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F.S. WEINE. Endodontic therapy. 4e 
druk, 761 pag., 1891 afb. The C.V. Mosby 
Company, St. Louis, Baltimore, Philadel-
phia, Toronto 1989. Prijs $ 59,95. ISBN 0 
8016 5425 4. 

Dit is alweer de vierde druk van het popu-
laire leerboek van de ook in ons land, door 
zijn cursussen, welbekende auteur Frank 
Weine. Het boek bevat 19 hoofdstukken en 
er werden bijdragen geleverd door nog ne-
gen andere specialisten. 

Alle fasen van de endodontische behan-
deling worden uitvoerig op een prettig lees-
bare wijze beschreven. Veel foto's en teke-
ningen ondersteunen de tekst op een goede 
manier. Enerzijds worden de biologische 
achtergronden van bepaalde, aanbevolen, 
technieken uitgelegd, anderzijds wordt de 
lezer overree behandelwijzen toe te pas-
sen die zijn gebaseerd op de klinische erva-
ring van de auteur. Hierdoor ontstaat een 
soort directe, persoonlijke dialoog van de 
schrijver met de lezer. 

Na een uitleg van de grondbeginselen 
van de endodontische behandeling en dia-
gnostiek, volgen in hoofdstuk 3 en 4 de 
beschrijvingen van de histofysiologie en de 
pathologie van de pulpa en de periapex. 
Deze hoofdstukken geven een uitstekend 
overzicht van de huidige stand van zaken in 
samenhang met de klinische aspecten. Na 
een uitgebreid hoofdstuk over spoedgeval-
len — waarbij nog altijd elementen worden 
`open' gelaten — volgt een aantal hoofdstuk-
ken waarin de diverse fasen van de kanaal-
behandeling (inclusief de endodontische 
chirurgie) stap voor stap worden uitgelegd. 
Hierbij komen ook recente ontwikkelin-
gen, zoals de toepassing van ultrageluid en 
van injecteerbare guttapercha, uitgebreid 
aan de orde. De toepassing van medica-
menten in de pulpakamer is op de achter-
grond geraakt. Desondanks lijken het ge-
bruik van formocresol, op vitaal pulpa-
weefsel na een spoedamputatie, en het ge-
bruik van calciumhydroxyde, alleen bij ele-
menten met veel exsudaat, niet geheel 
meer aan te sluiten bij de huidige inzichten. 

De hoofdstukken over de wisselwerking 
tussen het endodontium en het parodon-
tium, inclusief de relatie tussen endodontie 
en orthodontie, over alternatieven voor 
routinebehandelingen, de restauratie van 
endodontisch behandelde elementen en 
over endodontie na uitgebreide restaura-
tieve behandelingen geven een uitstekend 
inzicht in de problemen die men kan tegen-
komen bij aandoeningen van de pulpa en 
de periradiculaire weefsels. De gepresen-
teerde opvattingen werken verhelderend 
en geven duidelijk aan op welke wijze de 
practicus al deze problemen dient te bena-
deren. 

De tekst is zeer uitgebreid en diepgaand, en 
de auteurs bieden de lezer op voortreffe-
lijke wijze de hedendaagse opvattingen der 
endodontie aan. Ieder hoofdstuk is voor-
zien van een uitgebreide lijst met literatuur-
verwijzingen, die echter niet zijn terug te 
vinden in de tekst en dan ook meer dienen 
voor de onderbouwing van uitspraken. 

Kortom, dit boek heeft zowel voor de 
tandarts met weinig als met veel ervaring in 
de endodontie, veel te bieden en doet dat 
voor een alleszins aanvaardbare prijs. 

P.R. Wesselink, Amsterdam 

K.H. RATEITSCHAK, H.F. WOLF, 
T.M. HASSELL. Color atlas of dental me-
dicine. Volume 1. Periodontology. Tweede 
herziene editie. 399 pag., 1382 afb. Georg 
Thieme Verlag, Stuttgart, New York, 
1989. Prijs DM 360,— ISBN 3 13 675002 0. 
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De tweede editie van deze kleurenatlas op 
het gebied van de parodontologie is van een 
bijna niet voorstelbaar goede kwaliteit. Al-
le denkbare aspecten van de parodontolo-
gie komen uitvoering aan de orde. Zo 
wordt allereerst aandacht besteed aan de 
biologische en histologische aspecten van 
het parodontium. Uiteraard wordt even-
eens veel aandacht besteed aan de micro-
biologische aspecten van gingivitis en paro-
dontitis. Beknopt, maar toch adequaat, 
worden de niet aan plaque gerelateerde 
aandoeningen behandeld. Ook de relaties 
met andere deelgebieden van de tandheel-
kunde, zoals de orthodontie ende protheti-
sche tandheelkunde, komen aan de orde. 

Alles bijeen is het een schitterende maar 
vooral uiterst instructieve atlas, die voor  

iedere tandarts met meer dan gemiddelde 
belangstelling voor de parodontologie van 
harte kan worden aanbevolen. 

I. van der Waal, Amsterdam 

W.R. TYLDESLEY. Oral medicine. Der-
de druk, 231 pag., geill. Oxford University 
Press, Oxford, New York, Tokyo 1989. 
Prijs £ 15,00. ISBN 0 19 261895 4. 

Deze uitgave is de derde druk van het boek 
dat in 1974 voor het eerst, onder dezelfde 
titel, verscheen. 'Oral Medicine' omvat een 
deelgebied van de tandheelkunde dat in 
Nederland niet als zodanig wordt onder-
scheiden en zich bovendien moeilijk in een 
enkel woord laat vertalen. 

Aan de orde komen vooral slijmvliesaf-
wijkingen, al dan niet op basis van een 
algemene ziekte. Eveneens wordt aandacht 
besteed aan afwijkingen van de speeksel-
klieren en het speeksel, zoals xerostomie. 
Het afsluitende hoofdstuk is geheel gewijd 
aan pijn in en rond de mond. 

Het boek is bestemd voor zowel studen-
ten als algemeen-practici. Het heeft meer 
het karakter van een beknopt leerboek dan 
van een naslagwerk, hoewel de diverse on-
derwerpen kort en in een overzichtelijke 
stijl worden besproken en, waar nodig, zijn 
voorzien van afbeeldingen. Teneinde de 
prijs van het boek laag te houden, heeft de 
auteur er bewust van afgezien kleurenaf-
beeldingen op te nemen. Aan de bruik-
baarheid van het boek doet dit nauwelijks 
iets af. 

I. van der Waal, Amsterdam 

J.M. VAN SUSANTE. Praktische verrich-
tingen van de tandartsassistent. 345 pag. 
Bohn, Scheltema & Holkema, Utrecht, 
Antwerpen 1989. Prijs f 81,50. ISBN 
90 313 1040 9. 

Dit boek is een heruitgave, in gebundelde 
vorm, van twee eerder — respectievelijk in 
1982 en 1985 — verschenen delen. Het is een 
onderdeel van de serie `Opleiding tot assis-
terende beroepen in de gezondheidszorg'. 
In haar verantwoording stelt de redactie 
dat de in deze serie behandelde leerstof 
aansluit op de voor deze beroepsgroepen 
landelijk ontwikkelde leerplannen. De in-
houd gaat uit van de didactische en pedago-
gische principes die voor dit middelbaar 
beroepsonderwijs werden geformuleerd. 

Deel 1 is onderverdeeld in drie hoofd-
stukken die apparatuur, steriliseren, pa-
tiëntenbehandeling, basisinstrumentarium 
en materiaalverwerking behandelen in to- 
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taal 93 pagina's. Deel 2 bevat hoofdstukken 
over ergonomie en apparatuur, instrumen-
teren, preventie en parodontologie, restau-
ratieve tandheelkunde, prothetische tand-
heelkunde, endodontie, röntgenologie, 
kaakchirurgie en orthodontie (166 pagi-
na's). Het boek wordt afgesloten met een 
groot aantal checklists en een evaluatielijst 
die samen maar liefst 81 pagina's omvatten. 
Het boek is rijk geïllustreerd, zodanig dat 
de (zwart-wit) foto's meestal op de linker 
pagina zijn geplaatst en een verklarende 
tekst wordt gegeven op de rechter pagina. 
Dit komt de hanteerbaarheid en de lees-
baarheid zeker ten goede en de eerste in-
druk van het boek was dan ook geen al te 
slechte. Bij nadere bestudering echter val-
len toch een groot aantal manco's op, waar-
van er slechts enkele zullen worden ge-
noemd. 

Bij een heruitgave in 1989 verwacht men 
een herziening naar de laatste ontwikkelin-
gen en inzichten in de tandheelkunde. De 
beschreven praktische verrichtingen en ge-
bruikte materialen zijn echter te gedateerd: 
in het hoofdstuk over preventie en paro-
dontologie treft men onjuiste beschrijvin-
gen aan van operatieve procedures, bij de 
restauratieve tandheelkunde wordt niets 
gezegd over licht-uithardende kunstharsen 
en bij de endodontie wordt met geen woord 
gerept over het gebruik van hypochloriet. 
De vele afbeeldingen geven niet altijd de 
informatie die nodig is of zijn soms van 
ronduit slechte kwaliteit. Het valt boven-
dien op dat, op de afbeeldingen van de 
klinische situaties, geen gebruik is gemaakt 
van handschoenen. Nazoekend onder het 
kopje `Hygiëne en steriliteit' vindt men 
geen woord over beschermende maatrege-
len als steriele handschoenen, mondkap of 
beschermbril. In het hoofdstuk over rönt-
genologie worden zelfs de woorden bite-
wing en richtapparatuur niet genoemd en 
ook de in dit hoofdstuk afgebeelde rönt-
genopnamen (positief afgebeeld!) geven 
geen enkele informatie daarover. 

De uitgever beveelt het boek aan als 
`prima naslagwerk' voor tandartsassisten-
ten, maar het ontbreken van een goed alfa-
betisch register maakt het terugzoeken van 
onderdelen uit het tandheelkundig hande-
len onmogelijk. 

Hoewel het aanbod van dit soort hand-
boeken in de Nederlandse taal gering is, 
kan men zich afvragen of dit nu het stan-
daardwerk is dat in de opleiding tot tand-
artsassistent zou moeten worden gebruikt. 
Voor de reeds gediplomeerde tandarts-
assistenten verdient het geen aanbeveling. 

A.W. Carlée, Amstelveen 

D. CROSER, J. CHIPPING. Cross infec-
tion control in general dental practice. A 
practical guide for the whole dental team. 
118 pag., 26 afb. Quintessence Publishing 
Company Ltd., London 1989. Prijs $ 32,—. 
ISBN 1 85097 010 6. 

David Croser 
John Chipping 

Cross Infection Control 
in General Dental Practice 

A practical guide for the whole dental team 

Zoals uit de inleiding en de ondertitel 
blijkt, is dit boek bedoeld voor het gehele 
tandheelkundige team. Het bevat 12, in 
zeer eenvoudige taal en stijl geschreven, 
hoofdstukjes. Aan het praktische aspect 
van hygiëne, desinfectie en sterilisatie 
wordt veel ruimte besteed en er worden 
daarover behartenswaardige opmerkingen 
gemaakt. Volgens de auteurs moet het 
boek echter eerst door de tandarts worden 
geïnterpreteerd, alvorens het kan worden 
doorgegeven aan de assistente(n). Dit nu 
maakt het boekje nauwelijks bruikbaar. De 
informatie over de mate van eventuele risi-
co's (en het daarop te baseren handelen) is 
namelijk onvolledig of ontbreekt. 

De voorgestelde, uitvoerig beschreven 
maatregelen zijn te veelomvattend en uit-
eindelijk te ingewikkeld voor het doel: 
praktische infectiepreventie. Prioriteiten 
bij de hygiënische taakstelling worden node 
gemist. Te veel fouten en absoluut on-
onderbouwde uitspraken vertroebelen het 
geheel. 

Al met al een goed en aardig bedoeld 
boekje dat niet kan worden aanbevolen. 

W.R. Moorer, Amsterdam 

W.H. MÖRMANN, M. BRANDESTINI. 
Die CEREC Computer Reconstruction. 
Inlays, Onlays und Veneers. 192 pag., 442 
afb. Quintessenz Verlags-GmbH, Berlin, 
Chicago, London, Sao Paulo, Tokio 1989. 
Prijs DM 300,—. ISBN 3 87652 550 0. 

Het CEREC-computersysteem is onlangs 
ook in ons land geïntroduceerd. Doel van 
deze nieuwe techniek is om in slechts één 
zitting keramische inlay's, onlay's of fa-
cings aan de stoel te vervaardigen en te 
plaatsen. Hierbij wordt gebruik gemaakt 
van het door Siemens op de markt gebrach-
te CEREC-apparaat. Het bestaat uit een 
minivideocamera, een beeldscherm, met 
bijbehorende computerfuncties, en een 
slijpapparaat. 

Het boek is in drie hoofdstukken verdeeld. 
Het eerste beschrijft tot in detail de techni-
sche aspecten van het CEREC-apparaat, 
het tweede vormt een uitgebreide handlei-
ding voor het gebruik en het derde hoofd-
stuk belicht de materiaalkundige aspecten, 
de klinische ervaringen en de toekomst die 
voor dit apparaat is weggelegd. 

Bij de beschrijving van de technische as-
pecten komen zowel de gebruikte onderde-
len van het apparaat aan de orde als de 
theoretische principes waarop het berust. 
In grote lijnen kan worden gesteld dat, 
indien van ieder punt van een preparatie de 
x-, y- en z-waarden bekend zijn, een com-
puter-gestuurde slijpmachine met deze ge-
gevens in staat is een werkstuk te maken 
dat binnen deze waarden zal liggen. De 
wijzen waarop respectievelijk de mini-
videocamera de preparatiegegevens regi-
streert, de computer de, door de tandarts 
ingevoerde, waarden interpreteert en de 
aansturing van deze gegevens ten behoeve 
van de slijpprocedure plaatsvindt, worden 
uitgebreid besproken. 

Het tweede hoofdstuk is een stap-voor-
stap handleiding (met veel afbeeldingen) 
die het gebruik van het apparaat door de 
tandarts begeleidt. Aan de orde komen: de 
eisen waaraan de preparatie moet voldoen, 
de wijze waarop met de minicamera een 
opname moet worden gemaakt van de pre-
paratie en hoe bij verschillende typen pre-
paraties met het invoeren van gegevens 
moet worden omgegaan. Voor een 
drievlakspreparatie worden alle handeling-
en — tot en met het plaatsen — besproken. 

Toekomstige gebruikers van het CE-
REC-apparaat dienen eigenlijk eerst een 
cursus, waarbij veel van de in dit boek 
besproken materie aan de orde komt, te 
volgen. Ook uit eigen ervaring is gebleken 
dat routine pas na veelvuldige toepassing 
(waarbij regelmatig de gebruiksaanwijzing 
moet worden geraadpleegd) optreedt. Dit 
boek is echter dermate compleet dat toe-
komstige gebruikers van het apparaat een 
cursus kunnen ontberen. Het eerste hoofd-
stuk, dat nogal wat kennis van natuurkunde 
en computerkunde van de lezer eist, kan 
desgewenst worden overgeslagen. 

T.B.F.M. Gelhard, Roden 

S.H. SASTROWIJOTO. Periodontal con-
dition in impaired glucose tolerance and 
diabetes mellitus. 127 pag. Academisch 
proefschrift Universiteit van Amsterdam, 
1990. ISBN 90 9003188 X. 

Over de relatie tussen diabetes mellitus en 
parodontale ontstekingen lopen — in de lite-
ratuur — de meningen uiteen. Sommigen 
ontkennen een relatie, anderen zijn van 
mening dat die er wél is. Dit proefschrift 
werpt meer licht op dit vraagstuk. Daartoe 
worden eerst diabetes mellitus (en andere 
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categorieën van glucose-intolerantie) en 
twee vormen van parodontopathieën, nl. 
gingivitis en parodontitis, beschreven. 
Daarnaast wordt erop gewezen dat micro-
biologisch onderzoek heeft aangetoond dat 
A. actinomycetemcomitans, B. gingivalis, 
B. intermedius en Capnocytophaga-species 
aanwezig zijn in de subgingivale plaque van 
diabetespatiënten. 

In hoofdstuk 3 worden de resultaten 
weergegeven van een onderzoek naar de 
relatie tussen de bloeding/plaque-ratio, het 
voorkomen van diabetes mellitus in de 
familie-anamnese en een gestoorde gluco-
setolerantie. Aan dit onderzoek werd door 
58 jonge, niet-diabeten, zonder parodonta-
le afbraak, deelgenomen. Tussen de ge-
noemde factoren kon geen relatie worden 
aangetoond en de resultaten wijzen erop 
dat de waargenomen variatie in de bloe-
ding/plaque-ratio niet kan worden ver-
klaard uit de gestoorde glucosetolerantie 
noch uit een positieve familie-anamnese. 

Hoofdstuk 4 bevat de resultaten van een 
transversale studie naar de relatie tussen 
geglycosyleerd hemoglobine, de parodon-
tale conditie en de aanwezigheid van paro-
dontopathogene micro-organismen bij 
twee groepen van in totaal 22 volwassen 
insuline-afhankelijke patiënten. De twee 
groepen verschilden alleen in geglycosy-
leerd hemoglobine: patiënten met 'near 
normal metabolic control' en met 'poor 
metabolic control'. De afgenomen subgin-
givale plaque werd geanalyseerd en de pa-
rodontale conditie vastgelegd. De resulta-
ten suggereren dat de microflora belangrijk 
is voor het ontstaan van parodontale infec-
ties bij diabeten, maar de metabole regula-
tie heeft mogelijk geen direct effect op de 
parodontale conditie. In het bijzonder lijkt 
de rol die Capnocytophaga-species daarbij 
spelen, overgewaardeerd. 

Om de effecten van een verbeterde me-
tabole controle op de parodontale conditie 
en op de subgingivale microflora na te 
gaan, werd nog een longitudinaal onder-
zoek gedaan. Het wordt in hoofdstuk vijf 
beschreven. Zes patiënten werden iedere 
vier maanden onderzocht op, onder meer, 
de regulatie van hun diabetes. De resulta-
ten van dit onderzoek tonen aan dat een 
verbeterde metabole controle bij insuline- 
afhankelijke patiënten niet bijdraagt aan 
een verbeterde klinische parodontale con-
ditie, noch aan veranderingen in de subgin-
givale bacteriële flora. De parodontale 
conditie van insuline-afhankelijke pa-
tiënten verbetert alleen door het toepassen 
van een adequate mondhygiëne. 

In het volgende hoofdstuk wordt daarom 
tot slot het effect van initiële parodontale 
behandeling (gedurende drie weken) — be-
staande uit mondhygiëne-instructie en 
tandsteenverwijdering — en aansluitend van 
zes maanden `home care', besproken. 
Hierbij worden diabetespatiënten vergele-
ken met een controlegroep zonder diabe- 

tes. Als gevolg van de initiële therapie ver-
beterde de parodontale conditie in beide 
groepen: roodheid, zwelling en bloeding 
(na sonderen) van de gingiva verminderden 
significant. Maar na zes maanden `home 
care' bleek de klinische status van het paro-
dontium weer verslechterd te zijn, echter 
met dien verstande dat roodheid en zwel-
ling van de gingiva bij insuline-afhankelijke 
patiënten significant meer was gereduceerd 
dan bij de niet-diabetische controlegroep. 
De auteur komt dan ook tot de conclusie 
dat het vaker bezoeken van een mondhy-
giënist(e) noodzakelijk lijkt om te kunnen 
zorgen voor een optimale mondgezondheid 
van diabeten. Daarbij sluit de vermaning 
aan die hij als arts — in stelling IV — aan zijn 
beroepsgenoten geeft: `Bij onderzoek naar 
occult bloedverlies in de faeces dient de 
instructie `niet tanden poetsen' vervangen 
te worden door de instructie `optimale 
mondhygiëne'. 

B.Z. Deenik, Heemstede 

C. VAN LOVEREN. Fluoride-resistant 
mutans streptococci. 110 pag. Academisch 
proefschrift Universiteit van Amsterdam. 
Offsetdrukkerij Haveka B.V., Alblasser-
dam 1990. 

FLUORIDE-RESISTANT 
MUTANS STREPTOCOCCI 

Fluoride kan op verschillende manieren ca-
riës tegengaan: door inbouw in het glazuur, 
het remmen van demineralisatie, bevorde-
ren van remineralisatie, verminderen van 
plaquevorming en door het remmen van de 
zuurproduktie van bacteriën in de plaque. 
De laatste mogelijkheid werd door de au-
teur nader onderzocht in relatie tot de bij-
drage die een verminderde zuurproduktie 
kan leveren aan de cariëspreventie. 

In een literatuuroverzicht wordt beschre-
ven hoe fluoride, dat in de plaque terecht- 

komt, de zuurproduktie kan remmen: door 
remming van het metabolisme van de bac-
terie en door beperking van de plaquedik-
te. Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat 
adaptatie van bacteriën aan fluoride — het 
verschijnsel dat bacteriën kunnen groeien 
in aanwezigheid van oorspronkelijk rem-
mende concentraties fluoride — een rol 
speelt. Deze fluoride-resistente bacteriën 
zouden minder zuur produceren. 

In twee in vitro experimenten werd ver-
volgens het effect onderzocht van fluoride 
op de zuurvorming en de snelheid van zuur-
vorming door fluoridegevoelige en fluori-
de-resistente mutans streptokokken. Een 
verschil in zuurvorming tussen beide soor-
ten kon niet worden aangetoond. Een van 
de vers geïsoleerde fluoride-resistente 
streptokokken uit de plaque van xerosto-
miepatiënten — die dagelijks relatief hoge 
concentraties fluoride gebruiken — vertoon-
de zelfs een verhoogde zuurproduktie en 
veroorzaakte meer demineralisatie in een 
model met een monster van dierlijk gla-
zuur. 

De snelheid van zuurvorming neemt af 
bij dalende pH, maar de fluoride-resistente 
streptokokken vormden bij een pH bene-
den 6.0 sneller zuur dan de oorspronkelijke 
stam. 

In een experiment met ratten werd de 
cariogeniteit van beide soorten streptokok-
ken vergeleken: minder fissuurcariës kwam 
voor na inoculatie van ratten met fluoride-
resistente streptokokken. Het cariës-rem-
mend effect van aan de voeding toegevoegd 
fluoride was in beide groepen vergelijkbaar 
groot. 

Uit een aantal vervolgexperimenten met 
ratten bleek dat de fluoride-resistentie van 
fluoride-gevoelige streptokokken niet toe-
nam indien hoge concentraties fluoride aan 
de voeding werden toegevoegd; een aan-
wijzing dat men voorzichtig moet zijn met 
het extrapoleren van de resultaten van 
dierproeven naar de mens. De eerder ge-
constateerde afname in cariogeniteit van de 
fluoride-resistente streptokokken ging — na 
opnieuw inbrengen bij andere ratten — ver-
loren. Blijkbaar is dit effect niet van blij-
vende aard. Tenslotte bleek dat fluoride-
resistente bacteriën zich wel in de plaque 
konden handhaven, maar niet in staat wa-
ren fluoride-gevoelige streptokokken uit 
de plaque te verdringen. 

Het proefschrift is helder en zonder on-
nodige uitweidingen geschreven en het no-
digt uit tot het doen van verder onderzoek. 
Dit geldt met name voor de hypothese dat 
adaptatie aan fluoride gepaard gaat met 
een minder efficiënt suikertransportsys-
teem, voor de veronderstelling dat zuurre-
sistentie samenhangt met fluorideresisten-
tie en voor de vraag waarop de resistentie 
van de bacteriën niet van blijvende aard is. 

Voor de praktijk is de laatstgenoemde 
conclusie van het proefschrift van belang: 
`Het is niet waarschijnlijk dat bij de mens 
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fluoride-resistente mutanten van S. mutans 
verschijnen tengevolge van het fluoridege-
bruik voor cariëspreventie.' 

A. Groeneveld, Doorn 

H. WAPENAAR, N.G. RÖLING, A.W. 
VAN DEN BAN. Basisboek voorlichtings-
kunde. 317 pag. Boom, Meppel, Amster-
dam 1989. Prijs f 44,50. ISBN 90 6009 
919 2. 

Het onderhavige boek kan worden be-
schouwd als de nieuwe versie van Inleiding 
tot de voorlichtingskunde dat werd geschre-
ven door de Wageningse hoogleraar Van 
den Ban, voor het eerst verscheen in 1974 
en sedertdien zeven maal werd herdrukt. 
Het genoot in binnen- en buitenland grote 
bekendheid (vooral op het gebied van de 
landbouwvoorlichting) en was voor velen 
de `bijbel' van de voorlichtingskunde. Re-
cente ontwikkelingen en nieuwe inzichten 
hebben nu geleid tot deze herziene versie 
die, behalve een voorwoord en een inlei-
ding, nog vijf delen omvat. 

Het eerste deel behandelt de processen 
die ten grondslag liggen aan communicatie, 
menings- en besluitvorming, gedragsveran-
dering, en aanvaarding en verspreiding van 
vernieuwingen. Het tweede deel gaat in op 
de planning en het cliëntgerichte karakter 
van voorlichting, alsmede op het vraagstuk 
van de `onbereikbare' doelgroepen. Voor-
lichting via massamedia en tussen personen 
onderling vormen de onderwerpen in het 
derde deel en in deel IV wordt onderscheid 
gemaakt tussen informatieve, educatieve 
en persuasieve voorlichting. Deel V, ten-
slotte, bevat twee belangrijke, los van el-
kaar staande capita selecta: de organisatie 
en het management van voorlichtings-
diensten, en de toekomst der voorlichtings-
kunde. 

Aan het boek zijn nieuwe, interessante 
paragrafen toegevoegd over kennissyste-
men bij informatieve voorlichting. De 
voorlichter kan zijn aandacht geven aan 
drie elementen: de informatiezoeker, de 
informatie-aanbieder en de methode van 
informatieverstrekking. Maar ook aan het 
samenspel van deze drie elementen. In dat 
geval is er sprake van een kennissysteem. 

Een andere nieuwe paragraaf besteedt 
aandacht aan de moeilijk bereikbare groe-
pen. De auteurs verklaren 'onbereikbaar-
heid' uit een `zich achtergesteld voelen'. 
Mensen met weinig opleiding en/of weinig 
vertrouwen in hun eigen vermogen om hun 
toekomst zin te geven zijn nu juist degenen 
die met voorlichting zouden moeten wor-
den bereikt. Zij blijken nu juist moeilijk te 
kunnen worden benaderd. Die onbereik-
baarheid blijkt echter niet het gevolg te zijn 
van de kenmerken die deze personen bezit-
ten, maar van de aard van de communica-
tiemethoden. 

Het boek leest moeilijk: vaak worden lange 
zinnen gebruikt waar de indruk bestaat dat 
hetzelfde veel eenvoudiger had kunnen 
worden gezegd. Toch is het lezen zeer de 
moeite waard, vooral voor tandheelkundi-
ge hulpverleners. Misschien zouden in een 
volgende druk aparte hoofdstukken kun-
nen worden gewijd aan onderwerpen als: 
menings- en besluitvorming, gedragsveran-
deringen en verspreiding van vernieuwin-
gen, omdat deze materie te moeilijk is om 
in één hoofdstuk te worden behandeld. 

Dit boek kan van harte worden aanbe-
volen. 

M.A.J. Eijkman, Wassenaar 

C. SCULLY, S. FLINT. An Atlas of Sto-
matology. Oral diseases and manifestations 
of systemic diseases. 284 pag., geïll. Martin 
Dunitz, London 1989. Prijs £ 75,- ISBN 0 
948269 52 9. 

De van vele kleurenafbeeldingen voor-
ziene, fraai uitgevoerde uitgave van Scully 
en Flint geeft een zeer compleet beeld van 
de talrijke afwijkingen die zich in het tong-
en mondslijmvlies kunnen voordoen. De 
auteurs hebben zich in de begeleidende 
tekst geheel gericht op de klinische aspec-
ten. Origineel zijn de hoofdstukken met 
een differentiële diagnose per symptoom, 
respectievelijk per precieze plaats in de 
mond. Voor de lezer die nog behoefte heeft 
aan meer gedetailleerde literatuur, is een 
goede, recente literatuurlijst opgenomen. 

Niet alleen voor de universiteitsmede-
werker, maar juist ook voor de practicus is 
deze atlas een uitdaging om zijn kennis van 
dit deel van de tandheelkunde bij te houden 
of te vergroten. Derhalve van harte aanbe-
volen. 

I. van der Waal, Amsterdam 
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