
Afb. 2. Kleine herpetiforme laesies en vesikels in 
het linkeroor. 

teerde casus. Er is zelfs een cerebraal in-
farct beschreven volgend op een herpes 
zoster oticus.8  

Het interessante van bovenstaande casus 
is dat de patiënt zich aanvankelijk met 
slecht te lokaliseren hevige pijnklachten 
presenteerde rond het linkeroor zonder de 
overige verschijnselen van een herpes zos-
ter oticus. Het is dan ook begrijpelijk dat de 
verwijzende collega de pijn toeschreef aan 
de horizontaal geïmpacteerde 38. Ook in 
de literatuur wordt van soortgelijke geval-
len melding gemaakt.9 10 

L. Meijndert, tandarts 
J. Rittersma, kaakchirurg 
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Uit en voor de praktijk 

Misleidende pijnklacht door herpes zoster 

Ziektegeschiedenis 

Een 27-jarige mannelijke patiënt consul-
teert in het weekend zijn tandarts in ver-
band met een in twee dagen toenemende 
hevige pijn in en rond het linkeroor. De 
tandarts constateert op de tandfilm een 
horizontaal geïmpacteerde 38 en verwijst 
de patiënt naar de kaakchirurg. Deze ver-
wijdert de verstandskies. De patiënt wordt 
verzocht na twee dagen voor controle terug 
te komen vanwege het ongewone klachten-
patroon. 

Wanneer de patiënt na het weekend te-
rugkomt, blijkt de pijn nog onveranderd 
aanwezig, uitstralend vanuit pre-auriculair 
links via de temporaalstreek naar occipi-
taal. Bovendien had de patiënt sinds een 
dag moeite met het sluiten van het linker-
oog en met (links) scherp zien. Bij onder-
zoek bleek de wondgenezing in de regio 
van 38 normaal. Wel was er een duidelijke 
perifere facialisparalyse links (afb. 1), het 
meest suggestief voor een Bell's palsy, hoe-
wel heftige pijnklachten niet bij het beeld 
van dit fenomeen passen. Otoscopie lever-
de geen bijzonderheden op, terwijl pupilre-
flex en gehoor normaal bleken. Er werden 
geen andere afwijkingen gevonden. 

Enkele dagen later waren er kleine korst-
vormige laesies en speldeknopgrote vesi-
kels zichtbaar in de linker oorschelp (afb. 
2). Op grond van het klinische beeld werd 
de diagnose herpes zoster oticus met perife-
re facialisparalyse — het `syndroom van 
Ramsay Hunt' — gesteld. De verdere be-
handeling berustte bij de neuroloog en be-
stond uit orale toediening van Zovirax 800 
mg, 5 dd gedurende zeven dagen. 

Bij een controlebezoek na drie maanden 
blijkt de patiënt pijnvrij maar nog verre van 
hersteld wat de facialisparalyse betreft. 

Commentaar 

In een recentelijk in dit tijdschrift gepubli-
ceerd artikel over perifere facialisparalyse 
wordt ook melding gemaakt van het syn-
droom van Ramsay Hunt.1  Facialisparaly-
se, oorpijn en herpetische vesikels in het 
oor vormen de meest voorkomende symp-
tomen van herpes zoster oticus, een reeds 

Afb. 1. Perifere facialisparalyse enkele dagen na 
aanvang van de klachten. 

in 1907 door Ramsay Hunt beschreven syn-
droom.2  De oorpijn en vesikelvorming 
kunnen aan de motorische uitvalsverschijn-
selen voorafgaan, tegelijkertijd voorkomen 
of daarop volgen. In zeldzame gevallen kan 
de afwijking ook zonder vesikelvorming 
verlopen (`zoster sine herpete').3  Hoewel 
ook gepoogd wordt door middel van sero-
logisch onderzoek het herpes-zoster-virus 
aan te tonen,46  wordt de diagnose door-
gaans op klinische gronden gesteld. Het 
beloop is veelal goedaardig en volledige 
genezing geschiedt in twee tot vier weken. 
Onvolledig herstel is echter niet uitgesloten 
en komt in ongeveer de helft van de geval-
len voor, zoals ook in de hier gepresen- 
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K.L. STEWART, K.D. RUDD, W.A. 
KUEBKER. Clinical removable partial 
prosthodontics. Second edition. 695 pag. 
Ishiyaku EuroAmerica, Inc. Publ., St. 
Louis, Tokyo 1992. Prijs $ 69.95. ISBN 0 
912791 98 5. 

Een boek van deze omvang, dat bijna uit-
sluitend over de frameprothese met con-
ventionele verankering handelt, moet wel 
haast volledig zijn. Het betreft een herziene 
versie van de in 1983 verschenen uitgave. 
De verschillen hebben vooral betrekking 
op de aandacht voor infectiepreventie, het 
gebruik van implantaten voor de afsteuning 
van zadels en de verschuiving van de toe-
passing van de frameprothese naar hogere 
leeftijd. Het boek bevat meer dan 1700 
zwart-wit afbeeldingen, waarvan een groot 
aantal klinische opnamen zijn. Ten opzich-
te van de vorige uitgave is de kwaliteit van 
de afbeeldingen sterk verbeterd. 

Het eerste gedeelte van het boek behan-
delt de terminologie, de samenstellende 
delen van de frameprothese en een aantal 
basisprincipes. Daarna volgen twee hoofd-
stukken over anamnese, onderzoek en in-
terpreteren van de verzamelde gegevens. 
Afwijkingen van weke delen, botstructuren 
en occlusie en articulatie, die de vervaardi-
ging van een frameprothese bemoeilijken, 
worden beschreven. Enkele voorbeelden 
van orthodontische en chirurgische behan-
delingen worden afgebeeld. Na een hoofd-
stuk over surveyen en ontwerpen volgt een 
apart hoofdstuk over de frameprothese met 
I-ankers, jaren geleden geïntroduceerd 
door Kratochvil. Zeer uitgebreid komen 
hierna de diverse klinische en laborato-
riumstadia bij de vervaardiging aan de or-
de. In het laatste gedeelte van het boek 
wordt ingegaan op bijzondere situaties, zo-
als de tijdelijke of immediaat partiële pro-
these, dentaat tegen edentaat, maxillo-faci-
ale prothetiek, de frameprothese voor ou-
deren, de frameprothese bij parodontaal 
verzwakte dentities, de swing-lock frame-
prothese en de frameprothese afgesteund 
op gedecapiteerde elementen of implanta-
ten. Ook is een hoofdstuk gewijd aan cor-
recties en reparaties. Summier worden de 
attachments besproken in een hoofdstuk, 
dat volledig is veranderd ten opzichte van 
de vorige editie. 

Men hoeft en kan het niet met alle visies 
en uitvoeringen eens zijn, omdat binnen de 
partiële prothetiek een grote diversiteit aan 
behandelingsmogelijkheden bestaat, waar-
bij veel gebaseerd is op emperie en weinig 
op wetenschappelijk onderzoek. De bena-
dering van het restgebit is vooral technisch. 
Een probleemgerichte benadering van de 
behandeling komt niet ter sprake. Op het 
indicatiegebied van de partiële prothese en 
het afwegen van diverse behandelmogelijk- 

heden wordt nauwelijks ingegaan. Boven-
dien houdt de vormgeving en plaatsbepa-
ling van frameonderdelen in veel gevallen 
weinig rekening met de verhoogde aan-
dacht die het parodontium in de loop der 
jaren heeft gekregen. Moderne ontwikke-
lingen op het gebied van de tandtechniek 
en klinische uitvoering ontbreken. Alleen 
bij de meer veranderde hoofdstukken is de 
literatuurlijst enigszins aangevuld met re-
cente publikaties. 

Ondanks deze minpunten mag toch wor-
den geconcludeerd dat het boek op een 
eenvoudige en overzichtelijke wijze vele 
aspecten belicht die bij de vervaardiging 
van de frameprothese van groot belang 
zijn. 

H.M.A.M. Keltjens, Nijmegen 

M.G. NEWMAN, K.S. KORNMAN. An-
tibiotic/Antimicrobial use in dental practi-
ce. 240 pag., 16 afb. Quintessence Publis-
hing Co. Inc., Chicago, Berlin, London, 
Tokyo, Sao Paulo, Hong Kong 1990. Prijs $ 
30.-. ISBN 0 86715 172 2. 

Dit boek is een tweede editie van de 'Guide 
to antibiotic use in dental practice' uit 1984. 
In feite is het zeer sterk gewijzigd: de oude 
hoofdstukken zijn grotendeels herschreven 
en nieuwe hoofdstukken zijn toegevoegd. 

De laatste vijf tot tien jaren is er een 
enorme toename te constateren in de be-
langstelling voor antimicrobiële middelen 
als onderdeel van de tandheelkundige be-
handeling. Men kan gerust stellen dat anti-
biotica en antimicrobiële middelen thans 
een geïntegreerd onderdeel zijn geworden 
van de moderne tandheelkunde. Dit boek  

speelt heel goed in op deze toegenomen 
belangstelling voor antimicrobiële midde-
len en kan de tandarts-practicus uitstekend 
van dienst zijn als snel naslagwerk, maar 
ook als gids bij het opstellen van een behan-
delingsplan. Bovendien geeft het voor de 
wat minder op dit onderdeel ingevoerde 
practicus goede algemeen informatie over 
micro-organismen, infecties en het gebruik 
van antimicrobiële middelen. 

Het boek bestaat uit vijf delen. Elk deel 
bevat weer meerdere hoofdstukken. Deze 
hoofdstukken zijn bijna allemaal door ver-
schillende specialisten geschreven. De de-
len behandelen achtereenvolgens de vol-
gende onderwerpen: Deel I. Algemene 
principes van orofaciale infecties en anti-
bioticumgebruik en van plaque geassoci-
eerde infecties; Deel II. De keuze van het 
antibioticum met daarin onderwerpen als 
antibioticum 	gevoeligheidsbepalingen, 
monstername en microbiologische analyse 
van het plaquemonster, een hoofdstuk over 
de verschillende groepen antibiotica, over 
algemene principes en toeleveringssyste-
men van lokaal toegepaste antibiotica en 
een apart hoofdstuk over fungiciden en 
antivirale middelen. Deel III handelt over 
ongunstige bijwerkingen en reacties van de 
patiënt, zoals overgevoeligheid en aller-
gieën. Maar ook wordt aandacht besteed 
aan ongunstige bijwerkingen op de micro-
flora. In deel IV worden de klinische toe-
passingen van antibiotica in de verschillen-
de onderdelen van de tandheelkunde be-
handeld: de parodontologie, de endodon-
tologie, de kaakchirurgie, de kindertand-
heelkunde, de restoratieve tandheelkunde 
en de implantologie. In deel V worden 
speciale gevallen besproken, zoals profy-
lactisch gebruik van antimicrobiële midde-
len tijdens de zwangerschap en bij borst-
voeding en een laatste hoofdstuk over wet-
telijke bepalingen. 

Ten slotte bevat het boek een paragraaf 
`Aanhangsels' met een groot aantal makke-
lijk toegankelijke en zeer overzichtelijke 
samenvattingen over bijna alle in het boek 
behandelde onderwerpen. 

Het boek is helder geschreven en is erg 
geschikt voor de algemeen-practicus, maar 
ook de tandarts-parodontoloog en de kaak-
chirurg zouden het als naslagwerk in de 
kast moeten hebben. Er zit één nadeel aan: 
het boek is enige jaren oud, hetgeen onder 
andere tot uiting komt in het gebruik van 
verouderde bacterienamen. Maar ook de 
nieuwste antimicrobiële therapieën ontbre-
ken. Dat is toch wel jammer. Het is echter 
het gevolg van de snelheid waarmee deze 
nieuwe ontwikkelingen plaatsvinden. Toch 
is het een boek dat ik iedere tandarts kan 
aanbevelen. 

J. de Graaff, Amsterdam 
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Y. IDE, K. NAKAZAWA. Anatomical 
atlas of the temporomandibular joint. 116 
pag. Quintessenz Verlags GmbH, Berlin, 
Chicago, London, Sao Paulo and Tokio 
1991. Prijs DM 289,-. ISBN 4 87417 362 4C. 

In de handboeken over anatomie van het 
menselijk lichaam wordt aan het kaakge-
wricht gewoonlijk een vergelijkbare aan-
dacht besteed als aan de andere ge-
wrichten. Daar waar het specifiek de anato-
mie van het hoofd-halsgebied betreft, 
wordt een apart hoofdstuk besteed aan het 
kaakgewricht. Als er dan een anatomie-
atlas verschijnt die alleen het kaakgewricht 
en de kauwspieren beschrijft dan is dit re-
den voor extra belangstelling. 

De samenstellers betogen dat het uitvoe-
ren van dissecties één van de weinige moge-
lijkheden is om in dit gebied wegwijs te 
worden. Aangezien dit echter weinigen is 
gegeven, is er gekozen om in het boek 
alleen tekeningen op te nemen van die 
structuren die nadruk behoeven en zodoen-
de meer accent krijgen dan bijvoorbeeld 
foto's van dissectiepreparaten. Deel I is 
gewijd aan de topografische anatomie. De 
verschillende hoofdstukken behandelen 
achtereenvolgens: embryologie, groei en 
ontwikkeling, de benige structuren, de 
kauwspieren, de weke delen, de vasculari-
satie en innervatie. In deel II wordt de 
functionele anatomie beschreven, waaron-
der het temporomandibulaire gewricht en 
de bewegingen van de onderkaak. De illu-
straties zijn inderdaad verhelderend en 
zeer fraai uitgevoerd. Over sommige teke-
ningen kunnen ingebonden transparanten 
worden gevouwen waarop een structuur 
en/of de benamingen van structuren zijn 
aangegeven. Wezenlijk nieuwe inzichten 
met betrekking tot de anatomische structu-
ren worden niet gevonden, met uitzonde-
ring wellicht van de afbeelding van de dis-
cus articularis in engere zin. Het boek is aan 
te bevelen voor de tandarts(-specialist) met 
belangstelling voor de anatomie van het 
kaakgewricht. 

M.H. Steenks, Groenekan 

J.-F. ROULET, S. HERDER. Bonded ce-
ramic inlays. 102 pag. Quintesence Publ. 
Co. Inc., Chicago, London,Berlin, Sao 
Paulo, Tokyo and Hong Kong 1991. Prijs 
DM 98,-. ISBN 0 86715 244 3. 

In 1989 verscheen de Duitse versie van dit 
in 1991 in het Engels vertaalde boek. Hier-
door zijn niet alle inlay-technieken die an-
no 1993 bestaan in dit boek vermeld. Be-
sproken wordt de directe en indirecte corn-
posietinlay volgens het D.I. inlay-systeem 
van Coltene en Isolit van Ivoclar/Vivadent. 

Daarna komen het CEREC-systeem (di-
rect) en het DICOR-systeem (indirect) aan  

de orde als keramisch alternatief. De au-
teurs concluderen dat nog geen definitieve 
conclusies kunnen worden getrokken ten 
aanzien van de levensduur van composiet-
inlays. Zij verwachtten anno 1989 een le-
vensduur van 3-5 jaar, hetgeen gebaseerd is 
op grotendeels eigen onderzoek dat in 1984 
is gepubliceerd. Recenter hebben zij on-
derzoek gedaan naar tandkleurige inlays 
van keramisch materiaal. Hoewel zij DI-
COR-inlays slechts zes maanden klinisch 
hebben vervolgd durven zij te concluderen 
dat dit `a good solution for posterior occlu-
sal load-bearing restorations' zijn. 

De resterende 66 pagina's gaan uitslui-
tend in op het stap-voor-stap beschrijven 
van de vervaardiging en bevestiging van 
DICOR-inlays. Hierin ligt dan ook de 
kracht van het boek, waardoor het voor 
tandartsen en student, die adhesieve tech-
nieken willen toepassen, lezenswaardig is. 

A.W.J. van Pelt, Groningen 

A. HEUVELMAN, J.L.C. VAN DER 
STAAK. Communicatie over wetenschap 
en techniek. 323 pag. Houten/Zaventem: 
Bohn Stafleu Van Loghum, 1992. Prijs 
f 55,-. ISBN 90 313 1204 5. 

OVER 

EN 

Redactie 
A. Heuvelman en J.L.C. van der Staak 

Bohn Stafleu flan Loghum 

Wetenschap zorgt voor nieuws. Goede 
communicatie erover lijkt essentieel, maar 
dat gebeurt volgens de auteurs te weinig. 
Hoe kan de communicatie over wetenschap 
en nieuws worden verbeterd? De vraagstel-
ling vormt de kern van de problematiek die 
door de schrijvers wordt aangekaart. Het 
boek is opgebouwd uit drie delen. Het eer-
ste is theoretisch van aard en geeft een 
inleiding over de onderwerpen weten-
schapscommunicatie en enigszins over we-
tenschapsontwikkeling. De auteurs base-
ren zich wat betreft dit laatste onderwerp 

vooral op de natuurwetenschappen. Voor-
al bespreekt men in dit deel de wijze waar-
op er binnen, en buiten, wetenschappelijke 
kringen wordt gediscussieerd en gecommu-
niceerd over wetenschap en techniek. In 
het tweede deel komt de praktijk van exter-
ne wetenschapscommunicatie, gedefi-
nieerd als alle vormen van wetenschaps-
communicatie waarbij ook niet-weten-
schappers betrokken zijn, aan de orde. 
Verschillende auteurs geven hun visie over 
aspecten van de communicatie over weten-
schappelijke- en technische onderwerpen 
in bijvoorbeeld het onderwijs, de voorlich-
tingswereld en de wetenschapsjournalis-
tiek. Ook wordt aandacht gegeven aan de 
implementatie van nieuwe technologieën 
en de gevolgen daarvan in maatschappe-
lijk, sociaal, ecologisch en economisch op-
zicht. Problemen in de praktijk van de we-
tenschapscommunicatie en het onderzoek 
dat daarover door psychologen en taal kun-
digen wordt verricht vormen de onderwer-
pen in het derde deel. Men zou eerder 
verwachten dat juist communicatieweten-
schappers dergelijk onderzoek zouden ver-
richten, maar de eerste auteur is psycho-
loog en de tweede taalkundige en vandaar 
misschien de wat verrassende keuze. 

Bij het lezen van dit boek, en dan vooral 
deel 1, bekroop ondergetekende de ge-
dachte dat de auteurs zich nog moeten in-
werken in het uitgebreide terrein van de 
communicatieliteratuur en van hun activi-
teiten in dit deel verslag doen. Bij hun 
uitgebreide theoretische beschouwingen 
over communicatie, massacommunicatie 
en media, reclame, voorlichting etcetera 
zouden zij, naar mijn smaak, wat meer 
gedeelten van Nederlandse auteurs hebben 
kunnen betrekken. 

Het boek is minder toegankelijk dan men 
zou verwachten van auteurs die over com-
municatie schrijven. Er worden veel moei-
lijke termen gebruikt en het leest niet mak- 
kelijk. 

Anderzijds staat in dit boek zeer veel 
boeiende informatie; niet alleen voor de 
doelgroepen (zoals studenten communica- 
tiewetenschappen, 	voorlichtingskunde, 
technische wetenschappen) waarvoor dit 
boek is geschreven, maar ook voor onder-
zoekers uit allerlei disciplines en diegenen 
die beleid maken op het gebied van weten-
schap en techniek. 

M.A.J. Eijkman, Wassenaar 

O.R.V. W.H. MaIRMANN. Internatio-
nal Symposium on Computer Restaura-
tions. State of the art of the CEREC-me-
thod. 632 pag. Quintessenz Verlags-
GmbH, 1992. Prijs DM 98,-. ISBN 0 86715 
163 3. 

Vanaf 1980 begon prof. W. MShrmann aan 
het Tandheelkundig Instituut van de Uni- 
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versiteit van Zurich aan de ontwikkeling 
van een CADCAM-systeem, dat de tand- 
arts in staat moest stellen om binnen één 
zitting een computergefreesde keramische 
inlay of veneer te laten vervaardigen. Zo'n 
inlay werd op 19 september 1985 voor het 
eerst aan de stoel vervaardigd: de geboorte 
van de eerste CEREC-inlay was een feit. 

Het internationale symposium dat van 3 
tot 4 mei 1991 in Zurich werd gehouden 
voor wetenschappers en algemeen-practici 
gaf een duidelijk beeld inzake 'the state of 
art in making CEREC inlays'. In het kort 
werd de procedure geschetst, waarin het 
vervaardigen van de CEREC-inlay ver-
loopt: er wordt met behulp van een `mini' 
camera een `optische' afdruk genomen van 
de inlaypreparatie. Het te restaureren ele-
ment, alsmede de omliggende structuren, 
dienen vooraf met een dunne poederfilm te 
worden bedekt, teneinde storende reflec-
ties in het camerabeeld te voorkomen. De- 
ze optische afdruk wordt op een monitor- 
scherm `bevroren', waarna de clinicus op 
het beeldscherm met behulp van een soort 
`muis' het ontwerp van de inlay intekent. 
Deze gegevens worden door het computer-
gedeelte van de machine nader geanaly- 
seerd, waarna deze informatie naar het 
slijpgedeelte van de machine wordt ge-
stuurd. In de slijpkamer kan dan uit een 
fabrieksmatig vervaardigd blokje keramiek 
een inlay worden uitgefreesd. Factoren die 
van sterke invloed zijn op het (ook op 
langere termijn) duurzame resultaat zijn: 
- De kwaliteit van de optische afdruk, de 
methode waarmee ingepoederd moet wor-
den is voor verbetering vatbaar. 
- De kwaliteit van de preparatie, die aan 
zeer strenge eisen moet voldoen en ook zijn 
beperkingen kent. 
- De invoer van gegevens en de weiwer-
king daarvan. Met de nieuwste versie van 
het CEREC-systeem wordt veel meer re-
kenwerk aan de computer overgelaten. 
- De afwerking van het occlusale patroon. 
De CEREC-machine is niet in staat een 
occlusaal patroon uit te frezen, de tandarts 
dient dit zelf in de mond uit te voeren, 
hetgeen als tijdrovend wordt ervaren. 
- Beschadiging van gezond glazuur en den-
tine bij het afwerken van de inlay. Het 
bedekken van deze weefsels voorafgaande 
aan het plaatsen met een beschermende 
gekleurde varnisch zou een meer verfijnde 
controle op het afwerken bieden. 
- De polijstbaarheid van het keramiekop-
pervlak. Met fijne diamantboortjes, polijst- 
schijfjes (Silux) en de diamantpolijstpasta is 
dijkwijls een gladder oppervlak te bereiken 
dan van natuurlijk glazuur. 
- De plaatsingsprocedure. Uiteraard kwa-
men de materialen en technieken, die toe- 
gepast dienen te worden bij het plaatsen 
van de restauraties uitgebreid aan bod. Op-
merkelijk is dat de relatief grote randspleet 
niet als een bezwaar wordt gezien: integen-
deel sommige onderzoekers achten een iets 

grotere randspleet, die later met compo-
sietcement wordt opgevuld, zelfs wenselijk 
in verband met de elasticiteitsmodulus van 
het keramiek en het tandweefsel. Er is een 
duidelijke voorkeur om de begrenzingen 
van de preparatie in het glazuur te houden, 
omdat de hechting aan dentine kritisch 
blijft en er over een langere periode nog 
geen onderzoeksresultaten bekend zijn 
over microlekkage via dentine-adhesieven. 

Gebruikers van de CEREC noemden als 
voordelen van het systeem: de tijdsbespa-
ring, geen afdrukmaterialen, geen nood-
restauraties, geen laboratoriumkosten. Als 
nadelen werden genoemd: de hoge begi-
ninvestering, zowel financieel als wat be-
treft de tijd om met de techniek vertrouwd 
te geraken, de zware technische eisen die 
aan de operateur worden gesteld, de afwe-
zigheid van translucentie in het keramisch 
materiaal en het tijdrovende afwerken en 
polijsten van de restauratie. Het zijn vooral 
de laatste drie genoemde bezwaren die ma-
ken dat het systeem niet geschikt schijnt te 
zijn voor het vervaardigen van fraaie ven-
eers in het (boven)front. 

L.M. Strengholt, Heemstede 

B.A. BURT, S.A. EKLUND. Dentistry, 
dental practice and the community. 339 
pag., 4e druk. Philadelphia: W.B.Saunders 
Company, 1992. Prijs £ 23.-. ISBN 0 7216 
3195 9. 

De eerste editie van dit boek stamt uit 1949. 
Deze vierde druk is een grondige revisie 
van het boek uit 1983. De schrijvers begin-
nen nog wel met de plaats en de rol die de 
tandheelkundige beroepskracht vervult in 
de maatschappij alsmede met de epidemio- 

logische en de verspreiding van mond-
ziekten. Maar daarna komt de aandacht, 
meer dan in het verleden het geval was, te 
liggen op de preventie en onderwerpen die 
tien jaar geleden nog niet zo in de belang-
stelling lagen. We noemen onder meer de 
pit- en fissuursealants; het gebruik van 
pruimtabak en het risico dat de gebruikers 
hebben op het krijgen van mondkanker; de 
praktijkhygiëne met het voorkomen van 
AIDS, hepatitis B en de voorzorgen die 
men moet nemen voor het vrijkomen van 
kwik uit amalgaam; de ouderenzorg en de 
verslechterde economische situatie in de 
Verenigde Staten. Het hoofdstuk over ge-
zondheidsvoorlichting is vervangen door 
een beschouwing over de bevordering van 
gebitsgezondheid (health promotion). En 
verder is er een nieuw hoofdstuk opgeno-
men, geschreven door D.W. Lewis van de 
Universiteit van Toronto, over de verstrek-
king van tandheelkundige hulp in Canada, 
de manier waarop de verzekering voor 
tandheelkundige zorg in dat land is gere-
geld en de Canadese opzet van de zorgver-
lening. De organisatie en de verzekering 
van de gezondheidszorg is, al enige tijd, in 
de Verenigde Staten onderwerp van discus-
sie en de manier waarop men die zorg regelt 
in het buurland Canada wordt vaak ge-
noemd als voorbeeld. 

Dit boek is interessant, alhoewel het mis-
schien voor een Europeaan erg op de Ame-
rikaanse situatie is gericht. We kunnen ech-
ter veel daar —uit leren. En verder wordt op 
een boeiende manier aangegeven welke de 
grote veranderingen zijn geweest op het 
gebied van de tandheelkundige zorgverle-
ning in de periode 1980-1990. 

De auteurs presenteren de feiten en no-
digen de lezer uit zijn of haar eigen conclu-
sies en voorspellingen voor de toekomst te 
maken en misschien zoudt u dat ook eens 
kunnen proberen na het lezen van dit boek. 

M.A.J. Eijkman, Wassenaar 

M. PETIT. Periodontitis and periodonto-
pathic bacteria in families. 159 pag. Am-
sterdam: Universiteit van Amsterdam, 
1993. Academisch proefschrift. 

Uitgaande van de gedachte dat transmissie 
van bacteriën binnen families een belang-
rijke factor kan betekenen voor het famili-
air voorkomen van parodontitis heeft Mig-
non Petit enkele microbiologische factoren 
van parodontitis binnen gezinnen bestu-
deerd. Hypothetiserend dat patiënten met 
ernstige adulte parodontitis mogelijk func-
tioneren als een besmettingsbron, was haar 
doel om de parodontale conditie van de 
gezinsleden en de mogelijke overdracht 
van `paropathogene' micro-organismen 
vast te stellen. Gekozen werd voor Actino-
bacillus actinomycetemcomitans, Porphy-
romonas gingivalis en Porphyromonas gin- 
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givalis en Porphyromonas endodontalis. In 
eerste instantie werden enkele technische 
aspecten van de microbiologische analyse 
onderzocht. 

Zo bleek een oplossing te moeten wor-
den gevonden voor het probleem dat de 
onderzochte bacteriën in sommige mon-
sters na 24 of 48 uur incubatie bij kamer-
temperatuur niet meer konden worden ge-
detecteerd. Uiteindelijk werd het meest ge-
schikte transportmedium voor het micro-
biologische deel van het familie-onderzoek 
geselecteerd. Vervolgens werd de preva-
lentie van parodontale afbraak en van 'pa-
ropathogene' bacteriën in 24 gezinnen be-
schreven. Deze gezinnen werden geselec-
teerd op basis van één ouder met ernstige 
adulte parodontitis en de subgingivale aan-
wezigheid van A. actinomycetemcomitans 
en/of P. gingivalis en/of meer dan 30% 
Prevotella intermedia. Deze 24 personen 
werden de probandi genoemd. Het klinisch 
onderzoek van de probandi, de echtgeno-
ten en hun kinderen omvatte metingen van 
pocketdiepte en aanhechtingsverlies en 
bacteriologisch onderzoek van de orale 
mucosa, het speeksel en de pockets. De 
meeste echtgenoten, 16, hadden een lichte 
tot matig ernstige vorm van parodontitis, 
met ten minste op één plaats 1 mm maxi-
maal 4 mm aanhechtingsverlies. Vijf van de 
24 echtgenoten hadden ernstige parodonti-
tis, met ten ministe op één plaats 1 mm tot 
maximaal 4 mm aanhechtingsverlies. Vijf 
van de 24 echtgenoten hadden ernstige pa-
rodontitis, gekenmerkt door diepe pockets 
met 8 mm of meer approximaal aanhech-
tingsverlies. Spirocheten, beweeglijke mi-
cro-organismen en P. intermedia waren fre-
quent aanwezig bij de gezinsleden. 

Achttien probandi waren positief voor P. 
gingivalis. Dit micro-organisme werd in 
één vijf jaar oud kind gevonden en in elf van 
de echtgenoten. A. actinomycetemcomi-
tans werd gedetecteerd in dertien probandi 
en in vijf echtgenoten en vijf kinderen. Als 
een kind met één van de onderzochte bac-
teriën was gekoloniseerd, was ten minste 
één van beide ouders ook positief voor deze 
bacterie. Dr. Mignon Petit stelt dat dit 
fenomeen mogelijk is toe te schrijven aan 
transmissie van deze bacteriën tussen de 
gezinsleden. Er werd géén klinisch verschil 
gevonden tussen de echtgenoten waarin al 
of niet P. gingivalis of A. actinomycetemco-
mitans werd aangetroffen. 

Om transmissie tussen personen te be-
studeren is het noodzakelijk dat de bacte-
riën worden getypeerd, dat wil zeggen dat 
binnen één bacteriesoort onderscheid ge-
maakt kan worden tussen verschillende 
stammen. Op die manier kan worden be-
studeerd of meer leden uit een gezin met 
dezelfde stam gekoloniseerd zijn. Restric-
tie Enzym Analyse (REA) is een typerings-
methode, waarbij als het ware een 'vinger-
afdruk' van het bacterieel DNA wordt ge-
maakt. Het bleek dat slechts in de meeste  

gevallen slechts één REA-type per persoon 
aanwezig was. 

In de dertien onderzochte gezinnen wa-
ren vier van de 26 kinderen (15%) en één 
van de dertien echtgenoten (8%) gekoloni-
seerd met eenzelfde REA-type van A. acti-
nomycetemcomitans. Hetgeen volgens Pe-
tit suggereert dat overdracht van A. actino-
mycetemcomitans tussen gezinsleden mo-
gelijk is, maar niet gemakkelijk lijkt te ge-
beuren. De DNA-vingerafdrukken van de 
P. gingivalis isolaten van niet aan elkaar 
gerelateerde personen warren alle verschil-
lend. Maar van de acht geanalyseerde echt-
paren bleken er zes gekoloniseerd te zijn 
met eenzelfde P. gingivalis-type, waaruit 
wordt geconcludeerd dat P. gingivalis over-
gedragen kan worden tussen echtparen. 

Verderop in haar proefschrift stelt Petit 
dat de aanwezigheid van niet te onderschei-
den P. gingivalis-typen in kinderen en hun 
ouders de mogelijkheid van overdracht van 
P. gingivalis tussen gezinsleden bevestigt. 

Het grote belang van het onderzoek van 
Petit en haar medewerkers is de vaststelling 
dat de onderzochte personen meestal dra-
ger zijn van één en soms twee typen van een 
bacteriesoort en ook dat er een overeen-
komst is tussen volwassenen en hun kinde-
ren. 

F.H.M. Mikx, Nijmegen 

C. SCULLY, R.A. CAWSON. Medical 
problems in dentistry. 618 pag. Butter-
worth Heinemann Ltd, Oxford 1993. Prijs 
£ 30.00. ISBN 0 7236 0999 3. 

Dat dit boek binnen tien jaar zijn derde 
druk beleeft, geeft al aan dat het in een 
behoefte voorziet, zeker in Engeland. Het 
boek is interessant van opzet doordat het 
veel aspecten van de inwendige geneeskun-
de in samenhang met tandheelkundige en 
mondheelkundige aandoeningen behan-
delt. De tekst is goed leesbaar en wordt 
ondersteund door duidelijke tabellen en 
schema's. Er is een beperkt aantal afbeel-
dingen en het is nauwelijks storend dat deze 
niet in kleur zijn. De auteurs zijn selectief 
geweest in het gebruik van literatuurverwij-
zingen. 

Kritiek is uiteraard altijd mogelijk. Zo is 
aan het netelige probleem van mondbran-
den slechts een zestal regels gewijd, terwijl 
in hetzelfde hoofdstuk meer dan twee pagi-
na's tekst zijn opgenomen over het maagul-
cus en het maagcarcinoom. 

Voor het onderwijs aan tandheelkundige 
studenten en het gebruik als naslagwerk in 
de praktijk is deze derde druk zeker een 
aanwinst. Gezien echter de aanwezigheid 
van een goed Nederlands boek op dit ge-
bied bestaat enige aarzeling het thans voor-
liggende boek bij de Nederlandse professie 
aan te raden. 

I. van der Waal, Amsterdam 

Recensie-exemplaren 

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