
Uit en voor de praktijk 

Uit en voor de praktijk 

Gestoorde doorbraak van een frontelement 

Vraag: 
De tandarts verwees een 10-jarig meisje bij 
wie het element 11 niet wilde doorbreken. 
Op de tandfoto werden rond de kroon van 
het betreffende element enkele odontoom-
achtige structuren gezien. De moeder van 
patiënte kon zich geen trauma herinneren. 
De vraag werd gesteld of het odontoom of 
de overtollige elementjes konden worden 
verwijderd met behoud van het element 11. 

Antwoord: 
Het is niet zonder meer voorspelbaar of een 
geretineerd gebitselement na verwijdering 
van de belemmerende factor zal doorbre-
ken en of daarna eventueel actieve maatre-
gelen nodig zijn, zoals het aanbrengen van 
een staalligatuur of het opplakken van een 
bracket voor verdere orthodontische regu-
lering. Bij patiënte werd volstaan met het 
verwijderen van de tandvormseltjes en het 
wegnemen van het op enkele plaatsen nog 
aanwezige bot rond de incisale rand van het 
element 11. Daarna volgde spontane door-
braak in ongeveer een jaar tijd. 

I. van der Waal, kaakchirurg 
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Afb. I. Na verwijdering van een zevental overta lige elementjes rond de incisale rand pan het 

geretineerde element 11 is laatstgenoemd element spontaan doorgebroken. 
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R. J. GENCO, H. M. GOLDMAN, D. W. 
COHEN. Contemporary periodontics. 729 
pag., 1232 afb. The C.V. Mosby Company, 
St. Louis, Baltimore, Philadelphia, Toron-
to 1990. Prijs £ 51,25. ISBN 0 8016 1935 1. 

Dit boek voorziet in een behoefte van tand-
artsen en studenten die in het bijzonder de 
nadruk willen leggen op de parodontolo-
gie. Hiertoe wordt, onder meer, een aantal 
nieuwe ontwikkelingen in de parodontolo-
gie behandeld, die een relatie hebben met 
de klinische tandheelkunde, zoals: 
— het herkennen van specifieke bacteriën 
die worden geassocieerd met parodontaal 
verval; 
— de belangrijke rol die polymorfonucleai-
re leukocyten spelen bij het verdedigings-
mechanisme van de gastheer en de relatie 
die bestaat tussen een veranderde neutro-
fielenfunctie en versnelde parodontale af-
braak; 
— de problematiek rond wederaanhechting 
en nieuwe aanhechting; 
— de betekenis van traumata, door occlusie 
en orthodontische behandeling, in het licht 
van parodontale behandelingen. 

Hiernaast komen vanzelfsprekend ook 
de meer beproefde concepten en metho-
dieken aan de orde. De auteurs staan op 
het standpunt dat de parodontologie een 
geïntegreerd deel behoort te zijn van de 
klinische tandheelkunde. 

Het boek telt vrijwel uitsluitend zwart-wit 
afbeeldingen en slechts twee afbeeldingen 
in kleur. De 58 hoofdstukken zijn onder-
verdeeld in vier hoofdonderwerpen: 
— Het gezonde en zieke parodontium (epi-
demiologie, etiologie en pathogenese van 
parodontale aandoeningen; effecten van 
systeemziekten op het parodontium). 
— De parodontale behandeling (anamnese, 
onderzoek en behandelingsplanning; pre-
ventie; algemene factoren die het succes 
van de behandeling mede bepalen; paro-
dontale infecties; trauma van occlusie; ge-
dragsverandering en motivatie van pa-
tiënten; instrumentarium). 
— De behandeling van ver voortgeschreden 
parodontale afbraak (parodontale chirur-
gie; regeneratieve procedures; raakvlak-
ken tussen parodontologie en endodonto-
logie; implantaten). 
— Toekomstverwachtingen en controver-
siële opvattingen met betrekking tot paro-
dontale therapieën. 

Alle onderwerpen worden uitgebreid be-
handeld. De literatuurverwijzingen zijn 
nauwkeurig geselecteerd, zodat veelal 
wordt verwezen naar representatieve sleu-
telartikelen die historische en wetenschap-
pelijke relevantie hebben. 

Concluderend mag worden gesteld dat in  

dit boek de belangrijkste ontwikkelingen in 
de parodontologie van de laatste jaren zijn 
vastgelegd. Extra aandacht werd besteed 
aan de mogelijkheid om de activiteit van 
pathogene bacteriën te onderdrukken. De 
moderne parodontale chirurgie wordt uit-
voerig beschreven, inclusief regeneratieve 
therapieën en de mogelijkheden voor im-
plantaten. 

Voor tandartsen die meer dan gemiddeld 
interesse hebben in de parodontologie of 
zich in het bijzonder met de parodontologie 
bezighouden, betekent deze uitgave een 
belangrijke aanvulling op de bestaande lite-
ratuur. 

R. W. R. Steures, Tilburg 

T.D. TAYLOR. Dental implants: Are 
they for me? 66 pag. Quintessence Publish-
ing Co., Inc., Chicago, Berlin, London, 
Sao Paulo, Tokyo, Hong Kong 1990. Prijs 
DM 58,—. ISBN 0 86715 221 4. 

Dental Implants: 
Are They For Me? 

By Thomas D. Taylor, DDS, MSD 

Deze uitgave is bedoeld voor instructie aan 
patiënten. Er wordt getracht een antwoord 
te geven op de volgende vragen: 1. Wat zijn 
implantaten? 2. Wanneer zijn implantaten 
geïndiceerd? 3. Hoe worden implantaten 
geplaatst? Ten slotte wordt de mondhy-
giëne-instructie besproken. 

Het boekje is goed geïllustreerd en kan 
worden gebruikt als aanvulling op de in-
structiefolders die tegenwoordig door de 
diverse fabrikanten van implantaten met 
hun produkten worden meegeven. 

Extra vermelding verdient het laatste 
hoofdstuk: het is van zeer goede kwaliteit 
en voorzien van uitstekende kleurenfoto's, 
die de patiënt de absolute noodzaak van  

een hoog niveau van mondhygiëne duide-
lijk maken. 

Het is jammer dat het boekje, gelet op de 
prijs, ongeschikt is om aan patiënten mee te 
geven. 

J. P. A. van den Bergh, Amsterdam 

S. A. DANNER, P. L. MEENTHORST, 
W. PAUW, P. REISS. Diagnostiek en be-
handeling van patiënten met een HIV-in-
fectie. 63 pag. Bohn, Scheltema en Holke-
ma, Utrecht, Antwerpen 1990. Prijs 
f 32,50. ISBN 90 313 1018 2. 

Dit handzame boekje dat onder auspiciën 
van de Nationale Commissie AIDS-bestrij-
ding (NCAB), in opdracht van het ministe-
rie van WVC, tot stand is gekomen, geeft 
een protocollaire benadering van de dia-
gnostiek en de behandeling van patiënten 
met een HIV-infectie. De protocollen zijn 
bestemd voor alle artsen die in Nederland-
se ziekenhuizen worden geconfronteerd 
met de slachtoffers van de AIDS-epidemie. 
Behalve praktische aanbevelingen voor 
diagnostische en therapeutische trajecten, 
wordt ook algemene informatie gegeven 
die van belang is voor het medisch beleid. 

Het boekje, dat uit 10 hoofdstukken be-
staat, is helder en beknopt geschreven. De 
eerste drie besteden aandacht aan de orga-
nisatie van de medische zorg, de criteria 
voor de diagnoses AIDS en de classificatie 
en het verloop van een HIV-infectie. Daar-
na komt de anamnese en het onderzoek bij 
(verdenking op) HIV-infectie ter sprake. 
In het kader van de diagnostiek wordt het 
nut van een goed uitgevoerd mondonder-
zoek door de auteurs onderkend. 

De informatie die door de arts aan de 
patiënt dient te worden gegeven, wordt in 
hoofdstuk 5 besproken. Beide volgende 
hoofdstukken behandelen respectievelijk 
het medische beleid in de verschillende sta-
dia en de indicaties voor de diverse vormen 
van zorgverlening. 

Vervolgens worden aanbevelingen ge-
daan hoe te handelen bij veel voorkomende 
klachten, zoals onbegrepen koorts, adem-
halingsproblemen, diarree en slik- en pas-
sageklachten, en bij enkele specifieke 
ziektebeelden, zoals tuberculose, 'wasting 
syndrome' en trombocytopenie. In het laat-
ste hoofdstuk worden de indicaties, dose-
ring en bijwerkingen van veel gebruikte 
geneesmiddelen bij met het HIV-geïnfec-
teerde patiënten beschreven. 

Dit boekje is door zijn beknoptheid en 
overzichtelijkheid prettig leesbaar en het is 
zeker aan te bevelen voor de (huis)arts en 
de specialist die patiënten met een HIV-
infectie behandelen. Voor de tandarts-
algemeen-practicus lijkt dit werkje minder 
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geschikt. Echter, de tandarts dient zich te 
allen tijde te realiseren dat zij/hij een be-
langrijke rol kan spelen in de vroegtijdige 
diagnostiek van HIV-infecties, omdat af-
wijkingen van het mondslijmvlies niet zel-
den een eerste uiting zijn van deze infectie. 
Verder zal er, zoals de auteurs terecht op-
merken, steeds vaker een beroep op de 
tandarts worden gedaan, als het gaat om de 
mondgezondheid van HIV-seropositieve 
patiënten. 

E. A. J. M. Schulten, Amsterdam 

R. INOKI, T. KUDO, L. M. OLGART. 
Dynamic aspects of dental pulp. Molecular 
biology, pharmacology and pathophysiolo-
gy. 508 pag. Chapman and Hall, Londen, 
New York, Tokyo, Melbourne, Madras 
1990. Prijs £ 69,95. ISBN 0 412 358603. 

Dit boek geeft de laatste stand van zaken 
weer op het gebied van het pulpaweefsel en 
kan als waardevolle informatiebron dienen 
voor zowel de tandarts als voor gevestigde 
onderzoekers die zich vertrouwd willen 
maken met de huidige ontwikkelingen in de 
biologie (eerder dan de moleculaire biolo-
gie, zoals de ondertitel suggereert) van het 
pulpaweefsel. 

De verschillende artikelen zijn in het al-
gemeen goed van literatuurverwijzingen en 
illustraties voorzien. Wat dit laatste betreft 
verdient het artikel van Kishi en Takahiashi 
(pag. 97-129), over de microvasculaire ar-
chitectuur van de tandpulpa, extra aan-
dacht: kwaliteit en afwerking van de illus-
traties zijn uitstekend. 

De auteurs zijn erin geslaagd — hoofdza-
kelijk door gebruik te maken van uitsteken-
de scanning-micrografie — de lezer ver-
trouwd te maken met de driedimensionale 
architectuur van de bloedvoorziening van 
de pulpa, die anders moeilijk te begrijpen is 
vooral voor diegenen die niet direct betrok-
ken zijn bij de studie van dit weefsel. 

De verdeling van de hoofdstukken over 
acht specifieke onderwerpen maakt het 
boek overzichtelijk en gemakkelijk in het 
gebruik, vooral voor lezers die alleen in een 
bepaald aspect van het pulpaweefsel zijn 
geïnteresseerd. Wel is het jammer dat een 
hoofdstuk over de (ultra)structuur of de 
relatie tussen structuur en functie van de 
rijpe odontoblast ontbreekt. Een dergelijk 
hoofdstuk zou de hoofdstukken 2 (over de 
ontwikkelingsaspecten van de odontoblast, 
door J. V. Ruch) en 5 (`De rol van de 
odontoblastenuitloper', door G. R. Hol-
land) uitstekend hebben aangevuld. 

Hoewel alle betrokkenen ongetwijfeld 
hun best hebben gedaan om typografische 
en andere fouten tot een minimum te be-
perken, vormt de verwisseling van de on-
derschriften bij de figuren 5.5, 5.6 en 5.7 
een onacceptabele fout in een boek dat er 
overigens goed verzorgd uitziet. Hopelijk  

wordt dit in een volgende uitgave verbe-
terd. 

J. H. M. Wöltgens, Amsterdam 

H. DENISSEN, C. MANGANO, V. NA-
VA, M.S. SANG ALLI. Atlas of porcelain 
restorations. 94 pag., 217 afb. Piccin Nuova 
Libraria, S.P.A., Padua 1990. Prijs 
f 100,10. ISBN 88 299 0831 2. 

In deze atlas worden, aan de hand van veel 
afbeeldingen en weinig tekst, de verschil-
lende vormen van porseleinen restauraties 

H. DENISSEN 
C. MANGANO V. NAVA M.S. SANGALLI 

besproken. Aan de orde komt een aantal 
indicatiegebieden waarbij porselein als res-
tauratiemateriaal wordt gebruikt, zoals de 
facing, de partiële en de volledige kroon, 
de porseleinen etsbrug en de spalk. Ten 
slotte worden ook enige voorbeelden ge-
toond van de toepassing van porselein-op-
metaal restauraties. Tevens vormen de 
techniekfasen van deze toepassingen een 
onderdeel van de atlas. 

Aangezien het hier om een atlas gaat, 
zou de nadruk op de illustraties moeten 
liggen. Deze dienen kwalitatief hoogstaand 
te zijn en inhoudelijk veel informatie te 
geven en de tekst moet de afbeeldingen 
ondersteunen. Echter, bij de beoordeling 
van de uitgave blijkt dat de kwaliteit van de 
afbeeldingen matig is. Opnamen van iden-
tieke situaties hebben soms een verschillen-
de vergrotingsfactor. De kleur en het kader 
van het opnameveld zijn vaak eveneens 
afwijkend. Ook de informatieve kant van 
de afbeeldingen is matig. De mondopna-
men van de eindsituaties tonen veelal de 
patiënt met een licht opgetrokken boven-
lip, terwijl bij de beginopnamen mondha-
ken werden gebruikt. 

Resumerend kan worden gesteld dat de  

afbeeldingen en de tekst beperkte informa-
tie geven, waarbij deze tekortkomingen 
niet door de kwaliteit van de afbeeldingen 
wordt gecompenseerd. Het boek kan goed 
worden gebruikt om de patiënt te informe-
ren over de werkwijze die wordt gevolgd bij 
de totstandkoming van de verschillende 
restauraties en/of de resultaten daarvan. 

T. B. F. M. Gelhard, Roden 

G.W. KROON. Muscle fatigue; an experi-
mental and clinical electromyographic stu-
dy with emphasis on the masticatory sys-
tem. 111 pag. Academisch proefschrift 
Universiteit van Amsterdam, 1990. 

De ondertitel van dit proefschrift doet al 
aanstonds het verband vermoeden tussen 
spiervermoeidheid en craniomandibulaire 
dysfunctie (CMD). Ook in de literatuur 
werd al lang geleden hyperactiviteit van de 
spieren aangemerkt als de voornaamste re-
den voor spierklachten van patiënten. Men 
denke aan auteurs als Costen, wiens be-
schrijving van bepaalde pijnsymptomen se-
dert 1936 bekend staat als het Costen-syn-
droom, en aan Ramfjord en Ash (1966). 
Het gevoel van vermoeidheid van de 
(kauw)spieren is echter subjectief en daar-
om bestond er rond 1977 al het verlangen 
om spiervermoeidheid objectief te kunnen 
meten. Omdat de activiteit van skeletspie-
ren kan worden waargenomen door middel 
van elektrische fenomenen, kan spierver-
moeidheid worden bestudeerd met behulp 
van elektromyografie en ze bleek voor dit 
doel dan ook bruikbaar. De auteur heeft 
met zijn experimenten parameters van de 
elektrische signalen verder willen ontwik-
kelen teneinde spiervermoeidheid te kun-
nen kwantificeren in het belang van het 
onderzoek van CMD-patiënten. De experi-
menten werden uitgevoerd bij CMD-pa-
tiënten en gezonde individuen aan de m. 
masseter en de m. biceps brachii. 

De bevindingen van dit proefschrift, dat 
van de lezer een uitgebreide kennis van de 
(inspannings)fysiologie en de elektronica 
vereist, kunnen wellicht het beste worden 
ontleend aan de eerste drie stellingen die 
door de auteur aan zijn dissertatie werden 
toegevoegd. 

Tot uitputting leidende spiercontracties 
hebben gedurende langere tijd veranderin-
gen in het elektromyogram van de spier tot 
gevolg. 

De registratie aan het lichaamsoppervlak 
van activiteit van onderliggende spieren 
kan informatie bevatten ten aanzien van de 
conditie van die spieren. 

De analyse van het elektromyogram van 
een kortdurende isometrische spiercon-
tractie (dit is een spiersamentrekking tegen 
een weerstand in, zodat de lengte van de 
spier niet verandert en geen beweging tot 
stand komt, maar wel de spanning tijdens 

72 	 Ned TijdschrTandheelkd 98 (1991) februari 



1 	e 

Corrosion—_-m_ 	a 

of  
0— b 

astal 
iCrMo 

Alloys 

Anchonie  

Post academiam 

de contractie toeneemt) kan dienen ter on-
dersteuning van de klinische diagnose bij 
patiënten met spierklachten en dient der-
halve als aanvulling in het onderzoekspro-
tocol te worden opgenomen. 

B. Z. Deenik, Heemstede 

O.R.V.N. SCHWENZER, G. PFEIFER. 
Fortschritte der Kiefer- und Gesichts-Chi-
rurgie. Ein Jahrbuch. 179 pag., 202 afb., 
Georg Thieme Verlag, Stuttgart, New 
York 1990. Prijs DM 260,—. ISBN 3 13 
180 501 3. 

Sinds 1955 wordt door Thieme Verlag jaar-
lijks een Duitstalige uitgave verzorgd van 
de voordrachten die zijn gehouden tijdens 
de wetenschappelijke jaarvergaderingen 
van de Duitse Vereniging van Kaakchirur-
gen. In 1990 verscheen het 35ste deel dat is 
gewijd aan de microchirurgie en de functio-
nele kaakgewrichtschirurgie. In 49 voor-
drachten wordt ingegaan op voornamelijk 
toepassingen van microchirurgie in de re-
constructieve chirurgie na, bijvoorbeeld, 
een tumorresectie. Andere voordrachten 
over dit onderwerp behandelen de resulta-
ten van dierproefondervindelijk onder-
zoek. In zeven voordrachten wordt aan-
dacht besteed aan wat wel functionele 
kaakgewrichtschirurgie wordt genoemd, 
waarmee vooral de behandeling van discus-
luxatie en ankylose van het kaakgewricht 
wordt bedoeld. 

Het boek laat door de wisselende stijl van 
de voordrachten een enigszins rommelige 
indruk achter. Ook is er sprake van enkele 
herhalingen. Toch heeft een boek als dit — 
dat blijkt wel uit het feit dat het nu voor de 
35ste keer is uitgegeven — bewezen een 
vaste plaats te hebben tussen de vele jaar-
boeken op tandheelkundig en kaakchirur-
gisch terrein. De hoge kwaliteit van vele 
voordrachten en het grondige experimen-
tele onderzoek hebben daaraan zeker bij-
gedragen. 

Aanbevolen voor (kaak)chirurgen met 
belangstelling voor microchirurgische re-
constructieve behandeling. 

J. A. Baart, Amsterdam 

J. STEINFORT. The possible role of non-
collagenous matrix components in dentin 
mineralization. 111 pag. Academisch 
proefschrift Universiteit van Amsterdam 
1990. 

Dentine bestaat voor ongeveer de helft uit 
mineraal, terwijl de rest van het weefsel-
volume wordt ingenomen door een organi-
sche matrix waarvan collageen het hoofd-
bestanddeel is. Andere organische compo-
nenten, hoewel in kleinere gehalten aanwe-
zig, spelen een belangrijke rol bij de vor- 

ming van dentine. In het bijzonder betreft 
dit de fosfoproteinen waarvan is aange-
toond dat zij mineralisatieprocessen kun-
nen initiëren. 

In dit proefschrift wordt, aan de hand 
van chemische analyse van rattesnijtanden, 
aangetoond dat er een verschil bestaat tus-
sen de fosfoproteinen in glazuur- en in ce-
ment-gerelateerd dentine, en dat daarom 
de mineralisatieprocessen in het dentine 
van `kroon' en `wortel' verschillend verlo-
pen. Glazuur-gerelateerd dentine bezit een 
hogere mineraaldichtheid en een lager 
magnesiumgehalte, hetgeen uit verschillen 
in de samenstelling van de fosfoproteinen is 
te verklaren. Ook een andere groep van 
organische verbindingen, proteoglycanen, 
werd in beide weefseltypen geanalyseerd. 
Omdat hierbij geen onderscheid kon wor-
den gemaakt, wordt geconcludeerd dat de 
verschillen in minerale samenstelling van 
de dentineweefsels niet aan de proteo-
glycanenfractie kunnen worden toege-
schreven. 

Het proefschrift is een interessante be-
schrijving van een belangwekkend en zorg-
vuldig uitgevoerd onderzoek, dat vooral 
voor onderzoekers op dit wetenschapsge-
bied van belang is. 

J. M. ten Cate, Amsterdam 

A.W.J. MULLER. Corrosion of dental 
NiCrMo alloys. 136 pag. Academisch 
proefschrift Universiteit van Amsterdam, 
1990. ISBN 90 90036 39 3. 

Voor wie niet regelmatig kennis neemt van 
de inhoud van tijdschriften als de Journal of 
the Electrochemical Society of Corrosion 

Science, is dit proefschrift moeilijk toegan-
kelijk. Ook is het beslist niet zo dat voor de 
drie hoofdstukken die eerder in de meer 

vertrouwde Dental Materials en de Journal 
of Oral Rehabilitation werden afgedrukt 
(of voor publikatie geaccepteerd), voor zo-
ver het de besproken materie betreft, een 
uitzondering kan worden gemaakt. De au-
teur is dan ook fysicus/chemicus, die een 
onderzoek deed naar het corrosiegedrag 
van tandheelkundige NiCrMo-legeringen. 

Het eerste hoofdstuk begint nog onschul-
dig met het opsommen van de fenomenen 
in de mondholte die worden toegeschreven 
aan de corrosie van metalen restauraties, 
fracturen, verkleuringen, secundaire ca-
riës, gingivitis, leukoplakie, galvanische 
klachten (galvanisme) en toxische of aller-
gische reacties. Dan volgt een uiteenzetting 
over de drie fundamentele reacties die bij 
het corrosieproces worden onderscheiden. 
Een oxydator, meestal zuurstof, onttrekt 
aan het metaal, dat zich in een waterig 
medium bevindt, elektronen. Dit gaat ge-
paard met het verlies van negatieve lading 
en ten gevolge daarvan wordt het metaal 
positief geladen. In de derde fase ontlaadt 
het (positief geladen) metaal zich door po-
sitieve metaalionen in het medium uit te 
zenden en het gaat dus in oplossing. Dit 
hele proces wordt samengevat onder de 
naam `uniforme corrosie'. In dit verband 
wijst de auteur op het hardnekkige misver-
stand dat de aanwezigheid van een anode 
en een kathode voorwaarde voor of oor-
zaak van corrosie zou zijn. Deze misvatting 
berust vermoedelijk op het feit dat een 
metaal sneller corrodeert wanneer het ver-
bonden is met een tweede metaal dat ge-
makkelijker dan het eerste metaal zijn elek-
tronen aan een oxydator afgeeft, een pro-
ces dat `galvanische corrosie' wordt ge-
noemd. 

Tot zover kan de lezer-tandarts nog veel 
volgen, maar daarna dreigt hij in het proef-
bad respectievelijk de glazen fles die het 
omslag siert, geheel ten onder te gaan en bij 
het lezen van de verslagen van de in vivo 
metingen vergaat het hem al niet veel be-
ter. Niettemin wordt duidelijk dat de uitge-
voerde in vitro metingen betrekking heb-
ben op de uniforme-corrosiesnelheid van 
NiCrMo-legeringen uitgevoerd volgens 
twee methoden, die — wat betreft hun resul-
taten — met elkaar overeenkomen. Opval-
lend is het feit dat het voornaamste element 
dat vrijkomt nikkel is. De laatste twee over-
genomen artikelen gaan over metingen van 
de in vivo potentiaal van metalen restaura-
ties, voor het bepalen waarvan door de 
auteur een verbeterde meetmethode (an-
nex tester) werd ontwikkeld, én het meten 
van de elektrische potentialen van alle res-
tauraties in de monden van 28 gezonde 
proefpersonen (met 183 amalgaamvullin-
gen, 11 gegoten restauraties van edel me-
taal en één met orthodontische 'brackets'). 
Metingen van de potentialen van alle res-
tauraties lieten zien dat bij de helft van het 
aantal proefpersonen restauratieparen 
konden worden aangewezen met een 
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potentiaalverschil dat niet als 'patholo-
gisch' kan worden beschouwd. 

B. Z. Deenik, Heemstede 

D. KORSON. Natural ceramics. 127 pag. 
Quintessence Publishing Co., Ltd., Chica-
go, London, Berlin, Tokyo, São Paulo 
1990. Prijs DM 148,-. ISBN 1 85097 
015 7. 

Iedere schrijver van een artikel of een boek 
streeft naar een korte pakkende titel. Da-
vid Korson, een tandtechnicus, is dit niet 
alleen gelukt met de titel 'Natural cera-
mics', maar deze titel dekt ook nog de 
inhoud van zijn fraai geïllustreerd en goed 
leesbaar boek over natuurlijk uitziende 
porseleinen restauraties. 

Voor de patiënt is de esthetiek het be-
langrijkste aspect van porseleinen kronen 
en bruggen. Daarom worden in de eerste 
hoofdstukken de typische kenmerken van 
frontelementen, zoals kleur, lengte en 
stand ten opzichte van de lippen en van de 
buurelementen, getoond en beschreven. 
Ook de kunst om restauraties aan te passen 
aan de leeftijd of het type van de patiënt 
wordt uit de doeken gedaan. De eisen, 
gesteld aan de randvormgeving van de pre-
paraties en de tandtechnische problemen 
die daarmee direct verband houden, wor-
den uitvoerig uiteengezet. Hierbij besteedt 
de auteur veel aandacht aan het dupliceren 
van nauurlijke tandworteloppervlakken, 
een en ander ten behoeve van de cervicale 
delen van kronen en pontics. Het opbren-
gen van porselein in lagen en het aanbren-
gen van verkleuringen, barstjes (hij onder-
scheidt vier soorten!), witte lijnen en abra-
sieën worden zeer duidelijk in beeld ge-
bracht. De anatomie van de postcaniene 
elementen en het opbouwen van estheti-
sche en functionele occlusale vlakken in 
porselein zijn de onderwerpen van twee 
volgende hoofdstukken. Het probleem bij 
het realistisch kleuren van de fissuren van 
(pre)molaren is, dat snel de indruk ontstaat 
dat er een bruine spin over het occlusale 
vlak loopt. 

Het boek besluit met een aantal mees-
terstukjes op fantoom, waarbij de karakte-
ristieke details en esthetische mogelijkhe-
den van porseleinen restauraties worden 
gedemonstreerd. Het blijkt dat bijna alle 
natuurlijke vormen die in de werkelijkheid 
voorkomen, met de porseleintechniek kun-
nen worden nagebootst. 

Dit boek wordt aanbevolen aan iedere 
tandarts en tandtechnicus die een natuur-
lijk werkstuk wil afleveren, natuurlijker 
dan de op zich fraaie Vita A2 (voor inci-
sieven) of Vita A3 (voor cuspidaten). Zij 
moeten er dan wel rekening mee houden 
dat de patiënt vraagt om dat `vieze' bruine 
of gele plekje of streepje weg te polijsten,  

ten einde het kroon- en brugwerk er wat 
`schoner' te laten uitzien. 

H. W. Denissen, Amsterdam 

K.J. ANUSAVICE. Quality evaluations of 
dental restorations. Criteria for placement 
and replacement. 424 pag., 170 afb. Quin-
tessence Publishing Co., Inc., Chicago, 
London, Berlin, São Paulo, Hong Kong, 
Tokyo 1989. Prijs $ 96,-. ISBN 0 86715 202 
8. 

Nog maar enkele tientallen jaren geleden 
hadden tandartsen de grootste moeite om 
de alom voortschrijdende cariës bij te hou-
den, laat staande baas te blijven. Terwijl de 
situatie intussen gewijzigd is, zijn onze be-
handelmethoden nog steeds afgestemd op 
het cariëspatroon van het verleden. Die 
methoden worden gekenmerkt door vroeg-
tijdig restauratief ingrijpen, preventieve 
uitbreiding van de preparaties en veelvul-
dig vernieuwen van reeds aangebrachte 
restauraties. Het risico van overbehande-
ling dreigt daardoor in toenemende mate 
de bedreiging door cariës te overscha-
duwen. 

In oktober 1987 vond te Lake Buena 
Vista (Florida) een internationaal sympo-
sium plaats dat geheel aan dit thema was 
gewijd. De voordrachten van 25 sprekers 
van internationale reputatie werden door 
de symposiumvoorzitter, Kenneth J. Anu-
savice, te boek gesteld. Dat heeft geresul-
teerd in een buitengewoon interessant en 
inspirerend boek. Een greep uit de onder-
werpen: hoe kiest men een restauratie-
materiaal, hoe lang gaat een restauratie 
mee, hoe kan de kwaliteit van een restaura-
tie worden beoordeeld, diagnostiek van se-
cundaire cariës, het verband tussen secun-
daire cariës en randspleten, de invloed van 
bacteriële lekkage op de pulpa, indicaties 
voor fissuurlakken en het vervangen van 
restauraties wegens allergie. Elk hoofdstuk 
wordt besloten met een weergave van de 
discussie, die tijdens het symposium na elke 
voordracht plaats vond. Juist deze discus-
sies verlenen het boek een extra waarde. 
Tot besluit wordt een opsomming gegeven 
van criteria voor restauratieve behandeling 
en voor het vervangen van restauraties, 
alsmede aanbevelingen voor onderzoek en 
onderwijs. 

Voor hen die werkzaam zijn op het ge-
bied van onderwijs en onderzoek in de 
restauratieve tandheelkunde is dit boek 
van onschatbare betekenis. De practicus 
die nascholing van niveau wil, vindt er 
nieuwe ideeën voor zijn dagelijkse werk-
zaamheden. 

Ch. Penning, Amsterdam 
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Het merendeel van dc hier aangekondigde uitga-
ven zal nog nader op deze plaats worden be-
sproken. 
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