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Sectie III Restauratieve tandheelkunde 

1992 	Fluorideafgifte door 
glasionomeercement 

Fluoridebevattende restauratiematerialen 
hebben een cariostatische werking. Of dat 
ook het geval is bij onderlagen van glasio-
nomeercement hangt af van de mogelijk-
heid van diffusie van fluoride via de rand-
spleet. 

Een onderzoek in vitro had ten doel de 
fluorideafgifte te meten bij amalgaamres-
tauraties met een onderlaag van glasiono-
meercement. Klasse V-preparaties in geëx-
traheerde molaren werden gerestaureerd 
met Dispersalloy (van Johnson & Johnson) 

nadat een onderlaag was aangebracht van 
een der volgende produkten: Ketac-Silver 
(van ESPE), GC Lining (van GC) of Mira-
cle Mix (van GC). De elementen werden in 
water bewaard en de fluorideafgifte werd 
met tussenpozen gemeten tot een jaar na de 
behandeling. De resultaten zijn weerge-
geven in de afbeelding. Daaruit blijkt dat 
de fluorideafgifte na zes weken vrijwel con-
stant is gebleven. De auteurs merken op 
dat fluoridediffusie in vivo belemmerd zou 
kunnen worden doordat de randspleet ver-
stopt raakt met corrosieprodukten uit het 
amalgaam. In klinisch onderzoek zal moe-
ten worden vastgesteld hoe groot het cario-
statisch effect van een glasionomeerce-
mentonderlaag in vivo is. 

Bron 
GARCIA-GODOY F, CHAN DCN. Long-term fluori-
de release from glass ionomer-lined amalgam restora-
tions. Am J Dent 1991; 4: 223-5. 

Ch. Penning, Amsterdam 

1993 	Resistentie van amalgaam kronen 

Omvangrijke amalgaamrestauraties in mo-
laren waarvan veel weefsel verloren is ge-
gaan, vergen bijzondere maatregelen inza-
ke retentie en resistentie. Meestal worden 
retentiepinnen voor dat doel gebruikt, 

maar ook andere middelen zijn mogelijk. 
In een vergelijkend laboratoriumonder-
zoek werd de resistentie bepaald van amal-
gaamkronen die op verschillende manieren 
in afgeslepen molaren waren verankerd 
(zie afb.). De restauraties werden onder 
een hoek van 45° belast totdat ze bezwe-
ken. De resultaten staan vermeld in de 

Gemeten resistentie van amalgaamkronen. 

Gen-;id. resistentie 
(N) 
± standaarddeviatie 

1 	4 retentiepinnen 
2 	4 amalgaampinnen 
3 	schouder rondom 
4 	combinatie 1 en 3 
5 	combinatie 2 en 3 

1515 ± 274 
1521 ± 244 
578 ± 175 

1199 ± 229 
1691 ± 298 

tabel. Daaruit blijkt dat de resistentie in de 
groepen 1, 2 en 5 nauwelijks verschilt en dat 
de resistentie in groep 3 veel lager is dan in 
de overige groepen. De auteurs conclude-
ren dat het prepareren van een schouder 
rondom onvoldoende resistentie biedt, 
opoffering van gezond tandweefsel vergt en 
bovendien lastig is. 

Bron 
SUMMITT JB, BURGESS JO, KAISER DA, RUX 
HW, DUTTON FB. Comparison of resistance features 
for complex amalgam restorations. Am J Dent 1991; 4: 
268-72. 

Ch. Penning, Amsterdam 

Sectie VIII Orthodontie 

100 	Condylair kraakbeen 

Er bestaat in de literatuur verschil van me-
ning over de rol van het condylaire kraak-
been bij de groei van de onderkaak. Vol-
gens sommigen is condylair kraakbeen een 
op zichzelf staand groeicentrum, dat in ho- 

ge mate de vorm en grootte van de onder-
kaak bepaalt. Anderen menen dat condy-
lair kraakbeen een groeicentrum is, dat 
aanzienlijk wordt beïnvloed door functio-
nele bewegingen van de onderkaak. In dit 
onderzoek werd de rol van condylair kraak-
been bij de groei van de onderkaak bestu-
deerd bij patiënten met thanatofore dyspla-
sie, een dodelijke aangeboren afwijking 
met ernstige misvormingen van het kraak-
been. 

Voor het verkrijgen van gegevens werd 
autopsie verricht bij 4 pasgeboren kinde-
ren, die als gevolg van thanatofore dyspla-
sie vlak na de geboorte waren overleden. 
De onderkaken van de kinderen werden 
microscopisch, histomorfometrisch en ra-
diologisch onderzocht. De gegevens wer-
den vergeleken met die van 4 pasgeboren 
kinderen, die vlak na de geboorte waren 
overleden aan andere afwijkingen dan aan 
misvormingen. 

Het condylaire kraakbeen bleek bij de 
patiënten met thanatofore dysplasie ernstig 
misvormd te zijn. Proliferatie van chondro-
cyten of differentiatie in hypertrofe cellen 
had niet plaatsgevonden. De lengte van de 
onderkaak van de patiënten met thanatofo-
re dysplasie was echter volkomen normaal. 
Deze resultaten ondermijnen de hypothese 
dat het condylaire kraakbeen een op zich-
zelf staand groeicentrum is, dat in hoge 
mate de vorm en grootte van de onderkaak 
bepaalt. 

Bron 
BERRAQUERO R, PALACIOS J, RODRIGUEZ 
J1. The role of the condylar cartilage in mandibular 
growth. A study in thanatophoric dysplasia. Am J Or-
thod Dentofac Orthop 1992; 102: 220-6. 

H. J. Remmelink, Almelo 

Sectie X Mondziekten en kaakchirurgie 

1452 	Kaakverlenging door distractie 

Het is bekend dat pijpbeenderen die ten 
gevolge van 'non-union' defecten te kort 
blijven, bij kinderen door geleidelijke dis- 
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tractie kunnen worden verlengd. Bij deze 
procedure worden metalen fixatiepennen 
aangebracht in delen van pijpbeenderen, 
die door deze defecten van elkaar geschei-
den zijn. De fixatiepennen worden geleide-
lijk van elkaar afgeschroefd, waardoor de 
lengte van het te korte pijpbeen door stimu-
latie van botgroei aanzienlijk toeneemt. In-
tacte groeigestoorde pijpbeenderen kun-
nen op dezelfde wijze door distractie wor-
den verlengd, indien eerst door middel van 
het corticotomie het pijpbeen in twee delen 
wordt gescheiden. In dit artikel wordt de 
behandeling met extra-orale distractie na 
een corticotomie beschreven van 4 kinde-
ren, bij wie de onderkaak ten gevolge van 
een aangeboren groeistoornis veel te ver 
terug lag. 

De gemiddelde leeftijd van de kinderen 
was 61. Bij drie kinderen met hemifaciale 
microsomie werd eenzijdige distractie van 
de onderkaak uitgevoerd. De onderkaak 
van een kind met het syndroom van Nager 
werd aan beide zijden met distractie behan-
deld. Van te voren werd de oriëntatie van 
de corticotomielijn en de positie van het 
distractie-apparaat nauwkeurig bepaald, 
opdat verplaatsing van het voorste onder-
kaaksegment in de juiste richting op zou 
treden. De operatie werd onder algehele 
anesthesie uitgevoerd. De wang werd ten 
behoeve van de fixatiepennen van het ex-
tra-orale distractie-apparaat geïncideerd. 
De corticotomie werd in de omgeving van 
de kaakhoek uitgevoerd. Het distractie-
apparaat (Howmedica) werd met vier fixa-
tiepennen in de onderkaak bevestigd (zie 
afb.). Na een week werd het apparaat 1 mm 
per dag gedurende een periode van 20 da-
gen uitgedraaid. Vervolgens werd het ap-
paraat als externe fixatie 9 weken op zijn 
plaats gelaten. Hierna werd de bereikte 
verlenging van de onderkaak met behulp 
van orthodontische apparatuur in retentie 
gehouden. Bij alle patiënten werden voor 
en na de operatie, direct na en een half jaar 
na verwijdering van het distractie-apparaat 
lichtfoto's, laterale en frontale schedelrSnt-
genfoto's en gebitsmodellen gemaakt. 

Bij alle kinderen kon de onderkaak over-
eenkomstig het plan 2 cm worden verlengd. 
Het gebied ter plaatse van het corticotomie 
werd door botgroei opgevuld. Bij de pa-
tiënten met hemifaciale microsocpie werd 
de scheve kin door de eenzijdige distractie 
gecorrigeerd. Bij drie van de patiënten 

Extra-orale distractie van de onderkaak na corti-

cotomie. 

bleef de onderkaakverlenging stabiel. Re-
cidief van 5 mm trad op bij een patiënt, bij 
wie van orthodontische nabehandeling was 
afgezien. Sensibiliteitsstoornissen in het 
gebied van de n.alveolaris inferior konden 
niet worden vastgesteld. Ten gevolge van 
valpartijen trad bij 3 kinderen luxatie van 
één van de fixatiepennen van het extra-
orale distractie-apparaat op. Hiermee sa-
menhangende ontstekingsreacties konden 
echter zonder problemen met antibiotica 
worden onderdrukt. 

De voorlopige conclusie van de auteurs 
is, dat kinderen met ernstige aangeboren 
groeistoornissen van de onderkaak succes-
vol kunnen worden behandeld met behulp 
van extra-orale distractie na een corticoto-
mie. Ter vermijding van littekens in de 
wang en traumatische beschadigingen van 
de fixatiepennen lijkt het wenselijk om in 
de toekomst intra-orale distractie-appara-
tuur te ontwikkelen. 

Bron 
McCARTHY JG, SCHREIBER J, KARP N, THOR-
NE CH, GRAYSON BH. Lengthening the human 
mandible by gradual distraction. Plast Reconstr Surg 
1992; 89: 1-8. 

H. J. Remmelink, Almelo 

1453 	Rubberallergie door handschoenen 

Als gevolg van een toegenomen noodzaak 
om infecties te voorkomen gebruiken tand-
artsen steeds vaker rubber handschoenen 
tijdens onderzoek en behandeling van pa-
tiënten. Soms ontwikkelt zich een eczeem 
van de handen als gevolg van een rubberal-
lergie. Meestal wordt deze allergie veroor-
zaakt door de chemicaliën die aan het rub-
ber zijn toegevoegd. Deze toevoegingen 
zijn bedoeld om de levensduur van het 
rubber te verlengen. Allergische reacties 
bij patiënten als gevolg van handschoenen 
dragende behandelaars zijn een veel min-
der bekend verschijnsel. Vaak zullen der-
gelijke afwijkingen verward worden met 
allergische reacties als gevolg van tandheel-
kundige materialen, anaesthetica of kos-
metische middelen. In het onderhavige ar-
tikel wordt een drietal tandheelkundige pa-
tiënten beschreven met peri-orale afwijkin-
gen en uitslag als gevolg van contact met de 
rubber handschoenen van de tandarts. De 
symptomen die deze patiënten vertoonden 
waren erytheem, uitslag en korstvormende 
huidlaesies. Alle afwijkingen waren rond 
de mond gelegen. Dermatologisch onder-
zoek van deze patiënten bracht een allergie 
voor rubber aan het licht. 

Ten gevolge van het toegenomen ge-
bruik van rubber handschoenen door tand-
artsen zal in de toekomst ook het aantal 
patiënten met een rubberallergie toene-
men. Een dergelijke allergie kan bij de 
patiënt bekend zijn, maar hoeft niet auto-
matisch naar voren te komen tijdens het  

opnemen van de anamnese. Het is daarom 
raadzaam hier speciaal naar te vragen. In-
dien een patiënt een bewezen rubberaller-
gie heeft, moet men bedacht zijn op het 
optreden van een anafylactische reactie. In 
alle gevallen is onderzoek door een derma-
toloog noodzakelijk. De behandelaar dient 
andere, niet-allergene handschoenen te ge-
bruiken. 

Bron: 
SMART ER, MACLEOD RI, LAWRENCE CM. Al-
lergic reactions to rubber gloves in dental patients: 
report of three cases. Br Dent J 1992; 172: 445-7. 

J. M. Nauta, Groningen 

Sectie XI Parodontologie 

862 	Spalken na trauma 

De behandeling van traumata van de ge-
bitselementen vereist vaak het aanbrengen 
van een spalk. Bij letsels van de harde 
tandweefsels (bijvoorbeeld een horizontale 
wortelfraktuur) is een starre spalk geïndi-
ceerd, bij letsels van de zachte tandweefsels 
(bijvoorbeeld luxaties en avulsies) is een 
`fysiologische spalk' gewenst. 

Bij kadavers van schapen werden met 
behulp van verschillende materialen vier 
onderincisieven gespalkt. Met behulp van 
de periodontometer volgens Muhlemann 
en de Periotest (van Siemens) werden de 
horizontale en verticale mobiliteit geme-
ten. Het eerstgenoemde instrument meet 
de verplaatsing van het gebitselement na 
toediening van een constante kracht, ter-
wijl het laatstgenoemde de tijd meet tussen 
het toedienen van een kortdurende kracht 
en het terugveren van het element in de 
oorspronkelijke stand. 

Op zeven verschillende manieren werd 
een spalk vervaardigd op de vestibulaire 
vlakken van de elementen: 1. Na etsen 
werd Fermit (van Vivadent) aangebracht. 
2. Met behulp van composiet (Estilux Pos-
terior van Kulzer) en de etstechniek werd 
een buigzame staaldraad bevestigd. 3. 
Twee Kevlar-draden werden na etsen met 
ongevulde kunsthars bevestigd. 4. Een 
weefsel van glasvezels werd na etsen met 
ongevulde kunsthars bevestigd. 5. Na etsen 
werd Protemp (van ESPE) aangebracht. 6. 
Een dikke staaldraad werd als in groep 2 
bevestigd, waarbij tevens de interdentale 
ruimtes werden opgevuld met composiet. 
7. Na etsen werd Triad Gel kunsthars (van 
Dentsply) aangebracht. 

In de grafiek staan de gemiddelde waar-
den voor de metingen van de verticale mo-
biliteit met behulp van de Periotest ver-
meld. De dikke staaldraad met composiet 
en de spalk vervaardigd met Triad Gel 
lieten de minste beweeglijkheid toe. De 
spalken met de dunne staaldraad en die 
vervaardigd met Protemp lieten de meeste 
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mobiliteit in verticale richting toe. De be-
weeglijkheid in horizontale richting liet een 
vergelijkbaar beeld zien. 

Op grond van de resultaten en gezien de 
ervaringen met het vervaardigen van de 
spalken, komen de auteurs tot de aanbeve-
ling voor starre spalken van een dikke staal-
draad met composiet of Triad Gel. Wan-
neer een `fysiologische spalk' is geïndi-
ceerd, verdienen de spalken van dunne 
staaldraad en composiet en die van Pro-
temp de voorkeur. 

Bron 
OIKARINEN K, ANDREASEN JO, ANDREASEN 
FM. Rigidity of various fixation methods used as dental 
splints. Endod Dent Traumatol 1992; 8: 113-9. 

M. J. H. de Cleen, Amsterdam 

863 	Botverlies op bite-wingopnamen 

Bite-wingopnamen zijn in het algemeen het 
meest geschikte diagnostische hulpmiddel 
om botverlies ten gevolge van parodontale 
afwijkingen te kunnen bepalen. Voor ver-
der voortgeschreden afwijkingen is dit ze-
ker het geval. Meestal wordt de bothoogte 
gemeten op bite-wingopnamen ten opzich-
te van de glazuurcementgrens (CEJ). Een 
afwijkende projectierichting heeft echter 
tot gevolg dat de afstand van de CEJ tot het 
hoogste punt van het alveolaire bot ook 
verandert. Het is daarom de vraag wanneer 
een toename van de afstand van CEJ tot 
aan de top van het interdentale botseptum 
op de röntgenopname ook correspondeert 
met een werkelijk klinisch botverlies. 

In het onderhavige onderzoek werden 
bite-wingopnamen gemaakt bij 68 school-
kinderen. Een tweede serie opnamen werd 
18 maanden later gemaakt. Alleen die ge-
bitselementen waarbij klinisch geen verlies 
van aanhechting over deze 18 maanden 
werd geconstateerd (134 in totaal) werden 
verder in het onderzoek betrokken. De 
afstand van de CEJ tot de hoogte van de top 
van het interdentale botseptum werd op 
een gestandaardiseerde manier gemeten. 
De gemiddelde afstand was 1,11 mm voor 
de eerste serie opnamen en 1,19 voor de 
tweede serie. Het 95% betrouwbaarheids-
interval bedroeg 0,4-1,9 mm. Hieruit kan 
worden geconcludeerd dat er geen botver- 

lies behoeft te zijn opgetreden in gevallen 
waarin op de röntgenfoto een toename van 
de afstand van CEJ tot bot van 1,11 mm tot 
1,19 mm wordt gemeten. 

Bron 
HAUSMANN E, ALLEN K, CLEREHUGH V. What 
alveolar crest level on a bite-wing radiograph represents 
bone loss? J Periodontol 1991; 62: 570-2. 

P. F. van der Stelt, Amstelveen 

Sectie XII Preventieve tandheelkunde 

141 	Cariës en voedingsgewoonten 

Cariës is een multifactoriële aandoening 
daarom kan een direct verband tussen sui-
kerconsumptie en cariësactiviteit niet altijd 
worden aangetoond. De toename van ca-
riës is afhankelijk van de verschuiving van 
het evenwicht tussen cariogene en verdedi-
gingsfactoren na suikergebruik en verschilt 
van persoon tot persoon. Het doel van het 
onderzoek was de voedingsgewoonten te 
vergelijken tussen jong volwassenen met 
een hoge en een lage cariësscore. 

Alle 15-jarigen uit een dorpje in Noord-
Zweden werden in 1987, 1988 en 1989 on-
derzocht. Zij namen deel aan tandheelkun-
dige preventieprogramma's en hadden een 
zelfde poetspatroon. Kinderen met een ho-
ge cariësscore kregen extra aandacht in de 
vorm van lokale fluoride-applicaties en 
voorlichting over suikergebruik en mond-
hygiëne. Hun voedingsopname werd zorg-
vuldig (zeven-dagen-methode) geregis-
treerd en later gecategoriseerd in negatieve 
en positieve kwaliteitsfactoren. Deze facto-
ren waren de dagelijkse energie- en vezel-
opname, de hoeveelheid ijzer en de ener-
gie-opbrengst uit vet en suiker van de totale 
energie-opname. Als standaardmaat gol-
den de Swedisch Nutritional Recommen-
dations. Cariës werd gediagnostiseerd met 
behulp van bite-wingopnamen. Van de on-
derzochte groep bleek 19% cariësvrij en 
10% had een DFS-waarde van 9 of meer. 
De laatste groep had ook de meeste nega-
tieve voedingskwaliteit-factoren, te weten: 
een grote vetopname en een geringe opna-
me van meervoudige koolhydraten en ijzer. 
Er bleek geen verschil te zijn in de gemid-
delde dagelijkse suikeropname noch in de 
frequentie van suikergebruik. 

De auteurs concluderen dat, ondanks de 
intensieve preventieve maatregelen, er een 
groep overblijft met hoge cariësactiviteit en 
dat tandartsen meer aandacht en betere 
voedingsvoorlichting zouden moeten ge-
ven aan risicopatiënten. 

Bron 
LARSSON B, JOHANSSON I, ERICSON T. Preva-
lence of caries in adolescents in relation to diet. Com-
munity Dent Oral Epidemiol 1992; 20: 133-7. 

J. Frencken, Harare 

Sectie XIII Radiologie 

1233 	Approximale cariës en frequentie 
van bite-wingopnamen 

In veel landen is het gebruik van röntgenfo-
to's de laatste decennia sterk toegenomen. 
Waarschijnlijk worden de meeste röntgen-
foto's gebruikt voor het diagnostiseren van 
approximale cariës. Maar in dezelfde pe-
riode is het vóórkomen van cariës onder de 
jeugd sterk gedaald en-is de progressie van 
approximale cariës verminderd. Deze ge-
gevens waren voor de auteurs aanleiding 
om te onderzoeken hoeveel bite-wingopna-
men waren gemaakt en met welke interval-
len in de periode van het derde tot het 
negentiende jaar bij jongeren met verschil-
lende cariësprevalenties. 

Het onderzoek vond in twee Zweedse 
gemeenten plaats. De ene had een fluoride-
concentratie in het drinkwater van 1,2 ppm 
(F-groep) en de andere van 0,2 ppm (0- 
groep). In totaal werden 229 jongeren on-
derzocht die allen behandeld waren door 
de Georganiseerde Tandheelkundige 
Dienst. Alle röntgenfoto's die in het verle-
den waren gemaakt, werden geteld en be-
oordeeld op aanwezigheid van approxima-
le cariës in het blijvende gebit. 

Op 18-jarige leeftijd werden in de 0- 
groep gemiddeld 8,2 carieuze en gerestau-
reerde vlakken op de bite-wingopnamen 
gevonden. In de F-groep betrof het 5,1 
vlakken. Dit was een significant verschil. 
De verschillen tussen de individuen binnen 
iedere groep waren groot. Aan de ene kant 
van de schaal was 25% van de patiënten 
verantwoordelijk voor 1% van de carieuze 
laesies en vullingen op approximale vlak-
ken terwijl aan de andere kant 25% verant-
woordelijk was voor 60% van de carieuze 
laesies en vullingen op approximale vlak-
ken. Tussen het 9e en 18e jaar bleek bij 75% 
van de patiënten minstens één bite-wingop-
name per jaar te zijn vervaardigd en tussen 
het 10de en 15de jaar was het percentage 
meer dan 90. Het gemiddelde aantal bite-
wingopnamen per patiënt bedroeg 10,4 in 
18 jaar en de gemiddelde intervalperiode 
van 11,6 maanden. Er was in dit opzicht 
geen statistisch verschil tussen de twee 
groepen. Regressie-analyse toonde aan dat 
slechts 11% van de variatie in het aantal 
genomen bite-wingopnamen verklaard kan 
worden door het totale aantal approximale 
laesies en vullingen op 18-jarige leeftijd. 

De auteurs concluderen dat het maken 
van bite-wingopnamen en het bepalen van 
de periode tussen opnamen slechts voor 
een klein deel bepaald werd door de ver-
meende aanwezigheid van cariës op de ap-
proximale vlakken. Ze stellen dat andere 
factoren een rol gespeeld hebben en pleiten 
voor het achterhalen van deze factoren. 

Bron 
GRONDAHL HG, LITH A, JONSSON G, PERS- 
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SON Y. Approximal caries and frequency of bitewing 
examinations in Swedish children and adolescents. 
Community Dent Oral Epidemiol 1992: 20: 20-4. 

J. Frencken, Harare 

1234 	Veranderend cariëspatroon 

Röntgenfoto's mogen alleen worden ge-
maakt indien de verwachting bestaat dat zij 
• nieuwe informatie over de gezondheidstoe-
stand van de patiënt zullen opleveren. De 
verandering van de cariësprevalentie in de 
westerse wereld maakt het nodig de facto-
ren die bepalend zijn voor dit verwachtings-
patroon opnieuw te bezien. In het hier 
besproken artikel wordt een literatuurstu-
die gedaan met betrekking tot de factoren 
die van invloed zijn op het betrouwbaar 
vaststellen van nieuwe laesies en de ontwik-
keling van reeds bestaande laesies zoals die 
thans plaatsvindt bij het veranderde gedrag 
van carieuze laesies. 

Een van de opvallendste kenmerken is, 
dat er niet altijd meer sprake is van een 
steeds groter wordende laesie, maar dat 
zich ook perioden van stilstand van het 
cariës-proces en zelfs van het kleiner wor-
den van de laesie blijken te kunnen voor-
doen. Het lijkt erop dat slechts 10% van de 
laesies binnen vier jaar het dentine bereikt 
terwijl dit vroeger bij 40% van de laesies 
het geval was. De toepasbaarheid van alter-
natieve methoden voor de detectie van be-
ginnende caries is nog steeds onderwerp 
van studie. Transilluminatie met behulp 
van glasvezels (FOTI), het separeren van 
gebitselementen met behulp van orthodon-
tische elastieken, meting van de elektrische 
weerstand van potentiële lokaties van lae-
sies en computer ondersteunde interpreta-
tie van röntgenfoto's zijn beschreven in een 
groot aantal artikelen. Nu er betere mate-
rialen en methoden voor de preventie van 
caries beschikbaar zijn gekomen (zoals fis-
suurlakken en weefselsparende prepara-
tietechnieken) worden er hogere eisen ge-
steld aan de betrouwbaarheid van de dia-
gnostiekmethoden. Een lagere cariëspre-
valentie maakt de kans op vals-positieve 
diagnoses groter, hetgeen eveneens een 
nauwkeuriger diagnostiek vereist. 

De auteurs doen een oproep om meer 
informatie over ontstaan en progressie van 
cariës op andere vlakken dan approximaal 
en occlusaal, en bij andere patiëntengroe-
pen dan de meestal onderzochte schoolkin-
deren en jong volwassenen. Ook is meer 
kennis nodig over de progressiesnelheid 
van cariës in het dentine. Informatie van 
algemeen-practici kan hierbij van groot be-
lang zijn. 

Bron 
PITTS NB, KIDD EAM. Some of the factors to be 
considered in the prescription and timing of bitewing 
radiography in the diagnosis and management of dental 
caries. J Dent 1992; 20: 74-84. 

P. F. van der Stelt, Amstelveen 

Sectie XIV Materia Technica 

146 	Lichthardende onderlaagcementen 

Van een onderlaagcement wordt een com-
binatie van eigenschappen verlangd, die 
een eventueel tekortschieten van het 
eigenlijke restauratiemateriaal moeten 
compenseren. De practicus kan thans over 
lichthardende produkten beschikken met 
beperkte sterkte maar voldoende flexibili-
teit om de polymerisatiekrimp van compo-
sieten te compenseren. Voorts zijn de pro-
dukten op glasionomeerbasis in staat lang-
durig fluoride af te staan. 

In het onderhavige onderzoek werd bij 
vier produkten, waarbij Cavalite (van 
Kerr) en TimeLine (van Caulk) eigenlijk 
composieten waren en XR-Ionomer (van 
Kerr) en Vitrebond (van 3M) glasionome-
ren, een reeks fysische eigenschappen ver-
gelijkenderwijs gemeten. De diametrale 
treksterkte verschilde niet noemenswaar-
dig voor de vier produkten. Cavalite was 
het sterkst met 22 MPa en XR-Ionomer het 
zwakst met 11 MPa. De superieure sterkte 
van de composieten kwam vooral tot uit-
drukking in de buigsterkte 60-70 MPa te-
genover 19-22 MPa voor de glasionomeren. 
Drie produkten bezweken al onder een 
belasting van 30 MPa, terwijl daar voor 
Cavalite 61 MPa voor nodig was. Vitre-
bond vertoonde de laagste stijfheid (1 GPa) 
en Cavalite scoorde hierbij het hoogste met 
2,5 GPa. Cavalite verschafte de omgeving 
geen fluoride en XR-Ionomer en Vitre-
bond gaven na 4 weken nog ca. 100 ppm 
fluride af. XR-Ionomer bezat ook het ver-
mogen om calcium af te geven: een 
eigenschap die niet noemenswaardig aan-
wezig was bij de overige onderzochte pro-
dukten. TimeLine was gedurende de hele 
reactie neutraal, Cavalite daalde van licht 
basisch (pH = 8,5) binnen een minuut naar 
neutraal, Vitrebond startte bij pH = 3,6 en 
was na 24 uur neutraal, terwijl XR-Iono-
mer bij pH = 2 startte en na 24 uur nog 
steeds zuur reageerde (pH = 5). 

Bron 
TAM LE, McCOMB D, PULVER F. Physical proper-
ties of proprietary light-cured lining materials. Opert 
Dent 1991; 16: 210-7. 

C. L. Davidson, Amsterdam 

147 	Na-sealen van marginale spleten 

Diverse auteurs hebben erop gewezen dat 
men slechts zeer zelden met de gebruikelij-
ke adhesief etssystemen een volledige af-
sluiting van de klasse V-composietrestaura-
tie kan bewerkstelligen. Een praktische op-
lossing voor dit probleem is gevonden in 
het na-sealen van de restauratierand met 
een dunne vloeibare hars direct na het leg-
gen. In dit onderzoek werd gezocht naar 
het beste middel om de marginale spleet 

mee vol te laten lopen zodat een volledige 
afsluiting gewaarborgd werd. Vooral met 
chemisch hardend Concise enamel bond 
(van 3M) werden goede resultaten bereikt. 
Minder resultaat, maar toch verbetering 
van de situatie verkreeg men met gebruik-
making van Scotchbond dual cure of 
Scotchbond 2 (van 3M) of van Visiobond 
(van ESPE). Zowel de licht- als de che-
misch hardende fissuurlak van 3M werkten 
niet voor dit doel. Het na-sealen met een 
geëigend middel heeft dus wel een positief 
effect, al mag niet geconcludeerd worden 
dat het middel altijd en volledig werkt. 

Bron 
TJAN AHL, TAN DE, Microleakage at gingival mar-
gins of Class V composite resin restorations rebonded 
with various low-viscosity resin systems. Quintessence 
Int 1991; 22: 565-73. 

C. L. Davidson, Amsterdam 

148 	Copalite tegen lek bij klasse II- 
composietrestauratie 

Glasionomeercement is een populair mate-
riaal om als basis te dienen onder een com-
posietrestauratie. In het onderhavige on-
derzoek aan klasse II-composietrestaura-
ties werd onderzocht of zo'n onderlaag bij-
draagt aan de kwaliteit van de afdichting. 
De werkzaamheid van Ketac-Bond (ES-
PE) en G-C Lining Cement werd onder-
zocht. De caviteiten werden na de vormge-
ving voorbehandeld met een 40% oplossing 
van polyacrylzuur (de vloeistof van Dure-
Ion Cement) zodat er geen smeerlaag meer 
achterbleef. Na het plaatsen van de onder-
laag van glasionomeercement werd een 
deel van de monsters met fosforzuur geëtst 
alvorens ze werden gevuld met P50 (van 
3M), terwijl bij de overige monsters het 
glasionimeercement werd overdekt met 
een laag Copalite alvorens het glazuur werd 
geëtst en het P50 werd geplaatst. 

Liet men de Copalite achterwege, dan 
werd in alle gevallen aan de gingivale zijde 
lekkage tussen het cement en de composiet 
geconstateerd, terwijl bij gebruik van Co-
palite 40% van de monsters daar lekkage 
vertoonde. In het laatste geval kwam 
slechts in 10% van de onderzochte gevallen 
lek voor bij de overgang van dentine naar 
glasionomeercement. Schrijvers zien wei-
nig in het gebruik van (traditionele) glasio-
nomeercementen onder een composietres-
tauratie als waarborg tegen lek, omdat de 
krimpkrachten in de klasse II-situatie te 
groot worden geacht. 

Bron 
WIECZKOWSKI G, JOYNT RB, DAVIS EL, YU 
XY, CLEARY K. Leakage patterns asscociated with 
glass-ionomer-based resin restorations. Operat Dent 
1992; 17: 21-5. 

C.L. Davidson, Amsterdam 
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Sectie XVI Gerodontologie 

26 	Methicillin-resistant 
Staphylococcus aureus 

`Methicillin-resistant Staphylococcus au-
reus' (MRSA) kan bij ouderen in verzor-
gings- en verpleeghuizen levensbedreigen-
de ziekten veroorzaken. Verspreiding van 
het micro-organisme vindt doorgaans 
plaats door direct (hand)contact of langs 
aërogene weg. Via huidbeschadigingen kan 
het organisme het lichaam binnendringen 
en bij onvoldoende functie van het afweer-
systeem een groot abces veroorzaken. Een 
dergelijk abces kan leiden tot bacteriëmie 
en bij kwetsbare ouderen kan een daarop 
volgende pneumonie, osteomyelitis of en-
docarditis fatale gevolgen hebben. Oude-
ren en hun verzorgers kunnen dragers van 
MRSA zijn of worden: zij zijn (nog) niet 
ziek, maar herbergen wel grote kolonies 
MRSA. Deze kunnen worden aangetroffen 
in het bovenste deel van de luchtwegen en 
op de huid van handen, armen, aangezicht 
en voorhoofd. Hoewel minder frequent, 
kunnen ook kolonies in de mond voorko-
men op bekende retentieplaatsen als tong-
fissuren, sulcus ginigivalis en carieuze lae-
sies. Geïnfecteerde patiënten en dragers 
moeten worden behandeld met het antibio-
ticum vancomycine. 

Zoals bij de meeste infectieziekten is pre-
ventie van de verspreiding van het micro-
organisme verreweg de beste aanpak. 
Geïnfecteerde patiënten en dragers mogen 
niet in contact komen met de (andere) be-
woners van verzorgings- en verpleeghui-
zen. Voor de tandarts is het gebruik van 
handschoenen en mondmasker onontbeer-
lijk. Tandheelkundige behandeling van  

geïnfecteerde patiënten dient te worden 
beperkt tot het allernoodzakelijkste. 

Samenvattend kan worden gezegd dat 
met gedegen kennis van zaken, omzichtige 
klinische werkwijzen en hantering van de 
moderne technieken van infectiepreventie 
MRSA geen serieus probleem behoeft te 
vormen voor tandartsen of hun geriatrische 
patiënten. 

Bron 
STAAT RH, VAN STEWART A, FISCHER STE-
WART J. MRSA: an important consideration for geria-
tric dentistry practitioners. Spec Care Dentist 1991; 11: 
197-9. 

C. de Baat, Ridderkerk 

Sectie XVII Diverse onderwerpen 

609 	Bloedspatten en HIV-risico's 

Er bestaan vele onderzoeken waarin is aan-
getoond dat een chirurg gevaar loopt be-
smet te raken met HIV door direct contact 
met geïnfecteerd bloed. Dit contact kan 
bijvoorbeeld optreden bij beschadigde ope-
ratiehandschoenen of door contaminatie 
van het gezicht bij het gebrtiik van moto-
risch aangedreven instrumentarium. Voor-
al de orthopedische chirurgen hebben tot 
op heden veel aandacht geschonken aan 
deze wijze van overdracht. In de tandheel-
kunde en kaakchirurgie is echter nog wei-
nig over deze risico's bekend. Een soortge-
lijke wijze van transmissie ligt voor de 
hand, omdat de tandarts en de kaakchirurg 
veelvuldig gebruik maken van roterend in-
strumentarium. Om het eventuele risico te 
quantificeren werd onderzoek gedaan naar 

het aantal bloedspatten op de brilleglazen 
van de operateur bij verschillende soorten 
ingrepen. In dit onderzoek werden 250 in-
grepen onder algehele anesthesie en onder 
lokale anesthesie betrokken. Na iedere in-
greep werd het aantal bloedspatten op de 
brilleglazen geteld. Bij meer dan 10 bloed-
spatten op een glas werden deze genoteerd 
als `veel'. 

Een langduriger ingreep onder algehele 
anesthesie ging gepaard met een vrijwel 
evenredige toename van het aantal bloed-
spatten, maar bij behandeling onder lokale 
anesthesie was er geen significante relatie 
tussen tijdsduur en aantal bloedspatten. Bij 
ingrepen, zowel onder algehele anesthesie 
als onder lokale anesthesie, waarbij ge-
bruik werd gemaakt van roterend instru-
mentarium, werden de meeste bloedspat-
ten op de brilleglazen waargenomen. Dit is 
niet verwonderlijk, gezien de aanwezigheid 
van aërosolen bij het gebruik van dit soort 
instrumentarium. 

De boodschap van dit artikel moge dui-
delijk zijn: de tandarts en kaakchirurg lo-
pen het risico om tijdens ingrepen met rote-
rend instrumentarium bloedspatten in het 
gelaat te krijgen. De vraag is echter of HIV 
daadwerkelijk via deze weg kan worden 
overgebracht. In dit artikel wordt aanbevo-
len het zekere voor het onzekere te nemen 
en tijdens alle ingrepen ervoor te zorgen 
dat de ogen goed beschermd zijn. 

Bron 
SCHNETLER JFC. Blood splashes to the eyes in oral 
and maxillofacial surgery, and the risks of HIV trans-
mission. Br J Oral Maxillofac Surg 1991; 29: 338-40. 

J. M. Nauta, Groningen 
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