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SECTIE III 
CONSERVERENDE TANDHEELKUNDE 

1886. De `sandwich'-techniek bij reces-
sies 

Gingivale recessies na parodontale thera-
pie leiden onder meer tot esthetische pro-
blemen. Het verhelpen daarvan vraagt een 
kosmetische bedekking van het wortelce-
ment, waarbij vaak de interdentale contour 
zodanig wordt veranderd dat de glazuurce-
mentgrens als het ware meer naar apicaal 
ligt en de lelijke interdentale ruimte wordt 
gevuld met restauratiemateriaal. In dit arti-
kel wordt een techniek beschreven om dit 
op een verantwoorde wijze te realiseren. 
Dentinehechting wordt daarbij verkregen 
met glasionomeercement, dat op zijn beurt 
een hechtingsoppervlak biedt aan compo-
sietmateriaal. Mocht lekkage optreden, 
dan zal dit geen desastreuze gevolgen heb-
ben, aangezien cariës zelden optreedt door 
het vrijkomen van fluoride uit het mate-
riaal. 

De auteurs beschrijven de behandeling 
van een 54-jarige vrouw. Na het polijsten 
van het worteloppervlak met puimsteen 
worden Contourstrips (Vivadent) aange-
bracht om als vochtafsluitende matrijs voor 
het glasionomeercement te functioneren. 

Daarna wordt Ketac-Fil via de spuittech-
niek aangebracht. Na 15 minuten wordt de 
cervicale glasionomeerrestauratie afge-
werkt met een diamantfineerboor. Vervol-
gens wordt geëtst en een hechtlak geappli-
ceerd, waarna microfijn composietmate-
riaal en tinters in lagen worden aange-
bracht om een natuurlijke, polychromati-
sche opbouw te suggereren. Op de afbeel- 

ding is zichtbaar hoe de lagen dakpansge-
wijs zijn aangebracht. Na afwerken met 
diamantfineerboren en Soflex-schijfjes 
(3M), wordt tot slot met tandzijde gecon-
troleerd of een goede interdentale reiniging 
mogelijk is. In hoeverre deze techniek zal 
worden verdrongen door gebruikmaking 
van de nieuwe generatie dentineadhe-
sieven staat nog niet vast. 

Literatuur 
LARSON TD, PHAIR CB. Use of glass ionomer resto-
rative and microfill composite resin veneers to improve 
esthetics in periodontally involved teeth. Quintessence 
Int 1987; 18: 871-4. 

H. J. de Kloet, Arnhem 

1887. Knobbelfracturen bij endodontisch 
behandelde premolaren 

Endodontisch behandelde elementen lo-
pen veel kans om te fractureren. De beste 
bescherming daartegen wordt bij postcani-
ne elementen geboden door een gegoten 
restauratie die de knobbels overkapt of 
omvat. Vaak zal men daar echter om bud-
gettaire reden van moeten afzien en dan 
moet de keus vallen op amalgaam of corn-
posiet. De laatste jaren is veel onderzoek 
gedaan naar het resistentieverhogende ef-
fect van klasse II-composietrestauraties. 

YEARS AFTER 
TREATMENT 

Percentage behandelde doch niet gefractureerde 
premolaren (P1  inf. niet inbegrepen) in relatie tot 
de levensduur. 
• met MOD-amalgaamrestauratie; 
O met MOD-composietrestauratie; 

De hechting tussen composiet en geëtst 
glazuur verschaft immers een stevige ver-
binding tussen de vestibulaire en linguale 
knobbels. De uikomsten van deze onder-
zoekingen, die tot nog toe uitsluitend in 
vitro plaatsvonden, zijn echter tegenstrij-
dig. Sommigen vinden inderdaad een ver-
hoging van de resistentie van de met com-
posiet gerestaureerde elementen, anderen 
konden geen verschil meten tussen met 
composiet en met amalgaam gerestaureer-
de elementen. Des te opmerkelijker zijn 
daarom de resultaten van het onderhavige 
retrospectieve in vivo onderzoek. Alge-
meen-practici leverden daartoe de gege-
vens over 221 endodontisch behandelde 
premolaren met MOD-amalgaam- of 
MOD-composietrestauraties. Van de 181 
met amalgaam gerestaureerde elementen 
waren er na 15 jaar 102 gebroken. De eerste 
onderpremolaren, waarvan 23% was ge-
fractureerd, staken gunstig af bij de overi- 

ge, waarvan 59% was gebroken. Van de 40 
met composiet gevulde elementen waren 
na 10 jaar 5 gebroken (zie afbeelding). 
Hoewel deze uitkomsten het gebruik van 
composiet in endodontisch behandelde 
premolaren ondersteunen, worden daar-
mee de bezwaren tegen composiet in dit 
indicatiegebied natuurlijk niet weggeno-
men, aldus de auteur. De mogelijkheid van 
een knobbeloverkapping met amalgaam is 
in dit onderzoek buiten beschouwing ge-
bleven. 

Literatuur 
HANSEN EK. In vivo cusp fracture of endodontically 
treated premolars restored with MOD amalgam or 
MOD resin fillings. Dent Mater 1988; 4: 169-73. 

Ch. Penning, Amsterdam 

1888. Klinische evaluatie van cervicale 
glasionomeercement- en compo-
sietrestauraties 

De wisselvallige resultaten die tot nog toe 
worden behaald bij de behandeling van 
cervicale laesies met composiet, hebben tot 
gevolg dat glasionomeercement meer in de 
belangstelling komt. Hoewel ook dit mate-
riaal zwakke punten heeft, kunnen er ac-
ceptabele resultaten mee worden verkre-
gen. In een klinisch onderzoek beoordeel-
den Vosz en Hickel cervicale restauraties 
nadat ze één tot zes jaar in functie waren. 
De evaluatie omvatte 186 glasionomeerce-
mentrestauraties (Fuji Type II en Ketac fil) 
en 71 composietrestauraties (Estic micro-
fil). Preparaties voor glasionomeercement 
werden rondom voorzien van een opstaan-
de wand van ten minste zi  mm diepte om de 
retentie te verzekeren. Als regel werd geen 
onderlaag aangebracht. Preparaties voor 
composiet waren steeds doosvormig, zon-
der bevel en zonder etsen van de glazuur-
wand. De resultaten zijn weergegeven in de 
tabel. 

Bij het percentage uitgevallen glasiono-
meercementvullingen merken de auteurs 
op dat wigvormige laesies aanvankelijk niet 
werden geprepareerd. Nadat daaruit dik-
wijls vullingen verloren waren gegaan, be-
sloot men in alle gevallen tot preparatie 
over te gaan. Vanaf dat moment gingen nog 
slechts enkele glasionomeercementvullin-
gen verloren. 

Voor het bereiken van een duurzaam 
resultaat met glasionomeercement wijzen 
de auteurs op enkele belangrijke aspecten 
van de verwerking. Randbreuk wordt voor-
komen door een geschikte preparatievorm. 
Oplossen en afslijten van materiaal kan 
sterk worden verminderd door het gebruik 
van voorgedoserde,capsules, geschikte ma- 
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Percentage `mislukte' cervicale restauraties (Excerpt 1888). 

Glasionomeercement Composiet 

Aantal restauraties 186 71 
Verloren gegaan 8% 4% 
Sensibi l itei tsverhoging 0% 0% 
Randspleet 4% 27% 
Slechte kleur 12% 9% 
Materiaalverlies 30% 5% 
Secundaire cariës 7% 34% 

Percentages uitgevallen restauraties, een jaar na het aanbrengen ervan zonder mechanische retentie. 

Combinatie van adhesief en composiet (en fabrikant % uitgevallen 
restauraties 

Creation Bond + Visar-Fil (Den-Mat Int.) 96 
Dentin Adhesit + Heliosit (Ivoclar) 77 
Dentine Adhesive + Durafill (Kulzer) 83 
Bondlite + Command (Kerr) 25 
Dentin Bonding Agent + Certain (Johnson & Johnson) 33 

vallen vullingen na een jaar zijn voor de 
verschillende adhesief-composietcombina-
ties weergegeven in de tabel. 

De auteurs concluderen dat geen van de 
onderzochte combinaties van produkten in 
staat is om zonder aanvullende maatrege-
len voldoende retentie te verschaffen. Et-
sen van het glazuur en laagsgewijze aan- 
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trijzen en een beschermende laklaag over 
de restauratie. De auteurs concluderen dat 
glasionomeercement voor de behandeling 
van cervicale laesies de voorkeur verdient 
boven composiet, vanwege de betere rand-
aansluiting en het minder voorkomen van 
secundaire cariës. 

Literatuur 
VOS A, HICKEL R. Nachuntersuchung von zervikalen 
Glasionomerzement- und Kompositfüllungen. Dtsch 
Zahnärztl Z 1988; 43: 944-6. 

Ch. Penning, Amsterdam 

1889. Klinische evaluatie van cermetio-
nomeercementvullingen 

Onvoldoende slijtvastheid 'is een van de 

tekortkomingen van glasionomeercement. 
Daarin wordt verbetering gebracht door de 
glasdeeltjes te sinteren met zilver, waar-
door cermetionomeercement wordt ge-
vormd. Cermet is een samentrekking van 
'ceramic' en 'metal'. Helaas gaat daarmee 
ook de fraaie kleur van het cement verlo-
ren, zodat het indicatiegebied sterk wordt 
beperkt. Om over het indicatiegebied meer 
informatie te verkrijgen, werden Ketac-Sil-
ver-restauraties in vijf indicatiegebieden 
geëvalueerd: 1. kleine occlusale restaura-
ties; 2. conventionele klasse II-restaura-
ties; 3. gemodificeerde klasse II-restaura-
ties (kleine preparaties zonder preventieve 
uitbreiding); 4. cervicale restauraties (ves-
tibulair en approximaal) en 5. reparaties 
(cariës of glazuurbreuk naast gegoten res-
tauraties). De evaluatie betrof 402 restau-
raties die een half jaar tot drie en een half 
jaar tevoren waren gelegd. De resultaten 
zijn weergegeven in onderstaande tabel. 

Ondanks allerlei tekortkomingen van het 
materiaal zijn de auteurs van mening dat 

Ketac-Silver geschikt is voor alle vijf ge-
noemde indicatiegebieden, met uitzonde-
ring van conventionele klasse II-restaura-
ties. Voorwaarde is evenwel dat prepara-
ties worden gemaakt die voldoende reten-
tie bieden. De chemische binding aan het 
tandweefsel is niet toereikend voor het 
houvast van de restauratie. 

Literatuur 
HICKEL R, PETSCHELT A, MAIER J, VOSS A, 
SAUTER M, Nachuntersuchung von Füllungen mit 
Cermet-Zement (Ketac-Silver). Dtsch Zahnarztl Z 
1988; 43:851-3. 

Ch. Penning, Amsterdam 

1890. Composietvullingen onschadelijk 
voor de pulpa 

De veronderstelling dat composiet schade-
lijk is voor de pulpa leidt een taai leven. 
Toch is het tegendeel meer dan eens langs 
experimentele weg aangetoond. Daarmee 
is echter niet gezegd dat de pulpa geen 
schade kan ondervinden door bacteriële 
contaminatie ten gevolge van microlekka-
ge. Hoewel de hechting van composiet aan 
geëtst glazuur over het algemeen een zeer 
goede afsluiting geeft, blijkt lekkage moge-
lijk. Bescherming van het geëxponeerde 

dentine door een cementlaag lijkt dus gebo-
den. Hoe groot het risico is van schade aan 
de pulpa bij achterwege laten van zo'n be-
schermlaag staat echter niet vast. In een 
klinisch onderzoek werd daarom de vitali-
teit getest van 153 frontelementen, waarin 
200 composietrestauraties waren vervaar-
digd, die in ouderdom varieerden van één 
tot zes jaar. Onder slechts 18 restauraties 
was een beschermlaag aangebracht van Dy-
cal (L. D. Caulk/Dentsply). Bij alle ele-
menten bleek de pulpa vitaal te zijn geble-
ven. De auteur concludeert daarom dat een 
beschermende onderlaag onder compo-
sietrestauraties alleen nodig is in zeer diepe 
preparaties. 

Literatuur 
GERKE DC. Pulpal integrity of anterior teeth treated 
with composite resins. A long-term clinical evaluation. 
Aust Dent J 1988; 33: 133-5. 

Ch. Penning, Amsterdam 

1891. Klinische evaluatie van dentine-ad-
hesieven 

De effectiviteit van een dentine-adhesief 
kan alleen in klinisch onderzoek worden 
vastgesteld. Weliswaar kunnen in het labo-
ratorium hechtsterkte- en afschuifsterkte-
bepalingen worden gedaan, maar de erva-
ring heeft intussen geleerd dat de uitkom-
sten daarvan onvoldoende voorspellend 
zijn voor het klinisch gedrag. De onderha-
vige artikelen zijn een vervolg op een on-
derzoek waarover eerder in deze rubriek 
werd gerapporteerd (zie Sectie III nr. 1870, 
april 1988). 

Er werden cervicale laesies gerestau-
reerd zonder voorafgaande preparatie en 
zonder etsen van het glazuur, zodat de 
restauraties voor hun retentie geheel af-
hankelijk waren van de hechting door mid-
del van het adhesief. De percentages uitge- 

Percentage `mislukte' cermetionomeercementvullingen (Excerpt 1889). 

Indicatie nr. 2 4 5 
Aantal restauraties 87 104 52 87 72 
Verloren gegaan 1% 14% 14% 17% 7% 
Randspleet. breuk 8% 38% 6% 2% 8% 
Abrasie 5% 14% 2% 0% 13% 
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brengen van de composiet blijft nodig om 
een beter resultaat te verkrijgen. Op grond 
van het hierboven reeds genoemde eerdere 
onderzoek menen de auteurs echter dat 
glasionomeercement voorshands het meest 
geschikte materiaal is voor het restaureren 
van cervicale laesies. In gevallen waarin 
restauraties van glasionomeercement in 
cosmetisch opzicht niet voldoen, is de zoge-
naamde sandwich-techniek een geschikt al-
ternatief. 

Literatuur 
TYAS MJ. Clinical evaluation of two materials for the 
bonding of composite resins to dentine: one-year re-
sults. Aust Dent J 1988; 33: 5-8. 
TYAS MJ. Clinical performance of three dentine bon-
ding agents in class V abrasion lesions without enamel 
etching. Aust Dent J 1988; 33: 177-80. 

Ch. Penning, Amsterdam 

SECTIE IV 
ENDODONTOLOGIE 

19. Controle na endodontische behan-
deling 

Wanneer kan een endodontische behande-
ling als succesvol worden b chouwd? Om 
op deze vraag een antwoörd te kunnen 
geven, werden een aantal vervolg-onder-
zoeken uitgevoerd. Deze werden geëvalu-
eerd op grond van , de nauwkeurigheid 
waarmee afwijkingen werden gediagnosti-
seerd en op grond van de verhouding tussen 
kosten en baten. Geconcludeerd wordt dat 
het de voorkeur verdient een uitgevoerde 
endodontische behandeling een jaar later 
klinisch en radiologisch te beoordelen. In-
dien op dat moment de behandeling niet 
met absolute zekerheid als succesvol aan-
gemerkt zou worden (succesvol wordt om-
schreven als: vrij van klinische en radiologi-
sche pathologie), wordt geadviseerd dit on-
derzoek na drie jaren te herhalen. Er moet 
worden benadrukt dat het voorgestelde 
schema voor vervolg-onderzoeken, zoals 
de auteur reeds aangeeft, gebaseerd is op 
een aantal onzekerheden in de kostenbere-
kening van de eventuele noodzakelijke be-
handeling en in de radiologische interpreta-
tie van de gegevens door de diverse onder-
zoekers. De uitkomst is dan ook een aanbe-
veling en geen verplichting. 

Literatuur 
REIT C. Decision strategies in endodontics: on the 
design of a recall program. Endod Dent Traumatol 
1987; 3: 233-9. 

W. L. Willemsen, Nijmegen 

20. Beschermt calciumhydroxyde de 
pulpa? 

Om te weten te komen in hoeverre calcium- 

hydroxyde de pulpa beschermt, werden bij 
zeven apen in totaal 159 caviteiten tot in het 
dentine geprepareerd en bedekt met res-
pectievelijk een papje van calciumhydroxy-
de of met een calciumhydroxyde -cement. 
Als controlegroep gold een aantal met fy-
siologisch zout uitgewassen caviteiten (zie 
afbeelding). Het effect van droog prepare-
ren werd, als extra controle, toegevoegd. 
De caviteiten werden afgesloten met sili-
caatcement. Na 30 of 150 dagen werden de 
elementen histologisch onderzocht. Veran-
deringen van het dentine werden met be-
hulp van een scanning elektronenmicro-
scoop (SEM) opgespoord. 

Na 30 dagen bleek de groep die behan-
deld was met calciumhydroxyde-cement 
een ongeveer even sterke ontstekingsreac-
tie van de pulpa te vertonen op het silicaat-
cement als de groep van caviteiten die met 

Pulpa 

fysiologisch zout waren uitgewassen. De 
twee andere groepen (calciumhydroxyde-
papje en droog-prepareren) werden geken-
merkt door een geringere pulpareactie. Na 
150 dagen waren in alle groepen de pulpa-
reacties minder dan die na 30 dagen. De 
mildste reactie werd waargenomen in de 
elementen, waarvan de caviteiten behan-
deld waren met een papje van calciumhy-
droxyde. Opmerkelijk was dat een cement 
van calciumhydroxyde dit niet deed. De 
verklaring hiervoor werd gezocht maar niet 
aangetoond in de verschillende toe-
dieningsvormen en de pH-waarden. Het 
SEM-onderzoek liet door proteïnen ge-
oblitereerde tubuli zien in het dentine dat 
behandeld was met een papje van calcium-
hydroxyde. Er wordt gesteld dat dit zou 
kunnen resulteren in een verminderde dif-
fusie door het dentine en daarmee de gerin-
gere pulpareactie zou kunnen verklaren. 
Geoblitereerde tubuli werden eveneens 
waargenomen in de droog geprepareerde 
caviteiten, waar waarschijnlijk de opge-
wekte hitte zorgde voor het uittreden van 
proteïnen tot in de tubuli. 

Als conclusie wordt gegeven, dat alleen 
de behandeling van dentine met een papje  

van calciumhydroxyde de pulpa-irritatie 
(door bij voorbeeld silicaatcement) zou 
kunnen verminderen. 

Literatuur 
WARFVINGE J, ROZELL B, HEDSTRÖM K-G. 
Effect of calcium hydroxide treated dentine on pulpal 
responses. Int Endod J 1987; 20: 183-93. 

W. L. Willemsen, Nijmegen 

21. Kleinere endodontische opening in 
onderpremolaren 

In leerboeken over de endodontie wordt 
veelal een endodontische opening in onder-
premolaren getoond met een brede ovale 
vorm (zie afb. 1). Doel daarvan is instru- 

Alb. 1. Opening zoals vermeld in de literatuur. 

mentarium een ongehinderde toegang tot 
het kanaal te bieden zonder onnodig weef-
sel te verwijderen. De vraag doet zich voor 
of een kleinere endodontische opening mo-
gelijk is als dit doel wordt gehandhaafd. 
Om hierover nadere informatie te verkrij-
gen werd op röntgenfoto's van 100 geëxtra-
heerde gave onderpremolaren de grootte 
en vorm van de pulpaholte bepaald in me-
sio-distale en busco-linguale richting ten 
opzichte van een referentielijn in de lengte-
richting van de bestudeerde elementen. 

In 96% van de gevallen was de pulpahol-
te in mesio-distale richting niet breder dan 
1,4 mm. De bredere pulpaholtes werden in 
onvolgroeide elementen gevonden. In buc-
co-linguale richting bevond de pulpaholte 

Afb. 2. Opening voorgesteld door onderzoe-
kers. 

zich onder de linguale helft van de buccale 
knobbel, waarbij de mesio-distale hoofdfis-
suur niet werd gepasseerd. Daarom conclu-
deren de auteurs dat bij volgroeide onder- 

Dentine 

Ontstoken 
pulpa-weefsel 
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premolaren van volwassenen een goede 
toegang tot de pulpaholte wordt verkregen 
indien de endodontische opening buccaal 
van de centrale fissuur blijft (zie afb. 2) en 
de breedte heeft van een ISO 014 boor. Bij 
jonge patiënten moet de opening iets meer 
naar linguaal worden uitgebreid en bij 
tweekanalige elementen ook nog iets naar 
buccaal om een goede instrumentatie van 
het linguale kanaal mogelijk te maken. 

Literatuur 
WILCOX LR, WALTON RE. The shape and location 
of mandibular premolar access openings. Int Endod J 
1987; 20: 223-7. 

L. B. Peters, Amsterdam 

SECTIE V 
PROTHETISCHE TANDHEELKUNDE 

1261. Instructieproject voor gebitspro-
thesedragers 

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat 
onvoldoende kennis met betrekking tot het 
gebruik en de verzorging van gebitsprothe-
sen een factor is die bijdraagt tot het ont-
staan van aanpassingsproblemen aan ge-
bitsprothesen. Door de au eurs werd een 
instructieproject ontworpen met het doel 
de kennis, vaardigheden en gewoonten om-
trent het gebruik en de verzorging van ge-
bitsprothesen te verbeteren. Om het effect 
van dit project te meten werd een experi-
ment uitgevoerd, waarbij 92 patiënten van 
een universiteitskliniek werden betrokken. 
Alle patiënten droegen al langer dan 20 jaar 
gebitsprothesen en hun oude prothesen wa-
ren aan vervanging toe. Voor hen werden 
door studenten nieuwe gebitsprothesen 
vervaardigd volgens een gestandaardiseer-
de methode. De patiënten werden gelijk-
matig naar leeftijd en geslacht verdeeld in 
een experimentele (N=48) en een contro-
legroep (N=44). Alleen de experimentele 
groep ontving uitgebreide instructie en in-
formatie voor en na afloop van de behande-
ling volgens een tevoren vastgesteld proto-
col. Nadat de patiënten in kleine groepjes 
waren verdeeld, werden hier in totaal vier 
uren per groep aan besteed. Tijdens de 
behandeling gaven de studenten ook nog 
individuele voorlichting en reikten zij fol-
ders uit aan de patiënten. 

Ter evaluatie van het project werden de 
patiënten geïnterviewd met behulp van een 
vragenlijst. De patiënten van de experi-
mentele groep kregen de vragen voorge-
legd voor aanvang van de behandeling en 
vier en zes maanden na beëindiging van de 
behandeling. In de controlegroep werden 
de patiënten alleen vier en zes maanden na 
afloop van de behandeling geïnterviewd. 

Het instructieproject bleek voor een sig-
nificante verbetering van de kennis om-
trent de professionele nazorg en de reini- 

ging van gebitsprothesen te zorgen. Het 
geven van uitvoerige instructie aan gebits-
prothesedragers kan dus helpen het proces 
van aanpassing aan nieuwe gebitsprothesen 
te vergemakkelijken. Of het instructiepro-
ject ook over een langere periode een gun-
stig resultaat bewerkstelligt, zal door de 
auteurs in een vervolgstudie worden onder-
zocht. 

Literatuur 
GOODKIND RJ, LOUPE MJ, CLAY DJ, DIANGE-
LIS AJ. Modifying the knowledge, skills and habits of 
denture patients. Gerodontics 1988; 4: 95-100. 

C. de Baat, Ridderkerk 

1262. Adhesieve bevestiging van precisie-
verankeringen 

Extracoronaire 	precisie-verankeringen 
worden toegepast als verbinding tussen een 
frameprothese en een element dat van een 
kroon is voorzien. Het feit dat in veel geval-
len een peilerelement nog volledig gaaf is, 
maakt dat het vervaardigen van een kroon 
op dat element niet is geïndiceerd. Daar-
mede verviel tot op heden de mogelijkheid 
om in die gevallen een precisie-veranke-
ringssysteem toe te passen. De mogelijkhe-
den die worden geboden door de huidige 
adhesieve technieken hebben geleid tot de 
eerste experimenten met het bevestigen 
von precisie-verankeringen aan cariësvrije 
pijlerelementen. Aan de vormgeving van 
deze wijze van verankering wordt een aan-
tal eisen gesteld. Het oppervlak dient 
zo groot mogelijk te zijn en het element 
dient minstens 180° te omvatten. De rand 
van het metaal moet minimaal 1 mm boven 
de gingiva liggen met het oog op de reini-
ging. Voor een maximale hechting tussen 
glazuur en anker wordt het gebruik van 
elektrolytisch geëtste, niet-edele metaalle-
geringen aanbevolen. 

Om overbelasting van de precisie-veran-
kering te voorkomen wordt aan de toepas-
sing van een uitwisselbare kunststof druk-
breker de voorkeur gegeven. In dit geval 
werd voor de Beco-clip gekozen. Hierbij 
bestaat de patrix uit een gefreesde cilinder, 
terwijl de matrix kan worden voorzien van 
een kunststof kap met verschillende hard- 

Afb. 1. Preparatie van een premolaar (A) en 
cuspidaat (B) als peiler. R = verticale groeven, 
A = occlusale inkeping, S en N = occlusale 
trapjes, H = cervicale begrenzing. 

heid, zodat hiermee de mate van retentie 
kan worden beinvloed. Om het metaalge-
deelte zo goed mogelijk te kunnen bevesti-
gen en maximale retentie te verkrijgen, 
worden verticale groeven in het glazuur 
geprepareerd (afb. la). Bovendien wordt, 
afhankelijk van het element en de beschik-
bare ruimte, een afsteuning gemaakt door 
het prepareren van occlusale inkepingen 
(afb. la) of occlusale trapjes (afb. lb). Na 
passen van de gegoten verankering worden 
de binnenoppervlakken elektrolytisch 
geëtst en onder cofferdam bevestigd. Door 
het gebruik van cofferdam kan de prothese 
niet onmiddellijk na het cementeren wor-
den geplaatst. Omdat als gevolg van een 
mogelijke kleine verschuiving bij het ce-
menteren de frameprothese naderhand 
niet meer zou kunnen passen, wordt aanbe-
volen om na het cementeren te beginnen 
met het nemen van de afdrukken voor het 
frame. 

Als contra-indicatie voor bovenstaande 
toepassingen worden onder andere ge-
noemd: elementen met korte klinische kro-
nen, ongunstige beetverhoudingen (diepe 
beet) en parafuncties in combinatie met 
sterke abrasiefacetten. 
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SECTIE VIII 
ORTHODONTIE 

4. Orthodontie en tandpulpa 

Gedurende een orthodontische behande-
ling kunnen veranderingen in de tandpulpa 
ontstaan. In de literatuur komen aanwijzin-
gen voor dat deze veranderingen een per-
manent karakter kunnen dragen en dat de 
pulpa zelfs haar vitaliteit kan verliezen. In 
dit artikel beschrijven de auteurs in hoever-
re het pulpale weefsel zich na afloop van de 
orthodontische behandeling kan her-
stellen. 

Bij tien kinderen (drie meisjes en zeven 
jongens) werden de eerste premolaren aan 
één zijde voorzien van een 'bracket' (één 
buccaal en één linguaal) waarna alle kinde-
ren gedurende 72 uur continu zogenaamde 
cross-elastics moesten dragen (kracht ± 
200 g). De eerste premolaren die niet van 
een bracket waren voorzien, dienden als 
controle. Na deze periode werden de elas-
tiekjes uitgelaten en volgde een `rustperio-
de' van één week. Hierna werden bij alle 
kinderen de vier eerste premolaren verwij-
derd en direct gefixeerd in een gebufferde 
fosfaatoplossing. Nadat alle 40 premolaren 
waren doorgezaagd werd het pulpale weef- 

Ned TijdschrTandheelkd 96 (1989) maart 
	

117 



Excerpta odontologica 

sel uitgenomen, waarna een zogenaamd 
radiorespirometrisch onderzoek volgde. 
Bij dit onderzoek wordt met behulp van 
radioactieve koolstof (C14) en zuurstof be-
paald in hoeverre er stasis in de bloedvaten 
is opgetreden, het stroma is aangetast, in 
welke mate het bloedvolume is afgenomen 
en welke cellulaire veranderingen zijn op-
getreden. 

Bij ongeveer de helft van de experimen-
tele premolaren bleek de respiratiegraad 
na tien dagen met 33% te zijn afgenomen. 
Bij de overige experimentele premolaren 
bleek de respiratiegraad overeen te komen 
met die van de controlegroep. Hoe groter 
de opening van het foramen apicale was, 
des te groter was de kans op herstel van de 
pulpa. Er werden geen significante ver-
schillen tussen jongens en meisjes ge-
vonden. 

Literatuur 
UNSTERSEHER RE, NIEBERG LG, WEIMER 
AD, DYER JK. The response of human pulpal tissue 
after orthodontic force application. Am J Orthod Den-
tofac Orthop 1987; 92: 220-4. 
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5. Invloed van elektromagnetisch veld 
op snelheid van tangbeweging 

In de orthopedie wordt in toenemende ma-
te gebruik gemaakt van elektromagneti-
sche velden om de genezing van botbreu-
ken te bevorderen. Op tandheelkundig ge-
bied zijn elektromagnetische velden reeds 
succesvol toegepast bij de genezing van 
parodontale defecten en kaakfracturen. 
Ook kan het slinken van de kaakwal, dat 
optreedt na het verwijderen van gebitsele-
menten, door het gebruik van deze velden 
worden tegengegaan. Verder heeft onder-
zoek aangetoond dat de mechanische stabi-
liteit van tandheelkundige implantaten 
door elektromagnetische velden kan wor-
den verbeterd. Al deze onderzoeksresulta-
ten geven aan dat het gebruik van elektro-
magnetische velden botaanmaak kan sti-
muleren. Over de wijze waarop dit precies 
gebeurt, heerst echter nog geen eenslui-
dende mening. 

Uit de orthodontische literatuur blijkt 
dat door het gebruik van functionele appa-
ratuur in combinatie met elektromagneti-
sche velden de mate van condylaire groei 
meer kan worden gestimuleerd. Tevens 
hebben recente onderzoeken aangetoond 
dat orthodontische tandbewegingen kun-
nen worden versneld door het opwekken 
van elektrische stroom via elektroden die 
chirurgisch in het weefsel zijn geplaatst. 

In het onderhavige onderzoek werd het 
effect op de orthodontische tandbeweging 
en de botombouw onderzocht van het op-
wekken van een elektromagnetisch veld via 
elektroden die zich buiten het hoofd bevon-
den. Twintig Guineese biggetjes werden  

acht uur per dag gedurende een periode 
van tien dagen met hun kop in een elektro-
magnetisch veld gehouden. Een controle-
groep van 20 Guineese biggetjes van dezelf-
de leeftijd werd onder overigens gelijke 
levensomstandigheden niet aan een elek-
tromagnetisch veld blootgesteld. Bij alle 
dieren werden de beide centrale boveninci-
sieven met eenzelfde kracht orthodontisch 
van elkaar bewogen. Voor de analyse van 
de botombouw werd bij alle dieren vóór het 
begin en aan het einde van de onderzoeks-
periode een vitaalkleurstof toegediend. 
Dagelijks werd gemeten hoever de beide 
incisieven van elkaar waren bewogen. Na 
hun dood werden bloedmonsters genomen 
voor de analyse van het bloedserum. Voor 
het histologisch onderzoek werden van het 
gedeelte van de bovenkaak met de beide 
incisieven op gestandaardiseerde wijze 
transversale coupes gemaakt. 

Na de zevende onderzoeksdag bleek de 
snelheid van de tandbewegingen bij de ex-
perimentele groep in toenemende mate sig-
nificant groter te worden. Histologisch 
werd er in het gebied tussen de beide inci-
sieven bij de experimentele groep een dik-
kere laag bot en een botmatrix met meer 
osteoclasten aangetroffen. Bij de experi-
mentele dieren werden geringe verhogin-
gen van enkele bloedwaarden geconsta-
teerd, die duidden op veranderingen in de 
eiwitstofwisseling en spieractiviteit. 

De resultaten geven aan dat het mogelijk 
is de snelheid van orthodontische tandbe-
weging en botombouw te vergroten door 
toepassing van een elektromagnetisch veld, 
zonder dat hiervoor chirurgisch ingrijpen 
vereist is. Volgens de auteurs is het wense-
lijk vast te stellen of de gevolgde procedure 
kan worden gebruikt om orthodontische 
tandbewegingen bij mensen te versnellen. 
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6. Magnetische sutuurexpansie 

Orthodontische krachten kunnen niet al-
leen worden gebruikt om gebitselementen 
te bewegen, maar ook om de kaakgroei te 
beïnvloeden. In dit onderzoek werden de 
effecten van magnetische en mechanische 
expansie van de mediane palatumsutuur 
met verschillende krachtgrootten en aan-
grijpingspunten bij vier jonge Macaca fasci-
cularis apen bestudeerd. 

Bij het eerste proefdier werd de mediane 
palatumsutuur geforceerd geëxpandeerd 
door middel van een aan de gebitselemen-
ten bevestigd apparaat met een expan-
sieschroef. Bij het tweede proefdier werd 
een aan de gebitselementen bevestigd ap-
paraat gebruikt, waarbij de expansiekracht  

werd opgewekt door twee elkaar afstoten-
de samarium-cobaltmagneten. Bij het der-
de proefdier werd de expansiekracht ver-
kregen door twee identieke magneten in 
een apparaat dat in het bot van het verhe-
melte was geplaatst. Het vierde controle-
proefdier kreeg een passief expansie-appa-
raat, dat aan de boventandboog was beves-
tigd. Bij alle proefdieren werden aan beide 
zijden van diverse craniofaciale suturen 
niet-magnetische metaalimplantaten in het 
bot geplaatst. De door de apparaten opge-
wekte krachten werden steeds gedurende 
het experiment gemeten. Gestandaardi-
seerde achter-voorwaartse, laterale en oc-
clusale röntgenfoto's werden gebruikt om 
de orthodontische, kaakorthopedische en 
de veranderingen ten gevolge van groei 
vast te leggen. 

De grootte van de uitgeoefende kracht 
bleek bij het apparaat met de expan-
sieschroef lineair met de geëxpandeerde 
afstand toe te nemen. Bij de magnetische 
apparaten nam de grootte van de kracht 
volgens een hyperbolische curve af. De 
gemiddelde kracht bij het apparaat met de 
expansieschroef was acht keer groter dan 
bij de magnetische apparaten. Vergeleken 
met de magnetische apparaten bleek de 
expansie met het apparaat met de expan-
sieschroef drie tot vier keer sneller te gaan. 
Alle proefdieren die van de geactiveerde 
apparatuur voorzien waren, vertoonden 
een verbreding van het verhemelte. Deze 
verbreding bleef echter niet tot de boven-
tandboog en de bovenkaak beperkt. Er 
traden ook zijwaartse verplaatsingen bij het 
os zygomaticum, os temporale en zelfs het 
os frontale op. Tevens werd geconstateerd 
dat het bovenkaakcomplex zich tijdens de 
expansieperiode omhoog en naar voren 
verplaatste. De sagittale overbeet nam 
hierdoor aanzienlijk toe. Deze veranderin-
gen bleken vooral op te treden bij de proef-
dieren met de magnetische expansie-appa-
raten. 

Volgens de auteurs zou de grootte van de 
krachten van magnetische apparatuur tij-
dens de behandeling beter onder controle 
gehouden kunnen worden dan bij appara-
ten met een expansieschroef. Hierdoor is 
het mogelijk eventuele iatrogene effecten 
te vermijden. De geconstateerde verplaat-
singen bij de genoemde schedelbeenderen 
zouden volgens de auteurs optreden door-
dat de expansiekracht via suturen verder 
naar deze beenderen geleid wordt. 
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7. Werkzaamheid van functionele ap-
paratuur 

Functionele apparatuur wordt op ruime 
schaal toegepast bij de behandeling van 
klasse II-afwijkingen. Veel onderzoek is 
verricht met betrekking tot de vraag in 
hoeverre deze apparatuur de groei van de 
onderkaak kan stimuleren. Aangezien er 
bij dieren tot op heden slechts kortdurende 
experimenten met functionele apparatuur 
zijn uitgevoerd, werd in het onderhavige 
onderzoek een veel langere periode in acht 
genomen. Bij apen werd de invloed van het 
dragen van functionele apparatuur op de 
groei en de groeirichting van de onderkaak 
vanaf de tijdelijke dentitie tot het volwas-
sen stadium bestudeerd. 

Onder narcose werden bij 11 apen, die 
alle nog een volledig melkgebit hadden, 
afdrukken van het gebit genomen. Op de 
verkregen gebitsmodellen werd een activa-
tor vervaardigd. De apparatuur bleek de 
onderkaak 4 à 5 mm naar ventraal te plaat- 
sen; de verticale relatie nam met 2 à 3 mm 
toe. Na zes maanden werd de apparatuur 
vervangen door een nieuwe activator, 
waarbij de onderkaak opnieuw 4 à 5 mm 
naar ventraal werd gebracht; ook de verti- 
cale dimensie werd weer met 2 à 3 mm 
verhoogd. Teneinde de morfologische ver-
anderingen aan de mandibula te kunnen 
registreren werden laterale röntgensche- 
delprofielfoto's genomen: 48, 96 en 144 
weken na het moment waarop de appara- 
tuur was aangebracht. Als controle werden 
bij 12 apen, die van dezelfde leeftijd waren 
als de experimentele, op overeenkomstige 
tijdstippen röntgenfoto's vervaardigd. 

Door de overtrektekeningen van de 
röntgenfoto's van beide groepen met el- 
kaar te vergelijken, kon worden vastgesteld 
dat bij de behandelde groep de afstand 
tussen het condylion en het infradentale na 
48 weken 3,8 mm groter was dan bij de 
controlegroep. Na 96 weken bedroeg het 
verschil 6,6 mm, terwijl na 144 weken het 
verschil onveranderd 6,6 mm was. Boven-
dien kon uit de overtrektekeningen worden 
afgeleid dat de meeste groeitoename was. 
opgetreden aan het dorsale deel van de 
condylus. 

Vervolgens werd onderzocht of er een 
verschil tussen beide groepen aantoonbaar 
was met betrekking tot de hoek die de 
ramus ascendens en het corpus mandibulae 
met elkaar vormen. In de controlegroep 
bleek deze na 144 weken met 9° te zijn 
afgenomen. In de behandelde groep werd 
een toename met 3° geconstateerd. Er be-
stond dus een verschil van 12° tussen beide 
groepen. 

Wanneer deze bevindingen zouden wor-
den vertaald naar mensen, dan zou dit im-
pliceren dat behandeling met functionele 
apparatuur de lengte van de onderkaak met 
8 à 9 mm doet toenemen. De hypothese, 
dat de lengte van de onderkaak erfelijk 

bepaald is, wordt door dit onderzoek niet 
ondersteund. 
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SECTIE XIV 
MATERIA TECHNICA 

37. De werking van etsmiddelen 

Bij het etsen van tandglazuur gaat het om 
de uiteindelijke totstandkoming van een 
sterke hechting tussen composiet en gla-
zuur. In het onderhavige onderzoek werd 
de effectiviteit van commerciële etsmidde-
len bestudeerd. Aan de hand van het ras-
ter-elektronenmicroscopische beeld van de 
geëtste oppervlakken werden zij ingedeeld 
bij één van de volgende groepen: 1. Een 
regelmatig geëtst oppervlak met vele 
(diepe) retentieplaatsen; 2. als 1, maar met 
hier en daar onregelmatigheden op het op-
pervlak; 3. als 1, maar met onregelmatighe-
den over het gehele oppervlak; 4. een onre-
gelmatig geëtst oppervlak met maar weinig 
retentieplaatsen en 5. onvoldoende geëtst 
oppervlak. In het blokdiagram valt waar te 
nemen dat de etsmiddelen een nogal ver-
schillende werking vertonen (hoe meer 1 
gescoord wordt, hoe beter). De middelen 
links in het diagram zijn dus betrouwbaar-
der dan rechts. Alle onderzochte etsmidde-
len bleken echter wel bruikbaar te zijn. De 
viscositeit van het middel (gel of vloeistof) 
of de concentratie van het zuur (35-39%) 
beïnvloedden de resultaten niet. Wegens 
het eenvoudiger appliceren wordt bij kli-
nisch gebruik in ieder geval de voorkeur 
gegeven aan een gel boven een vloeistof. 
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38. De hechting van Ketac-Silver aan 
dentine 

Het gebruik van glasionomeercementen 
(GIC) heeft een enorme vlucht genomen. 
Met name het vermogen om langdurig fluo-
ride-ionen af te geven en een hechting met 
dentine aan te kunnen gaan, zijn nuttige 
eigenschappen. Vooral met het oogmerk 
de breuksterkte van GIC op te voeren om 
de cementen geschikter te maken voor per-
manente directe restauraties in de molaar-
streek, is een variëteit ontwikkeld waarin 
fijn verdeeld zilverpoeder meegemengd is. 
Dit zilver zit, evenals de glaspartikels, che-
misch verbonden aan de matrix. 

In het onderhavige onderzoek werd na-
gegaan of de toevoeging van metaalpoeder 
invloed had op de eerder genoemde twee 
opvallende eigenschappen. Vergeleken 
werden de conventionele Ketac-Fil en Ke-
tac-Silver. Gedurende de eerste zeven da-
gen gaf Ketac-Fil veel meer fluoride af dan 
Ketac-Silver. Na 14 dagen uitlekken was er 
echter geen verschil meer waarneembaar. 
Hieruit mag worden opgemaakt dat de toe-
voeging van zilver in de praktijk niet nade-
lig zal werken op het cariësremmende ef-
fect van het cement. De hechtsterkte in 
trekbelasting van GIC aan glazuur en aan 
dentine had wel te lijden van het zilver. 
Voor Ketac-Fil en Ketac-Silver waren deze 
waarden respectievelijk 2,3 ± 1,6, 2,0 ± 
2,3, 1,2 ± 1,7 en 0,5 ± 1,3 MNm 2. Er 
werden verontrustend hoge standaardaf-
wijkingen geconstateerd: een maat voor de 
onbetrouwbaarheid van de hechting of van 
de proefopstelling (referent denkt het laat-
ste). Bovendien kan worden geconclu-
deerd dat de zo fel begeerde hechting aan 
het dentine significant terugloopt door de 
wijziging van de conventionele samenstel-
ling van Ketac-Fil. 
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39. Polymerisatie en onze ogen 

De lichtgeïnitieerde composieten kennen 
eigenlijk maar één nadeel t.o.v. de twee-
pastasystemen: de polymerisatie beperkt 
zich tot de indringdiepte van het licht in de 
restauratie. Om toch dikkere lagen ineens 
te laten uitharden verlangt de tandarts 
energierijkere lichtbronnen. Daar staat te-
genover dat sterkere lichtbronnen een gro-
tere helderheid op het tandoppervlak kun-
nen veroorzaken en daardoor slechter voor 
de ogen kunnen zijn. In 1985 heeft de Ame-
rican Conference of Governmental Indus-
trial Hygienists (ACGIH) normen opge-
steld ter bescherming van de ogen tegen 
overbelasting door een lichtbron. Het is 
niet eenvoudig om normen per apparaat 
vast te stellen omdat niet iedereen ze op 
dezelfde wijze hanteert. Uitgaande van 
belichtingstijden van 40 sec. per portie 
composiet zou men volgens de ACGIH-
norm met het ene apparaat (Heliomat) 
slechts 17 en met het andere (Prisma-Lite) 
81 porties kunnen belichten binnen een 167 
minuten lange periode. Andere apparaten 
(Visar-2, Elipar, Translux) liggen daar tus-
sen. Deze calculatie werd onder de minst 
gunstige omstandigheden bij 100% reflec-
tie van het ingestraalde licht berekend. De 
realiteit ligt natuurlijk wat genuanceerder. 
Maar schrijvers concluderen toch dat het 
raadzaam is voor de operateur de ogen met 
een gekleurde bril te beschermen tegen 
onnodig letsel. 
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40. Fiberoptisch verlichte handstuk-
ken 

Adequate verlichting van het werkveld is 
een vereiste in de tandheelkunde. Sinds 
1970 is daarbij het gebruik van buigzame 
lichtgeleiders een belangrijk instrument ge-
worden. Dit artikel geeft een overzicht van 
de standpunten over verlichting van het 
werkveld in het algemeen, behandelt de 
principes van fiberoptica gemonteerd op 
handstukken en geeft een reeks aanbeve-
lingen bij het gebruik van deze apparatuur. 
Veel aandacht wordt besteed aan de mis-
vatting dat de helderheid alsmaar opge-
voerd dient te worden. Een systeem waar-
bij nog net voldoende waargenomen kan 
worden, voorkomt nodeloze vermoeid-
heid. Schrijvers achten het niet mogelijk 
het ideale verlichtingssysteem te schetsen. 
Dat hangt af van de individuele wensen van 
de tandarts. Bij het maken van een keus 
kan dit artikel een waardevolle handleiding 
zijn. 
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41. Vervorming van de tand door poly-
merisatiekrimp 

Het onderhavige artikel gaat over de ver-
plaatsing van knobbels van een element ten 
opzichte van elkaar, indien een tussenlig-
gende caviteit wordt gevuld met een com-
posiet dat door middel van een adhesief aan 
de wanden is verbonden. Het behoeft geen 
betoog dat de knobbels door polymerisa-
tiekrimp naar elkaar toegetrokken zullen 
worden. In extreme gevallen treedt frac-
tuur op, maar zolang de verplaatsing bin-
nen de rek van het harde weefsel blijft, 
ontstaat een elastische vervorming. Het 
krachtenspel kan alle kanten op. Indien de 
adhesieve verbinding sterk en duurzaam 
genoeg is, meet men bij het relatief sterk 
krimpende Heliomolar verplaatsingen in 
de orde van 30 µm en met het minder 
krimpende P30 20 tm. Dit werd gemeten 
bij de knobbels van molaren waarin onge-
veer 2 mm brede en aan de boxzijde 4,5 mm 
diepe MOD-preparaties waren gemaakt. 
Soms liet de hechting tussen glazuur en 
composiet aan één zijde los. Dan toonde 
slechts één knobbel verplaatsing. In een 
aantal gevallen lieten beide verbindingen 
los en werd in het geheel geen verplaatsing 
van knobbels geregistreed. 
De schrijvers concluderen dat, indien de 
hechting blijft nestaan, de knobbelver-
plaatsingen evenredig zijn met de krimp 
van het gebruikte composiet. Referent 
merkt op dat waterzwelling het beschreven 
fenomeen op den duur wel weer ongedaan 
maakt. 
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42. Oogschade door polymërisatielicht 

Veelvuldig gebruik van lichtuithardende 
composieten houdt het risico in dat de ogen 
overbelast worden door de intens helle 
lichtvlekken. In het onderhavige onder-
zoek werd onderzocht in hoeverre beper-
kingen moeten gelden voor het gebruik van 
diverse lichtbronnen. De American Confe-
rence of Governmental Industrial Hy-
gienists (ACGIH) stelde normen vast ter 
voorkoming van schade aan de retina ver-
oorzaakt door blauw licht en te hoge ther-
mische belasting. Deze normen maken het 
mogelijk voor elk apparaat de maximale 
tijdsduur (Tmax)  te bepalen waarop het on- 

der de ongunstigste situatie functioneert: 
op 25 cm afstand recht in de tip kijken. 

Voor geen van de apparaten kon ther-
misch risico worden vastgesteld. Het foto-
chemisch effect van blauw licht op de retina 
legde wel beperkingen op. De Optilux 
bleek het gevaarlijkste onder deze criteria 
met maximaal 2,4 minuten bestraling per 
dag. Tussen deze en de veiligste bron (Vi-
sar 2) met 16 minuten toelaatbare belasting 
per dag lagen de overige onderzochte mer-
ken, gerangschikt naar aflopend risico (Fi-
ber-Lite, Prisma Lite, Command, Elipar, 
Kavo/Vicon `DLS', Translux, Heliomat, 
Insight II en Spectra-Lite). De auteurs con-
cluderen dat geen van de geregistreerde 
Tmaz waarden kort genoeg uitkwam om bij 
normaal gebruik risico's voor de tandarts 
op te leveren, tenzij deze verkiest om regel-
matig met de bron direct in zijn ogen te 
schijnen. 
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SECTIE XVI 
GERODONTOLOGIE 

2. Tandheelkundige behandeling bij 
geïnstitutionaliseerde ouderen: in-
vloed op voeding 

Van verpleeghuisbewoners is bekend dat 
hun voedselopname te wensen overlaat. 
De invloed van nodig geachte tandheelkun-
dige behandeling hierop werd onderzocht 
bij 75 patiënten in een verpleeghuis. De 
gemiddelde leeftijd was 84 jaar. Bij de se-
lectie van de proefpersonen werden de 
edentaten die geen gebitsprothese hadden 
en de mensen die korter dan een maand 
tevoren tandheelkundige behandeling had-
den ondergaan, uitgesloten. Bovendien 
moesten de mensen zowel lichamelijk als 
geestelijk in staat worden geacht te partici-
peren in het onderzoek. De deelnemers 
werden aselect verdeeld in een testgroep 
(n=37) en een controlegroep (n=38). 

Allereerst werd bij alle proefpersonen 
een tandheelkundig klinisch onderzoek 
verricht, bestaande uit bepaling van het 
DMFT-getal en een gestandaardiseerde 
beoordeling van de kwaliteit van aanwezige 
restauraties en prothesen. Tevens werden 
de speekselsecretie, het chemisch bloed-
beeld, lichaamsgewicht en lichaamsom-
vang en de calorische waarde en de aard 
van de voedingsstoffen bepaald. Van de 75 
proefpersonen was 60% edentaat en 22% 
had een partiële prothese; de technische 
kwaliteit van de prothesen was meestal kli-
nisch onaanvaardbaar. Bij 28% van hen 
had de voeding een te lage calorische waar- 
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de en de opname van vitamine D, thiamine 
en pyridoxine was ook onder de aanbevo-
len hoeveelheden. 

In een periode van drie maanden werden 
bij de testgroep (n=37) alle soorten beno-
digde tandheelkundige therapie uitge-
voerd, zoals extracties, conserverend werk 
en het verbeteren of vervangen van de be-
staande prothesen. 

Twee en zes maanden na de behande-
lingsperiode werden de onderzoeken her-
haald bij alle 75 proefpersonen om het ef-
fect van de tandheelkundige behandeling 
op de voedselopname te meten. Er werden 
geen significante verschillen waargenomen 
in de opname van energie en voedingsstof-
fen. Wel bleek in de testgroep een signifi-
cante wijziging opgetreden in het soort 
voedsel dat werd gegeten. Hard brood en 
andere soorten hard voedsel konden weer 
worden genuttigd. 
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3. Remineralisatie van carieuze lae-
sies bij ouderen 

Oudere patiënten blijken naast glazuurca-
riës in toenemende mate ook wortelcariës 
te ontwikkelen. Preventieve maatregelen 
blijken bij glazuurcariës succesvol te zijn. 
Over de effecten ervan op carieuze laesies 
in het worteloppervlak is nog niet veel be-
kend. De beide vormen van cariës blijken 
nogal van elkaar te verschillen, zowel in 
histologisch als microbiologisch opzicht. 
Hierdoor en door het feit dat wortelcement 
aanzienlijk minder anorganisch materiaal 
bevat dan glazuur is te verwachten dat het 
remineralisatieproces ook anders zal ver-
lopen. 

In dit onderzoek werd de invloed van 
applicatie van fluoridegel onderzocht bij 
twee groepen patiënten. Groep I omvatte 
30 personen van 45 jaar en ouder en werd 
behandeld in een particuliere praktijk in 
Wyoming (USA). Deze groep werd onder-
verdeeld in een groep van 12 gezonde per-
sonen en een groep van 18 personen met 
één of meerdere aandoeningen aan orga-
nen, waarvoor zij medicijnen gebruikten. 
Deze groep werd vier jaar vervolgd. Groep 
II omvatte 94 personen van 45 jaar en ou-
der, die aan een speciaal preventiepro-
gramma op de Tufts Universiteit te Boston 
meededen vanwege een hoge cariësinci-
dentie of een ander probleem met de ge-
zondheid (bestralingstherapie, xerostomie, 
Sjögren's syndroom). De groep werd zes 
jaar vervolgd. Het preventieprogramma 
omvatte: 
— een mondhygiëneprogramma waarbij de 
gebitselementen niet alleen werden gebor- 

steld maar ook met katoenen wattenstokjes 
werden gereinigd; 
— fluoridegelapplicatie met behulp van 
neutrale NaF 1%, twee keer per dag gedu-
rende vijf minuten en twee weken, waarna 
werd overgegaan op twee weken één keer 
per dag applicatie; 
— een remineraliserende spoelvloeistof, 
waarmee de mond na een gelapplicatie ge-
durende twee minuten werd gespoeld; 
— stimulatie van de speekselsecretie met 
behulp van een niet-gezoete kauwgom. Dit 
gebeurde alleen door de xerostomiepa-
tiënten. 

De resultaten waren opvallend. De 
meeste actieve laesies bleken gedurende de 
loop van het onderzoek in een niet-actieve 
vorm te zijn overgegaan. Wortelcariës 
bleek in circa 70% van de gevallen te zijn 
geremineraliseerd. Dit percentage lag ho-
ger dan voor glazuurlaesies (60%). Vol-
gens de auteurs kan dit worden verklaard 
uit het verschil in toegankelijkheid. Ca-
rieuze laesies in het wortelcement zijn rela-
tief eenvoudig mechanisch te reinigen. Ook 
het feit dat het wortelcariësproces evenwij-
dig aan het oppervlak verloopt, in tegen-
stelling tot het wigvormige proces in gla-
zuur, kan hierbij een rol spelen, naast het 
verschil in penetratie van glazuur en denti-
ne. Tot slot merken de auteurs nog op dat 
de elementen wel verkleurd waren, zodat 
de laesies wellicht toch gerestaureerd zul-
len worden als de patiënt esthetische be-
zwaren heeft. 
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SECTIE XVIII 
DIVERSE ONDERWERPEN 

586. Voorkomt dragen van handschoe-
nen hepatitis B-infectie? 

Een hepatitis B-infectie behoort tot de be-
roepsrisico's van chirurgen, kaakchirurgen 
en tandartsen blijkens het hoge percentage 
personen met serologische kenmerken van 
een doorgemaakte infectie. Velen van hen 
tonen ook de klinische symptomen van de 
ziekte. Voorzorgsmaatregelen in het kader 
van infectiepreventie blijken in het alge-
meen wel maar in specifieke gevallen niet 
afdoende effect te sorteren. Met name de 
snijdende beroepsgroepen blijken kwets-
baar voor de gevolgen van prikaccidenten. 

Een pas onlangs gepubliceerd, maar 
reeds in 1981 uitgevoerd onderzoek (dus 
voordat vaccinatie tegen hepatitis B routi-
nematig werd toegepast) bij Amerikaanse 
kaakchirurgen toont aan dat de onderzoch-
te beroepsgroep een zeer hoog percentage 
hepatitis B-seropositieven kent. Min of  

meer verrassend en zeker teleurstellend 
was de constatering dat (zelf-gerappor-
teerd) handschoenen dragen niet signifi-
cant bijdroeg aan de bescherming tegen 
hepatitis B-infectie: Van 434 vrijwilligers 
van de 1628 op een congres aanwezige le-
den van de American Association of Oral 
and Maxillofacial Surgeons bleek 26% op 
één of andere wijze seropositief voor hepa-
titis B. Er was een sterke positieve correla-
tie met de leeftijd en met het aantal jaren 
praktijkvoering. Geen correlatie werd ge-
vonden met het geschatte aantal behandel-
de risicopatiënten. De auteurs merken op 
dat zelfs een uitgebreide anamnese slechts 
50% van de HBsAg-positieve patiënten 
identificeert, zodat zeer vele HBV-trans-
missies naar kaakchirurgen afkomstig moe-
ten zijn van patiënten zonder aanwijsbare 
risicofactoren. 

Afgezien van ingrepen onder volledige 
anesthesie zoals behandeling van fractu-
ren, osteotomieën en preprothetische chi-
rurgie als mondbodem- en veatibulumplas-
tiek, bestaat het grootste deel van de kaak-
chirurgische interventies uit poliklinische 
behandelingen, zoals extracties van derde 
molaren en verwijdering van wortelresten 
en geretineerde elementen. Vóór 1982 ge-
bruikte niet iedere kaakchirurg bij alle poli-
klinische behandelingen handschoenen. 
Daarom werd de personen in de steekproef 
gevraagd op te geven hoe frequent (nooit; 
bij 1-10%; 11-89%; 90-99%; altijd) er ge-
durende de gehele poliklinische praktijkpe-
riode gewerkt was met handschoenen, 
mond-neusmasker, (bescherm)bril. De 
antwoorden op deze vraag bleken niet te 
correleren met de gevonden seropositivi-
teit. Er werd nl. statistisch geen significant 
verschil gevonden tussen kaakchirurgen 
die bijna nooit en die bijna altijd hand-
schoenen droegen. Na een discussie over 
het effect van vertekening (slechts 27% van 
de aanwezigen verleende medewerking aan 
het onderzoek) en over statistiek (indien 
het dragen van handschoenen voor 75% 
effectief is tegen transmissie van hepatitis B 
naar de behandelaar zouden de onderzoe-
kers een statistisch significant verschil in 
seropositiviteit hebben moeten waarne-
men) concluderen de auteurs dat prikacci-
denten, die zeer veel voorkomen bij kaak-
chirurgen, het grote risico van besmetting 
vormen. 

In 1987 bedroeg het percentage tegen 
hepatitis B gevaccineerde tandartsen en 
kaakchirurgen in New York City slechts 
44%. Zeker in het licht van het onderhavi-
ge onderzoek moet kaakchirurgen, tand-
artsen en tandheelkundig personeel wor-
den aangeraden zich te laten vaccineren. 
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