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E.A.J.M. SCHULTEN. Oral lesions in hu-
man immunodeficiency virus (HIV) infec-
tion. 131 pag. Academisch proefschrift 
Vrije Universiteit te Amsterdam. Drukke-
rij Raket b.v., Pijnacker 1990. 

In dit proefschrift wordt een klinisch en 
pathologisch onderzoèk beschreven naar 
afwijkingen van het mondslijmvlies bij pa-
tiënten die geïnfecteerd zijn met het HIV. 
Deze afwijkingen blijken belangrijke impli-
caties te hebben voor de diagnostiek van 
een HIV-infectie (zij kunnen een eerste 
aanwijzing zijn voor een dergelijke infectie) 
en voor de progressie van een HIV-infec-
tie. Geconcludeerd wordt dan ook dat 
nauwkeurig uitgevoerd mondonderzoek 
een waardevolle bijdrage kan leveren aan 
de diagnostiek en het te voeren beleid bij 
verdenking op een HIV-infectie, hetgeen 
een goede samenwerking tussen de medi-
sche en tandheelkundige/kaakchirurgische 
professie noodzakelijk maakt. 

Van een groep van 75 HIV-seropositieve 
patiënten (waaronder 33 patiënten met 
AIDS) had 76% één of meer afwijkingen 
van het mondslijmvlies. Orale candidose 
was de meest voorkomende aandoening 
(52%), gevolgd door harige leukoplakie 
(16%) en parodontale afwijkingen (16%). 
Het Kaposi-sarcoom werd bij 4% van de 
patiënten intra-oraal aangetroffen en dui-
delijk wordt aangetoond dat orale laesies 
van dit sarcoom de eerste en enige manifes-
tatie van AIDS kunnen zijn. Voorts bleek 
pseudomembraneuze candidose vaker 
voor te komen bij patiënten met AIDS dan 
bij HIV-seropositieve patiënten zonder 
AIDS. Daarentegen bleek de erythema-
teuze vorm van orale candidose frequenter 
aanwezig bij HIV-seropositieve patiënten,  

die nog niet voldeden aan de criteria voor 
de diagnose AIDS. 

Samenvattend kan worden gezegd dat dit 
proefschrift op een duidelijke wijze - mede 
aan de hand van prachtige afbeeldingen - 
de complexiteit van de orale verschijnselen 
weergeeft, zoals die zich voordoen bij pa-
tiënten met een HIV-infectie. 

S. Silverman Jr., San Francisco 

ONDER REDACTIE VAN W.A.M. 
VAN DER KWAST, C.E.L. CARELS, 
A.W. CARLÉE et al. Het tandheelkundig 
jaar 1991. 187 pag. Bohn, Stafleu, van Log-
hum, Houten/Antwerpen 1991. Prijs 
f 75,—. ISBN 90 313 1085 9. 

De twaalfde aflevering van Het Tandheel-
kundig Jaar - waaraan vijf Belgische en 17 
Nederlandse auteurs hun medewerking 
hebben verleend - telt 17 hoofdstukken. Er 
is sprake van hoofdzakelijk klinische on-
derwerpen die de algemeen-practicus zeker 
zullen aanspreken, omdat in de meeste ge-
vallen de hoofdstukken met een duidelijke 
conclusie worden afgesloten. Tot de beste 
in hun soort behoren zeker `Mogelijkheden 
en onmogelijkheden van de huidige orale 
implantaten', `Mondslijmvliesafwijkingen 
bij besmetting met HIV', `Autotransplan-
tatie van gebitselementen' en `Furcatiepro-
blemen'. Voorts heeft Van der Waal een 
bondig uittreksel geschreven van zijn vorig 
jaar verschenen monografie 'Mondbran-
den' en presenteert J. den Dekker een sa-
menvatting van zijn al eerder besproken 
dissertatie uit 1990 over 'Behandelings-
planning'. 

De aandacht vragen ook beide bijdragen 
die een vraagteken in hun titel hebben: 
`Anti-tandsteenpasta's: hoe werken ze? 
(vooral voor het oudere deel van onze be-
volking is het gebruik bij uitstek aan te 
raden) en `Is volledig porselein-brugwerk 
reeds verantwoord?' (anno 1991 moet de 
vraag negatief worden beantwoord). 

Toch zijn er ook bijdragen waarbij men 
zich onwillekeurig afvraagt: `Heb ik dat al 
niet eens eerder gelezen of - tijdens een 
PAOT-cursus - gehoord?' Dat geldt met 
name voor de bijdrage van mevrouw 
Broersma-van der Meulen over de extreme 
kokhalsreflex en voor Simons betoog over 
`Reiniging van het wortelkanaal', waarin 
onderzoeksresultaten uit 1976 (Sundquist) 
zelfs recent (!) worden genoemd. Maar 
misschien moet laatstgenoemd hoofdstuk 
wel worden gezien als een inleiding tot het 
volgende, waarin A. G. Becking wijst op de 
complicaties die kunnen optreden bij het 
gebruik van natriumhypochloriet. 

Een aparte plaats wordt ingenomen door 
de bijdrage van Dr. Ir. J. M. van der Zel  

(Elephant/Holding bv), waarin deze uit-
voerig ingaat op de diverse systemen voor 
het computergeïntegreerd produceren van 
inlays, kronen en bruggen: Computer Ai-
ded Design/Computer Aided manufactu-
ring. 

Het boek wordt afgesloten met een tref-
woorden- en een auteursregister dat de 
jaargangen 1981 tot en met 1991 omvat en 
waarin derhalve - vreemd genoeg - de eer-
ste uitgave niet aan de orde komt. 

Wie vertrouwt is niet Het Tandheelkun-
dig Jaar kan zonder spijt de uitgave van 
1991 aan de serie toevoegen; wie nog nim-
mer een deel aanschafte kan een eerste 
aankoop met nadruk worden aangeraden. 

B. Z. Deenik, Heemstede 

J.F. McCABE. Applied dental materials. 
7e druk, 256 pag., 148 afb. Blackwell 
Scientific Publications, Oxford, London, 
Edinburgh, Boston, Melbourne, Paris, 
Berlin, Vienna 1990. Prijs £ 19,95. ISBN 
0 632 02826 2. 

Hoewel de Materiaalkunde onder alle om-
standigheden - ten opzichte van de Tand-
heelkunde - als een hulpwetenschap kan 
worden beschouwd, bepaalt toch de bena-
dering van de stof het karakter van een 
boek over tandheelkundige materialen. Zo 
kan er sprake zijn van een basisweten-
schappelijk werk, een leerboek of een 
richtlijn voor het praktisch gebruik van ma-
terialen. De titel van dit boek doet vermoe-
den dat er van richtlijnen voor praktische 
toepassing sprake zou kunnen zijn, maar 
dat is slechts in geringe mate het geval. Het 
is een leerboek voor de beginnende stu- 
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dent, waarin deze kennis kan maken met de 
voornaamste elementaire begrippen uit de 
tandheelkundige materiaalkunde, zoals: 
fasediagrammen, 	trek-rekdiagrammen, 
kleurdefinities, macromoleculaire verbin-
dingen, enzovoort. Terloops wordt ook 
aandacht besteed aan de tekortkomingen 
van tandheelkundige materialen bij hun 
klinische toepassing, maar of de lezer/prac-
ticus hiermee zijn voordeel zal kunnen 
doen c.q. een betere restauratie zal ver-
vaardigen, valt te betwijfelen. 

Ook voor studenten is het boek nauwe-
lijks aan te bevelen, niet in de laatste plaats 
omdat de auteur uitsluitend — en dan nog 
zeer spaarzaam — verwijst naar literatuur 
uit eigen land. Dit zou de indruk kunnen 
wekken dat het Verenigd Konikrijk op dit 
terrein toonaangevend is, kortom, er be-
staan betere materiaalkundige boeken dan 
deze — weliswaar duidelijk geschreven, 
schematisch geïllustreerde en keurig uitge-
geven — collegesyllabus. 

C. L. Davidson, Amsterdam 

P. BOTTENBERG, A study of formula-
tions for oral fluoride application, 135 pag. 
Academisch proefschrift Vrije Universiteit 
te Brussel, 1991. 

A STUDY OF FORMULATIONS 
FOR 

ORAL FLUORIDE APPLICATION 

PETER BOTTENBERG 

VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL 
FAKULTEIT GENEESKUNDE EN FARMACIE 
EENHEID PROTHETISCHE TANDHEELKUNDE 

PROEFSCHRIFT INGEDIEND VOOR HET BEHALEN VAN DE GRAAD VAN 
DOCTOR IN DE TANDHEELKUNDE 

1981 

De in dit proefschrift beschreven methoden 
— ter vergroting van de cariës-reducerende 
werking van fluoridepreparaten — betreffen 
het penetratievermogen van deze middelen 
en de contacttijd tussen fluoride en glazuur. 
Een gebrekkige penetratie kan bij voor-
beeld een belangrijke oorzaak zijn voor de 
geringe cariës-reducerende werking van 
fluoridepreparaten in fissuren. 

De auteur onderzocht — met behulp van 
een fissuurmodel of een coupe van een 
menselijke molaar — de invloed van viscosi- 

teit en oppervlaktespanning op de penetra-
tiesnelheid van fluoride-bevattende gelen 
bij verschillende fissuurpatronen. Daar-
naast bestudeerde hij de bio-adhesie van 
fluoridetabletten aan varkensmucosa: in vi-
tro aan de hand van adhesiekracht- en ener-
giebepalingen en in vivo door het bepalen 
van de maximale retentietijd. 

Op grond van al deze technieken — die 
soms wel wat oppervlakkig zijn beschreven 
— komt de auteur tot de conclusie dat voor 
het penetreren van gelen in fissuren, de 
oppervlaktespanning en de fissuurvorm de 
belangrijkste variabelen zijn. Alleen gelen 
met natriumlaurylsulfaat (als oppervlakte-
spanningsverlager) en een viscositeit 
1200 mPas, bleken in staat om, behalve in 
ondiepe, brede fissuren, ook in diepe, 
smalle fissuren te penetreren. Ook waren 
zelf-gelerende fluoridepreparaten (dankzij 
hun zeer geringe initiële viscositeit) in staat 
— in aanwezigheid van een oppervlakte-
actieve stof — binnen 3 à 4 seconden in een 
fissuur te penetreren. 

Mept het oog op het vergroten van de 
contacttijd tussen glazuur en fluoride on-
derzocht de auteur vervolgens een aantal 
bio-adhesieve stoffen. Polyacrylzuur 
(PAA) bleek de beste resultaten te geven. 
Jammer genoeg is de bestudering van de 
mogelijk toxische effecten van de bio-adhe-
siva beperkt gebleven tot het bepalen van 
een semi-kwantitatieve irritatie-index: 
Desalniettemin levert dit proefschrift een 
belangrijke bijdrage aan de verbetering van 
de cariës-reducerende werking — vooral in 
fissuren — van fluoride-bevattende stoffen. 

J. H. M. Wöltgens, Amsterdam 

J.W. VAN DE RIJKE. Optical quantifica-
tion of approximal caries. 98 pag. Acade-
misch proefschrift rijksuniversiteit te Gro-
ningen, 1991. 

Vooral voor het onderzoek, maar ook in de 
algemene praktijk, neemt de behoefte aan 
kwantitatieve meetmethoden voor de ca-
riësdiagnostiek toe. Het interpreteren van 
röntgenopnamen vergt ervaring en zij leve-
ren bij lange na geen kwantitatief beeld van 
de demineralisatie. Dit laatste geldt even-
zeer voor de toepassing van fiber optica, 
waarbij — voor diagnostische doeleinden — 
gebruik wordt gemaakt van het feit dat 
glazuur, als gevolg van ontkalking, minder 
doorschijnend wordt voor het zichtbare 
licht: de demineralisatie veroorzaakt, als 
het ware, een `verduistering'. Vooral bij 
het onderzoek naar approximale cariës 
heeft de meetmethode met behulp van fi-
ber optica haar nut bewezen. 

Dit proefschrift is de neerslag van een 
onderzoek naar de mogelijkheden om met 
de fiber optica meettechniek meer te berei-
ken. Zo werd gebruik gemaakt van het 
fluorescerende vermogen van met het fluo- 

rescerend agens Fluorol 7GA geïmpreg-
neerd glazuur. Door de meer poreuze 
structuur absorbeert gedemineraliseerd 
glazuur dit agens meer dan gaaf glazuur. Bij 
opvallende belichting van het aldus behan-
delde glazuur bleek de intensiteit van het 
fluorescente licht evenredig te zijn aan de 
mate van demineralisatie van het in vitro 
ontkalkte glazuur. 

Helaas ligt een klinische toepassing van 
de ontwikkelde meetmethode vooralsnog 
niet in het verschiet: de discussie laat over 
dit toekomstperspectief geen misverstand 
bestaan. Dat neemt niet weg dat de lezer 
goed en op overtuigende wijze op de hoog-
te wordt gebracht van reeds bestaande en 
nog in ontwikkeling zijnde technieken voor 
de detectie van cariës ten behoeve van de 
kwantitatieve cariësdiagnostiek. 

C. L. Davidson, Amsterdam 

A.P. HOWAT, N.J. CAPP, N.V.J. BAR-
REP. A colour atlas of occlusion and 
malocclusion. 240 pag. Wolfe Publishing 
Ltd., London 1991. Prijs £ 48,—. ISBN 
0 7234 1538 2. 

Occlusie en de daaraan gerelateerde pro-
blemen zijn voor alle tandheelkundige dis-
ciplines van groot belang. Een multidisci-
plinaire benadering is daarom gewenst en 
die kan de lezer van dit boek dan ook 
verwachten, omdat de auteurs zijn gespe-
cialiseerd in respectievelijk de orthodontie, 
de restauratieve en prothetische tandheel-
kunde. 

In de inleiding wordt het onderscheid 
benadrukt tussen occlusieherstel van een 
bestaande, maximale occlusie (hetgeen oc-
clusale aanpassing wordt genoemd) en her-
stel van de centrale occlusie (de occlusale 
reconstructie). In het boek wordt conse- 
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quent op deze verschillen in benadering 
gewezen. 

De inhoud bestaat uit drie delen: 1. on-
derkaakbewegingen en definities, 2. onder-
zoek en 3. behandeling. Het gelijktijdig 
omschrijven en illustreren van basale be-
grippen werkt verhelderend. De bekendste 
articulatoren en het instellen daarvan ko-
men beknopt, maar duidelijk uit de verf. 
Bij het mondonderzoek wordt aandacht be-
steed aan: de kaakgewrichten, tandcontac-
ten, mandibulaire stabiliteit, slijtage, 'sli-
de-in-centric' en occlusale stoornissen. 
Ook de beoordeling van de occlusie op 
gemonteerde gebitsmodellen, de diagnosti-
sche proefopstelling en het vervaardigen 
van een occlusale spalk komen aan de orde. 
Vervolgens wordt ingegaan op de ortho-
dontische aspecten van het onderzoek en - 
onmiddellijk daarna - op het onderzoek 
van de edentate patiënt. Bij het onderdeel 
`behandeling' worden herstel van frontele-
menten en frontale geleiding getoond, 
waarbij orthodontische ingrepen en adhe-
sief brugwerk een plaats krijgen. Voor het 
restaureren van de dorsale tandboogdelen 
wordt een aantal gevallen met toenemende 
complexiteit gedemonstreerd. Daarna 
komt gespecialiseerde orthodontische be-
handeling, van overwegend kinderen, aan 
de beurt, met als een wederom opvallend 
contrasterend vervolg: de vervaardiging 
van de volledige prothese. 

Als alle atlassen, leest ook deze makke-
lijk en bovendien zijn de talrijke tekenin-
gen duidelijk en de kleurenfoto's van goede 
kwaliteit. De informatie is echter verbrok-
keld: er ontbreekt samenhang, hetgeen 
vooral bij onvoldoende voorkennis een be-
zwaar is. Ook ontbreekt wetenschappelijke 
onderbouwing of deze is - indien aanwezig 
- gegrond op veelal verouderde literatuur. 
Het is jammer dat van enige integratie van 
orthodontie en restauratieve tandheelkun-
de nauwelijks sprake is. Een leemte is ook 
het gemis aan inbreng van uit de parodon-
tologie. Het opvoeren van de edentate pa-
tiënt en van de volledige prothese roept 
vraagtekens op. 

Deze atlas is bedoeld voor studenten, 
algemeen-practici en specialisten. Voor 
studenten is de inhoud echter te onsamen-
hangend, maar voor de algemeen-practicus 
kan het een nuttige atlas zijn, maar zeker 
geen `must'. 

A. F. Kayser, Nijmegen 

H.J.J. LEENEN. Handboek gezondheids-
recht: Gezondheidszorg en recht. 2e druk, 
269 pag. Samsom H.D. Tjeenk Willink, 
Alpen aan den Rijn 1991. Prijs f 59,-. 
ISBN 90 6092 496 7. 

Van het in 1981 onder de titel Gezond-
heidszorg en recht: een gezondheidsrechte-
lijke studie verschenen boek van Prof. 

Leenen, is thans tien jaar later - met mede-
werking van mevrouw Mr. A. Bosma - de 
tweede druk verschenen. 

Het boek handelt, ook nu weer, over de 
professionele hulpverlening die in bepaal-
de opzichten ruimer wordt benaderd dan 
alleen de professionele beroepsuitoefe-
ning. Een voorbeeld daarvan is de kwali-
teitsbewaking. Ook wordt meer aandacht 
gegeven aan de civielrechtelijke aansprake-
lijkheid. Ter beperking van de literatuur-
verwijzingen zijn referenties uit de eerste 
druk niet opnieuw vermeld; het blijft dus 
noodzakelijk die op dit punt te raadplegen. 

In het hoofdstuk over de wettelijke rege-
lingen van de beroepsbeoefening - regelin-
gen die zich met name richten op de kwali-
teit van de hulpverlening - is een aparte 
paragraaf (waarvan de titel helaas een van 
de weinige drukfouten bevat die het boek 
ontsieren) gewijd aan de tandarts en de 
tandheelkundige inrichtingen. Na een kort 
historisch overzicht - waarin nog eens dui-
delijk wordt gesteld dat de tandheelkunst 
een onderdeel vormt van de geneeskunde 
(tandartsen zijn dan ook onderworpen aan 
het medisch tuchtrecht) - stelt de auteur 
vast dat de ontwikkeling van de tandheel-
kunde met veel problemen gepaard is ge-
gaan en wellicht als gevolg daarvan is de 
titel tandarts - merkwaardigerwijze - niet 
beschermd. Voorts wordt nog ingegaan op 
de Wet inzake tandprothetici waarmee - 
vooruitlopend op de wet BIG - het beroep 
van tandprotheticus wettelijk is geregeld en 
- onder verwijzing naar de richtlijnen voor 
de artsen - naar de EEG-richtlijnen uit 
1978 met betrekking tot de onderlinge er-
kenning van diploma's en tot de opleiding. 

In deze, voor algemeen-practici, toch 
wel juridische doolhof wordt soms zeker 
ook hun aandacht getrokken, bij voorbeeld 
door een verdachte in een strafproces die 
onder bepaalde voorwaarden onderzoek 
`aan het lichaam' moet dulden. Niettemin 
weigerde een rechtbank de rechter-com-
missaris de gevraagde machtiging voor het 
(door een arts) afnemen van het wangslijm-
vlies van de mond met behulp van een 
twintigtal wattentips, teneinde de wegge-
nomen cellen voor onderzoek te kunnen 
gebruiken. 

Samenvattend kan worden gezegd dat dit 
een boek is voor hen die kennis willen 
nemen van maatschappelijke en juridische 
normen en regelingen op grond waarvan - 
naast materiële medisch-professionele nor-
men - het medisch handelen geschiedt. Bo-
vendien is dit handboek uitermate geschikt 
om de `Gedragsregels voor tandartsen' - 
die de tot voor kort gehanteerde en even-
eens door de NMT opgestelde `Codex voor 
beroepsethiek' vervangen - aan te toetsen. 

B. Z. Deenik, Heemstede 

Recensie-exemplaren 

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