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M. V. MARTIN. Infection control in the 
dental environment. Effective procedures. 
91 pag. Martin Dunitz Publishers, London 
1991. Prijs £ 14.95. ISBN 1 85317 028 3. 

Het voorwoord van dit stevige en handza-
me boekje over algemene hygiëne gewaagt 
van de grote hoeveelheden publikaties, 
richtlijnen, adviezen en van de diversiteit 
van (inter)nationale opinies op dit gebied, 
die op practicus afkomen. Vervolgens be-
looft het voorwoord een voor de praktijk 
bruikbare tekst én de theoretische basis van 
infectiepreventie voor het hele tandheel-
kundige team. Dit laatste valt wel erg te-
gen, maar in ieder geval wordt de belang-
stelling gewekt door de verstandige opmer-
kingen over de praktijkadviezen: die moe-
ten praktisch haalbaar, simpel, snel uit-
voerbaar en goedkoop zijn. 

Ondanks het grote aantal verstandige 
opmerkingen en adviezen is dit boekje, om 
verschillende redenen, ongeschikt voor de 
algemeen-practicus in Nederland. Britse en 
Amerikaanse opvattingen blijken af te wij-
ken van of strijdig te zijn met de adviezen 
van, onder andere, de (Nederlandse) Ge-
zondheidsraad, met name op het gebied 
van sterilisatie en desinfectie. De auteur 
stelt terecht dat de tandarts verantwoorde-
lijk is voor het welzijn van zijn patiënten en 
van zijn medewerkers en hij dient daartoe 
de landelijke en regionale richtlijnen in 
acht te nemen. Maar hoe deze stelling in de 
praktijk moet worden gerealiseerd en geïn-
terpreteerd, wordt slechts in algemene be-
woordingen vermeld. Zo worden de toxi-
sche, allergene, irriterende en overige na-
delige eigenschappen van bepaalde desin-
fectantia opgesomd, maar desondanks  

worden deze desinfectantia voor uitgebreid 
gebruik in een drukke praktijk aanbevolen. 

Kortom, een voor beleidsmakers en 
theoretici leerzaam en interessant, maar 
voor de algemeen-practicus een in feite 
minder goed bruikbaar boekje. 

W. R. Moorer, Amsterdam 

ONDER REDACTIE VAN Ch. 
McNEILL. Craniomandibular disorders. 
Guidelines for evaluation, diagnosis and 
management. 54 pag. Quintessence Publis-
hing Co., Inc., Chicago, Berlin, London, 
Tokyo, Sao Paulo, Hong Kong 1990. Prijs 
$ 18.—. ISBN 0 86715 227 3. 

Deze publikatie beschrijft de — nu voor de 
derde maal herziene — consensus die binnen 
de American Academy of Craniomandibu-
lar Disorders (AACD) ten aanzien van de 
diagnose en behandeling van craniomandi-
bulaire dysfunctie (CMD) werd bereikt. 
De uitgave bevat acht hoofdstukken. Na 
een omschrijving van CMD wordt aandacht 
besteed aan de prevalentie in verschillende 
populaties, in samenhang met acute en 
chronische pijn, en met hoofdpijn. Het 
hoofdstuk diagnostiek bevat een uitgebrei-
de lijst met verschillende subdiagnosen die 
tot CMD kunnen worden gerekend. De 
aangepaste indeling van de International 
Headache Society is gevolgd en uitgebreid 
met drie categorieën: het craniale skelet 
(inclusief de mandibula), afwijkingen van 
het kaakgewricht en de kauwspieren. 

De etiologische factoren worden onder-
verdeeld in predisponerende factoren, ini-
tiërende factoren en in-stand-houdende-
factoren. In het hoofdstuk over het onder-
zoek worden procedures beschreven die 
minimaal dienen te worden gevolgd om tot 
een adequate werkhypothese te komen. De 
behandeling omvat een veelheid van moda-
liteiten, onder andere niet-chirurgische, 
chirurgische, medicamenteuze en gedrags-
therapeutische. 

Aan elk hoofdstuk is een uitgebreide 
literatuurlijst toegevoegd ter ondersteu-
ning van de beschreven stellingen. Opval-
lend is het uit deze publikatie naar voren 
komende streven tot aansluiting bij de me-
dische professie. 

Iedereen die zich met onderzoek van 
CMD of met de behandeling van patiënten 
met CMD bezighoudt, wordt deze publika-
tie van harte aanbevolen, vooral omdat de 
inhoud is afgestemd op verschillende disci-
plines binnen en buiten de tandheelkunde. 

M. H. Steenks, Utrecht 

G. M. RAGHOEBAR. Secondary reten- 
tion of molars. 123 pag. Academisch proef- 
schrift rijksuniversiteit te Groningen, 1991. 

Secondary retention of molars 

Gerry M. Raghoebar 

Over de kwaliteit van het onderzoek dat 
aan dit proefschrift ten grondslag heeft ge-
legen, kan nauwelijks discussie zijn. Het 
merendeel van de hoofdstukken was reeds 
gepubliceerd of voor publikatie aanvaard 
in gerenommeerde buitenlandse tijdschrif-
ten. Het onderzoek blijkt, behalve weten-
schappelijke, ook voor de praktijk relevan-
te informatie te hebben opgeleverd. 

Onder secundaire retentie verstaat de au-
teur het stoppen van de eruptie na een 
aanvankelijke doorbraak in de mond, ter-
wijl bij primaire retentie de eruptie stopt 
nog voordat doorbraak in de mond heeft 
plaatsgevonden. De nadruk heeft in dit 
onderzoek gelegen op de secundaire reten-
tie van zowel tijdelijke als blijvende mo-
laren. 

In een van de hoofdstukken worden de 
bevindingen beschreven bij een groep van 
34 patiënten met in totaal 77 secundair 
geretineerde melkmolaren, terwijl in een 
ander hoofdstuk 53 patiënten met 81 secun-
dair geretineerde blijvende molaren wor-
den besproken. Interessant is dat in laatst-
genoemde patiëntengroep bij vijf patiënten 
sprake bleek van familiair voorkomen. 
Voor het overige is ten aanzien van de 
etiologie van secundaire retentie in het tij-
delijke en in het blijvende gebit weinig 
bekend. Hoewel bij histologisch onderzoek 
veelal gebieden met ankylose werden aan-
getroffen, is daarmee, zo stelt de auteur, 
allerminst bewezen dat de ankylose op-
treedt vóór het stoppen van de eruptie. 
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In het afsluitende hoofdstuk wordt inge-
gaan op de behandelingaspecten. Wanneer 
secundaire retentie optreedt voor de groei-
spurt, blijkt zo vroeg mogelijke verwijde-
ring van het geretineerde element het beste 
resultaat op te leveren. Treedt secundaire 
retentie op tijdens de groeispurt en is de 
mate van de infrapositie gering, dan kan 
worden volstaan met observatie, eventueel 
in een later stadium alsnog gevolgd door 
extractie. Is er sprake van secundaire reten-
tie na de groeispurt dan kan het element 
vaak worden behouden. In geen van al deze 
situaties bleek orthodontische behande-
ling, al of niet voorafgegaan door luxatie, 
succesvol. 

I. van der Waal, Amsterdam 

L. P. SAMARANAYAKE, F. 
SCHEUTZ, J. A. COTTONE. Infection 
control for the dental team. 144 pag., 29 
afb. Munksgaard, Copenhagen 1991. Prijs 
DKr 150,—. ISBN 87 16 10368 8. 

Recent zijn minstens vijf boeken versche-
nen over praktijkhygiëne en daarvan is dit 
het meest behartenswaardige boekje en 
verreweg het meest bruikbare. Het boekje 
munt uit door helder en duidelijk taalge-
bruik, afgestemd op de doelgroep (het 
tandheelkundig team) en niet op (bureau)-
experts. Betutteling noch van boven af op-
gelegde aanbevelingen vertroebelen de 
motivatie. Elk van de elf hoofdstukken 
wordt afgesloten met een kernachtige sa-
menvatting. Er zijn pogingen gedaan om er 
een internationaal geldend geheel van te 
maken: zo worden afwijkende normstellin-
gen, in bijvoorbeeld de Verenigde Staten, 
Engeland en Scandinavië, vermeld. 

Maar ook dit boekje bevat (soms nood-
gedwongen) enkele slecht gefundeerde me-
ningen en aanbevelingen, met name over 
de voor- en nadelen van desinfectantia, het 
wassen/desinfecteren van de handen en im-
munisatieprotocollen. Voor practici die 
een kant en klaar `kookboek' verwachten is 
dit boekje minder geschikt, al komt het 
aardig in de richting. De essentie van het 
waarom en hoe van infectiepreventie in de 
tandartspraktijk staat erin. Aanbevolen 
dus. 

W. R. Moorer, Amsterdam 

T. HIGASHI, J.K. CHEN SHIBA, H. 
IKUTA. Atlas of oral diagnostic imaging. 
270 pag. Ishiayaku EuroAmerica Inc., To-
kyo, St. Louis 1990. Prijs $ 42,50. ISBN 
0 912791 81 0. 

In het voorwoord wordt gemeld dat de 
auteurs niet alleen de `conventionele' intra-
orale en de panoramische röntgenopname-
technieken willen toelichten, maar ook an- 
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dere beeldvormende technieken, zoals CT, 
MRI, scintigrafie, ultra-sound en digitale 
radiologie. In het boek zelf is van laatstge-
noemde technieken slechts sporadisch iets 
terug te vinden. Het overgrote deel van de 
afbeeldingen bestaat uit periapicale, pano-
ramische, schedel- en een aantal tomografi-
sche opnamen. Wel worden relatief vaak 
xeroradiografische opnamen getoond naast 
conventionele opnamen van hetzelfde ge-
bied. 

Hoewel de belofte van nieuwe beeldvor-
mende technieken dus niet wordt ingelost, 
heeft het boek wel een aantal andere aan-
trekkelijke aspecten. Het is zeer systema-
tisch opgezet, met een zeer beperkte hoe-
veelheid tekst die alleen ter verduidelijking 
dient van de vele afbeeldingen. Deze af-
beeldingen gaan steeds vergezeld van een 
lijntekening, waarin de anatomische struc-
turen en eventuele afwijkingen zijn be-
noemd. Hierdoor wordt het beoordelen 
van het röntgenbeeld zelf niet gehinderd 
door pijlen en/of andere aanduidingen. De 
afbeeldingen van de tandfoto's zijn van een 
goede tot zeer goede kwaliteit. De panora-
mische opnamen zijn aan de kleine kant, 
zodat details niet goed worden weergege-
ven. De afbeeldingen van schedelopnamen 
zijn meestal te klein om goed beoordeeld te 
kunnen worden. 

Het boek behandelt in vijftien hoofd-
stukken achtereenvolgens de röntgenologi-
sche kenmerken van ontwikkelingsstoor-
nissen van tanden en het skelet, ontstekin-
gen, dentogene en niet-dentogene cysten, 
tumoren van verschillende oorsprong, af-
wijkingen van de sinus, van het kaakge-
wricht en van de speekselklieren, traumata 
en systemische afwijkingen. Elk hoofdstuk 
begint met een duidelijke opgave van de te 
behandelen afwijkingen en wordt afgeslo-
ten met een overzichtstabel van de afwij-
kingen met de bijbehorende klinische en 
röntgenologische verschijnselen. 

Deze atlas geeft een goed overzicht van de 
röntgenologische kenmerken van afwijkin-
gen in het tand-kaakstelsel en als zodanig 
kan dit boek worden aangeraden aan stu-
denten en tandartsen, indien het wordt ge-
bruikt naast een van de gangbare leer-
boeken. 

P. F. van der Stelt, Amstelveen 

C. HILLAM. Brass plate and brazen im-
prudence. Dental practice in the provinces 
1755-1855. 339 pag. Liverpool University 
Press, Liverpool 1991. Prijs £ 17.50. ISBN 
0 85323 117 6. 

Brass plate and brazen imprudence of, vrij 
vertaald, een koperen naamplaat op de 
deur en een plank voor het hoofd, dat 
waren volgens Christine Hillam de voor-
naamste attributen van een beginnende 
tandmeester op het Engelse platteland in 
het midden van de 18e eeuw. Wie achter 
deze titel een oubollig verhaal vermoedt, 
vol borreltafelpraatjes, vergist zich. De au-
teur reconstrueert de (tandheelkundige) 
beroepsbevolking in Engeland, buiten 
Londen. Haar betoog onderbouwt ze met 
gegevens uit de 'trade directories', beroe-
penalmanakken, die in Groot-Brittannië 
lokaal en regionaal werden uitgegeven. 
Deze feiten worden aangevuld met gege-
vens uit het Dentists Register, uit ledenlijs-
ten van beroepsorganisaties, tandheelkun-
dige periodieken, volkstellingen, belasting-
cohieren en uit testamenten die tandmees-
ters in de loop der jaren hebben gedepo-
neerd. Het resultaat is een fascinerend ver-
slag van de ontwikkeling van de Engelse 
tandheelkunde. Ondanks de grote verschil-
len met Nederland — bijvoorbeeld op het 
gebied van wetgeving, schoolopleiding en 
maatschappelijke verhoudingen — zijn er 
ook veel frappante overeenkomsten: de 
opleiding van de tandmeesters, hun her-
komst, hun familieverhoudingen en hun 
sociale status. Het is daarom interessant 
om te zien hoe Christine Hillam uit haar 
bronnenmateriaal ontwikkelingen in de 
carrières, het inkomen en in de sociale 
status van tandmeesters reconstrueert. 
Ook analyseert zij de veranderingen die 
ontstonden ten aanzien van vraag en aan-
bod van tandheelkundige hulp, de mobili-
teit, zowel permanent (verhuizingen) als 
tijdelijk (zitdagen), het adverteren en de 
technische behandelingsmogelijkheden. 

Het is verleidelijk na te gaan of de facto-
ren die de auteur voor-de Engelse ontwik-
keling bepalend acht, ook voor Nederland 
gelden. In het bijzonder waar zij wijst op de 
iatrogene mutilering van het gebit door de 
tandmeesters van vroeger en de daaruit 
voortvloeiende vergroting van de vraag 
naar tandheelkundige hulp. Deze grotere 
vraag werd mede veroorzaakt door de na-
druk die in advertenties, populaire brochu- 
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res en vakliteratuur werd gelegd op de kos-
metische mogelijkheden van de tandheel-
kunde en op de verandering van de sociale 
status die dit voor de patiënt met zich zou 
meebrengen. Deze gedragsverandering bij 
de consument was er ook de oorzaak van 
dat de behandeling van kindergebitten, 
vooral op het gebied van preventie en or-
thodontie, een grote vlucht begon te 
nemen. 

De typografie van dit proefschrift is he-
laas weinig attractief door het gebruik van 
de lettertypes van de tekstverwerker, het-
geen de leesbaarheid op sommige plaatsen 
niet ten goede komt. Het is jammer dat er 
voor zo'n belangrijk werk kennelijk niet 
een groter budget beschikbaar was, zodat 
de presentatie op hetzelfde niveau had kun-
nen worden gebracht als de inhoud. 

Mede dankzij het uitgebreide notenap-
paraat, de lijsten van getraceerde tand-
meesters, met vermelding van de bron, ta-
bellen en illustraties is dit proefschrift een 
waardevol werk geworden dat het gecom-
pliceerde samenspel beschrijft tussen socia-
le, technische en wetenschappelijke facto-
ren die de ontwikkeling van de tandheel-
kunde tot een zelfstandige professie heb-
ben bepaald. Bestudering van dit boek kan 
worden aanbevolen aan iedereen die in de 
geschiedenis van de tandheelkunde is geïn-
teresseerd. 

G. J. van Wiggen, Arnhem 

E. HUIZINGA. Antimicrobial varnish 
and root surface caries. 86 pag. Acade-
misch proefschrift rijksuniversiteit te Gro-
ningen, 1991. 

Bij patiënten met een verhoogd cariësrisico 
kan bestrijding van de cariogene microflo-
ra, met name van de mutans streptokok-
ken, leiden tot een aanzienlijke extra Ca-
riësreductie. De bestrijding van deze kok-
ken is echter niet eenvoudig. Chloorhexidi- 

ANTIMICROBIAL VARNISH 
AND ROOT SURFACE CARIES 

Eltjo Huizinga 

ne-gel (1%) is alleen effectief indien deze 
frequent wordt geappliceerd: vijf minuten 
per dag op 14 opeenvolgende dagen. In 
tandlakken zijn hogere concentraties (20% 
en 40% chloorhexidine) gebruikt, waar-
door met minder behandelingen (drie resp. 
één) toch een langdurige onderdrukking 
van mutans streptokokken kan worden be-
reikt. Gelet op deze resultaten leek verder 
onderzoek op het gebied van tandlakken 
uitermate zinvol. En zo wordt nu in dit 
proefschrift verslag gedaan van het onder-
zoek naar het effect van een vernis op de 
demineralisatie van stukjes tandwortel die 
in een prothese waren gemonteerd. Met de 
titel van zijn proefschrift wekt de auteur de 
suggestie dat het effect van de vernis te 
danken zou zijn aan de antimicrobiële wer-
king van de actieve agentia in de vernis, 
namelijk 1% thymol en 1% chloorhexidi-
ne. Als dit waar zou zijn, zou er sprake zijn 
van een bijzondere vinding, omdat er in de 
literatuur, tot nu toe, geen enkele aanwij-
zing is te vinden dat een eenmalige toe-
diening van 1% chloorhexidine tot ca-
riësreductie leidt. Maar het antimicrobiële 
effect van de vernis wordt in het proef-
schrift op geen enkele manier aangetoond, 
noch door remming van de groei van bacte-
riën noch door vermindering van de tand-
plaque. De antimicrobiële werking van de 
vernis kan dus niet als bewezen worden 
beschouwd. Wel kan worden gesteld dat 
applicatie van de vernis leidde tot vertra-
ging van de demineralisatie. Waarschijnlijk 
is dit te wijten aan de mechanische obstruc-
tie die de vernis veroorzaakte (vergelijk de 
werking van een sealant). Hierbij sluit aan 
- zoals in hoofdstuk 3 wordt vermeld - het 
gegeven dat de vernisfilm aan het eind van 
het experiment vaak nog aanwezig was. 
Trouwens, ook vernis zonder de antibacte-
riële middelen bleek tot vertraging van de 
demineralisatie te hebben geleid. Een an-
dere aanwijzing voor een `mechanisch ef-
fect' is te vinden in hoofdstuk 4. Daarin 
staat geschreven dat wanneer de vernis 
twee dagen na applicatie werd verwijderd, 
er geen significant verschil meer was met 
een behandeling zonder vernis. 

Punt van kritiek betreft ook de interpre-
tatie van het effect van de 'antimicrobial-
releasing varnish' op de demineralisatie 
van glazuur (hoofdstuk 5), omdat geen pla-
cebovernis werd getest. Eveneens ontbre-
ken hier de beginwaarden van de gebruikte 
stukjes glazuur en dentine, want het kun-
nen vergelijken van deze waarden is - bij 
demineralisatie - natuurlijk van belang. 

De tot slot getoonde scanning-elektro-
nenmicroscopische opnamen van met ver-
nis behandelde stukjes wortelcement/den-
tine zijn bijzonder fraai. Samenvattend kan 
worden gesteld dat er, ondanks de hiervoor 
aangeduide beperkingen, er sprake is van 
een interessant en nuttig onderzoek. 

M. J. M. Schaeken, Nijmegen 

Recensie-exemplaren 

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