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Uit de internationale literatuur 	 Excerpta odontologica 

Sectie Ill Restauratieve tandheel-
kunde 

1956 	Redenen voor het vervangen van 
amalgaamrestauraties 

Amalgaamrestauraties kunnen na verloop 
van tijd zodanige tekortkomingen gaan ver-
tonen, dat de tandarts besluit om ze te 
vervangen. Onderzoek naar de frequentie 
waarmee zulke tekortkomingen worden 
aangetroffen, is van belang omdat het in-
zicht verschaft in de oorzaken van het falen 
van restauraties. In dit onderzoek werd aan 
102 tandartsen gevraagd van 20 klasse .II-
amalgaamvullingen de reden van vervan-
ging aan te geven. De resultaten waren als 
volgt: secundaire cariës 34%, breuk van de 
vulling 16%, primaire cariës 12%, breuk 
van het element 10%, randbreuk 7%, ca-
riës onder de vulling 6%, uitgevallen vul-
ling 4%, endodontische complicaties 3%, 
slechte contour 3%, overstaan 2% en ove-
rige redenen 3%. Deze resultaten stemmen 
globaal overeen met die van vergelijkbare 
onderzoekingen, voor zover het de meest 
frequente tekortkomingen betreft. 

Bron 
ALLENDER L, BIRKHED D, BRATTHALL D. 
Reasons for replacement of class II amalgam restora-
tions in private practice. Swed Dent J 1990; 14: 179-84. 

Ch. Penning, Amsterdam 

1957 	Klinische evaluatie van cermet- 
ionomeercement, composiet en 
amalgaampercentage 

Een variant op de composiet-fissuurlakres-
tauratie is beschreven onder de (ingewik-
kelde) benaming 'modified odontotomy-
enameloplasty-sealant', kortweg aange-
duid als OES. Ook deze behandeling be-
oogt een weefselbesparende variant op de 
traditionele klasse I-amalgaamrestauratie 
te bieden. Het verschil met de composiet-
fissuurlakrestauratie is dat alle nauwe fissu-
ren wijder worden gemaakt door ze te be-
slijpen met een klein vlamvormig diamant-
boortje. Daardoor wordt het mogelijk ma-
terialen in de fissuren te brengen die stug-
ger zijn dan fissuurlakken, zoals composiet 

en cermetionomeercement. Een klinisch 
onderzoek had tot doel het functioneren 
van OES-restauraties te vergelijken met 
conventionele klasse I-restauraties, ver-
vaardigd van verschillende materialen (zie 
tabel.). 

Ketac-Silver bleek lastig te verwerken en 
de restauraties toonden veel barsten en 
scheuren aan het oppervlak, vooral in de 
grotere conventionele klasse I-preparaties. 
Visio-Molar was viskeuzer en moeilijker te 
manipuleren dan P-30, dat makkelijker in 
nauwe preparaties vloeide. De OES-res-
tauraties waren na drie jaar nog alle intact, 
maar bij de klasse I-restauraties was een 
aanzienlijk aantal Ketac-Silverrestauraties 
verloren gegaan en ook enkele Visio-Mo-
larrestauraties. 

De auteurs concluderen dat de OES-
restauraties voor kleine occlusale laesies 
een goede middenweg vormen tussen de 
minder duurzame fissuurlakken enerzijds 
en de veel weefselopoffering vergende con-
ventionele klasse I-restauraties anderzijds. 

Bron 
SMALES RJ, GERKE DC, WHITE IL. Clinical eva-
luation of occlusal glass ionomer, resin, and amalgam 
restorations. J Dent 1990; 18: 243-9. 

Ch. Penning, Amsterdam 

Sectie V Prothetische tandheelkunde 

1297 Evaluatie van etsbruggen na vier jaar 

Uit een verzameling van 1649 adhesieve 
prothetische voorzieningen werden 788 
driedelige etsbruggen geselecteerd. De ge-
gevens betroffen een periode van vier jaar 
en waren afkomstig uit verschillende be-
handelingscentra. De meeste vervangingen 
bevonden zich in het bovenfront en in de 
premolaar-molaarstreek van de onder-
kaak. De pijlers waren in 99% van de geval-
len vitaal, in 85% van de gevallen niet meer 
dan normaal beweeglijk en 71% van de 
pijlers was cariësvrij. Gekeken werd naar 
het ontstaan van cariës bij gave en gerestau-
reerde elementen, naar parodontale pro-
blemen en verlies van vitaliteit bij oor-
spronkelijk vitale elementen. Deze ongun- 

stige bijwerkingen bleken zelden op te tre-
den: in de orde van grootte bij 3 tot 7% van 
de pijlerelementen. De auteurs verklaren 
deze gunstige cijfers uit de zorgvuldige se-
lectie van de patiënten en de regelmatige 
controles na afloop van de behandeling. 

Bron 

PASZYNA C, KERSCHBAUM T, MARINELLO 
CP, PFEIN'1ER P. Klinische Langzeitbefunde bei Ad-
häsivbruckenpatienten. Dtsch Zahnärztl Z 1990; 45: 
406-9. 

L.F. Pilon, Hoogeveen 

1298 	Vergelijking van afdrukmaterialen 
voor uitgebreid brugwerk 

Vier afdrukmaterialen werden in vitro ge-
test op hun geschiktheid voor het toepassen 
bij een zeer grote brug. Het betrof een 
polyether (Impregum F van ESPE), een 
additiesilicone in verschillende viscositei- 
ten (Mirror 3 medium, putty en wash van 
Kerr) en een reversibel hydrocolloïd (Ac-
culoid van Van R). In een Columbia-model 
bevonden zich alleen nog de cuspidaten en 
de tweede molaren. Deze werden met be-
hulp van een parallelometer geprepareerd 
en van een schouderpreparatie voorzien. 
Met elk van de materialen werden zes af-
drukken gemaakt en uitgegoten. Voor elk 
element werd een gietstuk vervaardigd en 
de randaansluiting werd gemeten, zowel op 
het werkmodel als op het moedermodel. 
Daarna werden de afzonderlijke gietstuk-
ken gezamenlijk in een soort frameprothe-
se vastgezet en werden de metingen her-
haald. 

De randspleten van de gietstukken ble-
ken op de werkmodellen alle minder dan 25 
gm te zijn. Teruggeplaatst op het oorspron-
kelijke model varieerden de randspleten 
van minder dan 10 gm tot meer dan 140 
gm. Het polyether en de additiesilicone 
bleken significant nauwkeuriger te zijn dan 
het hydrocolloïd. Alle afzonderlijke giet-
stukken waren klinisch acceptabel. Wer-
den de gietstukken echter tot een 14-delige 
brug samengevoegd, dan bleken uitslui-
tend de modellen vervaardigd met poly-
ether en additiesilicone voldoende nauw-
keurig. De modellen die waren verkregen 
met behulp van hydrocolloïd, bleken niet 
nauwkeurig genoeg om de brug in één keer 
af te maken. 

Bron 
DOUNIS GS, ZIEBERT GH, DOUNIS KS. A com-
parison of impression materials for complete-arch fixed 
partial dentures. J Prosthet Dent 1991; 65: 165-9. 

L.J. Pluim, Groningen 
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Sectie VI Gnathologie 

42 	Kaakgewrichtsgeluiden en 

orthodontie 

Kaakgewrichtsgeluiden worden door velen 
beschouwd als symptomen van kaakge-
wrichtsafwijkingen. In het onderhavige 
prospectieve longitudinale onderzoek wer-
den voor en na orthodontische behandeling 
bij 160 orthodontische patiënten kaakge-
wrichtsgeluiden met behulp van een oscil-
loscoop geregistreerd. De gemiddelde leef-
tijd van de patiënten voor de behandeling 
was 14,5 jaar. De gemiddelde behande-
lingsduur bedroeg bijna drie jaar. De gege-
vens werden uitgebreid statistisch geanaly-
seerd. 

Kaakgewrichtsgeluiden werden bij de 
patiënten vaker voor dan na orthodonti-
sche behandeling aangetroffen. Er kon 
geen verschil in de aanwezigheid van kaak-
gewrichtsgeluiden worden geconstateerd 
tussen patiënten die met en zonder extrac-
ties van blijvende gebitselementen waren 
behandeld. Gedurende de behandeling 
gingen kaakgewrichtsgeluiden niet over in 
ernstiger symptomen van kaakgewrichts-
dysfunctie. Naarmate de patiënten ouder 
werden, nam het aantal symptomen van 
kaakgewrichtsdysfunctie niet toe. 

De auteurs concluderen dat een ortho-
dontische behandeling met of zonder ex-
tracties van blijvende gebitselementen niet 
leidt tot een toename van kaakgewrichtsge-
luiden of andere symptomen van kaakge-
wrichtsdysfunctie. 

Bron 
SADOWSKY C, THEISEN TA, SAKOLS EI. Ortho-
dontic treatment and temporomandibular joint sounds -  
A longitudinal study. Am J Orthod Dentofac Orthop 
1991; 99: 441-7. 

H.J. Remmelink, Almelo 

Sectie VIII Orthodontie 

68 	Fluoridevernis onder 
orthodontische banden 

In het onderhavige onderzoek werd nage-
gaan of ontkalkingen kunnen worden voor-
komen door een fluoride bevattend vernis 
(Fluor Protector®) op de gebitselementen 
aan te brengen, alvorens deze van ortho-
dontische banden te voorzien. In het in 
vitro gedeelte van het onderzoek werden 
186 gebandeerde premolaarhelften 16 tot 
36 weken in een demineraliserende oplos-
sing gehouden. Verschillende klinische si-
tuaties, zoals die waarbij orthodontische 
banden goed passen, te ruim zijn of loszit-
ten, werden hierbij nagebootst. In het in 
vivo gedeelte van het onderzoek werd bij 28 
orthodontische patiënten op 52 molaren 
vóór het banderen Fluor Protector® aange- 

bracht, terwijl dit bij 52 andere molaren 
werd nagelaten. 

Na verwijdering van de banden in het in 
vitro onderzoek bleek geen van de met 
Fluor Protector® behandelde premolaren 
ontkalkingen te vertonen. Bij bijna alle 
onbehandelde premolaren werden wel ont-
kalkingen aangetroffen. Na afloop van de 
orthodontische behandelingen in het in vi-
vo gedeelte van het onderzoek was het 
aantal ontkalkingen van de met Fluor Pro-
tector® behandelde molaren vergeleken 
met de onbehandelde molaren significant 
lager (P<0,001). 

De auteurs concluderen dat het aanbren-
gen van Fluor Protector® bijzonder effec-
tief is bij het voorkomen van ontkalkingen 
onder orthodontische banden. 

Bron 
ADRIAENS ML, DERMAUT LR, VERBEECK 
RMH. The use of Fluor Protector®, a fluoride varnish, 
as a caries prevention method under orthodontic molar 
bands. Eur J Orthod 1990: 12: 316- 9. 

H.J. Remmelink, Almelo 

Sectie X Mondziekten en kaakchirurgie 

1425 Therapieën voor neuralgiforme pijn 

De diagnose neuralgiforme pijn wordt in 
het algemeen pas gesteld als alle organische 
oorzaken voor pijn zijn uitgesloten. De pijn 
is atypisch, wisselend in intensiteit en een 
exacte lokalisatie wordt door de patiënt 
niet aangegeven. Twee van de therapieën 
waarmee een neuralgiforme pijn kan wor-
den behandeld, zijn het fenytoïne-infuus en 
de transcutane elektrische zenuwstimulatie 
(TENS). 

Het anti-epilepticum fenytoïne geeft bij 
de behandeling van een trigeminusneural-
gie goede resultaten. Naar analogie hiervan 
wordt dit middel ook toegepast bij pa-
tiënten met neuralgiforme pijn. Om de 
werkzaamheid van fenytoïne te evalueren, 
gaf men 49 van deze patiënten gedurende 
vijf dagen een fenytoïne-infuus. Na de 
tweede dag werd de dosis volgens een be-
paald schema dagelijks verminderd. Als de 
patiënten hierna klachtenvrij waren, werd 
geen verdere therapie ingesteld. Bij aan-
houdende klachten gaf men carbamazepine 
(Tegretol). Indien ook dit geen verbetering 
gaf, werden antidepressiva en neuroleptica 
toegediend. Van de 49 patiënten waren er 
19 klachtenvrij na de fenytoïnetherapie, 12 
hadden aanvullend carbamazepine nodig 
en acht patiënten waren pas na het gebruik 
van de psychofarmaca pijnvrij. Voor tien 
patiënten was ook deze combinatietherapie 
niet afdoende. De voordelen van de feny-
toïnetherapie zijn vooral de snelle werking 
en de goede controleerbaarheid. Uiteraard 
dienen echter ook de contraïndicaties te 
worden afgewogen, zoals decompensatio  

cordis, 2e en 3e graads AV-block, ernstige 
nierinsufficiëntie en alkalose. 

Ongeveer 40 patiënten met aanhouden-
de neuralgiforme pijn werden behandeld 
met de TENS-therapie. Over het precieze 
werkingsmechanisme van deze behandel-
methode bestaat nog geen eenduidigheid. 
Het lijkt erop dat inhibitie van pijnprikkels 
ontstaat door elektrische stimulatie van ze-
nuwvezels. De effectiviteit is van vele fac-
toren afhankelijk, zoals prikkelfrequentie, 
grootte en duur van de prikkels en de plaat-
sing van de elektroden. Om nadere gege-
vens over de effectiviteit te verkrijgen, 
werd het resultaat van 40 behandelingen 
halverwege de therapie en na afloop be-
paald en vergeleken met de situatie bij 
aanvang van de therapie. Vergelijkingen 
werden gemaakt op grond van de optreden-
de veranderingen in de sterkte, duur en het 
karakter van de pijn, gebruik van analgeti-
ca en bezoek aan de dokter. Ongeveer 60% 
van de patiënten gaf een vermindering van 
de pijn aan. Bij één derde hiervan was deze 
vermindering aanzienlijk. Ook de tijdsduur 
van de pijn was in de meeste gevallen dui-
delijk afgenomen. 

Op grond van de bovengenoemde resul-
taten lijken zowel de fenytoïnetherapie als 
de TENS bij de behandeling van neuralgi-
forme pijnen een verantwoorde plaats in te 
nemen. 

Bron 
KÖHLER J, KRISTEN K. Transkutane elektrische 
Nervenstimulation (TENS) bei chronischen neuralgi-
formen Gesichtsschmerzen. Dtsch Zahnarztl Z 1990; 
45: 34-6. 
GEIGER SA, PEUTEN M. Die Therapie neuralgifor-
mer Beschwerden im Kiefer-Gesichtsbereich mit Hy-
dantoin (Phenhydan). Dtsch Zahnärztl Z 1990; 45: 
43-4. 

R.J. Bun, Groningen 

1426 Orale infecties en immuundeficiëntie 

Het aantal patiënten met een verworven 
(tijdelijke) immuundeficiëntie neemt de 
laatste jaren steeds verder toe, voorname-
lijk ten gevolge van agressievere vormen 
van kankerbehandeling en een langere 
overlevingsduur van patiënten met niet te 
behandelen kanker. Daarnaast worden 
aangeboren en verworven immuundefi-
ciënties vaker onderkend in de tandheel-
kundige praktijk als een gevolg van de ver-
beterde diagnostische kennis en het toege-
nomen aantal HIV-positieve patiënten. 

Er bestaat een directe samenhang tussen 
het type en de ernst van de immuundefi-
ciëntie en orale complicaties en infecties. 
Lage immuunglobulineconcentraties spe-
len een rol bij vele bacteriële infecties, 
zoals infecties van de bovenste luchtwegen, 
maar zij zijn, voor zover momenteel be-
kend is, niet gecorreleerd aan specifieke 
orale condities. T-cell-deficiënties neigen 
tot een toegenomen gevoeligheid voor ora- 
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le infecties met gisten en virussen en gaan 
tevens gepaard met parodontale afwijkin-
gen bij HIV-positieve patiënten. Defecten 
in het afweersysteem vergroten de kans op 
het ontstaan van parodontale afwijkingen 
in bepaalde patiëntengroepen. Ernstige 
granulocytopenie, zoals bijvoorbeeld 
wordt gezien bij leukemiepatiënten, ver-
groot de kans op het ontstaan van septae-
mie met orale microörganismen. 

Bron 
HEIMDAHL A, NORD CE. Oral infections in immu-
no-compromised patients. J Clin Periodontol 1990: 17: 
501-3. 

A. Vissink, Groningen 

1427 	Relatie tussen vaatafwijkingen en 

orale infecties 

Er bestaat een groot aantal predisponeren-
de factoren voor vaatafwijkingen, zoals ou-
der worden, mannelijk geslacht, hyperten-
sie, diabetes, dyslipidemie en roken. Daar-
naast zijn relaties gevonden tussen doorge-
maakte infecties (onder andere acute respi-
ratoire infecties) en het ontstaan van hart-
en cerebrale infarcten. Cerebrale infarcten 
kunnen optreden na endocarditis, bacte-
riële meningitis of elke andere bacteriëmie. 
Orale infecties zijn vaak chronische bacte-
riële infecties. Ofschoon orale infecties 
meestal slechts lokaal optreden, kunnen zij 
leiden tot systemische infecties en toxische 
of immunologische reacties. 

Mogelijke verbanden tussen orale infec-
ties en vaatafwijkingen werden in de onder-
havige studie bestudeerd in twee `case- con-
trol'-studies betreffende myocard- en cere-
brale infarcten. Daarbij bleek dat orale 
infecties vaker voorkwamen in de pa-
tiëntengroep dan in een overeenkomstig 
samengestelde controlegroep. Vele facto-
ren, zoals diabetes, roken en alcoholmis-
bruik predisponeerden voor het ontstaan 
van infarcten en orale infecties. 

Ofschoon het oorzakelijk verband tussen 
orale infecties en myocard- en cerebrale 
infarcten niet kon worden bewezen, dienen 
patiënten met een slechte mondgezondheid 
te worden gewezen op de mogelijke risico's 
van het verwaarlozen van de mondgezond-
heid. Om het risico op het ontstaan van 
deze infarcten zo klein mogelijk te maken, 
dienen aanwezige orale infecties te worden 
behandeld. 

Bron 
SYRJANEN J. Vascular diseases and oral infections. J 
Clin Periodontol 1990; 17: 497-500. 

A. Vissink, Groningen 

1428 	Meten van de secretie van kleine 

speekselklieren 

Alhoewel de kleine speekselklieren slechts 
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weinig bijdragen aan de totale speekselpro-
duktie, speelt het secreet van de kleine 
speekselklieren vermoedelijk een belang-
rijke rol bij het vochtig houden en bescher-
men van de slijmvliezen. In het onderhavi-
ge artikel wordt een methodiek beschreven 
waarmee op eenvoudige, snelle en repro-
duceerbare wijze speeksel van de kleine 
speekselklieren kan worden verzameld. 

Speeksel van de kleine speekselklieren 
werd, na stimulatie van de secretie met 
citroenzuur, verzameld met behulp van 
6x16 mm grote stukjes chromotografie pa-
pier bij 16 proefpersonen. Deze strookjes 
papier werden gedurende 30 seconden op 
verschillende plaatsen in de mond aange-
bracht. Er werden twee metingen op het-
zelfde tijdstip op twee verschillende dagen 
bij elke proefpersoon uitgevoerd. De 
vochtopname door de strookjes werd ge-
meten met behulp van een periotron. De 
periotron is een apparaat waarmee de 
vochtigheidsgraad van papier kan worden 
gemeten. 

Uit de secretiewaarden bleek dat de af-
vloed van de buccale speekselkliertjes sig-
nificant groter was dan die van de labiale en 
palatinale speekselkliertjes. De gemiddel-
de secretie op de beide dagen was vergelijk-
baar. 

De beschreven non-destructieve, snel uit 
te voeren methode kan een hulpmiddel zijn 
bij het vaststellen van de mate van speek-
selklierdysfunctie bij bijvoorbeeld het syn-
droom van Sjögren of bij patiënten die een 
bestraling in het hoofdhalsgebied hebben 
ondergaan. 

Bron 
SHERN RJ, FOX PC, CAIN JL, LI SH. A method for 
measuring the flow of saliva from the minor salivary 
glands. J Dent Res 1990; 69: 1146-9. 

A. Vissink, Groningen 

Sectie XI Parodontologie 

855 	Twee pocketsondes vergeleken 

Het meten van pockets is in de praktijk een 
van de voornaamste methoden om paro-
dontopathieën te diagnostiseren en voort-
schrijding van het pathologische proces 
vast te stellen. Toch staat de nauwkeurig-
heid van deze meettechniek nog altijd ter 
discussie. Cruciaal is de druk die bij het 
meten wordt uitgeoefend. Daarom wordt 
door sommigen een lans gebroken voor het 
gebruik van pocketsondes waarbij de druk 
constant blijft en zo goed als onafhankelijk 
is van het handelen van de operateur. 

In het hier beschreven onderzoek wor-
den de resultaten vergeleken van pocket-
afmetingen die — bij negen patiënten — wer-
den verricht met een (hand)pocketsonde 
(volgens Williams) en met een elektroni- 

sche (druk)pocketsonde met een gecontro-
leerde, constante druk (0,25 N). Beide me-
tingen werden gerelateerd aan de reële si-
tuatie die tijdens de chirurgische behande-
ling van de pockets (gemodificeerde flap-
operatie volgens Widman) werd aangetrof-
fen. Daarbij werden de afstanden van de 
glazuur-cementgrens tot het alveolaire bot 
gemeten met een conventionele pocketson-
de. Ook voor beide andere metingen was 
de glazuur-cementgrens steeds het uit-
gangspunt. 

De auteurs komen tot de conclusie dat de 
pocketmetingen met de manuele sonde als 
regel betrouwbaarder zijn naar mate het 
weefsel meer ontstoken is en dat geldt met 
name voor het gemakkelijker te bereiken 
frontgebied. Is er sprake van gezond weef-
sel, dan is er maar weinig tot geen verschil 
tussen de metingen die met de twee instru-
menten worden verricht. De grootste ver-
schillen doen zich voor bij onbehandelde, 
diepe pockets. De problemen bij het ge-
bruik van de druksonde doen zich vooral 
voor in de moeilijk te bereiken postcaniene 
gebieden. Dit alles brengt de auteurs tot de 
uitspraak dat het in de dagelijkse praktijk 
onnodig is om een druksonde te gebruiken, 
sterker nog, dat het gebruik ervan zelfs 
bijdraagt tot grotere onnauwkeurigheden 
in vergelijking met de manuele sonde. 

Bron 
GALGUT PN, WAITE IM. A comparison between 
measurements made with a conventional periodontal 
pocket probe, an electronic pressure probe and meas-
urements made at surgery. Int Dent J 1990; 40: 333-8. 

B.Z. Deenik, Heemstede 

856 	Kayo Sonicflex® en Titan-S® getest 

'Scaling' en `rootplaning' zijn essentiële on-
derdelen van de parodontale therapie. Het 
gebruik van de Cavitron® is in dit opzicht 
gelijkwaardig aan dat van handinstrumen-
ten, zo heeft klinisch onderzoek bewezen 
en dat geldt ook voor het verwijderen van 
subgingivale plaque en tandsteen. 

Niet lang geleden zijn de Kayo Sonic-
flex® en de Titan-S® op de markt gekomen 
als goedkoper alternatief voor de ultrasoni-
sche apparatuur. Deze nieuwe apparaten — 
men spreekt van `sonische scalers' — wor-
den door lucht aangedreven en zijn gemak-
kelijk aan te sluiten op de luchtturbine. Het 
werkzame deel trilt met een frequentie van 
2 tot 6 K Hz. Tot nu toe is alleen de werking 
van drie verschillende `sonische scalers' 
(waaronder de Titan-S) in vitro (dat wil 
zeggen aan geëxtraheerde elementen) ver-
geleken met de Cavitron (als ultrasonische 
scaler). Het ging bij deze experimenten 
vooral om tandsteenverwijdering en root-
planing. Wat het verwijderen van tand-
steen betreft scoorden de Titan-S en de 
Cavitron gelijk, maar eerstgenoemd appa-
raat liet een veel gladder worteloppervlak 
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achter dan de Cavitron. De Titan-S is dus 
altijd redelijk goed beoordeeld, zo blijkt uit 
de literatuur. 

Nu is er dus de Kayo Sonicflex (met een 
elliptische beweging, een amplitude van 
0,08-0,2 mm en drie aanzetstukken) bijge-
komen. In het beschreven onderzoek 
wordt dit nieuwe apparaat vergeleken met 
de Titan-S. Aan dit onderzoek werd deel-
genomen door 15 patiënten met een gema-
tigde parodontitis en met pocketdiepten 
van 4 tot 7 mm. Willekeurig gekozen, wer-
den linker en rechter kant van de dentities 
(onder lokale anesthesie) behandeld met 
respectievelijk een van beide scalers. Voor 
de mate waarin na één, vier en acht maan-
den parodontaal herstel was opgetreden, 
werden plaquescore, pocketdiepten en 
bloedingsindex als maatgevend be-
schouwd. Van opmerkelijke verschillen 
tussen beide 'sonic scalers' was geen 
sprake. 

Bron 
LAURELL L. Periodontal healing after scaling and 
root planing with the Kayo Sonicflex and Titan-S® 
sonic scalers. Swed Dent J 1990; 14: 171-7. 

B.Z. Deenik, Heemstede 

Sectie XIII Radiologie 

1216 	Invloed van filmsluier op de 
röntgenologische detectie van 

cariës 

Elke röntgenfoto vertoont een zekere mate 
van sluier. Deze sluier kan worden gedefi-
nieerd als de zwarting van de film ten gevol-
ge van andere oorzaken dan de belichting 
tijdens de opname bij de patiënt. Te den-
ken valt dan aan het activeren van zilver-
bromidekristallen door achtergrondstra-
ling en het spontaan ontleden van zilver-
bromidekristallen in de ontwikkelaar (dus 
zonder eerst door röntgenstraling te zijn 
getroffen). Onder normale omstandighe- 
den heeft de basissluier een densiteitswaar-
de van 0,1 - 0,2. Ter vergelijking: de zwar-
ting van glazuur op een optimale opname is 
ongeveer 0,9 op dezelfde schaal. Sluier is 
ongewenst omdat het fotografische con-
trast van de foto erdoor wordt verminderd. 
Met name op de diagnostiek van cariës, die 
in sterke mate afhankelijk is van de waar-
neembaarheid van kleine contrasten, kan 
sluier een nadelige invloed hebben. 

Tegenwoordig wordt aanbevolen ge-
bruik te maken van gevoeliger filmtypen 
(E-speed films), omdat daardoor de stra-
lingsdosis voor de patiënt en de bediener 
van het röntgentoestel kan worden vermin-
derd. Films die gevoeliger zijn voor straling 
tijdens de normale belichting, zijn dat ech-
ter ook voor de factoren die sluier veroor-
zaken. De vraag is derhalve of het effect 
van filmsluier bij de gevoelige films eerder  

nadelig is dan bij de filmtypen die vroeger 
werden toegepast (D-speed films). 

Om een antwoord te verkrijgen op deze 
vraag werden röntgenopnamen gemaakt 
van 100 geëxtraheerde premolaren. Van de 
200 approximale vlakken van deze elemen-
ten bleken bij onderzoek met spiegel en 
sonde 29 een caviteit te vertonen en 45 
tekenen van cariës bij een nog intact opper-
vlak. De films die gebruikt werden voor het 
onderzoek werden in vier groepen verdeeld 
en zodanig voorbelicht met röntgenstraling 
dat ze een basissluier vertoonden van 0,3, 
0,4, 0,5 en 0,6. Vervolgens werden drie 
experimenten uitgevoerd waarbij opnamen 
werden gemaakt van de premolaren: bij 
een constante belichtingstijd, bij een be-
lichtingstijd die telkens werd verminderd 
om te compenseren voor de toegenomen 
sluier en bij verschillende ontwikkeltijden. 
De röntgenfoto's werden geïnterpreteerd 
door negen tandartsen. Hun waarnemin-
gen werden geanalyseerd met behulp van 
ROC-analyse. 

De resultaten van het onderzoek toon-
den aan dat een sluiering tot 0,6 geen nade-
lige invloed had op de diagnostische nauw-
keurigheid in het experiment zonder com-
pensatie voor toenemende sluiering. Wan-
neer daarentegen de belichtingstijd ter 
compensatie werd verminderd, nam de 
nauwkeurigheid af. Geen effect werd ge-
vonden voor een vermindering van de ont-
wikkeltijd ter compensatie. De waarne-
mers beoordeelden de foto's met een hoge-
re sluierwaarde als kwalitief minder, maar 
er kon geen correlatie worden aangetoond 
tussen dit oordeel en de diagnostische 
nauwkeurigheid. 

De conclusie van het onderzoek is, dat de 
nadelige invloed van sluier niet erg groot is. 
Voor de praktijk betekent dit dat de E-
speed films eenzelfde diagnostische nauw-
keurigheid mogelijk maken als D-speed 
films, ondanks het feit dat E-speed films 
soms iets meer sluier vertonen dan D-speed 
films. 

Bron 
SVENSON B, GRÖNDAHL H-G, LINDVALL A-M. 
Influence of film fog on radiographic caries diagnosis. 
Dentomaxillofac Radiol 1990; 19: 105-8. 

P.F. van der Stelt, Amstelveen 

Sectie XIV Materia technica 

117 	Vóór het etsen niet fluorideren 

In het algemeen wordt afgeraden om, voor-
afgaande aan een etsbehandeling, het gla-
zuur te fluorideren. Het gefluorideerde gla-
zuur zou het etsen en de daaropvolgende 
bevochtiging met het adhesief bemoeilij-
ken. In dit onderzoek werd nagegaan in 
hoeverre de hechtsterkte van composiet 
aan geëtst glazuur nadelig wordt beïnvloed 

door fluorideren. Er werden drie fluoride 
bevattende produkten gebruikt: A. een 
1,23% aangezuurde oplossing van fosfaat-
fluoride (Nu-pro van Johnson en Johnson), 
B. een 1,64% tin fluoride-houdende puim-
steen (van Scherer Lab. Inc.) en C. een 
1,23% NaF-pasta (Uni-pro van Schein 
Inc.). Na reiniging van de tanden werd een 
vlakje op het glazuur vlakgeslepen en gepo-
lijst met 600 grit SiC-schuurpapier. Vervol-
gens werden enige monsters als controle 
bewaard en de overige monsters werden 
elk met één der fluoridehoudende midde-
len volgens voorschrift bewerkt. De con-
trole-elementen werden gepolijst met fluo-
ridevrij puimsteen. Daarna werden alle 
monsters gedurende 20 seconden geëtst. 
Het composiet Valux van 3M werd met 
behulp van teflon buisjes in cylindervorm 
aan het voorbehandelde glazuur bevestigd 
en door middel van een schuifbelasting er 
weer afgebroken. De hechtsterkte aan 
fluoridevrij behandeld glazuur bleek het 
sterkst (21,3 MPa). Voor de onderzochte 
produkten A, B en C was de reductie in 
hechtsterkte respectievelijk 12%, 9% en 
21%. Blijkbaar reduceert fluoride de 
hechtsterkte wel degelijk. De verschillen 
waren echter merendeels niet significant en 
de breuk vond in de meeste gevallen cohe-
sief in het glazuur plaats. 

Bron 
SCHUERMER ES, BURGESS JO, MATIS BE. 
Strength of bond of composite resin to enamel cleaned 
with a paste containing fluoride. Gen Dent 1990; 38: 
381-3. 

C.L. Davidson, Amsterdam 

118 	Polymerisatie van lichthardend 
glasionomeercement 

Als het om lichtgeïnitieerde verstijvings-
processen gaat, is het van belang om er 
zeker van te zijn dat ook de delen die ver 
verwijderd liggen van het bestraalde opper-
vlak goed uitharden. In het onderhavige 
onderzoek is dat gecontroleerd bij de licht-
uithardende glasionomeercementen Zio-
nomer (van DenMat), Vitrabond (van 3M) 
en XR lonomer (van Kerr). 

In een roestvrij stalen splitmal werd een 
cylindrische ruimte van 5 mm lengte en 3 
mm doorsnede gevuld met het te onderzoe-
ken materiaal. Na 30 seconden respectieve-
lijk 60 seconden belichten en na 30 secon-
den belichten plus 12 uur wachten, werd de 
mal geopend en werd zorgvuldig het nog 
zachte materiaal weggekrabt. Daarna werd 
met een meetmicroscoop langs de lengte 
van de cylinder gemeten tot waar de verstij-
ving effectief had plaatsgevonden. 

Indien werd belicht gedurende 30 secon-
den, dan was direct daarna de polymerisa-
tiediepte van Zionomer 2,3 mm, van Vitra-
bond 1,1 mm en van XR Zionomer ook 1,1 
mm. Wachtte men 12 uur, dan bleken alle 
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materialen tot de maximale diepte goed 
uitgehard. Belichtte men 60 seconden, dan 
leidde dat niet tot een grotere directe uit-
hardingsdiepte van Zionomer. Bij Vitra-
bond leidde langer belichten tot ruim 50% 
en bij XR Ionomer tot ruim 30% verbete-
ring. Gelet op deze resultaten kan de prak-
ticus dergelijke materialen gerust slechts 30 
seconden belichten. Op relatief korte ter-
mijn hardt het onderliggend materiaal toch 
verder uit. 

Bron 
BURKE FM, HAMLIN PD, LYNCH EJ. Depth of 
cure of licht-cured glass ionomer cements. Quintes-
sence Int 1990; 21: 977-81. 

C.L. Davidson, Amsterdam 

119 	Lichthardende glasionomeer- 
cementen zijn sterker 

De lichthardende glasionomeercementen 
verschillen van de zelfpolymeriserende 
soorten onder andere doordat de polycar-
boxylaat molekulen zijn voorzien van vinyl-
groepen die voor een extra (in dit geval 
lichtgeïnitieerde) `cross link'-verbinding 
zorgen. Dat is wellicht de reden dat Vitra-
bond (van 3M) een sterkere hechting (8 
MPa) aan dentine heeft dan de conven-
tionele glasionomeercementen GC-lining 
cement (3,8 MPa) en Ketac-Bond (4,7 
MPa). Bij falen van een verbinding tussen 
glasionomeercement en dentine breekt het 
cement meestal inwendig. Het onderzoek 
toonde wel een veel grotere spreiding aan 
van de waarden van Vitrabond dan bij de 
andere twee produkten. Toch lag de laagste 
waarde van Vitrabond nog boven het ge-
middelde van de conventionele glasiono-
meercementen. 

Het interessante van dit onderzoek was 
de wijze waarop de biologische variatie in 
de kwaliteit en structuur van dentine werd 
uitgesloten. Op elk dentineblokje werden 
meerdere experimenten paarsgewijs uitge-
voerd, zodat vastgesteld kon worden dat de 
hoge spreiding van de hechtsterkte van Vi-
trabond een tekortkoming van het produkt 
was en niet was toe te schrijven aan het 
substraat. 

Bron 
HOLTAN JR, NYSTROM GP, OLIN PS, RUDNEY 
J, DOUGLAS WH. Bond strength of a light-cured and 
two auto-cured glass ionomer liners. J Dent 1990; 18: 
271-5. 

C.L. Davidson, Amsterdam 

120 	Dubbele functie van glasionomeer- 
cement onderlaag 

In feite is glasionomeercement een be-
trouwbaarder intermediair tussen caviteits-
wand en composietrestauratie dan de den-
tine hechtlakken. Enerzijds is glasiono- 
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meercement een hydrofiel materiaal dat 
zich beter dan de hydrofobe dentinehecht-
lakken verenigt met het altijd iets natte 
dentine. Als de hechting echter alsnog los-
laat, is het fluoride uit het cement nog een 
ingebouwde rem op het ontstaan van se-
cundaire cariës. Kiest men derhalve voor 
een composiet-glasionomeercement sand-
wichrestauratie, dan spelen twee factoren 
een beslissende rol bij het functioneren: de 
hechtsterkte van het systeem aan dentine 
en de mate van fluoride-afgifte. Beide 
eigenschappen werden vastgesteld voor de 
combinaties van a. Vitrabond en Silux (van 
3M), b. Zionomer Powder Liquid en Per-
fection (van DenMat), c. Zionomer Paste 
en Perfection (van DenMat), d. TimeLine 
en Prisma-Fil (van De Trey) en e. GC 
Dental Cement en Fuji-II (van G.C.). De 
hechtsterkte werd gemeten door cylindri-
sche onderlaagschijfjes met een doorsnede 
van 3 mm en een dikte van 1 mm op het 
vrijgeslepen dentine van geëxtraheerde 
elementen aan te brengen en te laten ver-
stijven volgens voorschrift. Vervolgens 
werd ook het composiet volgens fa-
brieksvoorschrift aan het glasionomeerce-
ment gehecht. Na een dag bewaren in water 
van 37 °C werden de cylinders onder 
schuifbelasting verwijderd in een Instron-
trekbank. De berekende gemiddelde 
hechtsterkten waren voor combinatie a. 
8,9, voor combinatie b. 4,2, voor combina-
tie c. 4,4, voor combinatie d. 3,8 en voor 
combinatie e. 4,8 MPa. Tussen de laatste 
vier kon geen significant verschil worden 
aangetoond. De fluoride-afgifte was voor 
combinatie a. ook het hoogst en langdu-
rigst. In aflopende volgorde kwamen daar-
na de combinaties d. e. b.en c. Na 90 dagen 
was de fluoride-afgifte nog slechts aantoon-
baar bij Vitrabond en GC-cement. 

Bron 
STRICKLAND S, RETIEF DH, RUSSELL CM. 
Shear bond strengths to dentin and fluoride release 
from fluoride-containing liners. Am J Dent 1990; 3: 259-
63. 

C.L. Davidson, Amsterdam 

121 	Glasionomeercement alternatief 
voor fluoridemondspoeling? 

Het is genoegzaam bekend dat glasiono-
meercement fluoride afstaat. Meestal con-
centreert het onderzoek zich op de bescher-
ming van het direct aan het cement aanlig-
gend weefsel en wordt een inderdaad op-
merkelijke cariësprofylaxe waargenomen. 
In het onderhavige onderzoek wordt echter 
de verhoogde fluorideconcentratie in het 
speeksel van 3- tot 11-jarige kinderen opge-
merkt nadat een of meer vullingen van 
glasionomeercement zijn aangebracht. 
Weliswaar nam na een aanvankelijk zeer 
hoge waarde de concentratie op termijn af, 
maar na zes weken was het fluoridegehalte 

in het speeksel (0,4 ppm) van deze kinde-
ren nog tienmaal hoger dan bij de controle-
groep. Tevens kon worden aangetoond dat 
S. mutans bij de experimentele groep was 
afgenomen. Afgezien van andere voor- en 
soms ook nadelen van het gebruik van glas-
ionomeren in plaats van composieten, kan 
een fissuurlakbehandeling met materialen 
als Chem Fil II, Ketac-Fil of Vitrabond een 
nieuw perspectief vormen bij de cariëspro-
fylaxe. Referent tekent hierbij aan dat glas-
ionomeercement door deze uitkomsten wel 
eens naast amalgaam plaats kan gaan ne-
men in de rij van tandheelkundige materia-
len waarover controverses bestaan tussen 
de reguliere en alternatieve geneeskunde. 

Bron 
KOCH G, HATIBOVIC-KOFMAN S. Glass ionomer 
cements as a fluoride release system in vivo. Swed Dent 
J 1990; 14: 267- 73. 

C.L. Davidson, Amsterdam 

122 	Verschillen tussen glasionomeer- 
cementen 

De populariteit van glasionomeercement 
als onderlaag onder de composietrestaura-
tie is onder meer gestoeld op de gedachte 
dat de vaak lekkende vulling een inge-
bouwd afweermechanisme bezit tegen se-
cundaire cariës. Daartoe moet het gebruik-
te glasionomeercement wel een afdoende 
hoeveelheid fluoride afgeven. Het doel van 
het onderhavige onderzoek was deze 
eigenschap te toetsen aan een reeks onder-
laagmaterialen. Hiertoe werden LCL 8 en 
Ionoseal (van Voco Chemie), Cavalite en 
XR Ionomer (van Kerr) en Vitrabond (van 
3M) aan een in vitro onderzoek onderwor- 
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pen. Slechts XR Ionomer en Vitrabond 
bleken een substantiële hoeveelheid fluori-
de af te geven (zie afb.). De schrijvers 
vermoeden dat het ontbreken van deze 
eigenschap bij de overige drie onderzochte 
produkten wordt veroorzaakt door blokka-
de van de oplosbaarheid van het glas door 
de specifieke verhardingsreacties. De prac-
ticus zij er dus op verdacht dat niet alle 
glasionomeer-onderlaagcementen de alge-
meen gepropageerde `veiligheidsklep' van 
fluorideprofylaxe bezitten. 

Bron 
HÖRSTED-BINDSLEV P, LARSEN MJ. Release of 
fluoride from light cured lining materials. Scand J Dent 
Res 1991; 99: 86-8. 

C.L. Davidson, Amsterdam 

Sectie XVIII Diverse onderwerpen 

603 Mond-neusmasker nuttig? 

Al zo'n 90 jaar wordt in de operatiekamer 
routinematig het mond- neusmasker gedra-
gen met de bedoeling de openliggende ste-
riele weefsels van de patiënt te vrijwaren 
van de mond-neusflora van het behandel-
team. Dit lijkt een belangrijke maatregel 
die algemeen geaccepteerd is uit het oog-
punt van infectiepreventie. De bacte-
riedichtheid van de verschillende maskers 
blijkt echter maar matig tot redelijk goed. 
De doorlaatbaarheid is volgens sommigen 
te vergelijken met enkele lagen vochtig kip-
pegaas die vliegen moeten tegenhouden. 
Uit klinisch onderzoek blijkt dat wondin-
fecties na perioden waarin geen maskers 
werden gedragen niet vaker voorkwamen. 
De aantallen bacteriën in de lucht van een 
brandwondencentrum bleken niet ver-
hoogd indien het masker niet werd gedra-
gen. Wondinfecties zijn blijkbaar niet te 
voorkomen met het masker maar hebben 
veelal andere oorzaken. 

Volgens de auteurs leidt een overzicht 
van de aanmerkelijke hoeveelheid litera-
tuur slechts tot een op theorie, traditie en 
hypothese berustend geloof in het nut van 
het masker. Maar overwegingen in de trant 
van `iedere mogelijke voorzorg in acht ne-
men' en angst voor graag procederende 
patiënten alsmede medisch dogma zorgen 
ervoor dat de traditie niet verbroken kan 
worden. Tot zover de strekking van het hier 
besproken artikel. 

En in de tandheelkunde? Hier is nog 
nauwelijks sprake van traditie. Maar het 
dragen van het masker heeft vrij snel in-
gang gevonden. Het is niet moeilijk in te 
zien dat het masker zou kunnen bijdragen 
aan de gezondheid van de patiënt; men kan 
denken aan bescherming tegen overdracht 
van respiratoire virussen en bacteriën. 
Meer dan aanwijzingen zijn er niet. Be-
scherming tegen postoperatieve infecties,  

bijvoorbeeld bij implantologie zal het dra-
gen van een mond-neusmasker nauwelijks 
bieden. Wel staat vast dat speeksel en 
bloed van vele patiënten via een dicht aëro-
sol de tandarts bereiken. Epidemiologische 
aanwijzingen bevestigen de gevolgen van 
het aërosol in de tandheelkunde. Ook staat 
vast dat een masker, evenals een gelaats-
scherm, in ieder geval de grotere druppels 
en fracties van het aërosol tegenhoudt. 
Volgens referent zou het team alleen al op 
grond hiervan, uit eigenbelang dus, het 
masker moeten dragen, zeker bij aërosol-
vorming zoals tijdens boren, polijsten, ul-
trasoon stalen, gebruik van de functiespuit, 
etcetera. Maar ook bij verkoudheid en an-
dere (respiratoire) aandoeningen zou het 
mond-neusmasker nuttig kunnen zijn. 
Voorlopig blijft het onderwerp voor vele 
meningen vatbaar. Op feiten gebaseerde 
uitspraken zijn er maar mondjesmaat. 

Bron 
HOGAN B, SAMARANAYAKE LP. The surgical 
mask unmasked: A review. Oral Surg Oral Med Oral 
Pathol 1990; 70: 34-6. 

W.R. Moorer, Amsterdam 

604 	Houdbaarheid van verpakt 
gesteriliseerd instrumentarium 

Hoe lang na datum zijn verpakt gesterili-
seerde instrumenten nog te gebruiken? Het 
Amerikaanse Center for Disease Control 
heeft zijn oudere richtlijn (een week tot een 
jaar) inmiddels laten vervallen. De overwe-
ging daarbij was, dat zolang de door een 
gerenommeerde fabrikant geleverde ver-
pakkingsmaterialen na de sterilisatie nog 
ongeopend en intact zijn, de instrumenten 
steriel blijven, tot vele jaren na sterilisatie. 
Desondanks hanteren vele ziekenhuizen 
nog oudere richtlijnen onder verwijzing 
naar de veronderstelde omstandigheid dat 
de kans op beschadiging van de verpakking 
met de loop der tijd zal toenemen. 

Om voor de tandheelkunde relevante ge-
gevens voor dit onderwerp te verkrijgen, 
werd tandheelkundig handinstrumenta-
rium gecontamineerd met speeksel, ver-
pakt en afgedicht in papieren, nylon of 
papier/plastic sterilisatiezakjes. Elk der 300 
instrumenten werd afzonderlijk verpakt. 
Na sterilisatie werden de pakketten opge-
borgen in laden van een drukke praktijk. 
Deze laden moesten elke dag verscheidene 
malen geopend worden. Vervolgens werd 
gedurende een jaar elke maand een aantal 
pakketten geopend, het instrument asep-
tisch uitgenomen en aan een klassieke bac-
teriologische steriliteitstest onderworpen. 

Drie van de 300 instrumenten (bemon-
sterd na respectievelijk een uur, twee 
maanden en tien maanden) bleken gecon-
tamineerd. Deze contaminatiegraad van 
1% moet worden beoordeeld vanuit het 
statistische gegeven dat na uitpakken,  

aseptische overdracht en bebroeding, niet-
steriliteit wordt waargenomen in 0,1-5% 
van de steriele monsters. Het is dus geens-
zins duidelijk of de drie instrumenten vóór 
of tijdens de testprocedure waren geconta-
mineerd. Absolute steriliteit kan bij grote-
re partijen dus eigenlijk niet bacteriolo-
gisch worden vastgesteld. Maar de resulta-
ten ondersteunen de moderne consensus 
dat contaminatie van steriele pakketten 
niet zozeer tijd- dan wel gebeurtenis-afhan-
kelijk optreedt. Met andere woorden: ste-
riele instrumenten blijven steriel totdat be-
schadiging van de verpakking contaminatie 
toelaat. Bij zorgvuldig opbergen zouden de 
kosten en nadelen van hersterilisatie na een 
vervaltijd dus bespaard kunnen worden. 

Referent wijst erop dat in een eenvoudi-
ge niet-vacuum autoclaaf, waarin de lucht 
nogal moeizaam door stoom moet worden 
verdrongen, de veilige behandeling van 
verpakt instrumentarium alleen mogelijk is 
als het pakket maar weinig lucht bevat 
(`platdrukken' dus), en de pakketten min 
of meer horizontaal en losjes van elkaar 
worden geplaatst. Het is ook mogelijk de 
pakketten ongesloten te autoclaveren en 
onmiddellijk af te sluiten. 

Volgens recente (Nederlandse) definitie 
kan in een niet-vacuum autoclaaf proces-
matig beschouwd geen steriliteit worden 
bereikt. Daarmee is overigens niet gezegd 
dat dit type behandeling van instrumenta-
rium leidt tot onvoldoende en onaanvaard-
bare decontaminatie van tandheelkundig 
handinstrumentarium. 

Bron 
SCHWARTZ R, DAVIS R. Safe storage times for 
sterile dental packs. Oral Surg Oral Med Oral Pathol 
1990; 70: 297-300. 

W.R. Moorer, Amsterdam 

605 	Effectiviteit van autoclaafzakjes 

Dichtgeplakte autoclaafzakjes zijn handig 
voor het aseptisch bewaren van instrumen-
tarium na de sterilisatie. Dit geldt echter 
volgens Britse aanbevelingen slechts bij ge-
bruik van een vacuum-autoclaaf. Maar 
nogal wat algemeen-practici steriliseren 
hun in autoclaafzakjes verpakte instrumen-
tarium in een autoclaaf van het non-va-
cuum type. Kan dat? Om hierover nadere 
informatie te verkrijgen werden vijf non-
vacuum type tandheelkundige autoclaven 
(Little Sister 1 en 2, SES 2000, Validator en 
Supraklave) gebruikt om handinstrumen-
tarium en een Kavoturbine te steriliseren. 
Instrumenten en turbine werden verpakt in 
een open respectievelijk dichtgeplakte 
(met lucht opgeblazen dan wel platgedruk-
te) autoclaafverpakking. De autoclaven 
werden beladen met één, drie of vijf pakjes 
gestapeld per vak. Met behulp van zowel 
thermokoppels als bacteriesporen in de 
zakjes werd de steriliteit gecontroleerd. 
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Alle open zakjes werden, zowel volgens 
fysische als biologische methoden, na auto-
claveren steriel bevonden. Een in de turbi-
ne gemonteerd thermokoppel gaf ook de 
vereiste temperatuur aan. Bij gestapelde 
zakjes werden echter alleen de buitenste 
twee steriel. Van te voren gedeeltelijk of 
geheel met lucht `opgeblazen' zakjes wer-
den geen van alle steriel. Soortgelijke maar 
`platgedrukte' verpakkingen werden wel 
steriel, inclusief de turbine. Er werden 
geen verschillen geconstateerd tussen de 
aldus gemeten effectiviteit van de gebruik-
te autoclaven. Ook werden geen verschil-
len gevonden bij gebruik van transparante 
respectievelijk papieren autoclaafzakjes. 

Bron 
WOOD PR, MARTIN MV. A study of the use of 
autoclave bags in non-vacuum autoclaves. J Dent 1989: 
17: 148-9. 
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606 	Praktijkhygiëne meetbaar? 

Stelt u zich voor dat een patiënt een meet-
apparaat uit een koffertje pakt, daarmee 
enkele minuten in de praktijk in de weer is 
en op grond van de meetuitslag beslist of de 
hygiëne al dan niet voldoende is om zich te 
laten behandelen. Deze situatie kan werke-
lijkheid worden sinds er een draagbare 
ATP-meter op de markt is. De zogenaam-
de Biotrace Hygiene Monitor (in Neder-
land bekend als onder andere LUMAC 
Biocounter) meet ter plekke en in enkele 
minuten microbiologisch en/of somatisch 
ATP op een oppervlak of instrument. De 
hoeveelheid ATP (Adenosinetrifosfaat, de 
universele biologische energiedrager) kan 
een maat zijn voor microbiologische ver-
vuiling en dus voor hygiëne. Het doel van 

het onderhavige onderzoek was de hygiëne 
van oppervlakken in de tandartspraktijk te 
evalueren via ATP-meting als indicator van 
contaminatie met speeksel en bacteriën. 

Eerst werd de gevoeligheid bepaald. Het 
apparaat detecteert hoeveelheden speeksel 
vanaf 1 microliter (0,001 gram). Vanaf een 
oppervlak met ingedroogd dan wel nog nat 
speeksel kon via monstername met een 
wattestaafje nog 2 microliter speeksel wor-
den aangetoond. Vervolgens werd nage-
gaan hoeveel speeksel een gehandschoen-
de vinger van een met een kleine hoeveel-
heid speeksel gecontamineerd oppervlak 
oppikt. Dit bleek 9% te zijn. Dit gold voor 
nat speeksel naar droge vinger, maar ook 
voor ingedroogd speeksel naar natte vin-
ger. Ingedroogd speeksel werd door een 
droge gehandschoende vinger nauwelijks 
opgepikt (0,07%). Speeksel verliest bij in-
drogen ATP; na vijf uur is nog één derde 
van de oorspronkelijke hoeveelheid detec-
teerbaar. 

Tien oppervlakken in elk der vijf prak-
tijkruimten werden bemonsterd via een 
wattestaafje. De hoeveelheden ATP va-
rieerden van nul tot het equivalent van 
meer dan 20 microliter vers speeksel. De 
knoppen van de stoelen, lamp, handvatten 
van de lamp en de driefunctiespuiten waren 
het meest gecontamineerd. Vluchtig 
(`praktijkachtig) schoonmaken met een 
zeepoplossing of desinfecteren met alco-
hol/chloorhexidine had meestal, maar niet 
altijd, effect. Grondig schoonmaken en 
wrijven hielp veel beter. Hoe meer begin-
ATP (ingedroogd speeksel ?, vingeraf-
drukken ?), hoe moeilijker het was de de-
tectiegrens na schoonmaken te onder-
schrijden. 

In de discussie beargumenteren de au-
teurs de betekenis van hun gegevens. Vele  

bemonsterde oppervlakken bevatten het 
equivalent van voldoende speeksel om 
(theoretisch) hepatitis B over te dragen. 
Dit geldt ook als rekening wordt gehouden 
met de slechts 9% efficiënte overdracht van 
een oppervlak naar een vinger. Detectie 
van ATP is niet noodzakelijkerwijs hetzelf-
de als de aanwezigheid van levensvatbare 
infectieuze agentia. Oppervlakken die met 
desinfectans zijn behandeld, hoe vluchtig 
ook, bevatten waarschijnlijk veel dode of 
zieltogende micro-organismen, terwijl in 
eerste instantie nog vrij veel ATP gevonden 
kan worden. Ook andersom, weinig ATP 
in combinatie met veel levensvatbare mi-
cro-organismen, lijkt op grond van ver-
schillende waarnemingen mogelijk. Desal-
niettemin blijkt de snelle ATP-monitor ge-
schikt om bijvoorbeeld speekselequivalen-
ten te meten en oppervlakken, instrumen-
ten en materialen te controleren op moge-
lijke microbiële en/of somatische (epitheel-
cellen bijv.) verontreiniging. IJking met 
klassieke, maar langzame, methoden is 
daarbij noodzakelijk. 

In de levensmiddelenindustrie, de 
schoonmaakbranche en in professionele 
keukens is al een gunstig resultaat geboekt 
met de daar geijkte ATP-methode. De 
zwakke punten in de hygiëne konden snel 
en ter plaatse worden aangewezen en dit 
leidde tot grotere motivatie van de produk-
tiemedewerkers. Dit eerste bericht uit de 
medische (tandheelkundige) hoek zal ze-
ker door meer onderzoek worden gevolgd. 

Bron 
DOUGLAS CWI, ROTHWELL PS. Evaluation of a 
hygiene monitor for detection of contamination in den-
tal surgeries. Br Dent J 1991: 170: 331-5. 

W.R. Moorer, Amsterdam 
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