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Dit boek is reeds in 1989 in het Japans verschenen. De Engel-
se versie verscheen pas in 1993. 

Door de snelle ontwikkelingen op het gebied van de glasio-
nomeren, vooral de lichthardende 
(of beter de kunsthars gemodifi-
ceerde), is een groot aantal hoofd-
stukken niet `up to date'. Het boek 
als geheel is zeer gedegen opge-
bouwd, maar is wel erg nadrukkelijk 
merk-gericht. Hierdoor mist het 
evenwichtigheid en objectiviteit. 
Daar staat tegenover dat de diverse 
klinische toepassingen fraai stapsge-
wijs zijn weergegeven. Ook de resul-
taten op de lange termijn zijn 
duidelijk weergegeven, en indruk-
wekkend vanwege de lange 'follow-
up' van zeven tot elf jaar. Mits 
correct toegepast — dat wil zeggen 

dat het indicatiegebied niet is overschreden — zijn de gepre- 
senteerde klinische plaatjes zonder meer overtuigend. 

De auteurs wijzen er `en passant' op dat Fuji II radiopaak is 
en dat is een niet onbelangrijk aspect van dit conventionele 
glasionomeercement, vooral als dit wordt toegepast bij de 
sandwichtechniek. 

Voor de liefhebbers van glasionomeercementen is dit een 
leuk boek. Voor degenen die `bij willen blijven' komt het enige 
jaren te laat. 
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S. Katsuyama, T. Ishikawa, B. Fuji. Glass ionomer dental 
cement. The materials and their clinical use. St. Louis: Ishi-
yaku EuroAmerica Inc. Publ., 1993. Prijs $ 65.00. ISBN 
0 912791 94 2. 

A.W.J. van Pelt, Groningen 

C.H. Falkenstriim. Biomechanical design of a total temporo-
mandibular joint replacement. 214 bl. Enschede: Universiteit 
Twente, 1993. Academisch proefschrift. ISBN 90 9006129 0. 

Dit proefschrift is het resultaat van een samenwerking tussen 
de afdeling Mondziekten, Kaakchirurgie en Bijzondere Tand-
heelkunde van het Academisch Ziekenhuis Groningen, onder 
leiding van prof. dr. G. Boering, en de vakgroep Biomedische 
Werktuigbouwkunde van de faculteit Werktuigbouwkunde 
van de Universiteit Twente, onder leiding van prof. ir. J.C. 
Cool. Aanleiding was de wens te komen tot een goed functio-
nerende kaakgewrichtsprothese. Reeds bestaande prothesen 
blijken in de praktijk niet te voldoen. Ze hebben veelal een 
korte levensduur als gevolg van overmatige slijtage van de 
articulerende oppervlakken, veroorzaken een onnatuurlijke 
beweging van de onderkaak en brengen beschadiging van het 
contralaterale (gezonde) kaakgewricht teweeg. Dit proef-
schrift beoogt een nieuw, biomechanisch onderbouwd ont-
werpconcept te presenteren, dat aan de bovengenoemde 
bezwaren zoveel mogelijk tegemoet komt. 

In het proefschrift wordt eerst ingegaan op de kinematische 
aspecten van de open-sluitbeweging van de onderkaak. 
Geconcludeerd wordt dat deze beweging niet beschreven kan 
worden aan de hand van een vast rotatiepunt, maar dat dit 
rotatiepunt beweegt langs een baan in de buurt van de ramus 
mandibulae. Aangezien naast de onderkaakbewegingen ook  

de gewrichtsbelasting een belangrijke rol speelt bij een 
gewrichtsprothese, wordt vervolgens een literatuuroverzicht 
gegeven van een aantal theoretische modellen die de krachten 
in het kaakgewricht voorspellen. Deze modellen geven alle aan 
dat de grootste gewrichtsbelasting optreedt in het gebied van 
de eminentia articularis. Vervolgens wordt een aantal kaakge-
wrichtsvervangende mechanismen beschreven en wordt de 
keuze voor het zogenaamde kop-kommechanisme beargu-
menteerd. Met behulp van een kinematisch model wordt aan-
getoond dat de onderkaak en daarmee ook het contralaterale 
gewricht natuurlijker bewegen wanneer het rotatiecentrum 
van beweging niet ter plaatse van het te vervangen gewricht 
wordt gelegd, maar ongeveer 15 mm caudaal daarvan. Hoewel 
een 3-D mathematisch model aangeeft dat de recrutering van 
de kauwspieren bij een onderkaak met zo'n kaakgewrichts-
prothese anders is, wordt toch, op basis van het model, gecon-
cludeerd dat het gezonde contralaterale gewricht op een 
natuurlijke wijze zal worden belast. De dimensionering van de 
articulatie is vervolgens bepaald aan de hand van overwegin-
gen afkomstig uit de wrijvingsleer. Dit resulteerde in een con-
cept voor een artificiële articulatie, die minimale slijtage en 
wrijving belooft. Het aldus verkregen concept voor een kaak-
gewrichtsprothese heeft hoogwaardige fysiologische en tribo-
logische eigenschappen in zich. 

Het proefschrift eindigt met voorstellen met betrekking tot 
het pasmaken en fixeren van de prothese aan de schedel en de 
onderkaak. 

Het proefschrift geeft een goede, brede benadering van de 
problematiek van het ontwerpen van een kaakgewrichtspro-
these en komt met een ontwerp dat klinisch gezien veelbelo-
vend is. In een vervolgstudie zal dit ontwerp verder uitgewerkt 
en biologisch getest worden. 

M. Naeije, Amsterdam 

N.G. Blanksma. Electromyographic heterogeneity in the 
human temporalis and masseter muscles. 123 bl., geïll. 
Amsterdam: Universiteit van Amsterdam, 1995. Academisch 
proefschrift. ISBN 90 9008208 5. 

De m. temporalis is een spier met een waaiervorm, waardoor 
de spiervezels in verschillende richtingen krachten uitoefenen 
op de onderkaak. De m. masseter heeft een gevederde struc-
tuur en oefent eveneens in verschillende richtingen krachten 
uit op de onderkaak. Gewoonlijk wordt aan de m. temporalis 
een voorste en een achterste deel onderscheiden en aan de m. 
masseter een oppervlakkig en een diep deel. In de literatuur 
zijn verschillen in spieractiviteit tussen deze delen beschreven. 
Een fijnere onderverdeling van de spier ligt echter voor de 
hand, omdat beide spieren een complexe bouw hebben met 
een heterogene verdeling van spiervezeltypen en met motor-
units die relatief kleine gebieden innerveren. Daarom is door 
de auteur de activiteit gemeten van een aantal regio's van de 
m. temporalis en de m. masseter met behulp van elektromyo-
grafie (EMG). 

De EMG-activiteit is geregistreerd met bipolaire draadelek-
troden; bij de m. temporalis op zes plaatsen (van voor naar 
achteren verspreid over de spier) en bij de m. masseter op drie 
diepe en drie oppervlakkige spierregio's (voor, midden en 
achter). De vijf proefpersonen kregen de opdracht om, 
gebruikmakend van een feedback-programma, statische bijt-
krachten met een gespecificeerde grootte en richting uit te 
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oefenen. Beide spieren vertonen regionale verschillen in acti-
viteit. De verdeling van activiteit binnen een spier blijkt afhan-
kelijk te zijn van de bijtkrachtrichting. Dit wijst op een 
onafhankelijke aansturing van motor-units in de verschillen-
de spierregio's. De intramusculaire activeringspatronen zijn 
echter onafhankelijk van de grootte van de uitgeoefende bijt-
kracht. 

De activiteit is ook tijdens een aantal, niet door feedback 
gestuurde, statische en dynamische taken bepaald. De stati-
sche taken bestonden uit occlusaal en incisaal klemmen, ter-
wijl de dynamische taken bestonden uit vrije bewegingen 
(open/sluit-, protrusie/retrusie- en links/rechts-bewegingen) 
en kauwen. De mate van heterogeniteit in de spieractivatie tij - 
dens statische beten zonder feedback is minder groot dan tij-
dens de statische beten mèt feedback. Tijdens het kauwen is 
het voorste deel van de m. temporalis meestal actiever dan het 
achterste, maar beide delen bereiken wel gelijktijdig hun piek-
activiteit. Binnen de m. masseter laat het diepe deel de hoog-
ste activiteit zien. De oppervlakkige masseter en het voorste 
deel van de m. temporalis zijn aan de kauwzijde actiever dan 
aan de niet-kauwzijde, terwijl de diepe m. masseter en het ach-
terste deel van de m. temporalis aan beide zijden ongeveer 
even actief zijn. 

Uit het onderzoek kan geconcludeerd worden dat de m. 
temporalis en de m. masseter uit meer dan de twee tot nu toe 
beschreven functioneel verschillende delen bestaan. Afhanke-
lijk van de uitgeoefende taak wordt een meer of minder grote 
regionale differentiatie in activiteit binnen de spieren gevon-
den. In hoeverre deze regionale differentiatie verwacht had 
kunnen worden op grond van de vezeltypeverdeling in de 
spieren, wordt niet verklaard. Een discussie over de biomecha-
nische implicaties van de gevonden regionale differentiatie 
van de spieractiviteit wordt node gemist, maar zal ongetwij - 
feld aan de orde komen in een vervolgonderzoek. 

A. van der Bilt, Utrecht 

G.A. Zarb, G.E. Carlsson, B.J. Sessle, et al, red. Temporoman-
dibular joint and masticatory muscle disorders. 2e druk. 624 
bl., geïll. Kopenhagen: Munksgaard, 1994. Prijs DKK 800.00. 
ISBN 87 16 11123 0. 

Onder bovenstaande titel verscheen de tweede druk van de 
vergelijkbare uitgave uit 1979, toen onder redactie van Zarb 

en Carlsson. De uitbreiding van de 
redactie staat borg voor een aantal kwa-
litatief goede hoofdstukken over onder-
werpen die in de eerste uitgave 
`ontbraken'. Ook de hoofdstukken die 
in de eerste druk wel waren opgenomen, 
hebben een duidelijke aanpassing 
ondergaan. Dit alles heeft geleid tot een 
bredere opzet van het boek, waarvan 
ook de titel getuigt. Het heeft alle cate-
gorieën lezers veel te bieden: de student, 
die in het boek een uitmuntend naslag-
werk vindt, de in temporomandibular 
disorders (TMD) geïnteresseerde tand-
arts, die zijn bestaande inzichten kan 
toetsen aan de huidige stand van zaken, 
en de wetenschapper, die in het boek 

ongetwijfeld informatie vindt buiten het veelal in de diepte 
ontwikkelde aandachtsveld. 

De indeling van het boek is eveneens gewijzigd. Deel I 
behandelt basiswetenschappelijke gegevens, zoals de vergelij-
kende anatomie, micro-anatomie, (neuro)fysiologie en bio- 

mechanica. Hannam en Sessle beschrijven onder andere hui-
dige inzichten omtrent de centrale mechanismen die wellicht 
verantwoordelijk zijn voor het ontstaan van TMD, het diffuse 
karakter en de uitstraling van pijn in het temporomandibulai-
re gebied. Dit deel wordt afgesloten met een hoofdstuk over 
groei van het kaakgewricht (TMG). 

In deel II worden de etiologie, de differentiële diagnostiek, 
de neurofysiologie en de gedragswetenschappelijke aspecten 
beschreven. Vooral het hoofdstuk waarin de relatie tussen pijn 
en spierdysfunctie wordt beschreven, is zeer informatief. 

Deel III beschrijft de klinische presentatie van TMD. Ach-
tereenvolgens komen groei- en ontwikkelingsstoornissen, 
afwijkingen in de kauwspieren, discusverplaatsingen, arthro-
sis deformans, traumata, hypermobiliteit en overige afwijkin-
gen met repercussies voor TMG en de kauwspieren aan de 
orde. Van de verschillende afwijkingen worden achtereenvol-
gens de epidemiologie, de etiologie en de behandeling aange-
duid. 

Deel IV is nieuw en geheel gewijd aan de diagnostiek. De 
verhandelingen over anamnese, onderzoek en classificatie zijn 
zeer lezenswaardig. De indicatie van beeldvormende technie-
ken van het kaakgewricht en voorbeelden van afwijkingen van 
TMG worden aangegeven. In een apart hoofdstuk wordt inge-
gaan op een aantal aanvullende diagnostische testen ten 
behoeve van screening, voorspelling van het ontstaan van 
TMD en het discriminerend vermogen. In overeenstemming 
met de huidige inzichten wordt aangegeven dat de bestaande 
testen (bewegingsregistratie, EMG, thermografie) onvoldoen-
de krachtig zijn om individuen die TMD zullen ontwikkelen, 
te onderscheiden dan wel om TMD te classificeren. Anamne-
se en klinisch onderzoek zijn in dit opzicht de beste metho-
den. 

Deel V beschrijft het beleid bij TMG en kauwspierafwijkin-
gen. Naast de niet-chirurgische therapiemodaliteiten is een 
hoofdstuk opgenomen over de chirurgische therapie bij 
'internal derangements', wellicht iets gedateerd gezien het zeer 
beperkte indicatiegebied. 

In deel VI worden aspecten uit de medische besliskunde 
beschreven en geplaatst in het kader van TMD. Bestaande ver-
schillen van inzicht en onopgeloste vragen komen in het laat-
ste hoofdstuk van dit deel aan de orde. 

Uit het bovenstaande moge duidelijk zijn dat het boek een 
zinvolle uitbreiding heeft ondergaan ten opzichte van de eer-
ste druk. De illustraties van de verschillende hoofdstukken 
zijn goed verzorgd en hebben een duidelijke functie. In een 
dergelijke uitgebreide bloemlezing is het de redacteuren op 
voorhand vergeven dat ten aanzien van een enkel onderwerp 
overlap van informatie optreedt, zoals bijvoorbeeld bij de 
beeldvorming van (de weke delen van) TMG. 

M.H. Steenks, Groenekan 

A. de Wijer. Temporomandibular and cervical spine disor-
ders. 176 bl. Utrecht: rijksuniversiteit Utrecht, 1995. Acade-
misch proefschrift. ISBN 90 393 0877 2. 

Dit proefschrift beschrijft het onderzoek naar de relatie tussen 
aandoeningen van het kauwstelsel (CMD) en aandoeningen 
van de cervicale wervelkolom (cervical spine disorders, CSD). 
Er is klinisch een overlapping in de klachtenpresentatie van 
CMD- en CSD-patiënten. Patiënten met CMD hebben klach-
ten die kunnen passen bij CSD en vice versa. 

In het literatuuroverzicht, in hoofdstuk 1, blijkt echter dat 
er geen consensus bestaat betreffende een relatie tussen CMD 
en CSD. Voor het onderzoek naar deze relatie en voor diffe-
rentiatie tussen klachten op basis van CMD of CSD speelt het 
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orthopedisch onderzoek van kauwstelsel en nek-schouderre-
gio een belangrijke rol. 

Hoofdstuk 2 beschrijft het onderzoek naar de inter-obser-
verbetrouwbaarheid van een orthopedisch onderzoek van het 
kauwstelsel bij 79 CMD-patiënten. Het bleek dat bevindingen 
verkregen tijdens actief onderzoek van het kauwstelsel een 
bevredigende betrouwbaarheid hadden. Gegevens verkregen 
tijdens passief onderzoek, weerstandtesten en palpaties van 
spieren en gewricht bleken minder betrouwbaar. Betrouw-
baarheid van multitest(MT)-scores (samengesteld uit een 
aantal aan elkaar gerelateerde variabelen) was beter. Op basis 
van deze resultaten adviseert De Wijer een regelmatige kali-
brering van onderzoekshandgrepen. 

Hoofdstuk 3 beschrijft het onderzoek naar de inter-obser-
verbetrouwbaarheid van een orthopedisch onderzoek van de 
nek-schouderregio bij 92 CSD-patiënten. Het bleek dat gege-
vens verkregen bij actieve en passieve flexie en extensie 
betrouwbaar waren. Rotaties en de lateroflexie van de cervica-
le wervelkolom gaven geen betrouwbare informatie. Van het 
onderzoek van de schoudergordel bleken zowel anteflexie als 
abductie betrouwbare informatie te verschaffen. Ook nu ble-
ken de MT-scores een voldoende betrouwbaarheid te bezitten. 
De auteur concludeert dat de betrouwbaarheid van vele klini-
sche testprocedures bij onderzoek van de nek-schouderregio 
door verder onderzoek verbeterd dient te worden. 

In hoofdstuk 4 wordt onderzocht in hoeverre CMD- en 
CSD-patiënten van elkaar te onderscheiden zijn op basis van 
klachten en symptomen aangegeven op een vragenlijst 
(SCREEN). SCREEN inventariseert vijf gebieden: 1. pijn; 2. 
symptomen passend bij CMD; 3. symptomen die passen bij 
zowel CMD als CSD, zoals visus-, neus-, keel- en oorklachten; 
4. psychosociale factoren; en 5. algemene gezondheid. Binnen 
de groep CMD-patiënten werden drie groepen onderschei-
den: CMDa, met vooral arthrogene stoornissen (n=44); 
CMDm, met vooral myogene stoornissen (n=28); en 
CMDa/m, met zowel arthrogene als myogene stoornissen 
(n=28). Het bleek dat CSD-patiënten (n=103) minder symp-
tomen van CMD aangaven dan CMD-patiënten (alle subgroe-
pen). Bovendien bleken CSD-patiënten meer klachten aan te 
geven betreffende hun algemene gezondheid dan CMD-
patiënten. Op basis van zes variabelen — bewegingsbeperking 
en pijn in de kaakregio, oorklachten, visusklachten, gewrichts-
geluiden, schouderklachten en klachten van andere gewrich-
ten — bleek 91% van de patiënten juist geclassificeerd te 
kunnen worden in CSD en in de verschillende subgroepen van 
CMD. 

Hoofdstuk 5 beschrijft het onderzoek naar tekenen en 
symptomen van CMD bij CMD- en CSD-patiënten. Het bleek 
dat de mondopening van CMD-patiënten vaker beperkt (<40 
mm) was dan bij CSD-patiënten. CMDm-patiënten rappor-
teerden meer abnormale mondgewoonten dan CSD-patiën-
ten. Dit verschil bleek echter niet objectiveerbaar. De 
subgroepen van CMD (a, m en a/m) rapporteerden vaker 
geluiden en pijn van het kaakgewricht dan CSD-patiënten. Op 
basis van pijn en kaakgewrichtsgeluiden kon 82% van de 
CMD- en 72% van de CSD-patiënten juist worden geclassifi-
ceerd. 

Hoofdstuk 6 beschrijft het onderzoek naar tekenen en 
symptomen van CSD bij CMD- en CSD-patiënten. Er bleek 
een zeer aanzienlijke overlapping te bestaan in klachten bij 
CMD- en CSD-patiënten. Tekenen en symptomen waargeno-
men bij extensie van de cervicale wervelkolom bleken bij 
CSD-patiënten vaker voor te komen dan bij de subgroepen 
van CMD-patiënten. Nekpijn bij actief en passief bewegen van 
de cervicale wervelkolom werd ook meer aangegeven door 
CSD-patiënten. De uitkomsten van andere orthopedische tes-
ten van de nek-schouderregio bleken niet te verschillen tussen 

CMD- en CSD-patiënten. Het bleek niet mogelijk te zijn de 
patiënten op basis van het orthopedisch onderzoek van de cer-
vicale wervelkolom en de schoudergordel juist te classificeren. 
Op basis van deze resultaten concludeert de auteur dat bij 
patiënten met complexe en langdurige klachten in de hoofd-
halsregio een uitgebreid lichamelijk onderzoek van het kauw-
stelsel en de nek-schouderregio noodzakelijk is om de 
betrokkenheid van de verschillende regio's te evalueren. 

Het is een zeer lezenswaardig proefschrift met veel infor-
matie betreffende het praktisch handelen van zowel tandarts, 
fysiotherapeut als manueel-therapeut. Voordat echter een 
eenduidige interpretatie van gegevens verkregen uit het ortho-
pedische onderzoek van het bovenste kwadrant mogelijk is, 
zal nog veel onderzoek nodig zijn. Mijns inziens heeft de 
auteur een solide basis daarvoor gelegd. Opmerkelijk is dat de 
auteur met betrekking tot de betrouwbaarheid zich vooral 
richt op de inter-observerbetrouwbaarheid, hoofdstukken 2 
en 3, terwijl in het verdere onderzoek deze inter-observerbe-
trouwbaarheid geen rol meer speelt. 

Het is jammer dat nergens in het proefschrift de ziekteduur 
bij de verschillende onderzoeksgroepen wordt vermeld. De 
duur van de ziekte kan belangrijke consequenties hebben voor 
de mate van uitbreiding van klachten naar al dan niet anato-
misch gerelateerde regio's. Het is dan ook niet duidelijk of in 
dit proefschrift twee patiëntengroepen met chronische pijn — 
één groep met pijn in de regio van het kaakgewricht en één 
groep met pijn in de regio van de cervicale wervelkolom — met 
elkaar worden vergeleken. 

P.U. Dijkstra, Groningen 

J. Legemaate, red. De WGBO: van tekst naar toepassing. 150 
bl. Houten/Zaventem: Bohn Stafleu Van Loghum, 1995. Prijs 
f 39,00. ISBN 90 313181 7 5. 

Onder redactie van prof.mr. J. Legemaate heeft een groep 
bekende gezondheidsjuristen een duidelijk overzicht van de 
Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst 
(WGBO) geschreven. Deze wet, vaak `patiëntenwet' genoemd, 
is in april1995 van kracht geworden en beheerst de relatie tus-
sen hulpverlener (arts, tandarts, kaakchirurg, mondhygiënist 
etc.) enerzijds en hun patiënten anderzijds. 

Gezien de enorme belangstelling in de media zou men tot 
de conclusie kunnen komen dat een geheel nieuw `tijdperk' is 
ingeluid, hetgeen echter onjuist is. De WGBO legt regels in 
een wet vast die voorheen in de jurisprudentie zijn gevormd. 
Oude wijn in een nieuw flesje? 

Voor de tandarts zijn niet alle hoofdstukken van het boek 
van direct belang in de praktijk, noch is het boek gevuld met 
handige `recepten' voor implementatie in de praktijk. Voor de 
belangstellende vakgenoot is er echter voldoende stof en 
informatie ten bate van een prettige tandarts-patiëntrelatie, 
die immers als samenwerkingsrelatie moet worden betiteld. 

Na een duidelijk overzicht van het kader en de reikwijdte 
van de wet en de zorg van een goed hulpverlener, volgt het 
recht op informatie en het toestemmingsvereiste, de spil van 
de wetgeving. Zonder informatie geen toestemming en zonder 
toestemming geen behandeling. Voor orthodontisten en tand-
artsen die veel jeugdige patiënten behandelen, zijn de hoofd-
stukken over de minderjarige patiënt interessant en 
informatief. De jeugd is wettelijk minder `onmondig' dan mis-
schien nog wordt aangenomen. 
- Wat te doen met het medisch dossier? 
- Wat dient erin te staan? 
- Wat ermee te doen indien de patiënt verhuist? 
- Hoelang moet een dossier worden bewaard en wanneer 
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moet het worden vernietigd? 
Dat de eenmaal gesloten behandelingsovereenkomst door de 
hulpverlener niet eenvoudig kan worden beëindigd, zal menig 
lezer verbazen, evenals de toepasbaarheid van de WGBO bij 
het ontbreken van een behandelingsovereenkomst. Een kort 
hoofdstuk over de aansprakelijkheid wordt gevolgd door de 
handhaving van de WGBO door middel van de vele klachtmo-
gelijkheden voor de patiënt. 

Het doel van de wet is het versterken van de rechtspositie 
van de patiënt, hetgeen een loflijk streven is. De vraag kan 
worden gesteld of wetgeving daartoe het meest geëigende 
middel is. De hulpverleners in de gezondheidszorg vinden het 
nogal bedreigend, en er klinken dan ook termen zoals indek-
ken door middel van informed-consentformulieren en juridi-
sering van de relatie. De patiënt wordt onterecht als 
tegenspeler gezien in plaats van als partner. Teneinde deze 
situatie te voorkomen, dient dit boek in vele bibliotheken aan-
wezig te zijn, en, belangrijker nog, gelezen te worden. 

W.J. Admiraal, Hilversum 

J. Hawkesford, J.G. Banks. Maxillofacial and dental emergen-
cies. 183 bl., geïll. Oxford: Oxford University Press, 1994. 
Prijs £ 14.95. ISBN 0 19 261997 7. 

In het voorwoord schrijven de auteurs dat de doelgroep van 
dit boek wordt gevormd door traumateams van ziekenhuizen 

waar geen kaakchirurg is gevestigd. Tij-
dens de studie geneeskunde en de spe-
cialisatie heelkunde krijgen artsen 
slechts summier onderricht in de dia-
gnostiek en de therapie van de tandheel-
kunde en de mondziekten en 
kaakchirurgie. Dit handboek geeft een 
bondige opsomming van de basiskennis, 
de diagnostiek en de eerste hulp aan 
patiënten met tandheelkundige en 
maxillofaciale traumata. Een juiste dia-
gnostiek, door een adequate eerste hulp 
en een directe verwijzing van deze 
patiëntengroep naar een afdeling Mond-
ziekten en Kaakchirurgie, heeft een 
positieve invloed op de prognose en zal 
de morbiditeit verminderen. 

In kort bestek worden achtereenvolgens besproken: anato-
mie, cariës, dentogene ontstekingen, nabloedingen, dento-
alveolaire traumata, weke-delenletsels, fracturen van het 
aangezichtskelet, röntgendiagnostiek, speekselklieren en 'oral 
medicine'. 

Samengevat kan men concluderen dat de auteurs in hun 
opzet zijn geslaagd: de voor de huistandarts en de kaakchirurg 
bekende kost is op duidelijke en bondige wijze verwoord tot 
een `naslagwerk' van handzaam formaat. Het mag dan ook 
zeker niet ontbreken op de EHBO van ziekenhuizen. 

K.G.H. van der Wal, Goutum 

D.A. Mitchell, L. Mitchell. Oxford handbook of clinical den-
tistry. 2e druk. 799 bl. Oxford: Oxford University Press, 1995. 
Prijs £ 17.50. ISBN 0 19 262602 7. 

In dit op de Codex Medicus gelijkende boek hebben de 
auteurs gepoogd de theoretische en klinische aspecten van de 
tandheelkunde, ingedeeld naar de verschillende deelgebieden, 
samen te vatten. In deze tweede druk zijn nieuwe bevindingen 

verwerkt. Het zal niet verbazen dat vooral het onderdeel 'res-
tauratieve tandheelkunde' meer dan andere onderdelen bij-
werking behoefde. 

Een dergelijke synopsis kan vanzelfsprekend niet diep gra-
ven. Dat is ook niet de bedoeling geweest. Voor de student is 
het handzame en vrij complete boek handig. Voor de afgestu-
deerde, die snel iets op wil zoeken, zal het boek, dat een breed 
overzicht presenteert, na enig geblader en zoeken vaak uit-
komst bieden. Degene die het nu echter eens precies wil 
weten, zal andere boeken moeten raadplegen. 

A.H.B. Schuurs, Amsterdam 

R.A.C. Keulers. Attachment of treponema denticola, in parti-
cular strain ATCC 33520, to epithelial cells and erythrocytes. 
An in vitro study. 123 bl. Nijmegen: Katholieke Universiteit 
Nijmegen, 1995. Academisch proefschrift. 

Dit academisch proefschrift dat op 19 mei 1995 werd verde-
digd door de heer Keulers (promotor prof.dr. K.C. KSnig, 
copromotor dr. J.C. Maltha en dr. F.H.M. Mikx) handelt over 
treponema denticola, een spiraalvormige bacterie (spiro-
chaet) die in de mondholte kan worden aangetroffen. 

Deze t. denticola is wetenschappelijk interessant, omdat het 
de enige orale spirochaet is die gekweekt kan worden in het 
laboratorium en waarvan de aanwezigheid in pockets positief 
gecorreleerd is met parodontitis. 

Het proefschrift handelt vooral over de eerste fase van het 
ziekteproces: de aanhechting van de bacterie aan oppervlak-
ken. Hierover gaan een aantal studies die beschreven worden 
in een drietal hoofdstukken. Verder besteedt Keulers een 
hoofdstuk aan de haemagglutinatie-activiteit van t. denticola 
en aan een laboratoriummodel voor de bestudering van de 
invasiviteit van spirochaeten. In een appendix wordt de 
ultrastructuur van t. denticola beschreven. Deze studies zijn 
voor de tandarts algemeen-practicus echter misschien wat te 
specialistisch. In de introductie (hoofdstuk I) wordt een 
beschrijving gegeven van spirochaeten met informatie over 
morfologie, virulentie-eigenschappen en voorkomen. Dit 
hoofdstuk is voor een breder publiek lezenswaard. 

J. de Graaff, Amsterdam 

J.B.R. Matthews. Riskmanagement in dentistry. 256 bl. 
Oxford: Wright/Butterworth-Heinemann, 1995. Prijs 
£ 17.99. ISBN 0 7236 1011 8. 

De toenemende ingewikkeldheid van tandheelkundige behan-
delingen, de hooggestemde verwachtingen van patiënten over 
tandheelkundige behandelingsmoge-
lijkheden en het verwerpen van de, 
ooit zo onvermijdelijke, tandeloos-
heid vergen veel van de kennis en 
handvaardigheid van de tandarts, 
maar minstens evenveel van zijn 
communicatieve vaardigheden. Deze 
ontwikkelingen lopen in de pas met 
een toenemend consumentisme en de 
neiging om bij ontevredenheid snel-
ler naar juridische wapens te grijpen. 
Dit heeft weer tot gevolg dat er meer 
geclaimd gaat worden en de premies 
van beroepsaansprakelijkheids- en 
rechtsbijstandsverzekeringen stijgen, 
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de vicieuze 'claimcirkel'. Dit is in het kort de inleiding bij dit 
boek, dat voornamelijk de Britse situatie beschrijft, maar waar 
zo hier en daar de lijn naar de Nederlandse situatie door te 
trekken is. 

`Riskmanagement' — een goed Nederlands equivalent is 
(nog) niet voorhanden — heeft te maken met het voorkomen 
van schade aan de gezondheid van patiënten, kent ook ARBO 
en veiligheidsaspecten en behoedt de tandarts en zijn personeel 
voor juridische klachten van patiënten. Riskmanagement is 
een mengsel van ethiek, kwaliteitsbeleid en juridische aspecten 
en heeft een hoger niveau van beroepsuitoefening ten doel. 

In negen hoofdstukken wordt de incorporatie van riskma-
nagement in een praktijk beschreven: hoe maak je een organi-
satie geschikt voor introductie en operationalisatie van een 
dergelijk systeem? Een hoofdstuk geeft duidelijke praktijk-
handleidingen en behandelt de motivatie van de staf. Een vol-
gend hoofdstuk bespreekt het Engelse ARBO-vraagstuk en 
Engelse arbeidsrechtelijke kwesties; voor de Nederlandse 
tandarts wellicht niet de meest interessante informatie. Wel 
interessant zijn de juridische aspecten van de professionele 
tandarts-patiëntrelatie. Het is niet verbazingwekkend dat 
daarin een uiteenzetting over communicatie in woord en 
geschrift centraal staat. Aan deze materie wordt ook in de 
Nederlandse literatuur ruim aandacht besteed. Een apart 
hoofdstuk is gewijd aan demogelijke risico's in een tandarts-
praktijk, een uiteenzetting die erg lijkt op de jaaroverzichten 
van de interne rechtspraak van de Nederlandse NMT: Waar 
klaagt men alzo over? 

In deze hoofdstukken komt ook een aantal typische 
beroepsrisico's aan bod, zoals stress, tijdsdruk, slechte ergo-
nomie, lichamelijke conditie en werkhouding. Het boek 
besluit met een aantal adviezen over het ontwikkelen van een 
riskmanagement-strategie. 

Samenvattend kan worden geconcludeerd dat dit boek over 
riskmanagement hoofdzakelijk een Engelse situatie beschrijft, 
met uitzondering van sommige onderdelen die ook op de 
Nederlandse situatie van toepassing zijn, maar de in deze 
materie geïnteresseerde lezer zal er zeker iets van zijn gading 
in kunnen vinden. Met de komst van de ARBO in de tand-
heelkunde, de nog te verschijnen rapporten van de Werkgroep 
Infectiepreventie, de WGBO een aantal jaren in werking, de 
BIG in een meer volledige uitvoeringsfase en meer zicht op 
een kwaliteitsbeleid, zal een dergelijk boek ook in ons land van 
waarde zijn. 

W.J. Admiraal, Hilversum 

R. Genco, S. Hamada, Th. Lehner, et al, red. Molecular patho-
genesis of periodontal disease. 455 bl. Washington DC: ASM 
Press, 1994. Prijs $ 89.00. ISBN 1 55581 075 6. 

Dit boek bevat de proceedings van een symposium over de 
moleculaire basis van de pathogenese van parodontale infec-
ties, dat in juni 1993 gehouden is in Buffalo, New York. De 
lezer krijgt een recent overzicht van parodontium pathogene 
bacteriën, hun virulentiefactoren en de gastheerfactoren die 
een rol spelen in de pathogenese van parodontale infecties. 
Bovendien gaat het boek ook in op de moleculaire en cellulai-
re basis van groei en ontwikkeling van het parodontium, 
waarbij ook de moleculaire aspecten van parodontiumregene-
ratie behandeld worden. 

Dit boek, waaraan 128 wetenschappers van over de hele 
wereld hebben bijgedragen, is ingedeeld in vier secties: 
I microbiële virulentiefactoren; 
II gastheerfactoren: cytokinen en andere effectormoleculen; 
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III gastheerfactoren: neutrofielen, mapping van T- en B-cel-
epitopen en genetische factoren; 

IV parodontale wondgenezing. 

Iedere sectie bestaat uit een aantal hoofdstukken die vrijwel 
allemaal zeer lezenswaardig zijn. 

Het boek is beslist een aanrader voor onderzoekers die zich 
met het parodontium bezighouden, maar ook voor de paro-
dontoloog algemeen-practicus zou dit boek verplichte litera-
tuur moeten zijn. 

J. de Graaff, Amsterdam 

J.G. Walton, J.W. Thompson, R.A. Seymour. Textbook of 
dental pharmacology and therapeutics. 2e druk. 279 bl. 
Oxford: Oxford University Press, 1994. Prijs £ 29.50. ISBN 0 
19 262506 3. 

De eerste editie van dit boek werd eerder in dit tijdschrift 
besproken (1989; 96: 531). Door de snel opeenvolgende, nieu-
we ontwikkelingen op het gebied van de farmacologie is gedu-
rende de laatste jaren een beter 
inzicht in de werking van geneesmid-
delen verworven. Derhalve was er 
behoefte aan een tweede, herziene 
uitgave van dit boek. 

Het boek is in opzet hetzelfde 
gebleven. Het bestaat uit drie delen: 
1) Een algemene inleiding in de Far-
macologie; 2) Geneesmiddelen met 
toepassing in de Tandheelkunde; en 
3) Geneesmiddelen algemeen. Aan 
het tweede deel is een nieuw hoofd-
stuk toegevoegd, 'The pharmacology 
of pain'. De twee hoofdstukken 'Phar-
macological control of caries and 
periodontal disease' en 'Treatments 
for common dental conditions' zijn geheel herschreven. 
Uiteraard zijn de overige hoofdstukken herzien in overeen-
stemming met de laatste ontwikkelingen. 

Ondergetekende onderschrijft de mening van de recensent 
van de eerste editie: het boek is overzichtelijk en goed leesbaar. 
Hoewel het boek in beginsel toegesneden is op de Engelse situ-
atie, zeker wat de Geneesmiddelenwet betreft, verschaft het 
duidelijke algemene en meer specifieke informatie over het 
gebruik van geneesmiddelen in de tandheelkunde. Omdat de 
tandarts algemeen-practicus dagelijks wordt geconfronteerd 
met patiënten die geneesmiddelen gebruiken, is kennis van de 
werking, bijwerking(en) en (mogelijke) interacties onontbeer-
lijk. Het boek vormt een goede leidraad om de kennis op dit 
gebied aan te vullen. 

E.A.J.M. Schulten, Amsterdam 

L.K. Cohen, H.C. Gift, red. Disease prevention and oral 
health promotion. Socio-dental sciences in action. 590 bl., 
gall. Kopenhagen: Munksgaard, 1995. Prijs DKK 620.00. 
ISBN 87 16 11095 1. 

• 
In 1986 heeft de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) een 
conferentie georganiseerd om vast te stellen wat het begrip 
gezondheidsbevordering (Health Promotion) nu eigenlijk 
inhield. Men werd het erover eens dat het hier een proces 
betrof waarin individuen, groepen en gemeenschappen in 
staat worden gesteld de determinanten van gezondheid te 
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beheersen en daardoor hun gezondheid te bevorderen. Sinds-
dien is dit begrip van toenemend belang. 
In dit boek ligt de nadruk op de bevordering van mondgezond-
heid, waarbij de relatie tussen de sociale wetenschappen en de 
tandheelkunde voorop staat. Zowel in de jaren zeventig als in de 
jaren tachtig zijn voorgangers van dit werk verschenen. De 
'Social sciences and dentistry I en II' kunnen worden beschouwd 
als `het Evangelie' van het vakgebied sociale tandheelkunde en 
voorlichtingskunde en geven de stand van zaken op het gebied 
van onderzoek in deze discipline in de twee decennia vrij nauw-
keurig weer. Met deze derde editie wordt de trend geschetst van 
de ontwikkelingen op dit vakgebied van de jaren negentig, welis-
waar sterk bezien vanuit de optiek van de sociale wetenschappen 
en minder vanuit de praktijk van de tandarts. 

In het eerste deel wordt in drie hoofdstukken een verband 
gelegd tussen enerzijds epidemiologische gegevens over 
gebitsziekten en anderzijds de invloed van de biologische, kli-
nische, gedragswetenschappelijke en economische factoren. 

De volgende drie hoofdstukken zijn gewijd aan gezond-
heidsbevordering binnen drie speciale groepen, te weten min-
derheidsgroeperingen, ouderen en families. 

In het derde deel komen de verstrekking van tandheelkun-
dige gezondheidszorg, gezondheidszorgsystemen en de oplei-
ding van zorgverleners aan de orde. 

Vertoonden deze eerste drie delen nog enige gelijkenis met 
datgene wat in de eerste twee edities werd belicht, het laatste 
deel is volkomen nieuw. Hier worden onderwerpen besproken 
zoals klinische besluitvorming, het belang van meta-analyse, 
systematisch literatuuronderzoek en de waarde ervan voor de 
verbetering van de gezondheidszorg, informatica en ten slotte 
gezondheidsbevorderingsprojecten in de gemeenschap. 

In dit omvangrijke studieboek komen zoveel onderwerpen 
aan de orde dat uitgebreid commentaar erop, in een korte 
boekbespreking, ondoenlijk is. Vaststaat dat iedereen die de 
sociale tandheelkunde tot zijn of haar werkgebied rekent dit 
boek zal moeten aanschaffen. Of de algemeen-practicus veel 
aan deze editie zal hebben, wordt betwijfeld. Immers de prak-
tijk van de tandheelkundige zorgverlening aan de ene kant en 
de theorievorming op het gebied van de gezondheidsbevorde-
ring en de sociale wetenschappen aan de andere kant blijven 
twee verschillende werelden. Misschien kan de komst van dit 
boek deze werelden wat nader tot elkaar brengen. 

M.A.J. Eijkman, Wassenaar 

Daar staat tegenover dat de meeste bijdragen van een goed en 
een aantal van een zeer goed gehalte zijn. Om van deze laatste 
enkele te noemen, en zonder andere auteurs zoals Creugers, 
Wolf & Courant, Kuitert en anderen tekort te willen doen, 
worden hier als voorbeelden de hoofdstukken van Admiraal 
(geestig), Eijkman (systematische voorbeelden) en de Jong 
genoemd. Echt slechte delen ontbreken, hoewel bijvoorbeeld 
menig endodontist de adviezen van de kaakchirurg inzake 
medicatie van wortelkanalen wenkbrauwfronsend zal lezen. 

De practicus zal in dit boek veel herkennen, hoewel hij zich 
soms de vraag zal stellen wat er nu zo leerzaam aan de misluk-
king was. Maar dan vergoedt de informatie dat gemis. Toch 
maar kopen. 

A.H.B. Schuurs, Amsterdam 
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De gedachte `iedereen leert zijn vak met vallen en opstaan' ligt 
aan dit goed verzorgde boek, dat welhaast een amusements-
waarde heeft, ten grondslag. De zestien hoofdstukken die 
besteed zijn aan even zoveel subdisciplines bestrijken welis-
waar niet de gehele tandheelkunde, maar wel het grootste deel 
daarvan. 

Wanneer, als eerste, enige negatieve kritiek op het boek 
wordt gegeven, houdt dat geen negatief koopadvies in. De kri-
tiek betreft niet zozeer het hier en daar wisselende niveau van 
de bijdragen, maar vooral het feit dat jammer genoeg niet 
iedere auteur gekozen heeft voor casuïstische voorbeelden die 
gegeneraliseerd een aanzet tot betere tandheelkunde inhou-
den, waardoor de gebruikte voorbeelden teveel op een leer-
boek lijken. Bovendien is het toch wel veelvuldig gebruik van 
platitudes zoals `een goede anamnese is niet nodig' en `goede 
nazorg is vereist' zonder te zeggen wat dat nu precies inhoudt, 
enigszins storend. 
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