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Sectie III Restauratieve tandheelkunde 

1962 Fluoride-afgifte dooronderlaag van 

cement 

Cervicale composietrestauraties vertonen 
vaak microlekkage langs de gingivale out-
line. Een fluoride bevattende cementon-
derlaag zou het risico van secundaire cariës 
kunnen reduceren. Glasionomeercement 

Afb. 1. Element met restauratie doorgezaagd. 

komt daarvoor in aanmerking, maar ook 
andere lichthardende fluoride bevattende 
produkten. Een onderzoek in vitro naar de 
cariëswerende werking van enkele onder-
laagmaterialen had tot doel de invloed te 
bepalen van het al of niet tot aan de outline 
doorlopen van de onderlaag. Daartoe wer-
den in geëxtraheerde molaren doosvormi-
ge cervicale preparaties gemaakt, die op 
zeven verschillende manieren werden ge-
restaureerd (zie afb. 1 en tab.). De volgen-
de materialen werden gebruikt: Prisma-Fil 
en Prisma Universal bond (beide van 
L.D.Caulk), KetacBond (van ESPE) en 
TimeLine (van L.D.Caulk). Door de ele-
menten vervolgens bloot te stellen aan een 
ontkalkende oplossing werden daarin op 
secundaire cariës gelijkende laesies ge- 
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Afb. 2. Resultaten na blootstelling aan ontkal-
kende oplossing. 

maakt. De elementen werden vervolgens in 
coupes gezaagd, de laesies werden gefoto-
grafeerd en hun oppervlak werd berekend. 
De resultaten zijn weergegevan in afbeel-
ding 2. In de controlegroep hadden de lae- 

sies de grootste omvang. De sterkste ca-
riësremming werd bereikt bij preparaties 
die geheel met TimeLine waren gevuld en 
bij preparaties waarbij de onderlaag tot aan 
de outline liep. De auteurs bevelen deze 
laatste werkwijze aan maar zijn zich overi-
gens bewust van het nadeel in kosmetisch 
opzicht. 

Bron 
JENSEN ME, WEFEL JS, HAMMESFAHR PD. 
Fluoride-releasing liners: in vitro recurrent caries. Gen 
Dent 1991; 39: 12-7. 

Ch. Penning, Amsterdam 

1963 Klinische evaluatie van cervicale 

composietrestauraties 

De duurzaamheid van cervicale compo-
sietrestauraties kan worden beïnvloed door 
de keuze van behandeltechniek en restau-
ratiemateriaal. Een klinische evaluatie, die 

Afb. 1. Groep A en B. 
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Afb. 2. Uitgevallen restauraties in groep A 
(Scotchbond I). 
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Afb. 3. Uitgevallen restauraties in groep A 
(Gluma). 
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Afb. 4. Uitgevallen restauraties in groep B 
(Scotchbond I). 

zich uitstrekte over een periode van twee 
jaar, had tot doel twee preparatievormen 
en drie restauratietechnieken te vergelij-
ken. Cervicale laesies werden ongeprepa-
reerd gelaten (groep A) of er werd een 
incisale bevel aangebracht (groep B). De 
drie restauratietechnieken waren: glazuur- 
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Afb. 5. Uitgevallen restauraties in groep B 
(Gluma). 

hechtlak + Silux (van 3M), Scotchbond I + 
Silux (van 3M) en Gluma + glazuurhecht-
lak + Lumifor (van Bayer). In de afbeel-
dingen zijn de uitvalpercentages na 6,12 en 
24 maanden weergegeven, voor zover zij 
betrekking hebben op Scotchbond I en 
Gluma. De resultaten in groep A worden 
door de auteurs als onacceptabel aange-
merkt. Zij achten een incisale bevel, ook 
om kosmetische reden, noodzakelijk. 

Bron 
VANHERLE G, LAMBRECHTS P, BRAEM M. An 
evaluation of different adhesive restorations in cervical 
lesions. J Prosthet Dent 1991; 65: 341-7. 

Ch. Penning, Amsterdam 

1964 Pulpareacties op glasionomeer- 
cement 

Onderzoek naar pulpareacties op glasiono-
meercement heeft uiteenlopende resulta-
ten opgeleverd. Sommigen vinden slechts 
geringe reacties, anderen matige tot ernsti-
ge. In een onderzoek bij proefdieren wer-
den diepe klasse V-preparaties gevuld met 
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één der volgende cementen: Ketac Bond 
(van ESPE) en Fuji Ionomer type I of type 
II (van GC). Na perioden van twee of zes 
weken werden de elementen onderworpen 
aan histologisch onderzoek. In het alge-
meen waren pulpareacties gering of afwe-
zig. Voor zover ontstekingsverschijnselen 
waren opgetreden, werden die meestal 
aangetroffen als er bacteriën tussen de vul-
ling en het dentine werden gezien. De au-
teurs stellen vast dat de hechting van het 
glasionomeercement aan het dentine blijk-
baar niet altijd voldoende is om microlek-
kage te verhinderen. Desalniettemin me-
nen zij dat glasionomeercement ook in 
diepe caviteiten als redelijk veilig kan wor-
den beschouwd. 

Bron 
MJÖR IA, NORDAHL I, TRONSTAD L. Glass iono-
mer cements and dental pulp. Endod Dent Traumatol 
1991; 7: 59-64. 

Ch. Penning, Amsterdam 

Sectie V Prothetische tandheelkunde 

1303 Bacteriën in waterbaden 

Met eenvoudige bacteriologische tellingen 
werd het aantal bacteriën in vier hydrocol-
loïd-waterbaden van verschillende units 
bepaald. Drie waterbaden bevatten meer 
dan drie miljoen bacteriën per milliliter en 
de vierde ongeveer 50.000 per milliliter. De 
auteurs merken op dat dat veel meer is dan 
de maximaal 500 per milliliter die de US-
Army voor drinkwater accepteert. Ook 
Europese drinkwaternormen werken door-
gaans met deze maat. In de baden werden 
pseudomonassoorten geïdentificeerd. 

In hun conclusie delen de auteurs mede 
dat het water in het ideale geval na iedere 
patiënt moet worden ververst of gesterili-
seerd. Ook zou men desinfectantia kunnen 
toevoegen. Methoden om het afdrukmate-
riaal niet met het water maar wel met de 
warmte ervan in contact te laten komen, 
werden voorgesteld maar lijken niet prak-
tisch. 

Waterbaden in klinieken, praktijken en 
laboratoria blijken bijna altijd hevig gecon-
tamineerd. De resultaten van bovenge-
noemd mini-onderzoek verbazen dan ook 
geenszins. Men dient dergelijke baden re-
gelmatig, bijvoorbeeld dagelijks, te verver-
sen, even op te koken of te desinfecteren, al 
naar gelang het beoogde gebruik ervan en 
de bijbehorende kans op hygiënische pro-
blemen. 

Bron 
SICURELLI RJ, BOYLAN RJ. Bacterial contamina-
tion in reversible hydrocolloid conditioning units. J 
Prosthet Dent 1991; 65: 16- 9. 

W.R. Moorer, Amsterdam 

1304 Antibacterieel gips 

Afdrukken zijn uiteraard gecontamineerd. 
De vraag is of het toevoegen van desinfec-
tantia aan het water waarmee het gips 
wordt aangemaakt, besmetting van het uit-
gegoten gips tegengaat. 

De oppervlakken van eerst gesteriliseer-
de (polyvinylsiloxaan- )afdrukken werden 
besmet met culturen van vijf verschillende 
bacteriën. Vervolgens werden hiervan af-
drukken gemaakt met gesteriliseerd type 
IV improved dental stone (Die Keen van 
Columbus Dental) en aangemaakt met 12,6 
ml desinfectans per 60 gram. Het gips werd 
na één respectievelijk 24 uur verwijderd, 
het oppervlak met een vochtig wattenstaaf-
je bemonsterd en het monster uitgestreken 
op een broedplaat. Positieve controles wer-
den verkregen met 12,6 ml steriel water, 
negatieve controles met 12,6 ml steriel wa-
ter en steriele afdrukmaterialen. 

Hoewel de grafische bewerking van eni-
ge resultaten niet klopt, kan worden gecon-
stateerd dat 60 gram gips, aangemaakt met 
12,6 ml 5% hypochloriet of 2% neutraal 
glutaaraldehyde (0,9 respectievelijk 0,35% 
eindconcentratie) leidt tot ongecontami-
neerde gipsoppervlakken. De preparaten 
op basis van 1,76% jodofoor of 5% fenol 
hadden weinig effect in vergelijking met 
gipsafdrukken van steriel water. Deze laat-
ste reduceerden de aantallen bacteriën na 
24 uurs contact overigens al in hoge mate. 
Overigens kan men zich afvragen of de 100 
tot 1000 bacteriën die na één uur contact op 
het niet met desinfectantia geïmpregneerde 
gipsoppervlak werden aangetroffen (en 
kennelijk nog maar een fractie van de grote 
aantallen geïnoculeerde bacteriën op het 
polysiloxaan vertegenwoordigden) nog sig-
nificant in de zin van infectiepreventie mo-
gen heten. Ook de vraag naar de beïnvloe-
ding van detailreproduktie, hardheid en 
stabiliteit van de gipsafdruk- met-desinfec-
tans moet nog beantwoord worden. 

Bron 
MANSFIELD SM, WHITE JM. Antimicrobial effects 
from incorporation of disinfectants into gypsum casts. 
Int J Prosthodont 1991; 4: 180-5. 

W.R. Moorer, Amsterdam 

Sectie VIII Orthodontie 

75 Onderzoek naar groeipotenties van 
de onderkaak 

Gedurende de laatste jaren is uitgebreid 
onderzoek verricht naar groeipotenties van 
de onderkaak. Hierbij kan worden vastge-
steld dat er een samenhang bestaat tussen 
de groei van het alveolaire bot, de subpe-
riostale groei van de ramus en de groeisnel-
heid van het condylaire kraakbeen. Uit 
onderzoekingen van Petrovic, Lavergne en 

Stutzmann is gebleken dat, wanneer de 
groei van de onderkaak zich traag voltrekt, 
deze nagenoeg niet zou kunnen worden 
beïnvloed door middel van functionele ap-
paratuur zoals activator of bionator. 

In dit onderzoek werden 140 kinderen, 
allen met een klasse II- malocclusie, behan-
deld met een zogenaamde Funktionsregler 
volgens Fränkel. De gemiddelde leeftijd 
waarop met de behandeling werd begon-
nen, bedroeg acht jaar. Op dit tijdstip wer-
den laterale röntgenschedelprofielfoto's 
genomen. Twee jaar na behandeling werd 
deze procedure nogmaals herhaald. Even-
als Petrovic en medewerkers deelden de 
auteurs de 140 kinderen in zes categorieën 
in, waarbij de kinderen in groep I de klein-
ste `overall length' bezaten en die van groep 
VI de grootste. Volgens Petrovic en mede-
werkers zouden de patiënten van de groe-
pen I en II nauwelijks reageren op het 
gebruik van functionele apparatuur. Als 
controle diende een groep van 133 kinde-
ren, allen met een klasse II- malocclusie. 
Zij werden niet behandeld en net zo gedo-
cumenteerd als de behandelde groep. 

Door de röntgenschedelprofielfoto's op 
ongeveer tienjarige leeftijd met elkaar te 
vergelijken, konden de auteurs vaststellen 
dat de behandelde groep kinderen een sig-
nificant langere onderkaak bezat (afstand 
condylion-pogonion) dan de onbehandelde 
groep. De afstand was gemiddeld met 2 mm 
toegenomen. Een uitzondering vormden 
echter de kinderen uit groep II, waarbij de 
onderkaak slechts 1 mm langer was gewor-
den ten opzichte van de behandelde groep. 
De toename van de `overall length' in alle 
groepen zou niet worden veroorzaakt door 
een grotere gonionhoek. Deze bleek zowel 
in de behandelde als in de onbehandelde 
groep gelijk te zijn. De auteurs vonden 
geen significant verschil tussen jongens en 
meisjes. 

Bron 
FALCK F, ZIMMERMANN K. Untersuchung zur Ka-
tegorisierung des mandibulären Wachstumspotentials 
von Petrovic, Lavergne und Stutzmann. Fortschr Kie-
ferorthop 1991; 52: 98-101. 

I.S. Markens, Amsterdam 

76 Kaakgewrichtsdysfunctie en ortho-
dontische afwijkingen bij kinderen 

In dit onderzoek werden 1000 kinderen in 
de leeftijd van 12 jaar zodanig geselecteerd, 
dat alle malocclusies (ook de weinig voor-
komende) goed in het onderzoeksmate-
riaal waren vertegenwoordigd. De objec-
tieve symptomen van kaakgewrichtsdys-
functie werden volgens een gewijzigde Hel-
kimo dysfunctie-index ingedeeld. Subjec-
tieve symptomen en sociaal- psychologi-
sche aspecten werden door middel van vra-
genlijsten en gesprekken met de kinderen 
en hun ouders vastgelegd. 
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Bij 45% van de kinderen werden objectieve 
symptomen van kaakgewrichtsdysfunctie 
aangetroffen. Het merendeel van deze 
symptomen was echter niet ernstig en 
kwam volgens de onderzoekers niet voor 
behandeling in aanmerking. Hoofdpijn 
bleek vaker voor te komen bij bepaalde 
symptomen van kaakgewrichtsdysfunctie, 
zoals pijn in de kauwspieren bij palpatie. 
Het voorkomen van hoofdpijn bleek tevens 
te correleren met de score op de Helkimo-
index. Verder worden in dit onderzoek me-
thodologische basisgegevens beschreven 
voor toekomstige studies. 

Bron 
MOHLIN B, PILLEY JR, SHAW WC. A survey of 
craniomandibular disorders in 1000 12-year-olds. Study 
design and baseline data in a follow-up study. Eur J 
Orthod 1991; 13: 111-23. 

H.J. Remmelink, Almelo 

77 Derde molaren en 'crowding' in het 
onderfront 

Naast de derde molaren zouden op het 
moment dat deze erupteren volgens de hui-
dige inzichten ook andere factoren van be-
lang zijn bij het ontstaan van `crowding' in 
het onderfront. Tot deze factoren worden 
gerekend: voorwaartse groei en ombouw 
van de onderkaak, het niet op elkaar afge-
stemd zijn van de breedten van onder- en 
bovengebitselementen, mesiale migratie 
van de elementen in de zijdelingse delen, 
de naar voren gerichte resultante van de 
kauwkrachten, veranderingen in de tonus 
en elasticiteit van de weke delen, de grootte 
en vorm van de onderfrontelementen, het 
gebrek aan natuurlijke afslijting van gebits-
elementen en de evolutionaire tendens tot 
het ontstaan van een discrepantie tussen de 
afmetingen van gebitselementen en kaken. 

Bij de meeste studies over dit onderwerp 
wordt de mate van 'crowding' van indivi-
duen, bij wie de derde molaren een- of 
tweezijdig agenetisch of vroegtijdig verwij-
derd zijn, vergeleken met personen bij wie 
de derde molaren wel aanwezig zijn. De 
interpretatie van een groot deel van deze 
onderzoeken wordt aanzienlijk bemoeilijkt 
omdat agenesieën vaker blijken voor te 
komen bij dentities met kleinere gebitsele-
menten. Bovendien blijkt bij een zorgvuldi-
ge bestudering van de literatuur, dat de 
gesuggereerde relatie tussen de aanwezig-
heid van nog niet doorgebroken derde mo-
laren en `crowding' in het onderfront wordt 
vertekend door tekortkomingen bij het be-
palen van de meetfout, het presenteren van 
gegevens en de methodologische opzet. 
Bovendien blijken bij nadere beschouwing 
de conclusies van sommige auteurs niet 
geheel overeen te komen met de resultaten 
van hun eigen onderzoek. In een enkel 
(veel geciteerd) onderzoek zijn de conclu- 

sies zelfs tegengesteld aan de eigen onder-
zoeksresultaten. 

Rekening houdend met de hierboven sa- 
mengevatte tekortkomingen, komen de au-
teurs op grond van hun literatuuronder-
zoek tot de conclusie dat er een zwakke 
relatie bestaat tussen de aanwezigheid van 
derde ondermolaren en 'crowding' in het 
onderfront. Gezien het grote aantal neven-
factoren, die ook een rol kunnen spelen bij 
het ontstaan van 'crowding' in het onder-
front, zal vroegtijdige verwijdering van de 
derde ondermolaren waarschijnlijk een ge-
ringe invloed hebben op het wel of niet 
ontstaan van 'crowding' in het onderfront. 

Bron 
VASIR NS, ROBINSON RJ. The mandibular third 
molar and late crowding of the mandibular incisors — a 
review. Br J Orthod 1991; 18: 59-66. 

H.J. Remmelink, Almelo 

78 Eruptiekracht van derde molaren 

In de literatuur wordt de eruptiekracht van 
derde molaren vaak aangemerkt als moge-
lijke oorzaak van het ontstaan van 'crow-
ding' in het onderfront. In het onderhavige 
onderzoek werd de stevigheid van de ap-
proximale contacten mesiaal van de blij-
vende eerste molaren gemeten bij 20 pa- 

Meetapparaat met metalen strip 

tiënten vlak voor en na operatieve verwij-
dering van één van beide nog niet doorge-
broken derde ondermolaren. Als maat 
voor de stevigheid van de contactpunten 
werd de kracht genomen, waarmee een 
metalen strip met een dikte van 0,038 min 
tussen de contactpunten kon worden door-
getrokken (zie afb.). Voorafgaand aan het 
verwijderen van de derde molaren werden 
de metingen verricht terwijl de patiënt 
rechtop zat. Na afloop van de ingreep wer-
den de zelfde metingen gedaan met de pa-
tiënt liggend op de operatietafel. 

Na éénzijdige verwijdering van een der-
de molaar bleek de gemiddelde stevigheid 
van alle approximale contacten aan beide 
zijden ongeveer in gelijke mate af te zijn 
genomen. De onderzoekers vermoedden 
dat dit verrassende resultaat samenhing 
met de zittende of liggende positie, waarin 
de patiënt zich tijdens de metingen bevond. 
Daarom werd in een tweede deel van het 
onderzoek bij tien nog niet geopereerde 
individuen de stevigheid van de approxima-
le contacten in de zijdelingse delen geme-
ten vóór en twee uur nadat de proefperso-
nen van een zittende naar een liggende 
positie waren gebracht. De stevigheid van  

de approximale contacten bleek in deze 
tussentijd zeer significant te zijn afge-
nomen. 

De auteurs concluderen dat operatieve 
verwijdering van nog niet doorgebroken 
derde molaren geen invloed heeft op de 
stevigheid van de approximale contacten. 
De stevigheid van de approximale contac-
ten blijkt wel af te nemen indien personen 
zich van een zittende naar een liggende 
houding begeven. Volgens de auteurs blijkt 
uit deze resultaten, dat het geen zin heeft 
om nog niet doorgebroken derde molaren 
te verwijderen indien hiermee wordt be-
oogd om de naar mesiaal gerichte druk op 
te heffen, die 'crowding' in het onderfront 
zou veroorzaken. 

Bron 
SOUTHARD TE, SOUTHARD KA, WEEDA LW. 
Mesial force from unerupted third molars. Am J Orthod 
Dentofac Orthop 1991; 99: 220-5. 

H.J. Remmelink, Almelo 

79 Extracties van tweede blijvende 
molaren 

Sommige orthodontisten geven er de voor-
keur aan om vóór de doorbraak van de 
derde molaren de tweede blijvende mola-
ren te extraheren in plaats van premolaren 
te verwijderen. De argumenten die zij hier-
voor aanvoeren (een beter profiel en min-
der kaakgewrichtsklachten), worden ech-
ter niet door wetenschappelijke gegevens 
ondersteund. Door ervaren orthodontisten 
wordt gewezen op enkele grote onzekerhe-
den, die worden geïntroduceerd met het 
extraheren van tweede molaren. Zo kun-
nen de nog door te breken derde molaren 
erg klein of misvormd blijken te zijn. Bo-
vendien kunnen de derde molaren sterk 
naar mesiaal gekipt doorbreken, waardoor 
erg ongunstige contactpunten met de blij-
vende eerste molaren ontstaan. 

De redacteuren van het tijdschrift advi-
seren om uiterst terughoudend te zijn met 
het om orthodontische redenen verwijde-
ren van tweede blijvende molaren, totdat 
meer gegevens bekend zijn over het uitein-
delijke resultaat van een dergelijke behan-
delingsmethode. 

Bron 
VANARSDALL RL, WHITE RP. Second molar ex-
traction? Int J Adult Orthod Orthognath Surg 1991; 6: 
3. 

H.J. Remmelink, Almelo 

Sectie X Mondziekten en kaakchirurgie 

1431 Tandheelkundige aspecten bij 
levertransplanties 

De lever vervult een vitale rol in het li- 
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chaam, zoals de ontgifting van diverse af-
valprodukten en de produktie en/of opslag 
van diverse stoffen voor allerlei essentiële 
lichaamsfuncties. Leverziekten manifeste-
ren zich dan ook door diverse gestoorde 
lichaamsfuncties en zijn vaak levensbedrei-
gend. De oorzaak van het niet functioneren 
van de lever kan berusten op een medicina-
le intoxicatie, een virale infectie (bijv. he-
patitis A, B of C), een oncologische afwij-
king, een levercirrhose (bijv. door alcohol-
misbruik) of een systeemziekte. Kenmer-
kende symptomen zijn bijvoorbeeld geel-
zucht, ascites, een gestoorde bloedstolling 
en het voorkomen van spidernaevi. Een 
foetor hepatica kan ontstaan door bacte-
riële afbraak van bepaalde aminozuren in 
het maagdarmkanaal. Een vergrote glan-
dula parotis op basis van vervetting wordt 
vaak gezien bij levercirrhose door alcohol-
misbruik. 

Sinds het begin van de toepassing van 
levertransplantaties is de prognose van le-
verafwijkingen in een terminaal stadium 
sterk verbeterd. Deze ingreep heeft echter 
met name door de noodzakelijke immuno-
suppressie ook vergaande tandheelkundige 
consequenties. Preoperatief moeten alle 
(potentiële) infectieuze foci worden verwij-
derd. Hiertoe dient een zeer nauwgezet 
onderzoek van het hoofd-halsgebied te 
worden uitgevoerd, ondersteund met ade-
quate röntgendiagnostiek. Periapicale en 
parodontale infecties moeten worden be-
handeld. In geval van twijfel gebeurt dit 
door middel van extractie. Cariës moet 
eveneens worden behandeld om het ont-
staan van toekomstige periapicale ontste-
kingen uit te sluiten. Er wordt gewerkt naar 
een optimale mondgezondheid, die zono-
dig door begeleiding wordt gehandhaafd. 
Bij bloedige ingrepen dient ernstig reke-
ning te worden gehouden met een gestoor-
de stolling. Bepaling van een aantal stol-
lingswaarden (PT en PTT en thrombocy-
tenaantal) is dan ook een voorwaarde. De 
ingrepen moeten worden gevolgd door een 
zeer nauwkeurige wondverzorging. 

Postoperatief staan met name de effec-
ten van de immunosuppressie op de voor-
grond. Het gebruik van cyclosporine geeft 
veelvuldig aanleiding tot de vorming van 
gingivahyperplasieën en soms van blaar-
vormige laesies van met name het wang-
slijmvlies. De stolling blijft vaak gestoord 
op basis van een verlaagd thrombocyten-
aantal. Door de immunosuppressie is anti-
bioticaprofylaxe bij alle bloedige ingrepen 
geïndiceerd. 

Bron 
ZICCARDI VB, ABUBAKER AO, SOTEREANOS 
GC, PATTERSON GT. Maxillofacial considerations in 
orthotopic liver transplantation. Oral Surg Oral Med 
Oral Pathol 1991; 71: 21-6. 

H. Reintsema, Stadskanaal 

1432 Secundaire bottransplantatie in 

kaakspleet 

Het sluiten van de processus alveolaris met 
een bottransplantaat bij schisispatiënten is 
vooral van belang voor tandartsen en spe-
cialisten die betrokken zijn bij de behande-
ling van dergelijke patiënten. Met een bot-
transplantatie kan onder meer een mobiele 
premaxilla gestabiliseerd worden en wordt 
bot verkregen voor de ondersteuning van 
de gebitselementen in het gebied van de 
kaakspleet. 

Sluiting van de processus alveolaris vóór 
het eerste levensjaar wordt vanwege de 
slechte resultaten zelden meer gedaan. In 
toenemende mate wordt de voorkeur gege-
ven aan het sluiten van de spleet in de 
processus alveolaris vlak voordat de blij-
vende bovenhoektand begint te erupteren 
(secundaire bottransplantatie). Een groot 
voordeel van deze procedure is, dat de 
erupterende bovenhoektand aanleiding 
geeft tot botgroei in het gebied van de 
spleet. Het moment, waarop de wortel van 
de blijvende hoektand zich voor tweederde 
heeft gevormd, wordt gezien als het ge-
schiktste tijdstip voor het uitvoeren van een 
secundaire bottransplantatie (zie afb.). In 
het algemeen zal dit tijdstip dus liggen tus-
sen de zeven en 13 jaar. Na deze periode 
zijn de mogelijkheden om met een late 
bottransplantatie een gesloten tandboog 
zonder prothetische voorzieningen te ver-
krijgen, aanzienlijk verminderd. 

In het eerste artikel worden de behande-
lingsresultaten op een tijdstip van minimaal 
15 maanden na de bottransplantatie geëva-
lueerd bij 13 patiënten met een tweezijdige 
schisis van de lip, de kaak en het verhemel-
te. De gemiddelde leeftijd waarop de ope-
ratie plaatsvond was 10,8 jaar. Bij acht 
patiënten was een orthodontische voorbe-
handeling gedaan. Tien patiënten werden 
na de bottransplantatie orthodontisch be-
handeld. Bij alle patiënten werd de pre-
maxilla chirurgisch gereponeerd. Ribbot 
werd gebruikt bij negen patiënten. Bij drie 
patiënten werd kinbot aangewend. Bij één 
patiënt was het mogelijk om gebruik te 
maken van bot ter plaatse van de spleet. In 
vergelijking met eerdere behandelingsre-
sultaten van late bottransplantaties door 
dezelfde auteurs leidden de secundaire bot-
transplantaties tot betere klinische en rönt-
genologische eindresultaten. Bij meer dan 
90% van de ingrepen was het eindresultaat 
succesvol. 

In het tweede artikel werden de resulta-
ten van 47 transplantaties met heupbot bij 
21 en 13 patiënten met respectievelijk één-
en tweezijdige kaakspleten minstens vijf 
maanden na de operatie geanalyseerd. 
Ernstige orthodontische afwijkingen wer-
den eerst behandeld. Bij 28 patiënten werd 
een secundaire bottransplantatie uitge-
voerd. Een late bottransplantatie na de 
leeftijd van 14 jaar werd bij zes patiënten 

Secundaire bottransplantatie bij een tweezijdige 

schisis. 

gedaan. Ook uit dit onderzoek bleek dat de 
klinische en röntgenologische eindresulta-
ten bij de patiënten, bij wie vóór de leeftijd 
van 14 jaar een secundaire bottransplanta-
tie was uitgevoerd, gunstig afstaken tegen 
de resultaten van de late transplantaties. 

In beide artikelen komen de auteurs tot 
de conclusie dat er duidelijke orthodonti-
sche en tandheelkundige redenen zijn om 
bij schisispatiënten een secundaire bot-
transplantatie uit te voeren op het moment 
dat de wortel van de blijvende hoektand 
zich voor tweederde heeft gevormd. 

Bron 
FREIHOFER HPM, VAN DAMME PA, KUIJPERS-
JAGTMAN AM. Early secondary osteotomy-stabiliza-
tion of the premaxilla in bilateral clefts. J Cranio-Max-
Fac Surg 1991; 19: 2-6. 
AMANAT N, LANGDON JD. Secondary alveolar 
bone grafting in clefts of the lip and palate. J Cranio-
Max-Fac Surg 1991; 19: 7- 14. 

H.J. Remmelink, Almelo 

Sectie XI Parodontologie 

859 Interdentaal poetsen 

In het voetspoor van Glickman en mede-
werkers, die reeds in 1965 overeenkomstig 
microscopisch onderzoek deden, onder-
wierpen de auteurs zeven patiënten met 
een chronische parodontopathie en pocket-
diepten variërend van 4 tot 10 mm aan een 
interdental brushing therapy'. Zij gingen 
er daarbij van uit dat van het totale paro-
dontium, anatomisch gezien, de interden-
tale papil het meest vatbaar is voor het 
ontstaan van parodontopathieën en dat het 
papillaire epitheel als barrière fungeert ter 
bescherming van het onderliggende weef-
sel tegen schadelijke agentia. De mate van 
keratinisatie van het epitheel is daarbij van 
doorslaggevende betekenis. Herstel van de 
(para-/ortho-)keratotische structuur van 
het papillaire epitheel is derhalve een be-
langrijke preventieve maatregel. Of dit 
herstel kan worden bereikt door borstelen 
van de gingiva was — naast het reduceren 
van de ontsteking — het voornaamste doel 
van het onderzoek. 

De zeven patiënten ontvingen uniforme 
poetsinstructies (gemodificeerde Bass-
techniek) en zij werden in het bezit gesteld 
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van een interdentale borstel (Proxybrush, 
Butler; Curaprox, Pagni), waarmee zij ge-
durende twee maanden 30 minuten per dag 
poetsten. Van alle patiënten werden aan 
het begin en aan het eind van deze maan-
den papillaire biopten verwijderd die met 
een scanning-elektronenmicroscoop wer-
den bekeken. 

Behalve de mededeling dat de Plaque-
Index (volgens O'Leary) bij zes van de 
zeven patiënten met 11% was gereduceerd, 
laten acht afbeeldingen van de histologi-
sche preparaten de resultaten van het on-
derzoek zien. De pretherapeutische beel-
den tonen alle een morfologische relatie 
tussen regressie of degeneratie van het epi-
theel (mate van keratinisatie) en ontsteking 
van het onderliggende weefsel. De postthe-
rapeutische beelden laten echter zien dat 
de epitheelcellen tot differentiatie neigen 
totdat een zekere graad van para-/ortho-
keratosis is bereikt. De auteurs komen dan 
ook tot de slotconclusie dat het poetsen van 
de interdentale ruimten, gedurende meer 
dan 30 minuten per dag, een bevredigende 
keratinisatie van het papillaire gingiva-epi-
theel teweegbrengt, met als gevolg een be-
tere barrièrefunctie, hetgeen van essentiële 
preventieve betekenis is. 

Bron 
CHECCHI L, BIAGINI G, ZUCCHINI C, DE LUCA 
M. Clinical and morphologic response to interdental 
brushing therapy. Quitessence Int 1991; 22: 483-9. 

B.Z. Deenik, Heemstede 

Sectie XII Preventieve tandheelkunde 

131 Relatie tussen cariës en parodontale 
afwijkingen? 

Volgens sommige wetenschappers bestaat 
er een verband tussen het ontstaan van 
cariës en chronische parodontitis. Indien 
dit verband echt bestaat, zou het mogelijk 
moeten zijn om de een uit de andere te 
voorspellen. In dit onderzoek werd de kans 
op cariës en chronische parodontitis bij het-
zelfde individu aan elkaar gerelateerd. 

De steekproef bestond uit 485 mannen 
en 315 vrouwen van 16 jaar en ouder. De 
risicomaat voor chronische parodontitis (= 
mate van botverlies) en die voor cariës (= 
DMFT) werden aan de hand van röntgen-
foto's bepaald. Bij de statistische analyse 
werd rekening gehouden met de leeftijd 
van de deelnemers, hun geslacht en het 
aantal aanwezige elementen. De gegevens 
werden op verschillende manieren geanaly-
seerd. Het resultaat was dat er geen ver-
band kon worden aangetoond tussen de 
kans op het krijgen van cariës en chronische 
parodontitis. 

De auteurs concluderen dat, ondanks de 
aanwezigheid van vermeende gemeen-
schappelijke etiologische factoren, zoals  

mondhygiëne en tandartsbezoek, andere 
factoren belangrijker zijn. 

Bron 
KINANE DF, JENKINS WMM, ADONOGIANAKI 
E, MURRAY GD. Cross- sectional assessment of ca-
ries and periodontitis risk within the same subject. 
Community Dent Oral Epidemiol 1991; 19: 78- 81. 

J. Frencken, Malden 

132 Fluorideconcentraties in tandpasta's 
en approximale cariës 

Aan fluoridehoudende tandpasta's wordt 
een cariësremmende werking toegeschre-
ven. Over de relatie tussen de hoogte van 
de fluorideconcentraties in tandpasta en 
klinisch aantoonbare cariës is veel minder 
bekend. Het hier beschreven onderzoek 
had tot doel om het effect van NaF-tand-
pasta met 250 ppm F en met 1000 ppm F na 
te gaan op het ontstaan en de toename van 
cariës in approximale vlakken. 

In totaal namen 315 kinderen van 11 en 
12 jaar aan een drie jaar durend onderzoek 
deel. 157 kinderen poetsten met de 250 
ppm F, en 158 met de 1000 ppm F houden-
de tandpasta. Approximale cariës werd ge-
diagnostiseerd met 2520 bitewing-opna-
men. Na drie jaar was het percentage vlak-
ken met glazuurcariës in de groep met een 
laag fluoridegehalte in de tandpasta toege-
nomen van 13 tot 26% en in de groep met 
een hoog fluoridegehalte van 13 tot 24% . 
Met betrekking tot dentinecariës en restau-
raties werd geconstateerd, dat het gemid-
delde aantal aangetaste vlakken tijdens de 
onderzoekperiode was toegenomen van 4,1 
tot 10,7 (groep met een laag fluoride gehal-
te) en van 4,1 tot 9,9 (groep met een hoog 
fluoride gehalte). Het percentage vlakken 
waarin nieuwe dentinelaesies ontstonden 
was voor de groep met een laag fluoride 
gehalte 40 en voor de groep met een hoog 
fluoride gehalte 34. Al de genoemde ver-
schillen waren echter niet statistisch signifi-
cant. 

De auteurs concluderen dat er geen ver-
schil lijkt te zijn tussen 250 ppm F en 1000 
ppm F houdende tandpasta met betrekking 
tot de progressie van approximale cariës op 
bitewing-opnamen. 

Bron 
BJARNASON S, FINNBOGASON SY. Effect of dif-
ferent fluoride levels in dentifrice on the development 
of approximal caries. Caries Res 1991; 25: 207-12. 

J. Frencken, Malden 

Sectie XIII Radiologie 

1220 Invloed van omgevingsfactoren op 
persoonsdosimetrie 

Het gebruik van dosismeters om vast te 

stellen of de stralingsdosis van radiologi-
sche werkers beneden de toegestane limiet 
blijft, kan zeer nuttig zijn en is in een aantal 
gevallen zelfs wettelijk voorgeschreven. 
Deze dosismeters bevatten een kleine film 
die onder invloed van straling na ontwikke-
len in meerdere of mindere mate een zwar-
ting vertoont. Moderne dosismeters zijn 
gebaseerd op het principe van de thermolu-
minescentie. Hierin is een materiaal opge-
nomen dat bij verhitting licht uitzendt; de 
hoeveelheid licht is evenredig aan de hoe-
veelheid straling die eerder op het mate-
riaal is gevallen. Beide typen dosismeter 
reageren niet alleen op straling van rönt-
gentoestellen maar ook op straling van an-
dere bronnen. Zelfs beïnvloeding door fac-
toren die niet op straling berusten is moge-
lijk. 

In het hier beschreven onderzoek zijn 
verschillende factoren bekeken, die in-
vloed kunnen uitoefenen op de uitslagen 
van film- dosismeters. Deze factoren zijn 
hitte of koude, vochtigheid, druk, chemica-
liën en elektromagnetische straling uit an-
dere bronnen. Deze kunnen hogere dosis-
meteruitslagen veroorzaken dan op grond 
van de radiologische werkzaamheden kan 
worden verwacht of verklaard. Om meer 
inzicht te verkrijgen in de effecten van de 
afzonderlijke factoren werden paarsgewijs 
dosismeters bestraald met een standaard 
dosis. Een van deze dosismeters werd ver-
volgens gedurende 14 dagen blootgesteld 
aan de te onderzoeken factor; de andere 
fungeerde als controle. Ook werden dosis-
meters meegewassen met kleding of gedu-
rende 14 dagen achter de voorruit van een 
auto geplaatst. Het verschil tussen de uit-
slag van de controle- en de experimentele 
dosismeter gaf aan of de betreffende factor 
van invloed kan zijn op de dosisuitslagen. 

Het bewaren van de dosismeter bij een 
hoge temperatuur en het meewassen bleek 
te resulteren in hogere dosisuitslagen. An-
dere factoren bleken geen aantoonbaar ef-
fect te hebben. Het effect van temperatuur 
en wassen bleek echter niet zodanig dat 
hoge uitslagen die weleens voorkomen en 
die niet verklaard kunnen worden uit fou-
ten in het omgaan met röntgenapparatuur 
alleen hiermee kunnen worden verklaard. 

Bron 
COLLETT WK, KAUGARS GE, BROGA DW. Ef-
fect of environmental factors on film badge dosimetry 
readings of dental office personnel. Oral Surg Oral Med 
Oral Pathol 1990; 70: 798-801. 

P.F. van der Stelt, Amstelveen 

1221 Versterkingsschermen voor intra-
orale röntgenopnamen 

De patiëntendosis kan aanzienlijk worden 
verlaagd door gebruik te maken van films 
in combinatie met versterkingsschermen. 
Een versterkingsscherm is vervaardigd van 
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materiaal dat onder invloed van straling 
licht gaat uitzenden. Wanneer het scherm 
tijdens de opname in nauw contact wordt 
gebracht met een röntgenfilm, wordt het 
beeld op de film niet alleen rechtstreeks 
door de röntgenstraling geproduceerd, 
maar ook indirect door het licht van het 
versterkingsscherm. Er kan dan met een 
lagere belichting worden volstaan. Een na-
deel van versterkingsschermen is de gerin-
ge detailscherpte van de foto. Daarom 
heeft het gebruik van versterkingsscher-
men nooit ingang gevonden voor intra-ora-
le opnamen, waarbij detailscherpte een be-
langrijk gegeven is. 

Inmiddels is de kwaliteit van de verster-
kingsschermen aanzienlijk toegenomen, 
zodat een nieuw onderzoek naar de bruik-
baarheid van film-schermcombinaties ge-
wenst was. Drie film- schermcombinaties 
werden vergeleken met een conventionele 
E-speed film. 

De film-schermcombinaties bleken een 
verkorting van de belichting met een factor 
drie tot acht mogelijk te maken. Twee van 
de drie film-schermcombinaties bleken een 
detailscherpte te leveren die vergelijkbaar 
was met die van Ektaspeed film (> tien 
lijnenparen per millimeter). Dit betekent 
dat de beeldkwaliteit van film-schermopna-
men niet meer behoeft onder te doen voor 
die van conventionele opnamen. In de 
praktijk doen zich echter nog een aantal 
andere problemen voor. Zo is het bijvoor-
beeld te duur om elk filmpakket van een 
versterkingsscherm te voorzien en is het 
niet praktisch om voor elke opname een 
kleine cassette in de donkere kamer te 
moeten vullen. Deze problemen zullen 
eerst moeten worden opgelost alvorens 
film- schermcombinaties voor intra-orale 
opnamen algemeen kunnen worden inge-
voerd. 

Bron 
VOSS A, OLISCHLÄGER J, HICKEL R, RAAB W. 
Chancen für den intraoralen Folienfilm? Dtsch Zahn-
ärztl Z 1990; 45: 719- 21. 

P.F. van der Stelt, Amstelveen 

128 Lichtuithardendeglasionomeer-
cementen sluiten beter af 

Composieten zijn niet in staat om zonder 
hulp van andere materialen een in wortel-
dentine eindigende klasse V-restauratie af 
te sluiten. Het aanbrengen van een onder-
laag van glasionomeercement biedt daarbij 
enig soulaas maar geen volledige oplossing 
voor het onacceptabele probleem van rand-
lekkage. Het relatieve succes als gevolg van 
het gebruik van een glasionomeercement-
onderlaag wordt toegeschreven aan het ge-
lijkmatiger hardingsproces van dit cement 
dan dat van composiet. Hierdoor kunnen 
de krimpspanningen in het composiet beter 
worden gecompenseerd. 

Uit het onderhavige onderzoek blijkt dat 
de snel uithardende licht geïnitieerde 
glasionomeercementen nog beter voldoen 
dan de chemisch hardende soorten. XR 
Ionomer (van Kerr) en Vitrabond (van 3M) 
leiden tot significant betere afdichting dan 
het uit twee componenten bestaande 
glasionomeercement Ketac Bond (van ES-
PE). Dit resultaat werd ook waargenomen 
als de smeerlaag op het dentine werd ver-
wijderd met een 10% oplossing van polya-
crylzuur. Het superieure gedrag wordt toe-
geschreven aan een grotere hechtsterkte 
aan dentine van de lichtuithardende va- 
riëteiten glasionomeercement en de een-
voudiger verwerkbaarheid. 

Bron 
TJAN AHL, DUNN JR. Microleakage at gingival den-
tin margins of class V composite restorations lined with 
light-cured glass ionomer cement. J Am Dent Assoc 
1990; 121: 706-10. 

C.L. Davidson, Amsterdam 

Bij het streven naar een goede afdichting 
van de in het worteldentine eindigende 
klasse V-composietrestauratie zijn details 
belangrijk. Etsen van de glazuurrand en het 
dentine bestrijken met een dentinehechtlak 
alvorens het composiet te plaatsen, is niet 
toereikend om een perfecte afdichting te 
waarborgen. Zelfs met een geavanceerd 
systeem als dat van Kerr, waar een XR 
Primer in combinatie met XR Bond wordt 
toegepast, kan lek aan de gingivale zijde 
van de caviteit niet worden vermeden. In-
dien men de hechtlak met behulp van pers-
lucht dun blaast, blijkt de lekkage groter 
dan wanneer de hechtlak slechts werd op-
gepenseeld. Het is kennelijk beter de 
hechtlak in een dikke laag uit te polymeri-
seren. Plaatst men over de aldus aange-
brachte hechtlak nog een laag lichthardend 
glasionomeercement (XR lonomer), dan 
blijkt de uiteindelijke composietrestauratie 
nog beter af te dichten. Waarschijnlijk 
draagt een wat dikkere elastische laag on-
der de composiet bij aan het ontstaan en 
behoud van de afdichting. Een lichtuithar-
dend glasionomeercement als onderlaag 
vergroot dit effect. 

Bron 
SWIFT EJ, HANSEN SE, BAILEY SJ. Effects of the 
XR bonding system on microleakage. Am J Dent 1990; 
3: 143-6. 

C.L. Davidson, Amsterdam 
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