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

Sectie II Cariësonderzoek 

965. Prevalence of dental caries and den-
tal fluorosis in areas with optimal 
and above-optimal water fluoride 
concentrations. 
Driscoll WS, Horowitz HS, Mey-
ers RJ, Heifetz SB, Kingman A, 
Zimmerman ER. J Am Dent Assoc 
1983; 107:42-7. 

Sinds de klassieke onderzoekingen van 
Dean c.s. in de late jaren dertig werd aan-
vankelijk een fluoridegehalte in drinkwa-
ter van 1 mg/1 als optimaal beschouwd. Dit 
zou de grootste bescherming tegen caries 
geven met de minste kans op klinisch aan-
wijsbare fluorose. Doordat echter hun on-
derzoek grotendeels was uitgevoerd in het 
Midden-Westen, d.w.z. in steden met on-
geveer gelijke klimatologische omstandig-
heden, hielden zij er nog geen rekening 
mee, dat dit optimum in warmere streken, 
waar meer water wordt gedronken, moge-
lijk lager lag dan in koudere regionen. Tien 
jaar later toonden Galagan en medewer-
kers dan ook aan, dat het optimale gehalte 
naar gelang van de heersende temperatu-
ren, varieerde van 0,7 tot 1,2 mg/1. De laat-
ste jaren twijfelt men ook aan de juistheid 
van deze getallen, omdat de eet- en drink-
gewoonten in enkele decennia tamelijk 
sterk zijn gewijzigd, terwijl tevens de mo-
derne bereidingsmethoden van in flessen 
en blik aangeboden voedsel en dranken 
(tegenwoordig bovendien veelal in gefluo- 
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rideerde gebieden vervaardigd) wellicht 
een hernieuwde evaluatie van het optimale 
fluoridegehalte nodig maken. Voorts be-
staat in de Verenigde Staten het probleem, 
dat meer dan 700 gemeenten drinkwater 
leveren dat van nature aanzienlijk meer 
fluoride bevat. Daar kan defluoridering ge-
wenst zijn, maar men weet niet precies tot 
welk gehalte. 

Vandaar het in de titel genoemde onder-
zoek. De auteurs kozen daartoe vier verge-
lijkbare steden waar het drinkwater uit na-
tuurlijke bronnen wordt genuttigd. De con-
centraties waren echter verschillend: resp. 
lx, 2x, 3x en 4x het optimum van 1 mg/1. Uit 
deze gemeenten werden in totaal 807 kin-
deren tussen 8 en 16 jaar, uitsluitend kli-
nisch, onderzocht; zij hadden altijd in hun 
geboorteplaats gewoond. Het bleek dat bij 
de kinderen uit de steden met te veel fluori-
de de gemiddelde cariësscores significant 
lager waren dan bij de kinderen uit de stad 
met het optimale gehalte. Daarentegen 
kwam bij laatstgenoemden heel weinig flu-
orose voor. In de steden met 2x en 3x de 
optimale hoeveelheid fluoride in het drink-
water was de fluorosefrequentie aanzien-
lijk hoger (zie tabel) echter nog in milde 
vorm. In de stad met 4x het optimale gehal-
te aan fluoride kwam fluorose nog veel 
frequenter voor en dan vooral in geavan-
ceerde, dus ontsierende vorm. 
De auteurs menen dat in gebieden waar 
defluoridering wordt overwogen, eencon-
centratie van 2 mg/1 nog alleszins aan-
vaardbaar is, al moet worden bedacht dat 
dan kans op meer caries ook aanwezig mag 
worden geacht. 

Visser— Brummen 

Sectie III Conserverende tandheelkunde 

1705. Instrumentation of root canals in 
molar using the step-down tech-
nique. 
Goerig AC, Michelich RJ, Schultz 
HH. J Endod 1982; 8:550-4. 

Bij de preparatie van een wortelkanaal is 
vooral de vormgeving van het apicale ge-
deelte van belang, omdat daar een kanaal-
afsluiting moet worden aangebracht als 
sluitstuk van de wortelkanaalbehandeling. 
De conische vorm, die met behulp van de 
`step-back'-preparatietechniek (Sectie 
III, nr. 1642, nov. 1982) kan worden ver-
kregen, maakt compactie van guttapercha 
zonder doorpersen mogelijk. Meer coro-
naalwaarts worden minder specifieke ei-
sen aan de vormgeving gesteld en is het 
vooral de toegankelijkheid voor het instru-
mentarium waarmee rekening moet wor-
den gehouden. 
Bij eenwortelige elementen levert dit geen 
problemen op maar bij molaren zijn som- 

Afb. 1. Met een Hedströmvijl worden coronale 
deel en kanaalingang naar mesiaal toe verwijd. 

mige kanalen alleen met een sterk gekrom-
de vijl tot aan de apex bereikbaar; vooral bij 
de mesiale wortel van ondermolaren is dit 
het geval. 
Om de kanalen van deze wortel beter toe-
gankelijk te maken moeten, nadat eerst de 
pulpakamer goed is geopend, ingang en 
coronaal gedeelte van de kanalen worden 
verwijd door alleen aan de mesiale zijde 
materiaal weg te nemen. Daarvoor kan een 
Hedströmvijl worden gebruikt (zie afb. 1) 
maar ook een Gates-Glidden drill. Aldus 
wordt een rechtlijnige toegang tot het api-
cale gedeelte verkregen (zie afb. 2), en na 
deze `step-down'-techniek kan tenslotte 
de conische vorm bij de apex worden ge-
prepareerd met behulp van de step-back-
preparatietechniek. 

Afb. 2. De inzetrichting voor de mesiale wortel-
kanalen is aanzienlijk verbeterd. 
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Het voordeel van deze volgorde van prepa-
reren is, dat coronaal eerst zo veel mogelijk 
weefsel wordt verwijderd waardoor de 
kans op transporteren van geïnfecteerd 
materiaal naar apicaal afneemt. Daarbij 
komt nog dat verwijding van het kanaal 
aanzienlijk bijdraagt tot een meer effectie-
ve irrigatie. Ook kunnen op deze wijze on-
nauwkeurigheden bij de bepaling van de 
preparatielengte worden voorkomen, die 
wel eens ontstaan doordat het referentie-
punt van plaats verandert na latere wijzi-
gingen in de vormgeving van het coronale 
deel ende kanaalingang. 

Lamers — Heumen 

1706. Canal orifice enlargement as rela-
ted to biomechanical preparation. 
Leeb J. J Endod 1983; 9:463-70. 

Bij het prepareren van wortelkanalen in 
sterk gekromde molaarwortels dient speci-
ale aandacht te worden besteed aan de 
vormgeving van het coronale deel van het 
wortelkanaal ende kanaalingang (zie voor-
gaand excerpt). Het onderhavige artikel 
vermeldt de resultaten van een onderzoek 
waarbij dit aspect in het bijzonder werd 
bestudeerd. Daarvoor werden de mesiale, 
respectievelijk de buccale wortels van 
geëxtraheerde onder- en bovenmolaren 
gebruikt, nadat eerst de pulpae waren 
geëxtirpeerd en achtergebleven pulpares-
ten waren verwijderd door de elementen in 
een natriumhypochloriet-oplossing te be-
waren. 
De kanalen werden gevuld met Oostindi-
sche inkt en vervolgens uitgespoeld. Een 
dunne vijl werd tot de apex ingebracht en 
na een kleine vijlbeweginguitgenomen, zo-
dat aan het zwart gekleurde dentinevijlsel 
op het instrument kon worden geconsta-
teerd op welke plaats van de kanaalwand 
dentine was verwijderd. Deze procedure 
werd herhaald nadat de kanaalingang iets 
was verwijd met een Gates-Glidden drill, 
en vervolgens zo lang tot de preparatie was 
voltooid. Bij een andere groep werd in 
plaats van de Gates-Glidden drill een 
Peeso-boor gebruikt, waarvan het snij-
dend gedeelte langer en de schacht stugger 
is (zie afbeelding). 

Aanvankelijk bleek het dentinevijlsel op de 
vijl zich steeds op een afstand van 5 mm of 
meer van de punt te bevinden, niet zelden 
zelfs ter hoogte van de kanaalingang. Naar-
mate de preparatie vorderde ging de vijl 
meer afnemen in het apicale gedeelte; met 
de Peeso-boor werd dit effect sneller en 
beter bereikt dan met de Gates-Glidden 
drill. 

Geconcludeerd wordt dat bij de nauwe ka-
nalen van molaren de kanaalingang gerin-
ger van diameter is dan het kanaal-lumen. 
Deze vernauwing kan worden verklaard 
door afzetting van secundair dentine op de 
bodem van de pulpakamer; zij wordt ook 
vaak klinisch geconstateerd als blijkt dat 
na het vinden van een uiterst nauwe ka-
naalingang op de pulpakamerbodem het 
kanaal verder vrij gemakkelijk te penetre-
ren is. 
Het verwijden van een kanaalingang met 
vijlen van oplopende diameter wijzigt de 
inzetrichting nauwelijks; het uitbreiden 
van kanaalingang en coronaal gedeelte van 
het kanaal naar mesiaal toe (bij de mesiale 
wortel van ondermolaren) met behulp van 
een Gates-Glidden drill, of beter nog met 
een Peeso-boor, verbetert de inzetrichting 
aanzienlijk. 

Lamers — Heumen 

Sectie IV Prothetische tandheelkunde 

1159. An investigation of the reprodu-
cibility of face-bow transfers. 
Gold BR, Setchell DJ. J Oral Reha-
bil 1983; 10:495-503. 

Vele algemeen-practici gebruiken een 
facebow om een gipsmodel van de boven-
kaak in een articulator te monteren. Om de 
scharnieras, nodig voor het positioneren 
van een facebow, te lokaliseren, wordt 
veelal gekozen uit een drietal verschillende 
methoden: 
— een arbitrair gekozen positie ventraal 

van de gehoorgang, waarbij een aantal 
anatomische referentiepunten wordt ge-
bruikt; 

— de uitwendige gehoorgang; 
— een met behulp van schrijfapparatuur 

bepaalde scharnieras. 

Aangaande de `juiste' scharnieras zijn al 
vele discussies gevoerd en zullen ook nog 
worden gevoerd. Naast de bezwaren aan-
gaande het lokaliseren van de scharnieras 
wordt dikwijls aangevoerd dat het over-
brengen van de positie van de bovenkaak 
door middel van een facebow naar een arti-
culator onnauwkeurig geschiedt. Daarom 
werd een studie verricht om te bepalen hoe 
groot, na een tiental `facebow-transfers', 
de variatie is in de positie van een boven-
kaakmodel ten opzichte van de bovenbalk 
van de articulator. 
Bij ieder van zes proefpersonen, met een 
volledige dentitie en zonder afwijkingen 
van het kaakgewricht of oor, werden 
scharnierassen bepaald met behulp van al-
le drie eerder genoemde methoden. Voor 
het onderzoek werd gebruik gemaakt van 
een Dentatus facebow en bijbehorende ar-
ticulator, van een Almore hinge-axis loca-
tor en een Dentatus articulator, en van een 

Whipmix Quickmount facebow gecombi-
neerd met een articulator van hetzelfde 
merk. 
Zowel op de basis van het gipsmodel van de 
bovenkaak als op de ringen, gebruikt voor 
het bevestigen van de gipssokkel aan de 
articulator, werden vijf markeringspunten 
aangebracht om met behulp van een micro-
scoop de afstanden (in millimeters) tussen 
de markeringspunten te kunnen meten. 
Vervolgens werden de meetresultaten, 
verkregen na gebruik van de verschillende 
facebows en scharnieraslokaties, met el-
kaar vergeleken. 
Het bleek dat met alle drie gebruikte face-
bows tamelijk nauwkeurig het gipsmodel 
in een articulator was te plaatsen: in meer 
dan 85% van de gevallen bedroeg de afwij-
king slechts 0.5 tot 1 mm. 
Het lokaliseren van de scharnieras met be-
hulp van een kinematische methode bleek 
iets nauwkeuriger te zijn dan met de twee 
andere methoden; de afwijking was niet 
groter dan 0.5 mm. De auteurs concluderen 
dat het overbrengen van de positie van de 
bovenkaak naar een articulator met behulp 
van een facebow nauwkeurig kan gebeu-
ren. De accuratesse zou nog kunnen toene-
men wanneer een ervaren tandarts met de 
apparatuur werkt en niet, zoals in deze 
studie, een tandarts die niet op de hoogte is 
van het gebruik van facebow en articula-
tor. 

De Jong — Roden 

1160. Centric relation as the treatment 
position. 
Gilboe DB. J Prosthet Dent 1983; 
50:685-9. 

Het begrip centrale relatie wordt vaak ge-
definieerd door beschrijving van de daarbij 
behorende plaats van de condylus in de 
fossa articularis. De opvattingen hierover 
in de literatuur zijn veelal ontstaan door 
post-mortem onderzoek of door bestude-
ring van röntgenfoto's van het kaakge-
wricht. Klinische onderzoekers blijken 
vooral gebruik te maken van het beeld van 
het kaakgewricht op de röntgenfoto. Door 
het twee-dimensionale beeld op de rönt-
genfoto en de weergave daarop van alleen 
de benige delen kan gemakkelijk de invloed 
van drie-dimensionele vorm van de discus 
en van de gewrichtskapsels worden onder-
schat. 
Op basis van de histologische kenmerken 
van de discus en tomogrammen van het 
kaakgewricht toont de auteur waarom het 
achterste deel van de discus bij een centra-
le relatie het bovenste deel van de fossa 
articularis hoort te vullen. Het centrale 
(niet-geïnnerveerde) deel van de discus 
vult dan de ruimte tussen de articulerende 
delen van de condylus ende fossa articula-
ris. Bij een voorwaartse verplaatsing van 
de discus is centrale relatie zoals hier gede- 
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finieerd niet mogelijk. Wanneer de discus 
slechts gering naar voren is verplaatst kan 
manipulatie met de onderkaak de discus 
naar dorsaal brengen, mits de uitgeoefende 
kracht niet alleen naar dorsaal, maar gelijk-
tijdig ook naar craniaal is gericht. 
Dit is bijvoorbeeld het geval bij Dawson's 
bimanuele manipulatie en bij een 'anterior 
deprogramming device' , maar niet bij Gui-
chet's kinpuntgeleiding. De gewrichtskap-
sels zijn zodanig georiënteerd dat een dor-
saalwaartse kracht op de onderkaak wordt 
omgezet in een roterende beweging naar 
dorsaal en craniaal. Dit bevordert de hier-
boven beschreven gunstige invloed op de 
enigszins naar voren verplaatste discus. 
Maar dan mogen de kapsels niet zijn uitge-
rekt of gescheurd, zoals soms op artro-
grammen is te zien. Bij een sterke voor-
waartse verplaatsing van de discus (zoals 
bij klikken, een beperkte mondopening of 
pijn in het kaakgewricht) kunnen de ge-
noemde manipulatietechnieken de onder-
kaak niet in centrale relatie brengen. 
Tomogrammen van de kaakgewrichten 
van mensen zonder klachten of sympto-
men na het brengen van het kaakkopje in 
centrale relatie tonen een aanzienlijk ver-
schil in breedte van de ruimte tussen kaak-
kopje en fossa articularis. Dit kan worden 
verklaard door anatomische variaties in de 
vorm van de condylus en de vorm en dikte 
van de discus. Daarom moet het gebruik 
van röntgenfoto's van het kaakgewricht 
voor het bepalen van de centrale relatie als 
uitgangspunt voor een tandheelkundige 
behandeling worden afgeraden. Zowel la-
terale projecties als tomogrammen van het 
kaakgewricht zijn hiervoor ongeschikt 
door hun gebleken onbetrouwbaarheid bij 
het zichtbaar maken respectievelijk in-
schatten van de toestand van de niet-beni-
ge weefsels in het kaakgewricht. 

Duinkerke — Groningen 

1161. The effect of denture cleansers on 
temporary soft liners. 
Goll G, Smith DE, PleinJB. J Pros- 
thet Dent 1983; 50: 466-72. 

Weekblijvende tijdelijke prothese-reliners 
worden onder andere gebruikt voor `tissue 
conditioning' en voor tijdelijke relining, en 
kunnen dus worden blootgesteld aan de 
dagelijkse inwerking van prothese-reini-
gingsmiddelen. In dit onderzoek werd na-
gegaan welke veranderingen optreden in 
verschillende refiners na gebruik van ver-
schillende reinigingsmiddelen. 
De onderzochte reliners waren: Coe-com-
fort, F.I.T.T., Hydro-Cast, Lynal, Softo-
ne, Tissuedyne, Veltec en Visco-gel. De 
gebruikte reinigingsmiddelen waren: Clo-
rox/Calgon (op basis van natriumhypo-
chloriet), Denalan, Duo, Efferdent, Kleen-
ite, Mersene, Miller, Polident-poeder en 

Polident-tabletten. 
De volgende eigenschappen van de reli-
ners werden onderzocht: kleurverande-
ring, oppervlakteporositeit, oppervlakte-
aantasting, volumeverandering, waterab-
sorptie en oplosbaarheid. De reliners die 
het minst veranderden onder gestandaar-
diseerde testomstandigheden waren, in 
volgorde van weinig tot meer verandering: 
Lynal, Tissuedyne, F.I.T.T. en Hydro-
cast. De grootste veranderingen vertoon-
den Visco-gel, Softone en Veltec. 
Van de reinigingsmiddelen bleken Clorox/ 
Calgon en Miller de minste invloed te heb-
ben op de refiners. Mersene en Duo eindig-
den op een gedeelde tweede plaats. Er wer-
den geen resultaten gevonden op grond 
waarvan een combinatie van reliner en rei-
nigingsmiddel moet worden afgeraden. 
Veranderingen in de elasticiteit van de reli-
ners werd niet onderzocht, maar dit is vol-
gens de auteurs echter wel een belangrijke 
eigenschap voor een prothese-refiner. 

Smits — Groningen 

1162. Effects of chemical denture clea-
ners on the flexibility of cast clasps. 
Kastner C, Svare CW, Scandrett 
FR, Kerber PE, Taylor TD, Semler 
HE. J. Prosthet Dent 1983; 50:473-
9. 

Door verschillende onderzoekers is aange-
toond dat metalen delen van frameprothe-
ses verkleuring en corrosie kunnen gaan 
vertonen als gevolg van het dagelijks ge-
bruik van prothese-reinigingsmiddelen. Of 
deze processen ook invloed hebben op de 
flexibiliteit van frameprothese-ankers en 
daardoor op de retentie van het frame, 
werd in deze laboratoriumstudie onder-
zocht. 
Vijftig retentie-ankers van Ticonium en 
van Vitallium werden in een standaardop-
stelling op buigbaarheid getest. Daarna 
werden ze gedurende een maand met tus-
senpozen bewaard in een van de volgende 
prothese-reinigingsmiddelen: 	Polident, 
Kleenite, Mersene, D.O.C. en Clorox-Cal-
gon. 
De stugheid van Vitallium retentie-ankers 
blijkt af te nemen als ze worden gereinigd 
met Clorox-Calgon. Dit geldt in mindere 
mate ook voor Ticonium retentie-ankers. 
De auteurs hebben berekend dat door de 
toegenomen buigbaarheid van deze reten-
tie-ankers de retentie van het frame in ge-
ringe ondersnijdingen volledig verloren 
kan gaan. 

Smits — Groningen 

1163. The all-porcelain margin for cera-
mometal restorations: a new con-
cept. 
Prince J, Donovan TE, Presswood 
RG. J Prosthet Dent 1983; 50:793-
6. 

Het grootste bezwaar van kronen met op-
gebakken porselein is het doorschemeren 
van het metaal bij de cervicale rand labiaal. 
Modificaties in de vormgeving van de me-
talen schouder (zie Sectie IV, nr. 1062; jan. 
1982) hebben geen bevredigende resulta-
ten opgeleverd. 
Een vensterkroon zonder schouder labiaal 
zou een oplossing zijn, maar daarbij doet 
zich de moeilijkheid voor van de aanslui-
ting van het porselein direct op de in het 
element geprepareerde schouder. In dit ar-
tikel wordt een oplossing voorgesteld om 
de spleet die ontstaat na het opbakken van 
het porselein, op te vullen. 
Deze bestaat hierin, dat voor het opbren-
gen van het porseleinpoeder geen water 
maar een bepaald soort was (Plastodent U, 
Degussa) wordt gebruikt. De optimale ge-
wichtsverhouding van poeder en was is 
volgens de schrijvers 6:1. Experimenteel 
onderzoek over deze methode ontbreekt 
echter. 

In het artikel wordt tevens de door de au-
teurs geprefereerde preparatievorm be-
schreven. Labiaal wordt een 90°-schouder 
geprepareerd, palatinaal een schouder met 
bevel, waardoor een grotere weerstand te-
gen rotatie wordt verkregen. 

Van Pelt— Groningen 

Sectie V Kindertandheelkunde en ortho-
dontie 

549. The effect of lymphadenoid hyper-
trophy on the position of the 
tongue, the mandible and the hyoid 
bone. 
Adamidis IP, Spyropoulos MN. 
Eur J Orthod 1983; 5:287-94. 

Er bestaan nog steeds controversiële op-
vattingen over het feit of bij personen die 
door de mond ademen, de groeirichting en 
de afmetingen van het aangezicht hierdoor 
worden beinvloed. De auteurs onderzoch-
ten of er een relatie bestond tussen de aan-
wezigheid van een hypertrofisch nasofa-
ryngeaal lymfadenoid weefsel enerzijds en 
de positie van de tong, de onderkaak en de 
os hyoidale anderzijds. 
De experimentele groep bestond uit 117 
kinderen (gemiddelde leeftijd 9 jaar en 4 
maanden) met een klasse I-malocclusie, 
die allen door de mond ademden vanwege 
hypertrofische tonsillen. De controle-
groep omvatte 56 kinderen (gemiddelde 
leeftijd 9 jaar en  maanden) die niet door de 
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mond ademden en een ideale occlusie had-
den. 
Aan de hand van laterale röntgenschedel-
profielfoto's, gemaakt van kinderen uit 
beide groepen, werd de positie van de tong, 
de onderkaak en het os hyoidale bepaald. 
Teneinde mogelijke positionele verschil-
len te kunnen registreren tussen beide 
groepen werd een aantal lineaire en angu-
laire metingen verricht. Voor de positiebe-
paling van de tongligging werd op de rönt-
genfoto het occiusievlak vastgelegd, het 
spinavlak geconstrueerd en de loodlijn ge-
trokken vanuit het onderste deel van de 
fossa pterygopalatina op het spinavlak. 
Met behulp van dit referentiesysteem kon 
zowel de horizontale als de verticale lig-
ging van de tong worden bepaald. Uit de 
lineaire metingen bleek dat bij de mond-
ademhalers de tong significant meer naar 
voren en naar beneden ligt dan bij de groep 
niet-mondademhalers. Met betrekking tot 
de positiebepaling van de onderkaak werd 
de ligging van de onderkaak gerelateerd 
aan een aantal horizontale en verticale 
coördinaten. Ook uit deze metingen bleek 
dat de positie van de onderkaakbij de groep 
mondademhalers een significante inclina-
tie naar voren en naar beneden vertoont. 
Voorts bleek dat de positie van het os hyoi-
dale de inclinatie van de onderkaak volgt. 
Als gevolg van het meer naar voren en naar 
beneden liggen van tong, onderkaak en os 
hyoidale kunnen indirect veranderingen 
optreden van de zich aan deze structuren 
bevindende spieren, die op hun beurt in-
vloed kunnen uitoefenen op de aangren-
zende benige elementen. Dit geeft dan aan-
leiding tot het ontstaan van het zogenaam-
de lange gezichtssyndroom bij de mond-
ademhalers. 

Markens — Utrecht 

550. A radiographic survey of third mo-
lar development: A comparison. 
Menzies Clow I. Br J Orthod 1984; 
11:9-15. 

De aan- of afwezigheid van derde molaren 
is van belang voor de opstelling van een 
orthodontisch behandelingsplan. Een or-
thopantomogram (OP) kan hieraan een we-
zenlijke bijdrage leveren ten aanzien van 
het tijdstip waarop derde molaren voor het 
eerst zichtbaar worden. 
Het niet aangelegd zijn van derde molaren 
is een veel voorkomend verschijnsel met 
een sterk variërende frequentie. Percenta-
ges van agenesie van deze elementen lopen 
uiteen van 2,6 tot 21. Omdat er in de litera-
tuur eveneens grote spreidingen worden 
vermeld van het moment waarop derde 
molaren tot ontwikkeling komen, bestu-
deerde de auteur 1154 OP's van patiënten 
in de leeftijd van 6 tot 15 jaar, die het tand-
heelkundig instituut van Glasgow bezoch-
ten in 1972. 

Aan de hand van een door Gravely (1965) 
opgestelde lijst van criteria met betrekking 
tot de kroonontwikkeling van derde mola-
ren — door de auteur aangevuld met een 
aantal eigen criteria ten aanzien van de 
wortelvorming — komt de schrijver tot de 
volgende conclusies. 

— Op de OP's kunnen derde molaren nooit 
vóór het zevende levensjaar worden 
geïdentificeerd. 

— Indien deze molaren worden aangelegd 
zijn zij altijd vóór het 14e jaar zichtbaar 
op een OP. 

— Wanneer een OP wordt gemaakt om-
streeks het 12e jaar bedraagt de trefkans 
dat derde molaren aanwezig zijn 85%. 

— De frequentie van agenesie bedroeg in 
de onderzochte groep 14%. 

— De wortelontwikkeling van tweede mo-
laren geeft een veel nauwkeuriger infor-
matie over de chronologische leeftijd 
dan de kroonontwikkeling van de derde 
molaren. 

Markens — Utrecht 

Sectie VI Pathologie 

1005. Hepatitis B: The clinical detection 
of the chronic carrier dental patient 
and the effects of immunization via 
vaccine. 
Cottone JA, Goebel WM. Oral 
Surg 1983; 56: 449-54. 

De tandarts dient zich bewust te zijn van 
het risico van besmetting met hepatitis B 
tijdens zijn beroepsuitoefening. Het groot-
ste besmettingsgevaar schuilt in de asymp-
tomatische chronische drager. 
Dit artikel handelt over het `ontdekken' 
van chronische dragers en de mogelijkhe-
den ter bescherming van de tandarts. Om 
de chronische dragers te herkennen zijn 
inzicht in de kenmerken van de ziekte, het 
kennen van de validiteit van de medische 
anamnese en tenslotte het op de hoogte zijn 
van de risicogroepen van belang. 
Het belangrijkste kenmerk van de chroni-
sche drager is het langer dan zes maanden 
persisteren van het hepatitis B oppervlak-
te-antigeen (HBsAg). De laboratoriumtes-
ten hiervoor zijn tegenwoordig zeer be-
trouwbaar en tevens in voldoende mate 
beschikbaar. De validiteit van de medische 
anamnese blijkt tamelijk gering te zijn 
(50%). 
Als groepen met een verhoogd risico wor-
deno. a. genoemd: parenterale druggebrui-
kers, polytransfusé's, dialyse-patiënten, 
geestelijk gehandicapten in instituten, en 
mensen met frequent wisselende seksuele 
contacten. 
Het totale aantal chronische dragers in de 
wereld bedraagt 200 x 106, in de Verenigde 
Staten 800 x 103. Bij tandartsen komt het 

dragerschap twee- tot zesmaal zo vaak 
voor als bij de gewone populatie. 
Ter voorkoming van besmetting moet op 
het volgende worden gelet. In de praktijk-
situatie moet voor een adequate sterilisatie 
en aseptische technieken worden gezorgd. 
Extra maatregelen zijn nodig bij patiënten 
met een verhoogd risico. Bij accidentele 
besmetting (prik!) kan passieve immunisa-
tie binnen 48 uur met een hoge dosis hepati-
tis B immuunglobulinen uitkomst bieden. 
De kosten hiervan zijn hoog en de wer-
kingsduur is beperkt. Daarnaast is sinds 
kort een actieve vorm van immunisatie te-
gen hepatitis B beschikbaar. De berichten 
hierover zijn uitermate gunstig. Actieve 
immunisatie wordt dan ook ten zeerste 
aanbevolen. 

Mays — Groningen 

1006. Hepatitis B vaccine - What to ex-
pect. 
Martin CM. Oral Surg 1983; 
56:455-9. 

Na een onderzoeksperiode van tien jaar 
(1968-1978) is een vorm van actieve vacci-
natie tegen hepatitis B ontwikkeld. Het 
vaccin Heptavax B bestaat uit een gezui-
verd en in verschillende stappen geinacti-
veerd, niet-infectieus oppervlakte-anti-
geen van het hepatitis B-virus. 
Het materiaal is afkomstig van gezonde 
menselijke dragers en het lijkt goed moge-
lijk om het oppervlakte-antigeen uit het 
serum van deze dragers te verkrijgen, vol-
ledig gescheiden van het werkelijke virus-
deeltje. 
De groep gevaccineerden bestond op het 
tijdstip van publikatie uit 1300 personen. 
De resultaten wijzen op een zeer effectief 
en uitermate veilig vaccin. De vaccinatie 
geschiedt op tijdstip 0 (zelf te kiezen), na 1 
maand en na 6 maanden, met een dosis van 
1 ml (20 x 10 6  g antigeen) intramusculair 
toegediend vaccin. 
Een beschermende antilichaam-reactie 
werd opgewekt bij 96% der gevaccineer-
den en blijkt tot op heden een 100% be-
scherming te bieden tegen hepatitis B-in-
fectie. De bescherming geldt waarschijn-
lijk voor vijf jaar, waarna een eenmalige 
boosterinjectie noodzakelijk is. 
De bijwerkingen van de vaccinatie zijn mi-
nimaal. Vaccinatie voor tandarts, kaakchi-
rurg en bij de patiëntenbehandeling betrok-
ken hulppersoneel wordt aanbevolen. 

Mays — Groningen 

1007. Herpetic whitlow: report of a case 
with multiple recurrences. 
Merchant VA, Molinari JA, Sabes 
WR. Oral Surg 1983; 55:568-71. 

In stijgende mate wordt in de medische en 
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Excerpta odontologica Post academiam 

tandheelkundige literatuur aandacht ge-
wijd aan door het herpes simplexvirus 
(HSV) veroorzaakte ontstekingen van de 
nagelwal (`whitlow' = panaritium). Deze 
worden in het bijzonder aangetroffen bij 
personen, die beroepshalve veel met 
speeksel in aanraking komen. De patiënten 
van wie de infectie afkomstig is, tonen vaak 
de bij herpes behorende blaasjes, maar het 
is ook heel wel mogelijk dat zij asymptoma-
tisch zijn. Aangezien zulke herpesinfecties 
van de mondweefsels frequent voorkomen 
en bovendien in 20-40% der gevallen tot 
recidief leiden, is de kans op besmetting 
van de vingers van tandartsen, mondhygië-
nisten en hulppersoneel tamelijk groot. 
Het eerste verslag van een panaritium op 
grond van een HSV-infectie, een tandheel-
kundige student betreffend, verscheen in 
1959 (zie Sectie VI, nr. 414, sept. 1959). 
Sindsdien zijn verschillende gevallen be-
schreven, maar ook nu nog wordt de ware 
oorzaak van deze vorm van fijt niet altijd 
herkend. Er moet rekening mee worden 
gehouden dat ook een zeer geringe onder-
breking van de integriteit van de huid al 
voldoende is voor het ontstaan van de in-
fectie (vgl. Sectie VI, nr. 997, febr. 1984). 
De initiële ontsteking is vaak het heftigst: 
zij gaat veelal gepaard met (kloppende) 
pijn, lymfklierzwelling en algemeen gevoel 
van onwelzijn. Als prodromale verschijn-
selen worden overgevoeligheid voor warm 
en koud, alsook paresthesieën vermeld. 
Recidieven komen frequent voor: zij zijn 
meestal te wijten aan de aanwezigheid van 
een endogeen (latent) virus. 
In het onderhavige artikel wordt het geval 
van een 18-jarige stoelassistente beschre-
ven, bij wie de infectie in eerste instantie 
aan het buitenste kootje van de rechter 
wijsvinger ontstond. De ontsteking genas 
restloos, maar in het verloop van drie jaar 
trad negen maal recidief op, deels gesuper-
poneerd op de aanvankelijke laesie (waar-
door blijvende littekenvorming en pares-
thesie optrad), deels ook op andere gebie-
den van de hand, tot in de handpalm toe. 
Het dragen van handschoenen wordt dus 
aanbevolen. Is eenmaal infectie aan de 
handen van tandarts of hulppersoneel ont-
staan, dan wordt dit een noodzaak. 

Visser—Brummen 

1008. Viruses and cancer: Herpesviruses 
and tumors in the head and neck. A 
review. 
Scully C. Oral Surg 1983; 56:285-
92. 

De auteur bespreekt op overzichtelijke 
wijze de literatuur betreffende het mogelij-
ke verband tussen virussen en tumoren. Al 
geruime tijd is bekend dat verschillende 
soorten virussen een rol spelen bij het ont-
staan van bepaalde tumoren bij de mens. 

Van de vier typen van het herpesvirus die 
besmettelijk zijn voor de mens is het Ep-
stein-Barrvirus van belang gebleken bij het 
Burkitt's lymfoom en bij het naso-pharinx-
carcinoom. 
Een ander herpesvirus, het cytomegalovi-
rus, staat vooral in de belangstelling van-
wege de vermoedelijke rol bij het ontstaan 
van het Kaposi's sarcoom. 
Het herpes simplexvirus heeft mogelijk be-
tekenis bij het ontstaan van tumoren van 
het mondslijmvlies. Bewezen is dit echter 
allerminst. Wel wordt verondersteld dat 
roken een verhoogde kans geeft op infectie 
van het slijmvlies met het herpes simplex-
virus. Hiermee is echter de mogelijke rol 
van dit virus bij het ontstaan van een pla-
veiselcelcarcinoom van het mondslijm-
vlies allerminst duidelijk. 

Van der Waal — Amsterdam 

Sectie VIII Parodontologie 

748. An experimental study of new at-
tachment procedure in beagle dogs. 
Aukhil I, Simpson DM, Schaberg 
TV. J Periodont Res 1983; 18: 643-
54. 

Conventionele parodontale therapie, chi-
rurgisch of niet-chirurgisch, resulteert 
meestal in een genezing waarbij een lange 
epitheelverkleving ontstaat. Om een nieu-
we bindweefselverbinding tot stand te 
brengen met een worteloppervlak dat 
voordien in contact stond met de mondhol-
te, dienen nieuwgevormde vezels in nieuw 
gevormd cement ingebed te worden. Ver-
ondersteld wordt dat deze nieuwe bind-
weefselverbinding wordt tegengegaan 
door snel langs het worteloppervlak naar 
apicaal migrerend epitheel. Volgens diver-
se onderzoeken zou deze nieuwe verbin-
ding slechts gevormd kunnen worden door 
fibroblasten afkomstig van het parodonta-
le ligament. Niet lang geleden is deze theo-
rie bevestigd door resultaten van onder-
zoeken door Nyman. In een van die onder-
zoeken verhinderde Nyman andere cellen 
dan fibroblasten van het parodontale liga-
ment naar het grondig gecuretteerde wor-
teloppervlak te groeien. Dit gebeurde door 
een millipore-filter tussen de flap en het 
worteloppervlak aan te brengen. 
In deze studie in Beaglehonden met een 
`natuurlijke' ernstige parodontale afbraak 
werd het effect van millipore-filters op de 
wondgenezing onderzocht. De filters wer-
den zorgvuldig rondom de wortels aange-
bracht en coronair op de kroon gehecht met 
cyanoacrylaat. Hierna werden de flaps 
over de filters geplaatst en gehecht. 
Vergeleken met de controlezijden resul-
teerde deze behandeling in de vorming van 
nieuw steunweefsel coronair van het pre- 

operatieve niveau. Het nieuwe steunweef-
sel bestond uit nieuw wortelcement waarin 
nieuwe collagene vezels waren ingebed, 
die uitstraalden in de gingiva Door het 
filter werd het verkleefd epitheel verhin-
derd om naar apicaal te migreren. 
Technische factoren zoals loslaten van de 
cyanoacrylaathechting met de gebitsele-
menten en uitstoting van de filters na 2-3 
weken, hebben wellicht verhinderd dat 
nog meer nieuw steunweefsel werd ge-
vormd. 
Deze studie ondersteunde de conclusies 
van andere onderzoekers, dat door een 
beïnvloeding van het karakter van de cel-
populatie bij gecuretteerde wortelopper-
vlakken, de vorming van een nieuwe bind-
weefselverbinding bevorderd kan worden. 

Van Dijk — Groningen 

749. Effect of periodontal trauma upon 
intrabony pockets. 
Poison AM, Zander HA. J Perio- 
dont Res 1983; 10:586-91. 

Er is wel verondersteld dat ontsteking en 
traumatische occlusie `co-destructieve' 
factoren zijn, die de progressie van paro-
dontitis versnellen en uiteindelijk resulte-
ren in `intrabony' pockets en angulaire bot-
defecten. Veel onderzoekers hebben ge-
probeerd deze theorie te bewijzen maar de 
resultaten van recent onderzoek zijn er-
mee in tegenspraak, hetgeen betekent dat 
verder onderzoek gewenst is. 
In deze studie werd het effect van traumati-
sche occlusie onderzocht bij tien apen met 
een parodontitis en `intrabony' defecten. 
De parodontitis werd kunstmatig ge-
creëerd, en na tien weken werd het paro-
dontium van twee apen histologisch onder-
zocht. Bij vier andere apen werden vanaf 
dit moment zogenaamde 'jiggling' krach-
ten aangebracht op de derde premolaren in 
mesio-distale richting. Na tien weken werd 
het effect histologisch onderzocht. De vier 
resterende apen dienden als controle. 

Uit de resultaten bleek dat de traumatische 
occlusie geen groter verlies aan steunweef-
sel had bewerkstelligd. Wel was er meer 
botverlies te constateren en ook was de 
botmorfologie anders dan aan de controle-
zijde. De onderzoekers concluderen dan 
ook dat traumatische occlusie op elemen-
ten met `intrabony' pockets een groter ver-
lies van alveolair bot en een veranderde 
botmorfologie veroorzaakt, maar dat het 
geen vergroot verlies aan bindweefsel-aan-
hechting bewerkstelligt. Zij weten zich 
hierin gesterkt door onderzoek van Waer-
haug bij mensen, waaruit bleek dat paro-
dontale defecten meer correleren met pla-
que dan met een traumatische occlusie. 

Van Dijk— Groningen 
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Sectie IX Preventieve tandheelkunde 

81. Dietary habits and oral hygiene as 
predictors of caries in 3-year-old 
children. 
Schröder U, Granath L. Commu-
nity Dent Oral Epidemiol 1983; 
11:308-11. 

Om na te gaan of door het vaststellen van 
combinaties van bepaalde niveaus van 
mondhygiëne en suikergebruik een voor-
spelling kan worden gedaan omtrent de 
cariësontwikkeling in het melkgebit, wer-
den de gebitten van 143 kinderen met een 
gemiddelde leeftijd van drie jaar onder-
zocht. 
De mondhygiëne werd beoordeeld door 
bepaling van de toestand van de gingiva, 
waarbij drie gradaties werden onderschei-
den: 
— goed (gezond tandvlees); 
— matig (gedeeltelijk ontstoken, bij son-

deren niet-bloedend tandvlees); 
— slecht (gegeneraliseerde gingivitis met 

bloeding bij sonderen). 

Het suikergebruik werd vastgesteld aan de 
hand van door de ouders verstrekte gege-
vens betreffende de frequentie van het ge-
bruik van suiker bevattende voedingsmid-
delen. Ook hier werden drie groepen on-
derscheiden: 
— laag (suikergebruik minder dan één-

maal per dag); 
— matig (één- tot tweemaal per dag); 
— hoog (meer dan tweemaal per dag). 

Door combinatie van deze zes gegevens 
ontstaan negen categorieën. Zoals kon 
worden verwacht bleek de gemiddelde def-
waarde het hoogst bij de groep met slechte 
mondhygiëne en hoog suikergebruik. De 
groep met goede mondhygiëne en laag sui-
kergebruik was nagenoeg cariësvrij. Tot 
groepen met een hoog cariësrisico worden 
alle kinderen gerekend met een slechte 
mondhygiëne (drie categorieën) alsmede 
die waarbij een matige mondhygiëne was 
gecombineerd met matig of hoog suikerge-
bruik (twee categorieën). Voor de overige 
vier categorieën wordt het cariësrisico als 
laag beschouwd. 
Kansberekening leert dat door screening 
volgens deze methode met 91% zekerheid 
kan worden voorspeld of een kind op 3-
jarige leeftijd cariësvrij zal zijn, en met 64% 
zekerheid of een kind op die leeftijd veel 
cariës zal hebben. Aanbevolen wordt om 
de test op 1'/2- tot 2-jarige leeftijd af te 
nemen. 
In de hier onderzochte groep kinderen viel 
meer dan de helft in de `high risk'-catego-
rie. Volgens de auteurs heeft de mondhy-
giëne-factor een sterker voorspellende 
waarde dan de voedingsfactor. De voorge-
stelde indeling naar cariësrisico zou het 
mogelijk maken om preventieve maatrege- 

len c. q. behandelingen meer selectief toe te 
passen. 
Bij deze publikatie zijn enkele kantteke-
ningen wenselijk. Zo ontbreken gegevens 
over mogelijke gevallen van het `zuigfles-
syndroom' (suikertoediening in de vorm 
van medicinale siropen via een zuigfles of 
anderszins; zie de november-aflevering 
1978 van dit tijdschrift, pag. 434). Door dit 
soort gevallen met een nagenoeg monocau-
sale cariësoorzaak niet uit te sluiten bij het 
ontwikkelen van de index wordt aan de 
voorspellende waarde van de voedingsfac-
tor afbreuk gedaan. De betreffende kinde-
ren hebben naast hun (meestal) nachtelijke 
gewoonte in veel gevallen geen abnormaal 
hoge suikerfrequentie en zullen daardoor 
bij de voorgestelde wijze van screenen 
zelfs in een van de groepen met laag suiker-
gebruik terecht kunnen komen: 

Toors — Nieuw Vennep 

82. Clinical experiments with a tooth-
paste containing amyloglucosidase 
and glucose oxidase. 
Afseth J, Rolla G. Caries Res 1983; 
17:472-5. 

Om het effect op plaquevorming en in vivo 
zuurproduktie in de plaque te meten werd 
een tandpasta met de enzymen amyloglu-
cosidase en glucose-oxydase (Zendium) 
vergeleken met een enzym-vrije tandpasta 
(controle-pasta) en met een tinfluoride be-
vattende tandpasta (Crest). 
Door de proefpersonen werd eerst fre-
quent gekauwd met suikerhoudende 
kauwgom om de plaquegroei te bevorde-
ren. Vervolgens werd tweemaal daags ge-
durende een minuut gespoeld met 2 gram 
pasta in een 10 ml suspensie. De zuurpro-
duktie werd bepaald door met een vlakke 
pH-elektrode de pH-daling te meten van de 
plaque op de vestibulaire vlakken na een 
mondspoeling met een suikeroplossing. 
De mate van plaquegroei werd planime-
trisch bepaald. 
Tweemaal daags spoelen met de suspensie 
van de tinfluoride-tandpasta resulteerde in 
significant lagere plaque-indices vergele-
ken met de andere twee pasta's. Tussen de 
gebruikers van de tandpasta met enzymen 
en die van de enzym-vrije pasta bleek geen 
significant verschil in plaquegroei te be-
staan. De zuurproduktie in de plaque bleek 
na spoelen met de tinfluoride-pasta aan-
merkelijk minder dan na spoelen met de 
controle-pasta. Dit verschil was statistisch 
significant, zelfs tot zes uur na het spoelen. 
De enzym bevattende tandpasta veroor-
zaakte op geen enkel tijdstip, ook niet di-
rect na het spoelen, enige remming in de 
zuurproduktie. De schrijvers concluderen 
dat de tinfluoride-pasta in tegenstelling tot 
de enzym bevattende tandpasta goede pla-
que- en zuurproduktieremmende eigen- 

schappen bezit. Zij laten de mogelijkheid 
open dat het niet effectief zijn van de en-
zym bevattende pasta te wijten is aan de 
ongebruikelijke wijze van toepassing, in 
plaats van ermee te borstelen. Aangezien 
onder deze, wellicht minder optimale, ap-
plicatie-omstandigheden de tinfluoride be-
vattende pasta wel duidelijk positieve ei-
genschappen vertoonde, moet deze op-
merking meer als troostend worden be-
schouwd voor de `verliezende' tandpasta. 

Toors — Nieuw Vennep 

Sectie X Röntgenologie en materia technica 

1077. Effect of variation in caries diagno-
sis and degree of caries on treatment 
decisions by dental teachers using 
bitewing radiographs. 
Mileman Ph, Purdell-Lewis D, 
Van der Wkele L. Community 
Dent Oral Epidemiol 1983;11:356-
62. 

Voor de diagnostiek van interproximale 
cariës is de bitewing-röntgenfoto een zeer 
belangrijk hulpmiddel. Vaak wordt in com-
binatie met klinisch onderzoek de behoefte 
aan restauratieve behandeling bepaald op 
grond van de bevindingen van de röntgen-
foto. Er kunnen zich echter onnauwkeurig-
heden voordoen bij de interpretatie van het 
röntgenbeeld. Vele oorzaken zijn hiervoor 
genoemd in de literatuur. Het doel van dit 
onderzoek was te onderzoeken welk be-
oordelingscriterium het beste voldoet om 
te voorkomen dat te veel of te weinig vlak-
ken die op grond van de röntgenfoto ca-
rieus zijn beoordeeld, worden gerestau-
reerd. Daartoe werd aan een negental tand-
artsen (docenten in de klinische tandheel-
kunde) gevraagd een aantal bitewing-rönt-
genfoto's te beoordelen. 
Allereerst werd hun verzocht om aan te 
geven welke carieuze vlakken restauratie-
ve behandeling behoeven. Daarna was de 
opdracht, aan te geven tot welke diepte het 
cariësproces was voortgeschreden. Deze 
beoordelingen werden herhaald, zodat ook 
informatie werd verkregen omtrent de va-
riabiliteit in de beoordelingen. Tenslotte 
werden de resultaten van de waarnemers 
vergeleken met een norm. Deze norm be-
stond uit het oordeel van twee ervaren on-
derzoekers, die getraind waren voor dit 
soort beoordelingen en in 95% van de ge-
vallen een eensluidende beoordeling ga-
ven. 
De resultaten zijn als volgt samen te vatten. 
— De waarnemers beoordeelden meer 

vlakken gaaf en meer vlakken niet te 
beoordelen dan de norm; ook werd de 
diepte van het cariësproces over het 

' algemeen minder ernstig beoordeeld 
dan de norm aangaf. 

229 



Relaties tussen preventieve maatregelen en socio-economische variabelen. 

bevolkings- 
dichtheid 

Poetsen 
vrouwen 
mannen 
kinderen 

leeftijd gezins- 
inkomen 

** 

familie- 
grootte 

kinderen opleiding 

** 

Tandzijde ** 

vrouwen 
mannen 
kinderen 

** 

** 

** 

** ** 

Regelmaat tandartsbezoek 
vrouwen * ** ** ** ** 

mannen 
kinderen 

* 

** 

~ ** 

** 

** 

Laatste controle/gebitsreiniging 
vrouwen 
mannen 
kinderen 

** ** 

** 

** ** 

** 

** 

* Significante bevindingen P<0,05. 
** Significante bevindingen P<0,01. 

Excerpta odontologica Post academiam 

— De variabiliteit tussen twee opeenvol-
gende beoordelingen van hetzelfde vlak 
was groter voor glazuurcariës dan voor 
dentine-cariës. 

— Er was weinig correlatie tussen het door 
de waarnemers zelf opgegeven behan-
delingscriterium (cariës tot in het denti-
ne) en de beoordeling van de diepte van 
het cariësproces. 
Op grond van de norm en het behande-
lingscriterium `cariës tot in het dentine' 
vertoonden de waarnemers zowel de 
neiging om te veel vlakken aan te wijzen 
voor restauratieve behandeling als te 
weinig vlakken hiervoor aan te wijzen. 

— Het criterium `cariës tot in het dentine' 
voldeed voor deze groep waarnemers 
als beste omdat daarmee de minste kans 
op over- of onderbehandeling optreedt. 

Deze studie toont aan dat allerlei, meestal 
subjectieve, invloeden de objectieve be-
oordeling van het röntgenbeeld beïnvloe-
den. Met name is opvallend dat slechts 69% 
van de door de waarnemers zelf gekozen 
behandelingscriteria overeenkwam met 
hun schatting van de diepte van het cariës-
proces. Dit is waarschijnlijk te wijten aan 
het ontbreken van stringente criteria en de 
onbekendheid met typische voorbeelden 
en de toepassing van de criteria. 

Arnold — Groningen 

1078. A method for bonding to dentin 
and enamel. 
Bowen RL, Cobb EN. J Am Dent 
Assoc 1983; 107:734-6. 

Hechting van kunststoffen aan tandgla-
zuur kan bevredigend worden bewerkstel-
ligd door het glazuur te etsen met verdund 
orthofosforzuur. Door deze handeling 
wordt het weefsel, anisotroop, op een met 
de prismastructuur overeenstemmende 
wijze, opgelost zodat er talloze micro-
groefjes ontstaan waaraan de kunststof re-
tentie vindt. De structuur van dentine leent 
zich niet voor micromechanische retentie, 
waardoor het hechten in chemische zin 
aangevat moet worden. 
Het oppervlak van geprepareerd dentine 
echter is overdekt met een smeerlaag die 
ook al weinig houvast biedt. De meeste 
onderzoekingen naar handzame hech-
tingssystemen aan dentine berusten op het 
vooraf `coaten' met een middel dat water-
stof of anderssoortig ligandbruggen kan 
vormen met enerzijds het weefsel en an-
derzijds het composiet. 
In het onderhavige onderzoek is dentine 
voorbehandeld met een 5.3%-oplossing 
van ferri-oxalaat, vervolgens met 10%-op-
lossing van additieprodukt van N(p-to-
tyl)glycine en glycide-methacrylaat (NTG-
GMA) in aceton en tenslotte met 5%-oplos-
sing van het additieprodukt van pyromelli- 

tisch dianhydride en 2-hydroxymethylme-
tacrylaat, waarna het composiet kon wor-
den aangebracht. 
Het resultaat was, dat er in vitro een hecht-
sterkte aan dentine tot stand kwam (14 
MPa) die overeenkomt met die aan gla-
zuur. Zulk een sterkte is voldoende om 
onder klinische omstandigheden goed te 
functioneren. Het blijft echter de vraag of 
deze omslachtige methode, met wellicht 
niet geheel ongevaarlijke stoffen, dit resul-
taat wel rechtvaardigt. 

Davidson — Amsterdam 

Sectie XI Sociale tandheelkunde en gedrags-
wetenschappen 

154. Toothbrushing, flossing, and den-
tal visits in relation to socioecono-
mic characteristics of white Amer-
ican families. 
Chen MS, Stone DB. Community 
Dent Oral Epidemiol 1983;11:325-
32. 

Uit een vroegere publikatie (zie Sectie XI, 
nr. 138, april 1983) blijkt dat ongeveer de 
helft van een groep respondenten niet vol-
gens een strikt schema dagelijks hun tan-
den poetst, ± 90% niet dagelijks tandzijde 
gebruikt en ongeveer éénderde niet regel-
matig naar de tandarts gaat; in deze bestaan 
er verschillen tussen mannen, vrouwen en 
hun kinderen. 
Indien men de genoemde preventieve 
maatregelen wil bevorderen, is het ge-
wenst zich te richten tot hen die in gebreke 

blijven. De auteurs nu hebben getracht de-
ze mensen op te sporen door de relaties 
tussen de preventieve maatregelen en so-
cio-economische variabelen te ontsluie-
ren, gebruik makend van chi-kwadraat-
toetsen. In de tabel zijn de betekenisvolle 
resultaten weergegeven, dat wil zeggen, 
via sterren zijn drie relaties aangegeven 
waarvan met een grote mate van zekerheid 
mag worden gesteld dat zij ook echt be-
staan. 
Op grond van deze tabel en andere bevin-
dingen wordt geconcludeerd dat mannen 
met een laag inkomen en/of een lage oplei-
ding volgens een weinig strikt schema hun 
tanden poetsen. Hetzelfde geldt voor vrou-
wen met een lage scholing. 
Hoe hoger het familie-inkomen, des te va-
ker wordt de tandzijde gehanteerd; dit 
geldt voor zowel de vrouwen, mannen als 
kinderen. Voor vrouwen en mannen geldt 
ook dat de hoger geschoolden onder hen 
vaker `flossen' en voor de vrouwen geldt 
bovendien dat zijde tandzijde minder vaak 
gebruiken als het gezin uit slechts twee 
personen bestaat en zij geen kinderen heb-
ben. 

Regelmatig tandartsbezoek blijkt samen te 
hangen met het merendeel der socio-eco-
nomische variabelen, zeker waar het de 
vrouwen betreft. Een lage bevolkings-
dichtheid, een hogere leeftijd (zij die jonger 
zijn dan 30 uitgesloten), een lager inkomen, 
een kleiner gezin en een lage scholing be-
vorderen klaarblijkelijk de regelmaat van 
tandartsbezoek niet. Op dezelfde wijze 
dient de laatste tandheelkundige variabele 
in de tabel te worden geïnterpreteerd. 
In de discussie wordt getracht enkele ver- 
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schillen tussen mannen en vrouwen te ver-
klaren. Zo wordt bijvoorbeeld gewezen op 
de voorbeeldfunctie van moeders ten op-
zichte van de kinderen als verklaring van 
hun frequente gebruik van de tandzijde. En 
bevordering van het gebruik van tandzijde 
eist dat vooral aandacht besteed wordt aan 
laag geschoolden en mensen met een laag 
inkomen. 
Het sterkste effect op het in de praktijk 
brengen van preventieve maatregelen heb-
ben het (gezins)inkomen en de mate van 
scholing. Aangetekend mag worden dat de 
tandheelkundige professie deze variabelen 
niet kan beïnvloeden, maar wel extra aan-
dacht aan deze gedepriveerden kan schen-
ken. 

Schuurs - Amsterdam 

155. Variation among dentists in plan-
ning treatment. 
Elderton RJ, Nuttall NM. Br Dent 
J 1983; 154:201-5. 

De beslissing tot behandelen over te gaan 
houdt in de tandheelkunde nog altijd een 
subjectief element in. Dit heeft tot gevolg 
dat wanneer verschillende tandartsen een 
zelfde patiënt onderzoeken, zij tot ver-
schillende behandelplannen komen. De 
gevolgen van deze verschillen zijn niet al- 

leen van belang voor de tandheelkundige 
gezondheid van de individuele patiënt 
maar ook voor de kosten ende zorg die aan 
de bevolking wordt verleend. De noodzaak 
om te komen tot criteria voor de toe te 
passen therapieën wordt alom steeds dui-
delijker gevoeld. Momenteel vindt er een 
verschuiving plaats van een primair restau-
ratief georiënteerde tandheelkundige zorg-
verlening naar een preventief georiënteer-
de. 

Dit vraagt een herwaardering van de doel-
stellingen van de zorgverlening evenals 
van de verschillende klinische technieken 
teneinde het juiste moment te kunnen vast-
stellen waarop, met een optimaal resultaat, 
curatief zou moeten worden gehandeld. 
Het gezegde 'indien getwijfeld, pleeg pre-
ventie en wacht af is momenteel meer ade-
quaat dan het oude adagium 'bij twijfel 
vullen'. De gevolgen van de huidige manier 
van beslissen 'over de noodzaak' tot be-
handelen werd door de auteurs als volgt 
onderzocht. Door 15 tandartsen, 7 alge-
meen-practici en 8 universitaire medewer-
kers werden klinisch 18 adolescenten (9 
mannen en 9 vrouwen) onderzocht, allen 
17 of 18 jaar oud, waarna zij een behandel-
plan inclusief kostenraming opstelden. Bij 
het onderzoek beschikten zij bovendien 
over twee bitewing-opnamen. 

Er bleken grote onderlinge verschillen te 
zijn. Om enkele voorbeelden te noemen: 
de geraamde kosten voor de totale groep 
varieerden van 92.55 tot 478.60 pond, het 
aantal caviteiten verschilde van 20 tot 153, 
slechts 45% van de beslissingen om restau-
raties opnieuw te leggen kwamen met el-
kaar overeen. in slechts 41% van de geval-
len waarin de indicatie restaureren was ge-
steld, was meer dan de helft van de tandart-
sen die als tweede beoordelaar optraden, 
het met de eerste eens. Slechts vier van de 
tien caviteiten door die beoordelaar ge-
vuld, zouden door een tweede tandarts ook 
worden gevuld. Bij de tandarts die het min-
ste aantal vlakken zou vullen, zou het ge-
middeld aantal gevulde vlakken per patiënt 
met 0,5 stijgen; bij degene die het hoogst 
scoorde zou dit 4,7 extra vlakken hebben 
opgeleverd. 
De algemeen-practici bleken het vaker met 
elkaar eens te zijn dan de universitaire me-
dewerkers; wel scoorden zij meer te res-
taureren vlakken. Al deze verschillen zijn 
een gevolg van de wijze waarop het besluit-
vormingsproces momenteel verloopt. On-
derzoek over dit besluitvormingsproces 
zal van veel invloed zijn op het nemen van 
de juiste beslissing en de kwaliteit van de 
tandheelkundige zorg gunstig beïnvloe-
den. 

Van de Poel-Groningen 

P. J. B. LEEMPOEL 

S. ESCHEN 

A. F. J. DE HAAN 

M. A. VAN 'T HOF 

1.0. Inleiding 

Kronen, bruggen en frameprothesen 
behoren in de algemene tandheelkun-
dige praktijk tot de groep kostbare 
voorzieningen. Zeker in tijden waarin 
tegenover kosten duidelijk baten moe-
ten staan is het van belang na te gaan 
hoe het in dit opzicht staat met deze 
tandheelkundige restauraties. Over-
wegingen van deze soort zijn uiteraard 

Uit de afdeling Occlusie-opbouw 
en de Mathematisch-Statistische Adviesafdeling 
van de Katholieke Universiteit te Nijmegen. 

niet nieuw, daar zij altijd al aanleiding 
gaven tot overleg tussen tandarts, pa-
tiënt en verzekering. Nieuw is dat de 
wetgever nu via de wet BIG (Beroepen 
in de Individuele Gezondheidszorg)' 2  
ook formeel op dit punt ingaat, immers 
in deze wet wordt aangegeven dat in de 
toekomst aan nader te bepalen kwali-
teitseisen moet worden voldaan. Wat 
de precieze inhoud van deze eisen zal 
zijn hangt mede van de professie zelf 

Samenvatting: 

In dit artikel wordende resultaten gepre-
senteerd van een evaluatie van bruggen 
en kronen op f amepijlers, vervaardigd 
in een 'algemene' praktijk. Het onder-
zoek betrof 213 restauraties van de pij-
lers voor 86 bruggen die op het moment 
van onderzoek gemiddeld 7,0 jaar aan-
wezig waren en 103 restauraties van fra-
mepijlers die gemiddeld 5,4 jaar aanwe-
zig waren. 
De aantallen nabehandelingen en mis-
lukkingen bedroegen voor de brugpijler-
restauraties respectievelijk 4,4% en 
0,5% en voor de framepijlerrestauraties 
was dit 10,0% en 1,0%. 
Het belang van een vervolg voor deze 
voorstudie in andere (Nederlandse) 
praktijken, eventueel in combinatie met 
klinisch experimenteel onderzoek wordt 
benadrukt. 

af. 
Kroon- en brugwerk en partiële pro-
thesen behoren weliswaar tot de oud- 

ONDERZOEK 

EVALUATIEVAN BRUGGEN EN VAN KRONEN ONDER 
FRAMEPROTHESEN IN EEN ALGEMENE PRAKTIJK 

Trefwoorden: Restauratieve tandheelkunde — Brug- en framepijlers — Duurzaamheid 
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