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C. Krenkel. Biomechanics and osteosynthesis of condylar 
neck fractures of the mandible. 167 bl., geïll. Quintessence 
Publishing Co. Inc., Chicago 1994. Prijs DM 240,00. ISBN 0 
87615 264 8. 

Dr. Krenkel uit Salzburg heeft een zeer grote ervaring op het 
gebied van de kaakchirurgische traumatologie. Dit boek is het 

resultaat van bijna tien jaar 
onderzoek naar fracturen van 
het collum mandibulae. 

Bloedige repositie en fixatie 
van vrijwel alle kaakbreuken zijn 
tegenwoordig goed mogelijk. 
Tot op heden gold dit niet voor 
de fracturen van het collum 
mandibulae. Door de toepassing 
van een modificatie van het 
trekschroefmechanisme op deze 
plaats wordt een waardevolle 
bijdrage geleverd aan de fixatie-
mogelijkheden bij fracturen van 
het kaakkopje. 

Het boek geeft een helder 
overzicht van de problematiek 

rond fracturen van het cbllum mandibulae met veel aandacht 
voor de anatomie, de huidige therapeutische mogelijkheden 
en moeilijkheden en de indicaties voor chirurgische behande-
ling van dit type fracturen. Het hoofdstuk over de biomecha-
nica en classificatie van de collum mandibulae-fracturen is 
indrukwekkend. 

Een groot deel van het boek wordt besteed aan de gecom-
pliceerde fixatietechniek, die helder uiteengezet wordt. Het 
geheel is zeer fraai geïllustreerd. Hierdoor ontstaat min of 
meer een handleiding voor het gebruik van de door Krenkel 
ontwikkelde osteosynthese. Het hoofdstuk over de resultaten 
en het na-onderzoek van het fixatiesysteerh is beperkt gehou-
den, daarentegen zijn de case-reports verhelderend en even-
eens fraai geïllustreerd. 

Het boek is mogelijk te specialistisch voor de tandarts alge-
meen-practicus. Voor geïnteresseerden in de traumatologie, 
kaakchirurgen en kaakchirurgen in opleiding kan het boek 
van harte worden aanbevolen. 

A.G. Becking, Amsterdam 

J.S.J. Veerkamp. Nitrous oxide, happy air or hot air? Long 
term effects of treatment of anxious child dental patients. 170 
bl. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam 1994. Acade-
misch proefschrift. 

Angst voor de tandheelkundige behandeling en alles wat daar 
aan vast zit, is bij kinderen een complex verschijnsel. Complex 
voor wat betreft het ontstaan en de ontwikkeling ervan, het 
omgaan met de angst en het verwerken van de angst. Veer-
kamp's onderzoek beslaat een zevental jaren, waarin groepen 
kinderen werden gevolgd die extreem angstig waren voor de 
tandheelkundige behandeling. 

De doelstelling van het onderzoek was het beantwoorden 
van de vraag hoe op praktische wijze kan worden omgegaan 
met de angst van kinderen in de tandheelkundige situatie. 
Aandachtspunten waren onder andere of lachgas een positief 
effect heeft op het vermogen van de kinderen aan de behande- 

ling mee te werken (coping) en of dit effect van blijvende aard 
was, een en ander in vergelijking met de traditionele gedrags-
matige aanpak zonder farmacologische ondersteuning. Hier-
toe werd het gedrag van kinderen in de leeftijdsgroep van 6 tot 
11 jaar bestudeerd gedurende de initiële curatieve behandelin-
gen en tijdens de daaropvolgende 1,5 tot 2 jaar. 

Veerkamp's proefschrift beslaat 12 hoofdstukken, waarvan 
er 8 reeds gepubliceerd werden, of nog gepubliceerd zullen 
worden, in diverse wetenschappelijke tijdschriften, waaronder 
het Journal of Dentistry for Children. De meest lezenswaardi-
ge hoofdstukken voor de algemeen-practici onder ons zijn 
hoofdstuk 2, met een uitgebreid overzicht van actuele publi-
katies over kindertandheelkunde en lachgassedatie, en hoofd-
stuk 12, de discussie. 

In het onderzoek is onder meer gekeken naar de rol van 
ouders van angstige kinderen. Deze menen bijvoorbeeld dat 
vooral de pijn van de behandeling en de tandarts als persoon 
de angst van hun kinderen veroorzaken. Verder achten zij zich 
niet zo goed in staat hun kinderen op adequate wijze voor te 
bereiden op de behandelingen. Andere interessante bevindin-
gen waren dat het voor de behandelende tandartsen niet goed 
mogelijk was tijdens de behandelingen de angst van de kinde-
ren in te schatten. Voorts, dat enerzijds in dit onderzoek de 
behandelingen met lachgas eerder meer dan minder tijd kost-
ten, maar dat anderzijds deze behandelingen veel succesvoller 
verliepen dan behandelingen zonder lachgas. Dit positieve 
effect was al meteen in het begin merkbaar en had een lange-
termijnwaarde. 

In hoofdstuk 12 (discussie en ideeën voor toekomstig 
onderzoek) wordt een uitgebreid overzicht gegeven van het 
onderzoek en wordt een aantal conclusies getrokken. Bijvoor- 
beeld dat behandeling met lachgas meer succes heeft bij kin-
deren wanneer deze ouder zijn dan 6 jaar. Verder dat kinderen 
die jonger zijn dan 6 jaar over nog maar weinig coping-moge-
lijkheden beschikken ten aanzien van de behandeling, maar 
dat het meestal toch niet verstandig is om behandelingen uit te 
stellen met de bedoeling het kind over de angst heen te laten 
groeien. Anders gezegd, uitstellen kan ook een toename van 
angst veroorzaken. Het is beter om het kind coping aan te 
leren door het bloot te stellen aan de behandeling. Hierbij kan 
lachgassedatie een stimulerende rol spelen. Hoofdstuk 12 
wordt afgesloten met de volgende uitspraak: `De resultaten 
van deze studie geven duidelijk aan dat het gebruik van lach-
gas als extra ondersteuning voor tandheelkundige behande-
ling van kinderen is te adviseren, wanneer de angst groot is en 
de coping niet toereikend, omdat gedragsbeïnvloeding alleen 
niet voldoende is'. Voorwaar geen gebakken lucht. 

P.C. Makkes, Amsterdam 

M. Eckerbom. Prevalence and technical standard of endo-
dontic treatment in a Swedish population. 78 bl. Stockholm: 
Swedish Dental Journal, supplement 93, 1993. Academisch 
proefschrift. ISBN 91 628 0815 X. 

K. Petersson. Studies on endodontic status in Swedish popu-
lations in the years 1974 to 1985.67 bl. Malmö: Lund Univer-
sity, 1993. Academisch proefschrift. ISBN 91 628 0999 7. 

Van oudsher staat het epidemiologisch tandheelkundig 
onderzoek in Scandinavië op een hoog peil. De twee disserta-
ties die hier worden besproken, zijn hierop geen uitzondering: 
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op overzichtelijke wijze wordt de huidige stand van zaken van 
de endodontie in Zweden beschreven en van commentaar 
voorzien. Beide proefschriften zijn gebaseerd op een aantal 
afzonderlijk verschenen wetenschappelijke artikelen. Het is 
verhelderend ze uiteindelijk bijeen te zien. 

Vooral de kwaliteit van de in de praktijk uitgevoerde 
kanaalbehandelingen baarde beide auteurs zorgen: zo bleek 
dat meer dan de helft van de uitgevoerde endodontische 
behandelingen als onvoldoende kon worden bestempeld. Het 
is dan ook niet verwonderlijk dat de levensduur van endodon-
tisch behandelde elementen in deze onderzoeken lager lag dan 
die van elementen met een vitale pulpa. Het vervaardigen van 
een gegoten restauratie bleek geen duidelijke invloed op de 
levensduur van de elementen te hebben; het plaatsen van een 
conische schroefstift na de kanaalbehandeling leidde in veel 
gevallen vroeg of laat tot verlies van het element. 

Opmerkelijk en hoopgevend was dat de kwaliteit van de 
kanaalbehandelingen gedurende de observatieperiode enigs-
zins verbeterde. Een verandering van technieken of inzichten 
kan hieraan ten grondslag hebben gelegen. Beide onderzoe-
kers breken een lans voor betere endodontische training tij-
dens de tandheelkundige opleiding en een meer reële 
vergoeding voor deze tijdrovende behandelingen. 

De kracht van beide proefschriften schuilt in het feit dat veel 
van de onderzoeksresultaten uit deze veldstudies uitkomsten 
uit eerder laboratoriumonderzoek bevestigen. Het maakt het 
probleem van succes en mislukking in de endodontie een stuk 
tastbaarder en brengt het daar waar het thuishoort: in de dage-
lijkse praktijk. Al met al twee lezenswaardige boekjes die de in 
de endodontologie geïnteresseerde lezer veel aardigs bieden. 

M.J.H. de Cleen, Amsterdam 

W.B. Hall, W.E. Roberts, E.E. LaBarre. Decision making in 
dental treatment planning. 225 bl., 154 afb. St. Louis: Mosby-
Yearbook Inc., 1994. Prijs £ 43.00. ISBN 1 55664 241 5. 

De fase van diagnostiek wordt in vele gevallen gevolgd door 
het nemen van behandelingsbeslissingen. Vooral voor com-
plexe tandheelkundige vraagstellingen wordt het nemen van 
verantwoorde behandelingsbeslissingen sterk beïnvloed door 
enerzijds de vaardigheid in het plannen van de behandeling, 
en anderzijds de actuele kennis van zaken. Vooral wanneer de 
behandeling, of de planning daarvan, zich begeeft op terrei-
nen waarvan een tandarts de actuele stand van zaken niet 
paraat heeft, is een naslagwerk erg handig. De meeste naslag-
werken zijn echter tekst-georiënteerd en dermate algemeen 
dat juist het specifieke probleem van de individuele patiënt Of 
niet snel genoeg te vinden is, of niet beschreven wordt. Het 
bijzondere van dit boek is dat individuele problemen en hun 
oplossingen centraal staan. De oplossingen worden aangedra-
gen door een keur van tandartsen met specialistische kennis 
op de betreffende terreinen. 

Elk van de 91 hoofdstukken, die ieder niet meer dan 2 a 4 
pagina's omvatten, behandelt één probleem. Op de rechterpa-
gina is altijd een beslisboom afgedrukt. Een beslisboom is een 
stroomschema dat bestaat uit `probleemoplosregels' waar-
langs de tandarts via een algemene omschrijving snel en effi-
ciënt het probleem van zijn eigen patiënt kan lokaliseren. Van 
daaruit wordt een overzicht van de mogelijke behandelingen 
gepresenteerd, alsmede de prognoses en mogelijke interferen-
ties met vervolgbehandelingen. Op de linkerpagina worden in 
korte bewoordingen enkele toelichtingen en referenties ver-
strekt. 

Een voorbeeld. Tijdens een endodontische behandeling 
van een frontelement vindt perforatie plaats naar het paro- 

dontium. Op dat moment kan actuele kennis rondom de ver-
volgbehandeling en de prognose ontbreken. Het hoofdstuk 
'Managing the perforated root on single-rooted teeth' brengt 
dit probleem in beeld. In de beslisboom wordt de tandarts 
geplaatst voor de vraag waar de perforatie zich bevindt: in het 
kroon-, midwortel- of apicale gedeelte van de wortel. Al naar 
gelang de situatie wordt een zeer divers patroon aan mogelijke 
behandelingen beschreven, alle geïndiceerd voor zeer concre-
te situaties. Behandelingen die minder frequent voorkomen, 
zoals chirurgische kroonverlenging of orthodontische extru-
sie, worden op de rechterpagina verder uitgewerkt. Ook ande-
re vragen zoals `Komt deze patiënt in aanmerking voor guided 
tissue regeneration?' of `Is bij deze patiënt een implantaat 
geïndiceerd?' worden in het boek nauwgezet en voor individu-
ele situaties uitgewerkt. 

Met nadruk wordt door de auteurs gesteld dat het boek 
geen algemene behandelingsstrategie biedt. Het boek is opge-
bouwd rond de deelvaardigheden parodontologie, endo-
dontie, orthodontie, prothetiek en kindertandheelkunde. 
Daarmee worden (deel)vakgebieden als cariologie, orale 
pathologie en esthetische tandheelkunde niet expliciet afge-
dekt, hetgeen toch een gemis is. 

Het boek is door de opzet bijzonder geschikt als naslagwerk 
en kan warm worden aanbevolen voor gebruik in elke algeme-
ne praktijk. 

E.H. Verdonschot, Nijmegen 

A. van Nieuw Amerongen. Speeksel en mondgezondheid. 303 
bl., geill. Amsterdam: VU Uitgeverij, 1994. Prijs f 98,00. 
ISBN 90 5383 2890. 

Dit boek is het vervolg van de in 1988 verschenen uitgave 
`Speeksel en Speekselklieren' en daarmee een exponent van de 
ontwikkelingen op dit gebied sindsdien. Na de heldere inlei-

dende hoofdstukken 
over speekselvorming, 
secretie, samenstel-
ling en eigenschap-
pen, worden in de 
hoofdstukken 3 tot 
en met 10 de diver-
se speekselfuncties 
besproken. Hoewel 
de biochemie in som-
mige delen sterk ver-
tegenwoordigd is, 

waardoor er enige moeite zou kunnen zijn dit gedeelte te 
bestuderen, is de beschreven progressie in kennis en begrip 
van de speekselfuncties een stimulans voor de lezer om zich 
deze materie eigen te maken. 

Een niet onbelangrijk deel van het boek wordt gewijd aan de 
klinische aspecten van speeksel (hoofdstuk 11-17), waarmee de 
tandarts algemeen-practicus en de kaakchirurg nogal eens 
geconfronteerd worden. Naast de diagnostiek van hypo- en 
hypersialie worden ook de huidige behandelingsinzichten hier-
van uitgebreid uiteengezet. De effecten van systemische afwij-
kingen, veroudering en geneesmiddelengebruik op speeksel, en 
daarmee de mondgezondheid, worden besproken. Dit geeft 
een goed inzicht, mede door de opbouw van het boek met de 
meer basale informatie uit de eerdere hoofdstukken. 

In hoofdstuk 18 wordt ingegaan op het belang van de bio-
technologische ontwikkelingen voor de orale biochemie, waarbij 
een idee wordt verkregen waar de toekomstige behandelingsmo-
gelijkheden van patiënten met speekselklachten liggen. 

Ten slotte worden enige richtlijnen gegeven voor de behan- 
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deling van patiënten met speekselklachten. Hoewel dit moei-
lijk volledig kan zijn, is het een waardevolle epiloog. In didac-
tisch opzicht is het veelvuldig gebruik van afkortingen 
storend. Weliswaar wordt een lijst van afkortingen gegeven, dit 
zou echter handiger zijn geweest op een uitklapblad. De tabel-
len en figuren vullen de tekst goed aan, waarbij wel opgemerkt 
moet worden dat de kwaliteit van reproduktie jammer genoeg 
niet altijd acceptabel is. De literatuurlijsten aan het eind van 
ieder hoofdstuk zijn zeer up to date, terwijl ook het register van 
goede kwaliteit is. Hoewel het boek in beginsel is bedoeld als 
leerstof voor studenten tandheelkunde, is het door de uitge-
breidheid en diepgang van de informatie ook zeer waardevol 
voor tandartsen algemeen-practici en kaakchirurgen. 

F.K.L. Spijkervet, Groningen 

C.H. Miller, C.J. Palenik. Infection control and management 
of hazardous materials for the dental team. 200 bl., 57 afb. 
St. Louis: Mosby-Year Book, 1994. Prijs £ 21.00. ISBN 0 8016 
6932 4. 

Dit boek is gewijd aan praktijkhygiëne en veiligheid in het 
omgaan met `gevaarlijke stoffen' in de praktijk. Het is de zesde 
of zevende monografie op dit gebied. In 15 hoofdstukken en 

diverse appendices komt veel 
aan bod, behalve een fatsoenlij-
ke risicoschatting. Het boek 
bevat wetenswaardigheden en 
tips voor de praktijk, maar lijkt 
desondanks slechts aan te beve-
len voor diegenen die in de 
Amerikaanse situatie zijn geïn-
teresseerd. 

Vooral in de Verenigde Staten 
heeft de angst voor besmetting 
met HIV uitzonderlijk onrealis-
tische proporties aangenomen 
en dat is te merken in dit boek, 
waarin de (soms tegenstrijdige) 
regelgeving en adviezen van 
allerlei instanties zijn verwerkt. 

Infectiepreventie, veiligheid, aansprakelijkheid en risicover-
mindering denkt men te vangen in een dogmatisch netwerk 
van regels dat de algemeen-practicus veel tijd en moeite kost 
en in feite tot een nieuw soort praktijkuitoefening heeft geleid. 
Daarbij worden bloed en speeksel niet als potentieel besmette-
lijk gezien, maar ongenuanceerd en per definitie als levensge-
vaarlijk opgevat. 

W.R. Moorer, Amsterdam 
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