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L.A. RINN. The polychromatic layering 
technique. A practical manual for ceramics 
and acrylic resins. 155 pag., 358 afb. Quin-
tessence Publishing Co., Inc., Chicago, 
Berlin, London, Sao Paulo, Tokyo, Hong 
Kong 1990. Prijs DM 248,—. ISBN 
0 86715225 7. 

Dit is de Anglo-Amerikaanse versie van 
Polychrome Schichttechnik, geschreven 
door de Zwitserse tandtechnicus Ludwig 
Rinn. De uitgave richt zich vrijwel uitslui-
tend tot de porseleintechnicus, die in dit 
boek een schat aan wetenswaardigheden 
aantreft en, bij het lezen, ongetwijfeld een 
nieuwe inspiratiebron aanboort. In de eer-
ste hoofdstukken behandelt de auteur (wei-
nig exact en nogal oppervlakkig) de beteke-
nis van het licht en de kleurenleer voor 
zover deze voor een kunstenaar van belang 
is. Daarna passeren opgebakken porselein, 
Hi-Ceram, porseleinen inlays en onlays, en 
kunststof als venstermateriaal de revue. 
Rinn zet uiteen hoe door het zorgvuldig, 
laagsgewijs aanbrengen van de verschillen-
de porseleinmassa's een zo natuurgetrouw 
mogelijk resultaat kan worden bereikt. 

Er wordt door Rinn uitsluitend gebruik 
gemaakt van het populaire Vita-systeem. 
Daardoor is het boek voor elke tandtechi-
cus toegankelijk en zijn de besproken tech-
nieken en recepten in de meeste laborato-
ria direct toepasbaar. 

Het boek munt uit door een groot aantal 
perfect weergegeven kleurenfoto's, waar-
onder ook klinische opnamen van geplaat-
ste werkstukken. Voor de tandarts is het 
boek minder geschikt, tenzij deze zelf por-
selein opbakt. 

Het is jammer dat er geen aandacht 
wordt besteed aan de communicatie tussen 
tandarts en laboratorium, aangezien het 
esthetische resultaat van een porseleinen 
werkstuk toch in de eerste plaats afhangt 
van de informatie over de (karakteristieke) 
vorm en kleur die door de patiënt, via de 
tandarts, aan de technicus wordt overge-
bracht. 

H. J. de Kloet, Arnhem 

J. A. R. VAN DEN HOEK. Epidemiology 
of HIV infection among drug users in Am-
sterdam. 108 pag. Academisch proefschrift 
Universiteit van Amsterdam. Rodopi, Am-
sterdam 1990. 

In dit proefschrift wordt een onderzoek 
beschreven naar de prevalentie en inciden-
tie van HIV-infectie in relatie tot de veran-
dering in het gebruik van drugs en het 
seksuele gedrag van gebruikers van hard 
drugs in Amsterdam. Aan het onderzoek 
werd sinds 1985 vrijwillig deelgenomen 

door bezoekers van Methadon-posten en 
een SOA-kliniek voor verslaafde prosti-
tuées. 

Eerst wordt een (deel)onderzoek be-
schreven naar het vóórkomen van HIV-
infectie en naar de aard en betekenis van 
risicofactoren die daarbij een rol spelen. 
Aan het onderzoek namen 310 personen 
deel, waaronder 251 intraveneuze (IVD's) 
en 59 niet-intraveneuze druggebruikers 
(NIVD's); 31% van de IVD's bleek seropo-
sitief en bij drie homoseksuele mannen on-
der de 59 NIVD's werd HIV-infectie ge- 

EPIDEMIOLOGY OF HIV INFECTION 
AMONG DRUG USERS IN AMSTERDAM 

ANNEKE VAN DEN HOEK 

constateerd. Risocofactoren waren de fre-
quentie van het gebruik van vuile spuiten 
en naalden, het eerste en laatste moment 
van intraveneus druggebruik, verblijfsduur 
in Amsterdam en de Duitse nationaliteit. 
Het voorkomen van herpes zoster in de 
anamnese bleek de hoogst voorspellende 
waarde te hebben voor het bestaan van een 
HIV-infectie. 

Vervolgens wordt een onderzoek be-
schreven naar de rol van verslaafde prosti-
tuées bij de heteroseksuele overdracht van 
het HIV. De prevalentie van HIV-infectie 
en de incidentie van SOA werden onder-
zocht bij 117 verslaafde vrouwen, waarvan 
82% intraveneus drugs gebruikte; 30% 
bleek HIV-seropositief. Op één na hadden 
alle positieve vrouwen hun drugs intrave-
neus gebruikt. 

In een volgend hoofdstuk wordt een on-
derzoek beschreven naar het heteroseksue-
le gedrag van 243 IVD's in relatie tot hun 
partners en tot klanten. De meerderheid 
bleek actief en bij contact met partners 
zelden condooms te gebruiken. 

Tenslotte komen nog drie andere (deel)-
onderzoeken aan de orde. In een daarvan 
worden de resultaten van de Amsterdamse 
preventie, voorlichtingsprogramma's en de 
spuitomruilactie geëvalueerd. Aan 263 
druggebruikers werden bij drie verschillen-
de gelegenheden vragen gesteld over hun 
spuitgedrag. Er bleek geen toename te zijn 
van het aantal IVD's en van de frequentie 
van het intraveneuze druggebruik. Er was 
zelfs sprake van een duidelijke afname van 
het aantal IVD's dat andermans spuit ge-
bruikte of zijn/haar spuit aan een ander gaf. 
Opmerkelijk is hierbij dat deze gedrags-
verandering niet afhankelijk bleek van het 
bekend zijn met de uitslag van het HIV-
antistoftest. Het gebruik van schone spui-
ten en naalden (via het spuitomruilpro-
gramma) nam opvallend toe. 

In het tweede (deel)onderzoek is nage-
gaan in hoever veranderingen in risicovol 
spuitgedrag tot een daling van het aantal 
nieuwe HIV-infecties hebben geleid. De 
HIV-seroprevalentie bleek van 1986 tot 
1988 stabiel te zijn gebleven, maar de HIV-
incidentie daalde in die periode. Het laatst 
beschreven (deel)onderzoek betreft de se-
roprevalentie en de risicofactoren van een 
hepatitis C-virusinfectie onder 346 drugge-
bruikers. De seroprevalentie bij IVD's was 
74%, bij NIVD's 10%. Risicofactoren wa-
ren intraveneus druggebruik en de duur en 
frequentie daarvan. 

De resultaten van de verschillende deel-
onderzoeken leveren een belangrijke bij-
dragen aan de epidemiologische kennis van 
de prevalentie en de risicofactoren van 
HIV-infectie onder druggebruikers in Am-
sterdam. 

E. A. J. M. Schulten, Amsterdam 

M. MARTIGNONI, A. SCHÖNENBER-
GER. Precision fixed prosthodontics: clini-
cal and laboratory aspects. 580 pag., 1384 
afb. Quintessence Publishing Co, Inc., Chi-
cago, Berlin, London, São Paulo, Tokyo, 
Hong Kong 1990. Prijs DM 480,—. ISBN 
0 86715 214 1. 

Dit uit het Italiaans vertaalde boek gaat 
over de belangrijkste klinische en laborato-
riumprocedures bij het vervaardigen van 
metaal-porseleinkronen. Het is geschreven 
door een tandarts en een tandtechnicus met 
het doel een benadering te presenteren die 
voorspelbaar nauwkeurig passende restau-
raties oplevert. Dit houdt in dat de maxi-
male randdiscrepantie 50 µ bedraagt. 

De auteurs beginnen met erop te wijzen 
dat het noodzakelijk is bij precisiewerk tij-
dens diverse klinische en laboratoriumfa-
sen een stereomicroscoop te gebruiken. Al-
leen hiermee zijn belangrijke details goed 
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zichtbaar en beoordeelbaar. Vervolgens 
wordt ruime aandacht besteed aan de pre-
paratie voor metaal-porseleinkronen, de 
lokatie en vorm van de cervicale rand, af-
drukprocedures, tijdelijke voorzieningen, 
het vervaardigen van werkmodellen, het 
opwassen en het gieten. Vooral de labora-
toriumfasen worden zeer uitvoerig behan-
deld. Vervolgens komen het opbakken van 
porselein en het cementeren aan de orde. 
In het laatste hoofdstuk wordt de techniek 
gedemonstreerd aan de hand van enkele 
totale mondrehabilitaties. 

Het boek is bestemd voor tandartsen en 
tandtechnici. De tekst is zo ruim voorzien 
van fraaie kleurenafbeeldingen, dat het 
boek als een atlas is door te nemen. In het 
voorwoord wordt gesteld dat de auteurs 
uitgaan van geheel andere methoden dan 
de tot nu toe gebruikelijke. Dit is overdre-
ven. De inhoud vormt een uitgebreide en 
gedetailleerde beschrijving van de vervaar-
diging van metaal-porselein kronen vol-
gens gnathologische principes. Hierbij 
wordt gebruik gemaakt van bekende proce-
dures waarbij de nadruk op precisie ligt. 
Voor tandartsen en tandtechnici die hierin 
zijn geïnteresseerd is het werk aan te be-
velen. 

A. F. Kayser, Nijmegen 

J. P. OKESON. Management of temporo-
mandibular disorders and occlusion. 2e 
druk, 550 pag., 581 afb. The C.V. Mosby 
Company, St. Louis, Baltimore, Philadel-
phia, Toronto 1989. Prijs $ 51,95. ISBN 
0 8016 3624 8. 

Dit boek is een uitgebreide en onmisken-
baar verbeterde versie van de in 1985 ver-
schenen uitgave Fundamentals of occlusion 
and temporomandibular disorders. De ge-
wijzigde titel is representatief voor de aan-
vullingen in de tekst, want de globale opzet 
van het boek is onveranderd gebleven. 
Deel 1 omvat de functionele anatomie (144 
pag.), deel 2 de etiologie en herkenning van 
functionele stoornissen (156 pag.), deel 3 
de behandeling van deze stoornissen (135 
pag.) en deel 4 de consequenties daarvan 
voor occlusie en articulatie (90 pag.). Het 
valt op dat de auteur de onderwerpen uitge-
breider behandelt naarmate zij meer toe-
pasbaar zijn in de praktijk. Er zijn geen 
onnodige uitweidingen en de hoofdstukken 
overlappen elkaar niet, doordat het boek 
door één auteur is geschreven. Dit heeft 
voordelen voor die lezer die een vooral 
duidelijk boek wenst. Door deze kenmer-
ken is het boek uitstekend geschikt voor 
zowel studenten als algemeen-practici. 
Ook voor degenen die reeds de eerste druk 
bezitten, is deze nieuwe uitgave het aan-
schaffen waard. Vele tekeningen blijken te 
zijn verbeterd en nieuwe diagnostische en 
therapeutische inzichten zijn toegevoegd. 

Ook is de tekst nu beter wetenschappelijk 
onderbouwd. Kortom: een aanwinst. 

A. S. H. Duinkerke, Elst 

F. W. OEKEN. Otorhinolaryngologie. 168 
pag. 108 afb. J.A. Barth, Leipzig 1990. 
Prijs DM 68,50. ISBN 3 335 00233 4. 

STUDIENBÜCHER 
ZAHNHEILKUNDE 
Friedlich Wilhelm Oeken 

Otorhino- 
laryngologie 

J.A.BARTH 

Dit boek poogt een inleiding in de Keel-, 
Neus- en Oorheelkunde te geven voor 
tandartsen. De auteur is afkomstig uit 
Leipzig en de beschreven inzichten en ge-
raadpleegde literatuur (vrijwel alleen 
Duitstalig) zijn vermoedelijk een afspiege-
ling van de snelheid waarmee zich tot voor 
kort nieuwe ontwikkelingen in de voorma-
lige DDR afspeelden. Enerzijds staat er 
veel, in redelijk eenvoudige bewoordingen 
beschreven informatie in, anderzijds wor-
den er veel obsolete inzichten en behande-
lingen in beschreven. Zo wordt de neussep-
tumresectie nog uitvoerig beschreven — een 
ingreep die in Nederland al vele jaren niet 
meer wordt uitgevoerd — en wordt veel 
aandacht aan de operatie volgens Caldwell 
Luc besteed, terwijl nieuwe endoscopische 
ingrepen aan de neusbijholten (volgens 
Messerklinger en Stammberger) nauwe-
lijks worden behandeld. De prognose van 
patiënten met maligniteiten in het hoofd-
halsgebied is in zijn algemeenheid beter 
dan omschreven in dit boek. Een tandarts 
in Nederland die zich verder wil informeren 
over Keel-, Neus- en Oorheelkunde zou na 
bestudering van dit boek op verschillende 
punten over achterhaalde kennis be-
schikken. 

N. de Vries, KNO-arts, Amsterdam 

P. M. M. HOPPENBROUWERS. Root 
caries and the inhibiting effect of fluoride. 
146 pag. Academisch proefschrift Katho-
lieke Universiteit te Nijmegen, 1990. ISBN 
90 9003615 6. 

Dit proefschrift beschrijft in vitro onder-
zoek naar de snelheid waarmee tandwor-
tels demineraliseren en naar het effect van 
fluoride daarop. De auteur is uitgegaan van 
de veronderstelling dat tandwortelmate-
riaal (dentine bedekt met cement) — op 
grond van een aantal eigenschappen — snel-
ler demineraliseert dan glazuur. De tand-
wortel is ongeveer vier maal zo poreus, het 
specifieke oppervlak van de kristallieten in 
de tandwortel is ongeveer vijftien maal zo 
groot en de chemische samenstelling (een 
iets hoger CO3  — en Mg-gehalte) voorspelt 
dat het wortelmineraal makkelijker oplost. 
De demineralisaties werden uitgevoerd bij 
verschillende pH's en bij verschillende ver-
zadigingsgraden ten opzichte van hydroxyl-
apatiet. 

De hypothese werd deels bevestigd. De 
tandwortel demineraliseert al vanaf pH 
6,7, terwijl bij glazuur pas demineralisatie 
optreedt bij pH-waarden van 5,4 of lager. 
Tot een pH-waarde van 5 demineraliseert 
de tandwortel ook sneller, maar daarbene-
den zal, zo verwachtte de auteur, glazuur 
sneller demineraliseren. Voor de situatie in 
vivo zou dit kunnen betekenen dat een 
zuurstoot, die nog geen schade toebrengt 
aan het glazuur, al wel worteldentine kan 
doen oplossen. 

De aanwezigheid in de demineralisa-
tievloeistof van geringe hoeveelheden fluo-
ride (0,1-3,0 ppm) veroorzaakte het afne-
men van de demineralisatiesnelheid. De 
weerstand van de tandwortel tegen demi-
neralisatie kon worden verhoogd door de 
tandwortel van te voren bloot te stellen aan 
fluoride-oplossingen. 

Uit enkele experimenten, gericht op het 
werkingsmechanisme van fluoride, conclu-
deert de auteur dat fluoride het tandmine-
raal beschermt door specifieke adsorptie 
aan het oppervlak van de mineraalkristal-
len. Deze specifieke adsorptie gebeurt 
snel, terwijl desorptie een langzaam proces 
is. De specifieke adsorptie is afhankelijk 
van de hoeveelheid beschikbaar fluoride en 
van de pH. De adsorptie is maximaal bij pH 
3,5 en neemt af tot nul bij daling en stijging 
van de pH tot respectievelijk ± 0 en ± 7. 
Dit betekent volgens de auteur dat het 
gebruik van fluoride na de maaltijd 
eigenlijk moet worden beschouwd als de 
spreekwoordelijke mosterd. Het zou aan-
beveling verdienen fluoride juist ervoor te 
gebruiken opdat veel fluoride specifiek 
wordt geadsorbeerd tijdens de door de 
maaltijd veroorzaakte pH-daling. Ook 
meent de auteur dat de effectiviteit van 
lokale applicatiemiddelen kan worden ver-
hoogd door deze zo samen te stellen dat 
maximale adsorptie van fluoride plaats- 
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vindt. In een van de experimenten behan-
delde hij tandwortels met applicatievloei-
stoffen die zodanig waren samengesteld. 
Deze behandelingen gaven een effectieve 
bescherming tegen demineralisatie. 

De weerstand van de tandwortel tegen 
demineralisatie kon ook worden verhoogd 
door het mineraal chemisch om te zetten in 
een minder kwetsbaar gefluorideerd mine-
raal. Deze methode vergt echter een lang-
durige behandeling van de elementen en 
een klinische toepassing ligt dan ook niet in 
het verschiet. 

Het proefschrift is duidelijk en bevat 
waardevolle informatie, zowel voor de 
theoreticus als voor de clinicus. Ook het 
vervolgonderzoek, dat de auteur in het 
vooruitzicht stelt, naar het verschil in effec-
tiviteit tussen de APF-applicatie en dein dit 
onderzoek gebruikte applicatiemiddelen, 
zal voor de tandheelkunde interessante in-
formatie opleveren. 

C. van Loveren, Utrecht 

J. G. STAPPERS, A. D. REIJNDERS, 
W. A. J. MOLLER. De werking van mas-
samedia. Een overzicht van inzichten. 2e 
druk, 320 pag. Uitgeverij De Arbeiders-
pers, Amsterdam 1990. Prijs f 36,90. ISBN 
90 295 4626 3. 

De auteurs hebben zich vooral toegelegd 
op het weergeven van verschillende stro-
mingen binnen en visies op - kortom van 
het denken over - massamedia. Concrete 
onderzoeksresultaten komen evenwel niet 
aan de orde en dat is ook nauwelijks te 
verwachten, omdat in dit turbulente weten-
schapsgebied dergelijke gegevens snel ver-
ouderen. Wel verwijzen de auteurs regel-
matig naar theorieën die in het verleden, op 
basis van onderzoek, zijn gepostuleerd. 
Daarmee tonen zij duidelijk aan dat er in 
het denken over de werking van massame-
dia verschillende patronen zijn te onder-
scheiden. 

Na een verhandeling over de diverse 
soorten massamedia, wordt aandacht be-
steed aan de vermeende macht van deze 
media. Onder de titel `Verbazing en bezin-
ning' wordt in een volgend hoofdstuk dan 
ook geconstateerd dat alles wat over de 
effecten van de massamedia kan worden 
gezegd, steeds met voorbehoud is om-
kleed. Vervolgens passeren de ontvanger 
van communicatieve boodschappen en de-
ze boodschappen zelf de revue en tevens 
komt de betekenis van de in de loop der 
jaren geuite kritiek op de traditionele theo-
rieën over massacommunicatie aan de 
orde. 

Aan het eind van de jaren zestig ontstond 
een opleving van het denken over de macht 
van de media. De verschillende moderne 
theorieën daarover vormen, in een boeiend  

overzicht, het grootste hoofdstuk van dit 
boek. 

Aan het slot wordt een poging tot evalua-
tie ondernomen en een aantal conclusies 
geformuleerd: 
- media hebben een relatieve macht; 
- media hebben hun grootste invloed in-

dien kennis en houding nog ontbreken; 
- massamedia zijn de belangrijkste leve-

ranciers van informatie; 
- televisie neemt een aparte plaats in; 
- media vormen een kunstmatig milieu 

dat niet wordt opgemerkt, maar waarin 
de mens niettemin leeft en die er daar-
om door wordt beïnvloed. 

Een vraag is, of dit boek voor de praktize-
rende tandarts interessant is, maar wie in 
communicatie belang stelt zal de inhoud 
zeker boeiend vinden. 

M. A. J. Eijkman, Wassenaar 

L. S. W. SPANGBERG. Experimental en-
dodontics. 218 pag. CRC Press, Inc., Boca 
Raton, Florida. Prijs $ 99,50. ISBN 0 8493 
4737 8. 

In dit boek wordt een overzicht gegeven 
van de onderzoekmethoden en -technieken 
zoals die tegenwoordig in de endodontolo-
gie worden toegepast. In het voorwoord 
schrijft de auteur dat het boek vooral be-
doeld is voor degenen die de verschillende 
onderzoekmethoden zoals die in de litera-
tuur worden aangereikt, beter willen be-
grijpen. 

Allereerst wordt ingegaan op de struc-
tuur en de functie van dentine. Daarna 
volgt een uitgebreide beschrijving van de 
microcirculatie, de neuro-anatomie en de 
neurofysiologie binnen, respectievelijk van 
de tandpulpa. Vooral in dit gedeelte zijnde 
schitterende afbeeldingen een duidelijke 
ondersteuning van deze specialistische on-
derwerpen. De twee volgende hoofdstuk-
ken behandelen de endodontische microbi-
ologie en immunologie en ze zijn vooral van 
grote waarde voor wie in deze tak van 
onderzoek belang stelt. Op duidelijke wijze 
wordt de betekenis van bacteriën voor de 
endodontologie besproken en worden vele 
onderzoekmethoden toegelicht. De biolo-
gische eigenschappen van endodontische 
materialen worden tot slot uit de doeken 
gedaan. 

De verschillende hoofdstukken zijn ge-
schreven door auteurs die ieder - op hun 
gebied van de endodontologie - een lange 
onderzoekservaring hebben. Dit maakt het 
boek minder aantrekkelijk voor de alge-
meen-practicus. Is men echer geïnteres-
seerd in het doen van endodontisch onder-
zoek, dan geeft dit boek zeer bruikbare 
informatie en een goed overzicht van de 
verschillende methoden en technieken. 

L. B. Peters, Amsterdam 

Recensie-exemplaren 

Het merendeel van de hier aangekondige uitga-
ven zal nog nader op deze plaats worden be-
sproken 
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