen. 
Om een mogelijke schadelijke invloed op 
de pulpa te bestuderen werden restauraties 
van glasionomeercement aangebracht bij 
drie apen. Per proefdier werden 20 klasse 
V-caviteiten geprepareerd, waarvan er 10 
werden gevuld met het glasionomeerce-
ment Chembond. Bij de helft daarvan werd 
eerst een Dycal-onderlaag aangebracht. 
Ter controle werden vijf caviteiten gevuld 
met IRM (zie Sectie III, nr. 1214, okt. 1972) 
dat zeer goed door de pulpa wordt verdra-
gen, en eveneens vijf met een silicaatce-
ment (Syntrex) dat — zonder onderlaag — 
schadelijk is voor de pulpa. 
Na perioden van 5 dagen, 1 en 3 maanden 
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werden de apen gedood voor histologisch 
onderzoek van de pulpa's. Na 5 dagen was 
in geen van de pulpa's van elementen met 
het glasionomeercement pulpa-irritatie 
aantoonbaar. Ook na 1 en 3 maanden bleek 
geen nadelige invloed op de pulpa; in de 
meeste gevallen was tertiair dentine ge-
vormd. Bij het IRM-cement waren de be-
vindingen gelijkluidend. De pulpa's onder 
met silicaat gevulde caviteiten toonden na 
1 maand chronische ontstekingsverschijn-
selen en na 3 maanden alleen tertiair denti-
nevorming in 33% van de gevallen. 
Het glasionomeercement veroorzaakte 
zelfs zonder Dycal-onderlaag geen pulpa-
irritatie. Omdat het poeder vrijwel van de-
zelfde samenstelling is als dat van silicaat-
cement, moet de oorzaak van het verschil 
in pulpareactie bij de vloeistof worden ge-
zocht. Polycarboxylzuur is een zwakker 
zuur dan fosforzuur. Het heeft een hoog 
moleculairgewicht waardoor het moeilij-
ker diffundeert in de tubuli. Als derde mo-
gelijke oorzaak wordt genoemd de sterke 
elektrostatische aantrekking tussen de wa-
terstof-ionen en de negatief geladen car-
boxylzuurpolymeren. 

Smits — Groningen 

1589. The response of the rat molar pulp 
to a glass ionomer cement. 
R. C. Paterson, A. Watts. Br Dent 
J 151: 228, 1981. 

Cementen op polyacrylzuurbasis, de glas-
ionomeer- en polycarboxylaatcementen, 
worden verondersteld niet toxisch te zijn, 
en zouden dus zelfs in contact met de pulpa 
weinig of geen ontstekingsreactie oproe-
pen. Voor polycarboxylaatcement is dit 
aangetoond in een onderzoek met proef-
dieren, waarbij dit materiaal als pulpa-
overkappingsmiddel werd toegepast (zie 
Sectie III, nr. 1321, febr. 1975). 
In het hier beschreven onderzoek werden 
bij ratten occlusale caviteiten in de mola-
ren geprepareerd, waarbij de pulpa werd 
geëxponeerd en overkapt met een glasio-
nomeercement (ASPA) of Dycal als con-
trole. De caviteiten werden van een cavi-
teitlak (Copalite) voorzien en afgesloten 
met amalgaam, om een pulpareactie als 
gevolg van microlekkage uit te sluiten (zie 
Sectie III, nr. 1388, febr. 1977). In een 
aantal gevallen echter waarbij het glasio-
nomeercement was gebruikt, werd deze 
voorzorgsmaatregel nagelaten en de gehe-
le caviteit met ASPA-cement gevuld, om 
na te gaan of de hechting aan dentine bij dit 
materiaal afdoende is om microlekkage te 
voorkomen. 
Na 28 dagen werden histologische prepara-
ten gemaakt voor onderzoek op ontste-
kingsreacties en aanwezigheid van bacte-
riën. Daarbij werden in veel gevallen onder 
het ASPA-cement necrotische pulpae ge-
vonden met periapicale ontstekingsver- 

schijnselen, indien de caviteit niet met 
amalgaam afgesloten was geweest. De pul-
pae van elementen waar deze voorzorg te-
gen microlekkage wel was getroffen ver-
toonden onstekingsprocessen die echter 
niet hadden geleid tot necrose en periapica-
le aandoeningen. In de controlegroepen 
met Dycal was de toestand van de pulpa 
veel gunstiger en meestal was er tertiair 
dentine gevormd. 
In bijna alle gevallen werden bacteriën ge-
vonden tussen vulmateriaal en caviteit-
wand, hetgeen er op wijst dat een absoluut 
bacteriedichte afsluiting moeilijk te ver-
krijgen is — wat dan ook aanleiding was om 
het onderzoek voort te zetten met kiem-
vrije proefdieren. 

Lamers — Heumen 

1590. The influence of the sealing mate-
rial in the healing process of infla-
med pulps capped with calciumhy-
droxide or zinc oxide-eugenol ce-
ment. 
R. Holland, W. de Mello, V. de 
Souza e.a. Acta Odontol Pediatri-
ca 2: 5, 1981. 

Bij een vitaal-amputatie of een pulpa-over-
kapping is een bacteriedichte afsluiting van 
de caviteit van groot belang. De behande-
ling kan mislukken door microlekkage, in-
fectie, en daardoor ontsteking van de pul-
pa. In dit onderzoek werd de invloed nage-
gaan van het vulmateriaal waarmee de ca-
viteit werd afgesloten nadat de pulpa was 
overkapt met calciumhydroxyde of zink-
oxyde-eugenolcement. 
Bij honden werden een aantal incisieven 
afgeslepen tot de pulpa was geëxponeerd 
en gedurende 24 uur werden de elementen 
onbehandeld gelaten. Vervolgens werden. 
de pulpakamers onder cofferdam verder 
geopend en werd een vitaal-amputatie uit-
gevoerd met een van de twee materialen. 
De reden waarom deze behandelingen 
werden verricht op ontstoken pulpae 
wordt niet nader toegelicht. Bij een groep 
elementen werden pulpakamer en caviteit 
gevuld met zinkoxyde-eugenolcement, bij 
een andere groep werd overkapt met 
calciumhydroxyde waarna bij de helft van 
de elementen uit deze groep de caviteit 
werd afgesloten met zinkoxyde-eugenol-
cement en bij de andere helft met amal-
gaam (zonder Copalite). 

Na drie maanden bleek uit histologische 
preparaten dat de overkapping met cal-
ciumhydroxyde betere resultaten oplever-
de dan die met zinkoxyde-eugenolce-
ment — wat bepaald geen opzienbarende 
waarneming is. In de calciumhydroxyde-
groep waar de caviteit met zinkoxyde-eu-
genolcement was afgesloten waren de re-
sultaten beter dan wanneer met amalgaam 
was gevuld, wat er op zou kunnen wijzen 

dat zinkoxyde-eugenolcement beter af-
sluit dan amalgaam. 
Over de aanwezigheid van bacteriën ver-
schaft dit onderzoek geen gegevens omdat 
alleen een histologische routine-kleuring 
(HE-kleuring) werd toegepast en geen spe-
cifieke kleuring voor micro-organismen. 

Lamers — Heumen 

Sectie IV Prothetische tandheelkunde 

1059. Current theories of crown contour, 
margin placement and pontic de-
sign. 
C. M. Becker, W. B. Kaldahl. J 
Prosthet Dent 45: 268, 1981. 

Na een literatuuroverzicht — met 92 refe-
renties —betreffende de contour van kroon-
en brugwerk, de plaats van de randen van 
een kroonpreparatie en de vorm van de 
pontic, wordt nader ingegaan op de theore-
tische aspecten van de vormgeving. 
Een van de voornaamste eisen is dat kroon-
en brugwerk gemakkelijk moet kunnen 
worden gereinigd. Voor de vormgeving be-
tekent dit dat de buccale en de linguale 
contour vlak moeten zijn, de embrasures 
wijd en de contactpunten zo klein moge-
lijk. Als furcaties in de preparatie moeten 
worden betrokken dient er een duidelijke 
groef of een concaaf afgerond vlak ter 
plaatse te worden gemodelleerd. Er mag 
geen driehoekige vorm ontstaan zoals in de 
natuurlijke situatie bij de overgang naar de 
furcatie het geval is. 

Ten aanzien van de plaats van de cervicale 
begrenzing van een kroon is men het er 
thans vrijwel algemeen over eens dat de 
rand supragingivaal dient te liggen. Er zijn 
echter een aantal uitzonderingen: 
— de esthetiek maakt een subgingivale 

rand nodig; 
— een carieuze laesie strekt zich uit tot aan 

de gingiva of subgingivaal; 
— een fractuurlijn verloopt subgingivaal; 
— een subgingivale restauratie moet wor-

den vervangen; 
— optimale retentie voor een lage klini-

sche kroon vereist zo ver mogelijke uit-
breiding naar cervicaal; 

— alleen door cervicale uitbreiding is een 
goede vormgeving mogelijk, met name 
ter plaatse van een furcatie. 

Wat betreft de pontic is de keuze van het 
materiaal van ondergeschikt belang, mits 
het glad kan worden afgewerkt. De vorm-
geving moet voldoen aan de eisen die ook 
voor een kroon gelden, en cervicaal moet 
de pontic passief aanliggen op de musoca, 
alleen tegen de buccale zijde van de proces-
sus. 

Hillemans — Middelbert 
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1060. Denture plaque and denture clean-
sers. 
D. C. Abelson. J Prosthet Dent 45: 
376, 1981. 

Plaque, verkleuringen en tandsteen op pro-
theses worden op dezelfde wijze gevormd 
als op de natuurlijke dentitie. Door plaque-
vorming op een prothese te voorkomen 
kan — evenals bij de natuurlijke dentitie — 
het ontstaan van foetor ex ore en verkleu-
ringen worden tegengegaan. 
Vooral de vorming van plaque op de muco-
sa-zijde van de prothese is klinisch van veel 
betekenis. Veel prothesedragers hebben 
afwijkingen aan de mucosa, zoals 'denture 
sore mouth', papillaire hyperplasie en 
chronische schimmelvorming, die vaak 
worden toegeschreven aan een slecht pas-
sende prothese. 
Er zijn echter veel gegevens voorhanden 
die er op wijzen dat plaque de voornaamste 
oorzaak daarvan is en dat de daarbij optre-
dende stomatitis wordt veroorzaakt door 
Candida albicans. Deze infectie kan het 
beste worden voorkomen door zowel de 
mond als de prothese nauwgezet schoon te 
houden. 
Er zijn prothesereinigers in de handel, die 
naar hun werking worden onderscheiden 
in verwekers, schuurders, enzymatische 
en mechanisch reinigende. De verwekers 
worden weer onderverdeeld in alkalische 
peroxyden en alkalische hypochlorieten. 
Reinigers op peroxyde-basis worden het 
meest toegepast; zij ruiken lekker, zijn 
weinig schadelijk voor de prothese maar 
helaas ook beperkt in hun reinigende wer-
king. 
Met hypochlorieten, die een blekende wer-
king heben, kunnen verkleuringen worden 
verwijderd. Zij nemen ook plaque goed 
weg, maar tandsteen slechts in beperkte 
mate. Bovendien kunnen zij het metaal van 
een frameprothese aantasten. 
Sinds enige tijd zijn er ultrasone apparaten 
voor dit doel op de markt. Volgens de ADA 
zouden deze apparaten slechts de reinigen-
de werking van prothesereinigers kunnen 
versterken en zou van een mechanische 
reiniging niet of nauwelijks sprake zijn. 
Om hierover meer informatie te verkrijgen 
werd een nieuwe ultrasone prothesereini-
ger (Sonic Scrub) onderzocht, waaraan 
water of een van twee veel gebruikte pro-
thesereinigers was toegevoegd (Efferdent 
en Polident, beide op peroxyde-basis). 
Het resultaat werd vergeleken met dat van 
de reinigende werking van de protheserei-
nigers alleen. Als testobjecten werden pro-
theses gebruikt die drie dagen niet waren 
schoongemaakt. Deze werden na het uit-
nemen onder water gedompeld om losse 
deeltjes te verwijderen, waarna de hoe-
veelheid plaque op de elementen en op de 
mucosa-zijde van de prothese werd be-
paald. Zij werden vervolgens in willekeu-
rig samengestelde groepen verdeeld en ge- 

reinigd volgens een van de verschillende 
procedures, waarna opnieuw de hoeveel-
heid plaque werd bepaald. 
De ultrasone reiniger bleek in alle situaties 
— dus ook met water — meer effectief te zijn 
dan een behandeling met alleen de prothe-
sereinigers. 

Van de Poel — Groningen 

1061. Auxiliary retention for complete 
crowns provided by cement keys. 
K. C. Chan, A. A. Hormati, D. B. 
Boyer. J Prosthet Dent 45: 152, 
1981. 

De retentie van een inlay kan worden ver-
hoogd door twee tegenover elkaar liggende 
groeven aan te brengen in het gietstuk en de 
caviteitwand, loodrecht op de uitneem-
richting (zie Sectie III, nr. 1586, deze afle-
vering). In deze publikatie wordt de toe-
passing van dit principe beschreven voor 
gegoten kronen. De kronen werden ver-
vaardigd op geëxtraheerde molaren; de 
convergentiehoek bedroeg 7° of 30°. 
Bij een aantal wasmodellen werd in de bin-
nenkant een groef aangebracht, 0,75 mm 
breed en diep, verlopend op 1,5 mm af-
stand en parallel met de cervicale rand. 
Een aantal van de geprepareerde molaren 
werd eveneens van een daarmee corres-
ponderende groef voorzien (zie afbeel-
ding), zodat vier groepen konden worden 
samengesteld: zonder retentiegroeven, 
met alleen een groef in de kroon, alleen in 
het element, en met twee tegenover elkaar 
liggende groeven. Alle kronen werden met 
zinkfosfaatcement vastgezet en na 24 uur 
werd de kracht bepaald die nodig was om 
ze los te trekken. 

Voor een kroon met een convergentiehoeK van 
7° wordt door retentiegroeven de retentie ver-
drievoudigd. 

Bij kronen met twee retentiegroeven en 
een convergentiehoek van 30° bleek de be-
nodigde kracht tweemaal zo groot als bij 
kronen zonder reterentiegroeven. Voor 
kronen met een convergentiehoek van 7° 
werd de retentie verdrievoudigd. 

Een enkele groef in het dentine of in de 
binnenkant van de kroon verhoogde de re-
tentie van kronen met een convergentie-
hoek van 30° niet. Bedroeg de hoek 7° dan 
had een enkele groef in de kroon meer ef-
fect dan een groef in het dentine. 

Lamers—Heumen 

Sectie V Kindertandheelkunde en ortho-
dontie 

527. The effect of a chlorhexidine gluco-
nate mouthrinse on oral health du-
ring fixed appliance orthodontic 
treatment. 
D. R. Stirrups, E. A. Laws, J. L. 
Honigman. Br Dent J 151: 
84,1981. 

Bij patiënten die vanwege orthodontische 
behandeling langdurig vaste apparatuur 
moeten dragen is het in stand houden van 
een goede mondhygiëne vaak problema-
tisch. Hyperplasie van de gingiva wordt 
dan ook vaak als een noodzakelijk kwaad 
beschouwd. Er is daarom reeds herhaalde 
malen gesuggereerd dat chloorhexidine-
spoelingen in deze gevallen een uitkomst 
zouden kunnen bieden. 
In een dubbelblind cross-over onderzoek 
werd het effect bestudeerd van spoelen 
met een 0.2% chloorhexidine-oplossing op 
het ontstaan van plaque en gingivitis. Het 
onderzoek werd uitgevoerd bij 64 proef-
personen, die vaste apparatuur aange-
bracht kregen in onder- en bovenkaak op 
tenminste 8 elementen. Plaque- en gingivi-
tis-scores werden bepaald op buccale en 
linguale vlakken; ook werd de pocketdiep-
te gemeten. 
Na een maand werden uit willekeurig geko-
zen proefpersonen twee groepen van 34 en 
30 geformeerd. Aan een groep werd de 
testvloeistof verstrekt (Corsodyl, bestaan-
de uit 0.2% chloorhexidinegluconaat), aan 
de andere een placebovloeistof van gelijke 
kleur en smaak (waarvan de samenstelling 
niet wordt vermeld). 
Tweemaal per dag werd er één minuut ge-
spoeld en gedurende 4 maanden werden 
tijdens maandelijkse controles metingen 
verricht. Na een rustperiode van 2 maan-
den werden de groepen gewisseld en begon 
de cross-over studie. 
Plaque-scores waren gedurende beide 
proefperiodes op alle tijdstippen het laagst 
in de proefgroep. Nadat met spoelen werd 
gestopt keerden de plaque-scores snel te-
rug naar het uitgangsniveau bij het begin 
van de studie. 
Gingivitis-scores gaven alleen significante 
verschillen te zien bij de laatste twee con-
troles van de eerste proefperiode (dus na 2 
maanden). In de tweede proefperiode ble-
ken deze scores op alle controledagen sig- 
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nificant te verschillen. Er kon een direct 
verband worden gelegd tussen hoeveel-
heid plaque en gingivitis-scores. 
De pocketdiepte nam bij beide groepen ge-
durende de gehele experimentele periode 
slechts weinig toe; alleen in de tweede 
proefperiode kon een significant grotere 
pocketdiepte in de placebogroep worden 
aangetoond. Het absolute verschil be-
droeg echter slechts 0.2 mm en men kan 
zich afvragen of dat klinisch van enig be-
lang is. 
Gesteld kan worden dat spoelen met 
chloorhexidine bij orthodontische patiën-
ten met een goede mondhygiëne een gun-
stig effect heeft. De gevonden verschillen 
waren statistisch significant, maar klinisch 
nauwelijks relevant. De auteurs conclude-
ren dat chloorhexidine-spoelingen van nut 
kunnen zijn voor patiënten die er geen goe-' 
de mondhygiënische gewoonten op na 
kunnen — of willen — houden. Of dergelijke 
patiënten ertoe gebracht kunnen worden, 
regelmatig tweemaal daags te spoelen, is 
de vraag (ref.). 

Een algemeen bekend nadeel van chloor-
hexidine is de bittere smaak en—bij langdu-
rig gebruik — verkleuringen op de tanden. 
Verkleuring werd inderdaad bij 83% van de 
proefpersonen waargenomen, maar was 
ook eenvoudig weer te verwijderen. De 
esthetische problemen die dit met zich 
meebracht vielen echter in het niet bij de 
gevolgen van het dragen van orhodonti-
sche apparatuur. 
Overigens wordt in deze publikatie geen 
aandacht besteed aan de verhoogde kans 
op het ontstaan van cariës bij vaste ortho-
dontische apparatuur. Toch is cariës veel 
schadelijker voor de mondgezondheid dan 
hyperplasie van de gingiva, een proces dat 
— althans bij kinderen — meestal reversibel 
is en bijna nooit tot blijvende schade aan 
het parodontium aanleiding geeft. 

Huis in 't Veld —Utrecht 

528. Orthodontic tooth movement as an 
adjunct to prosthetic therapy. 
O. C. Tuncay. J Prosthet Dent 46: 
41,1981. 

Een aantal voorbeelden wordt gegeven 
waarbij een orthodontische behandeling 
voorafging aan een restauratieve: oprich-
ten van naar mesiaal getipte ondermola-
ren, opheffen van een te dicht bij elkaar 
liggen van de wortels van buurelementen 
en het extruderen van elementen om paro-
dontaal preparatietrauma bij fractuur te 
vermijden of om een interne resorptie-
haard te elimineren. 
De getoonde apparatuur lijkt eenvoudig en 
de nagestreefde doelen worden ermee be-
reikt. Opgemerkt moet worden dat de 'een-
voud' schijnbaar is: er zijn bijwerkingen 

doordat reactiekrachten soms onvoldoen-
de worden opgevangen. 

Boersma — Nijmegen 

Sectie VI Pathologie 

955. Cancrum oris (noma ): past and pre-
sent. 
D. R. Sawyer, A. L. Nwoku. J Dent 
Child 48: 138, 1981. 

Noma (cancrum oris, waterkanker, stoma-
titis gangraenosa), in de Oudheid al be-
kend, wordt sinds 1848 beschreven als een 
gangreneuze aandoening van het mond-, 
resp. wangslijmvlies. Zij treft speciaal (niet 
uitsluitend) kinderen van ± 2-5 jaar, wier 
constitutie is ondermijnd door slechte hy-
giënische omstandigheden, ondervoeding 
en ernstige ziekten, zoals tuberculose, ty-
fus en leukemie. Tegenwoordig weet men 
echter dat vooral exanthemateuze kinder-
ziekten, in het bijzonder mazelen (70%) 
predisponerende factoren zijn. Mede door 
de komst van de antibiotica is de ziekte in 
de beschaafde westerse landen nagenoeg 
verdwenen. In de ontwikkelingslanden 
van Afrika, Azië en Zuid-Amerika komt ze 
nog wel voor, speciaal in Nigeria, waar 
volgens Emslie (1963) ook veel stomatitis 
ulcerosa wordt aangetroffen. Noma ont-
staat overigens niet uitsluitend bij perso-
nen met een slechte mondhygiëne. 
De ziekte, die vroeger door het ontbreken 
van doelmatige bestrijdingsmiddelen haast 
altijd snel tot de dood leidde, begint als een 
blauw-zwart blaasje in het mond- of wang-
slijmvlies in de molaarstreek, gepaard 
gaand met ulceratie en oedeem. Het proces 
breidt zich snel buitenwaarts uit, waarbij 
de wang wordt geperforeerd. Vervolgens 
ontstaat uitgebreide weefselnecrose, 
waardoor in het gebied van de mondhoek 
grote verwoestingen worden aangericht, 
met sequestervorming van het onderlig-
gende bot en sterke foetor. Dit snelle weef-
selverval vindt plaats ongeacht welke 
vorm van therapie wordt toegepast. Het 
gevolg is onvermijdelijk een afzichtelijke 
misvorming van het gelaat. Bovendien 
kunnen ook elders (hoofd, nek, perineum, 
vulva) zulke laesies ontstaan. 
De algemene toestand is uit de aard der 
zaak ook ernstig: in het acute stadium zijn 
de patiëntjes erg ziek en lusteloos en tonen 
vaak alarmerende verschijnselen van uit-
droging. Daarentegen hebben ze veelal 
weinig pijn. Omtrent de rechtstreekse oor-
zaak van het ontstekingsproces bestaat 
geen zekerheid, want de spoedig intreden-
de secundaire infecties maken dat bacteri-
ologisch onderzoek licht misleidende re-
sultaten oplevert. Vermoedelijk is er spra-
ke van een menginfectie van Treponema 
vincentii en Fusobacterium plautivincenti. 

De therapie bestaat, behalve in hygiëni-
sche voorzieningen, wondverzorging (lo-
kale excisie, verwijdering van sequesters 
en coagulatie) en adequate voeding (goede 
vochttoevoer), in de toediening van antibi-
otica (penicilline is hét middel), soms ook 
corticosteroiden. Pas wanneer het de-
structieve ontstekingsproces tot staan is 
gebracht, zijn plastisch-chirurgische in-
grepen aan de orde, waarbij te overwegen 
is dat niet zelden uit verkalkt littekenweef-
sel ankylose van de kaken ontstaat. Bo-
vendien komt het door het geleden weef-
selverlies steeds tot asymmetrieën van het 
aangezicht, die het bereiken van een esthe-
tisch aanvaardbaar uiterlijk moeilijk ma-
ken. Vóór de komst van de antibiotica vari-
eerde de mortaliteit volgens de literatuur-
opgaven van 60-95%; thans wordt zij ge-
schat op circa 7%, reden waarom er steeds 
meer behoefte bestaat aan plastisch-chi-
rurgische reconstructie. 
Maar in principe is de ziekte zeer wel te 
voorkomen; preventieve maatregelen zijn 
hier dus van het grootste belang. 

Visser— Brummen 

956 Xerostomia — Diagnosis and treat-
ment. 
A. Spielman, H. Ben-Aryeh, D. 
Gutman e.a. Oral Surg 51:144, 
1981. 

Waarschijnlijk omdat zoveel aandoenin-
gen in de mond- en tandheelkunde met uit-
gesproken pijnklachten gepaard gaan, is de 
op zichzelf pijnloze xerostomie een afwij-
king waarvan de hinderlijkheid in de prak-
tijk wel eens wordt onderschat. Men be-
hoeft zich echter maar even in te denken 
welke verschijnselen een droge mond kan 
oproepen: een branderig gevoel, slikbe-
zwaren, verlies van smaak, onvoldoende 
zelfreiniging, slijmvliesulceraties (candi-
diasis), fissuurvorming aan de mondhoe-
ken e. d. en men heeft al aanstonds enig idee 
wat de patiënt aan ongerief kan hebben te 
verduren. 
Vaak komt het tot een sterk progressieve 
cariësontwikkeling en — waar het veelal 
oudere personen betreft — gebrek aan re-
tentie van een eventueel aanwezige pro-
these. 
Daarbij komt dat de oorzaken van een dro-
ge mond — zo men die al kan aanwijzen — 
dikwijls verre van onschuldig zijn. Zij zijn 
van uiteenlopende aard en kunnen het sys-
teem van speekselafscheiding op verschil-
lende niveaus treffen. Voor zover dit het 
centrale zenuwstelsel en de autonome ba-
nen aangaat, kunnen er b.v. encefalitis, 
hersentumoren, neurochirurgische opera-
ties en andere traumatische beschadigin-
gen, een groot aantal medicamenten (o.a. 
sedativa en slaapmiddelen), maar ook neu-
rosen, aan ten grondslag liggen. 
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De klierfunctie zelf kan hebben geleden 
door obstructie, infectie, dehydratie (zwe-
ten, braken, etc.), röntgenbestraling en be-
paalde systeemziekten. Hiervan is de 
voornaamste het syndroom van Sj6gren: 
een voornamelijk bij vrouwen voorkomen-
de trias van keratoconjunctivitis, xerosto-
mie (te zamen siccasyndroom' genoemd) 
en een gegeneraliseerde bindweefselziek-
te, meestal reumatoïde artritis. Verder 
kunnen o.a. diabetes en uremie een ver-
minderde speekselafscheiding met zich 
meebrengen. Ten slotte hebben bejaarden 
vaak last van een droge mond. Redenen 
genoeg dus om het verschijnsel met de no-
dige aandacht en zorg tegemoet te treden. 

De therapie is voor een belangrijk deel 
symptomatisch. Zij bestaat in prikkeling 
van de speekselafscheiding door b.v. 
kauwgom, vitamine C-tabletten (zonder 
suiker) en zure vruchten. Bij xerostomie 
door geneesmiddelen zal men natuurlijk op 
een ander medicament overgaan. In ernsti-
ger gevallen kan toepassing van een speek-
seldrijvend middel, zoals pilocarpine wor-
den overwogen. Als de functie van de 
speekselklieren (b.v. door bestraling) te 
zeer is gestoord, is toediening van mucine 
bevattend kunstspeeksel, bereid uit dierlij-
ke speekselklieren, geïndiceerd (zie o.a. 
's Gravenmade c.s., Int J Oral Surg 3:435, 
1974). Bekend is ook kunstspeeksel op ba-
sis van carboxymethylcellulose. Doel is 
steeds geweest een preparaat samen te 
stellen dat de mucosa zoveel mogelijk 
spaart, o.a. doordat het de wrijving doet 
verminderen. 

In het hier beschreven onderzoek, uitge-
voerd in een mondheelkundig centrum te 
Haifa, waren 71 patiënten (36 vrouwen en 
25 mannen: gemiddelde leeftijd 63 jaar en 
voor de helft prothesedragers) betrokken. 
Het doel was niet alleen de oorzaken van 
hun klachten op te sporen, maar ook een 
nieuw speekselstimulerend middel (Sali-
ram) te testen. 

In een eerste onderzoek werd vastgesteld 
dat bij 15 van de 71 patiënten de speekselaf-
scheiding ondanks hun vermeende klach-
ten normaal was. Van de overige 56 bleken 
27 aan het siccasyndroom (zie boven) te 
lijden; zij werden behandeld met anti-in-
flammatoire middelen (b. v. prednison). Bij 
3 patiënten was de droge mond het gevolg 
van het gebruik van geneesmiddelen; van 4 
patiënten kon de oorzaak niet worden ach-
terhaald en bij 22 was de afwijking toe te 
schrijven aan behandeling met ioniserende 
stralen. Bij hen werd na de bestralingskuur 
geen speeksel van betekenis meer afge-
scheiden: zij reageerden ook niet op stimu-
lantia, dus moest kunstspeeksel worden 
toegediend. Dit bestond uit natrium-car-
boxymethylcellulose, chloorhexidine (als 
desinfectans) en menthol (als smaakcorri- 

gens). De toediening geschiedde door mid-
del van een spray. 
De 34 patiënten, die wél reageerden op 
speekselstimulantia, werden behandeld 
met het boven reeds genoemde Saliram, 
een mondspoeling, die o.a. citroenzuur als 
stimulans bevatte, verder een emulgator, 
smaakstoffen en een conserveringsmid-
del. De patiënten moesten deze spoeling 
minstens 6x per dag, liefst vóór elke maal-
tijd, gebruiken. De auteurs melden hiervan 
bevredigende resultaten: 31 patiënten had-
den er ten minste subjectief baat bij: slechts 
3 bleven klagen over een branderig gevoel 
en gingen daarom over op kunstspeeksel. 
Bij 5 patiënten werd de speekselafschei-
ding door Saliram zodanig verhoogd, dat 
zij het gebruik ervan konden staken. Bij 12 
anderen werd weliswaar een verhoging 
vastgesteld, maar niet voldoende om de 
kuur te kunnen beëindigen. Dertien patiën-
ten toonden objectief geen verandering in 
de speekselafscheiding, maar zij ervoeren 
van het middel desondanks een weldadig 
effect: bij één patiënt was dit zelfs het geval 
terwijl een nog verminderde speekselaf-
scheiding werd geregistreerd. 

Visser -Brummen 

Sectie X Röntgenologie en materia technica 

961. Effects of surface treatments on the 
retention of restorative materials to 
dentine. 
W. Nation, J. R. Jedrychowski, A. 
A. Caputo. J Prosthet Dent 44: 
638, 1980. 

In dit artikel wordt verslag gedaan van een 
onderzoek naar het effect van een aantal 
middelen die de hechtsterkte van twee ver-
schillende fabrikaten composiet (Simulate 
van Kerr en Cervident van S. S. White) en 
een glasionomeercement (Fuji) aan denti-
ne zouden bevorderen. Men onderscheidt 
een tweetal voorbehandelingswijzen: 
- 'cleansing', waaronder wordt verstaan 

dat het dentine in chemische zin wordt 
aangetast door bijvoorbeeld een 10% 
EDTA-oplossing of een oplossing van 
50% fosforzuur; 
`promoting', waarbij het dentine wordt 
bestreken met speciaal voor dit doel 
ontwikkelde en bij de diverse materia-
len geleverde oplossingen, zoals butyl-
acrylaat-acrylzuur-copolymeer met 
polycarboxylaatgroepen (Simulate), 
NPG-GMA (Cervident) en methacryl-
oxypropyl-trimethoxy-silaan (Fusion, 
van Taub). 

Indien alleen een promotor werd gebruikt 
bleek NPG-GMA de beste resultaten te 
geven indien geen onderscheid in restaura-
tiemateriaal wordt gemaakt. In het omge- 

keerde geval was, ongeacht de keuze van 
de promotor, de hechtsterkte van Fuji ruim 
tweemaal zo groot als die van Cervident en 
viermaal zo groot als die van Simulate aan 
dentine. Indien wel gedifferentieerd werd 
naar coating en restauratiemateriaal, ble-
ken de beide composieten het meest gebaat 
bij NPG-GMA, waarmee de hechtsterkte 
circa 50% was van die van Fuji aan dentine 
dat met silaan gecoat was. 

De schrijvers concluderen dat bij het ge-
bruik van Fuji-glasionomeercement er 
geen significante toename van de hecht-
sterkte ontstaat indien dentine al of niet 
gecoat wordt. Voor de composieten onder-
vinden we wel degelijk baat bij een promo-
tor' en wel in het bijzonder bij het S. S. 
White-produkt. In tegenstelling tot andere 
auteurs zien de schrijvers weinig heil in de 
cleansing-procedure wat betreft de bevor-
dering van de hechting. 

Davidson - Amsterdam 

962. Properties of addition-type silicone 
impression materials. 
C. L. Yeh, J. M. Powers, R. G. 
Craig. J Am Dent Assoc 101: 482, 
1980. 

Ofschoon met afdrukmaterialen op silico-
nen-basis goede afdrukken kunnen wor-
den verkregen vertonen zij toch een aantal 
tekortkomingen. Sinds kort is een nieuwe 
variant op de markt verschenen (het 'addi-
tion-type') met een gewijzigde hardingsre-
actie en een verbeterde vormvastheid. 
De auteurs onderzochten de fysische, me-
chanische en visco-elastische eigenschap-
pen van drie 'addition-type' siliconen (Re-
prosil, President, Reflect) en de uitkom-
sten werden vergeleken met eerder gevon-
den waarden van andere afdrukmateria-
len. Uit de resultaten konden de volgende 
conclusies worden getrokken. 
- De verwerkingstijd van de 'addition-

type' siliconen was langer dan die van 
de conventionele siliconen, maar kor-
ter dan die van polysulfide-afdrukmate-
rialen. 

- De consistentie van de geteste siliconen 
bleek geschikt voor klinische toepas-
sing. 

- De permanente deformatie was gerin-
ger dan die van andere elastische af-
drukmaterialen. 

- In uitgeharde toestand bleek de flexibi-
liteit geringer dan die van conventione-
le siliconen of polysulflde-afdrukmate-
rialen. 

- De vloeiwaarden waren lager en de di-
mensionele stabiliteit was beter dan die 
van de andere materialen. 

- De weerstand tegen trek was redelijk 
groot. 

Noorda - Groningen 
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963. Effect of radiographic technique 
upon prediction of tooth length in 
intraoral radiography. 
A. Bhakdinaronk, L. R. Manson-
Hing. Oral Surg 51: 100, 1981. 

Het bepalen van de lengte van een gebits-
element met behulp van een röntgenopna-
me is onder meer van belang bij een endo-
dontische behandeling. Door vergroting en 
vertekening op de foto is deze methode 
echter niet erg nauwkeurig. 
Dit onderzoek werd uitgevoerd om na te 
gaan in hoeverre de lengte op de foto over-
eenkomt met de werkelijke lengte van het 
element. De röntgenopnamen werden ge-
maakt met zes verschillende opnametech-
nieken en vier soorten filmhouders. 
1. De paralleltechniek met behulp van een 

16 inch instelconus en een hemostaat 
met bijtblokje als filmhouder. 

2. De paralleltechniek met behulp van een 
16 inch instelconus en de Rinn XCP-
filmhouder. 

3. De bissectriceregel-techniek met be-
hulp van een 8 inch instelconus en een 
hemostaat met bijtblokje als filmhou-
der. 

4. De bissectriceregel-techniek met be-
hulp van een 8 inch instelconus en de 
Rinn XCP-filmhouder. 

5. De bissectriceregel-techniek met be-
hulp van een 8 inch instelconus en een 
Styrofoam-bijtblokje als filmhouder. 

6. De bissectriceregel-techniek met be-
hulp van een 8 inch instelconus, waarbij 
de patiënt de film fixeert met zijn vin-
gers. 

De opnamen werden ontwikkeld in een 
Dental-D General Electric-ontwikkelauto-
maat. 
De betrokken (blijvende) elementen waren 
alle om verschillende redenen voor extrac-
tie bestemd, de wortels waren geheel afge-
vormd en de kronen nog niet zo sterk aan-
getast dat de lengte niet meer kon worden 
vastgesteld. Na extractie werd de lengte 
met een schuifmaat gemeten en vergeleken 
met de lengte van de afbeelding op de rönt-
genfoto. 
In totaal werden op deze manier 381 ele-
menten onderzocht. Uit de resultaten 
bleek het volgende. 
— De paralleltechniek met de Rinn XCP-

filmhouder, de paralleltechniek met de 
hemostaat en een bijtblokje en de bis-
sectriceregel-techniek met de Rinn 
XCP-filmhouder gaven de meest nauw-
keurige resultaten. 

— Er waren geen significante verschillen 
tussen deze drie technieken. 

— De paralleltechniek met behulp van een 
16 inch instelconus was nauwkeuriger 
dan de bissectriceregel-techniek, toe- 

gepast met een 8 inch instelconus. 
— Een filmhouder met een richtstaaf gaf 

een nauwkeuriger beeld op de foto dan 
de andere in dit onderzoek gebruikte 
filmhouders. 

— Voor de buccale wortels van de boven-
molaren gaf de bissectriceregel-tech-
niek met behulp van de Rinn XCP-film-
houder gemiddeld het minste verschil 
tussen het beeld op de foto en de werke-
lijke lengte. 

- De nauwkeurigheid waarmee de lengte 
kon worden voorspeld met behulp van 
een röntgenopname was niet afhanke-
lijk van de opnametechniek. 
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964. A densitometric evaluation of two 
radiographic duplicating films un-
der differing conditions of exposure 
and processing. 
C. Price. Oral Surg 50: 190, 1980. 

Nog tot voor kort werden 'duplicating 
films' voornamelijk voor onderwijsdoel-
einden gebruikt. Nu echter de noodzaak 
om de exposie zo laag mogelijk te houden 
steeds duidelijker wordt, zal een onnodige 
herhaling van opnamen voorkomen moe-
ten worden. Bovendien is het wenselijk, 
duplicaatopnamen te bewaren om ze ter 
beschikking te hebben voor medische en 
juridische doeleinden. Het dupliceren van 
röntgenopnamen begint dan ook steeds 
meer gemeengoed te worden. 
Het filmmateriaal dat voor het dupliceren 
verkrijgbaar was is de laatste 20 jaar aan-
zienlijk veranderd. De films uit de beginpe-
riode hadden dikke emulsies die niet in de 
snelwerkende automatische ontwikkelma-
chines konden worden verwerkt. Toen de-
ze ontwikkelapparatuur populairder werd, 
werden ook dunnere emulsies ontwikkeld. 
Aanvankelijk gaf dit type film te veel con-
trast, gepaard met een afnemende belich-
tingsspeelruimte. De laatste 10 jaar zijn 
echter emulsies op de markt gekomen die 
deze bezwaren niet meer hebben zodat ze 
toch in de snelwerkende ontwikkelauto-
maten kunnen worden ontwikkeld. 
Alhoewel films voor het dupliceren meer 
en meer door een ieder worden toegepast is 
er nog maar weinig onderzoek gedaan naar 
hun eigenschappen. In dit onderzoek wer-
den een tweetal merken duplicaatfilms, die 
op verschillende manieren waren belicht 
en ontwikkeld, vergeleken met een testop-
name. De films werden belicht met ultravi-
olet licht en licht van normale gloeilampen, 
en vervolgens op drie verschillende manie-
ren afgewerkt: in een ontwikkelmachine en 
met de hand in twee verschillende typen 
ontwikkelaars. 

Van alle op deze manier vervaardigde films 
werd de sluierwaarde en de zwartingscur-
ve bepaald en vergeleken met die van de 
testfilm Deze methode bleek bruikbaar te 
zijn om verschillen in de duplicaatfilms on-
der de geteste omstandigheden aan te to-
nen. 

De twee onderzochte films vertoonden 
grote verschillen die van betekenis zijn bij 
het toepassen van dit type films in de kli-
niek, de research en het onderwijs. De ma-
nier van belichten en ontwikkelen, evenals 
het type film, zal dus moeten worden aan-
gepast aan de eisen die de gebruiker hier-
aan stelt. 
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965. Evaluation of the quality of duplica-
ted radiographs. 
K. H. Thunthy, R. Weinberg. Oral 
Surg 51: 450, 1981. 

De opzet van dit onderzoek was, de beeld-
kwaliteit van originele röntgenopnamen te 
vergelijken met duplicaten die waren ver-
vaardigd met behulp van ultraviolet licht. 
Het experiment werd uitgevoerd met de 
Copyquick radiograph duplicator, model 
1013. Als film diende de Kodak X-Omat 
duplicating film. 

Gedurende het dupliceren en het afwerken 
van de duplicaatopnamen was de doka ge-
heel donker. De beeldkwaliteit werd be-
paald door het meten van de sluierwaarde, 
de zwarting, de gelijkmatigheid van de 
zwarting, het contrast en het scheidend 
vermogen. Het onderzoek leverde de vol-
gende resultaten op. 

— De sluierwaarde was op de duplicaten 
geringer dan op de originele opnamen. 

— Het effect van langer belichten in het 
kopieerapparaat was afhankelijk van de 
originele opnamen: bij duplicaten van 
`donkere' films nam de zwarting snel af 
en nam het contrast toe. Bij duplicaten 
van films met een zwarting van gemid-
delde waarde nam de zwarting snel af 
tot de sluierwaarde van het duplicaat en 
nam het contrast toe. Bij duplicaten van 
films met geringe zwarting nam de 
zwarting snel af en het contrast bena-
derde of was gelijk aan nul. 

— `Lichte' duplicaten vertoonden een ge-
lijkmatiger zwarting dan `donkere' du-
plicaten. 

— Het scheidend vermogen van de dupli-
caten was vrijwel gelijk aan dat van de 
originele opnamen, tenminste zolang 
de sluierwaarden van de duplicaten laag 
bleven. 
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